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Vietnamas
DIEM VALDŽIOS GALAS:

Piety Vietname lapkričio 1 
kariuomenės perversmas baigė 
9 metus trukusią prezidento 
Ngo Dinh Diem valdžią: prezi
dentą ir jo brolį Ngo Dinh Nhu 
nužudė; nužudė taip pat specia- 
linių dalinių vadą.

Diem buvo Pietų Vietnamo 
prezidentas nuo 1955; jis pa
skelbė Pietų Vietnamą respub
lika ir referendumo keliu buvo 
patvirtintas prezidentu. Jis ta
da buvo vienintelis, kuris galė
jo organizuoti pasipriešinimą 
komunizmui. "Be Diem, iš tik
rųjų, Saigonas tikriausiai šian
dien būtu valdomas Hanoi" 
(komunistų), vertina J- Alsop 
(H.T.)- Valdė griežtu, autorite
tiniu būdu. Nepatenkintieji mė
gino sukilimą rengti 1960. Bet 
tik šiemet, kai sugebėjo prisi
dengti budistų religinės laisvės 
gynimo vardu; kai prisidėjo A- 
merikos vyriausybės atvira pa
rama nepatenkintiesiem, ku
riuos dar savo ruožtu kurstė 
komunistai, Diem negalėjo at
silaikyti
NAUJA VALDŽIA:

Sukilimui vadovavo genero
las Duong Van Minh, buvęs 
Diem vyriausybės kariuomenės 
štabo viršininkas, bet iš tų pa
reigų išimtas ir paskirtas prezi
dento kariniu patarėju. Sukili
mą rėmė marinai, armijos da
liniai, aviacija; vyriausybę gy
nė specialiniai daliniai, kurie 
buvo saugumo viršininko Nhu 
žinioje, laivyno daliniai. Pat
rankos, tankai, raketos buvo 
vartojama prieš prezidento rū
mus. Prezidentas ir jo brolis 
buvo požeminiu taku pabėgę ir 
priemiesčio bažnyčioje pasislė
pę, bet ten buvo surasti ir pa
keliui nužudyti. Susirėmimuose 
žuvo apie 100 karių.

Kariuomenė paskyrė minis- 
terį pirmininką — buv. vice
prezidentą Nguyen Ngoc Tho. 
Jo vyriausybėje būsią kariuo
menės ir civiliniai atstovai. Par
lamentas paleistas, iki bus iš
rinktas kitas.

Naują valdžią kaip ir per
versmą Amerika sutiko palan
kiai ir jau pirmom dienom ža
dėjo pripažinti ir paramą grą
žinti. Sukilimo pirmuosius as
menis gen. Minh ir viceprezi
dentą Tho laiko antikomunis- 
tais ir galinčiais atsiremti i vie
tos gyventojų mases.
AR AMERIKA BUVO 
SĄMOKSLE:

Rodydama žmoniškumą, A- 
merikos vyriausybė pranešė, 
kad nužudyto prezidento bro
lio trys vaikai iš Vietnamo bus 
persiųsti Į Romą motinai, kuri 
su dukteria tebėra Amerikoje 
ir žinią apie perversmą bei vy
ro ir svainio nužudymą sutiko 
‘Kalifornijoje. Ji pareiškė vyk
sianti Į Vietnamą ir atsakomy
bę už perversmą priskyrė Ame
rikos vyriausybei-

Valstybės departamentas tai 
griežtai paneigė- Bet N.Y. Ti
me* rašė: maža tegali būti abe
jonės, kad Amerika paruošė 
klimatą, kuriame buvo galimas 
perversmas. O H. Tribūne tie
siai rašė: “perversmas buvo mū
sų perversmas”.
AMERIKOS VILTYS:

H. Tribūne vedamajame at
sisakė vertinti perversmą mo
raliniu atžvilgiu. Tegalimas 
esąs “pragmatinis” verti n i- 
mas: jei karinė valdžia sutelks 
jėgas kovai prieš komunizmą, 
tai perversmas bus buvęs ge
ras; jei pradės naują vidaus ka-

prezidentą nužudė - ko laukiama dabar
Amerika turėjo savo politikai Vietname du priešininkus. Mažasis priešininkas, 
prezidentas, pašalintas. Ar tai padės nugalėti didįjį priešininką — komunizmą?

rą Vietname, tai bus labai blo
gai-

N.Y. Times tiki, kad asmenys, 
kurie paėmė valdžią, geriau ga
lės sutelkti tautą ir jai vado
vauti kovoje su komunizmu, o

tuojau sulikviduoti priešinin
kai ir kad naujos valdžios at
sišaukimas būtų parašytas ko
munistų mėgstamais terminais.

James Reston (Times) in
formavo taip pat, kad sukilimą 
rengiant raktinė pozicija buvu
si gen. Ton That Dinh vado-

NORAS JVYKĘS—gen That 
Dinh vidaus reikalų ministe- 
ris.

AMERIKA IR EUROPA: Laimėti pasitikėjimą Vokietijos ir 
ir mažųjų, izoliuoti de Gaulle. Ar tai sekas?

be to, jie turi Amerikoje pasi
tikėjimą.

Gali būti betgi klausimas, 
ar už sukilėlių pečių nebuvo 
komunistų įtakos ir ar jie ne
pridėjo savo piršto, kad būtų

NAUJAS MIN. PIRMININKAS
Nguyen Ngoc Tho.

KARINĖS VALDŽIOS PIRMASIS 
gen. Duong Van Minh.

Prezidentas Kennedy spalio čios prasmės pareiškimą ir iš- 
31 pareiškė Įsakmiai, kad Vo- sklaidyti vokiečių nerimą ir au
klėti joje bu* palikti visi Ame- ganti Įtarimą, kad Amerikos ap- 
rikos kovos daliniai; bus ati- sauga negalima pasitikėti. Tuo 
traukta namo tik nekovinio per- pačiu metu kiti šaltiniai buvo 
sonalo. Tuo pareiškimu prezi- paskelbę, kad Amerika tikrai 
dentas norėjo sustiprinti valsty- atitraukia ar atitrauks kai ku- 
bės sekretoriaus Rusko tos pa- riuos dalinius, ir tokiu būdu su-

VICEPREZIDENTAS JOHNSONAS ir Luksemburgo kunigaiš- 
tiene Charlotte.

PIETŲ AMERIKOJE: Panamoje nuotaikos prieš Ameriką?
Panamoje iš 100 gyventojų 

90 tiki, kad Amerikos politika 
Panamoje nesanti garbinga. 
Taip informuoja R. Evans ir 
R Novak (H. Tribūne). Esąs 
sudarytas įsitikinimas, kad A- 
merika pelnosi iš kanalo, o Pa
nama gauna tik trupinius. Pvz-

Italijoje ve! rūpestis dėl valdžios
Italijoje min. pirmininkas 

Leone pasitraukia. Vyriausybę 
sudarysiąs krikščionių demok
ratų sekretorius Moro jau drau
ge su Nenni socialistais, arti
mais komunistam. Nenni socia
listai valdžioje nedalyvauja jau 
nuo 1947, kada juos išstūmė de- 
Gasperi. Kyla iš naujo baimė 
dėl komunistų įsigalėjimo. Ita
lijos vyskupai išleido įspėjimą 

pernai pajamų iš kanalo buvę 
60 mik, o Panama iš muitų te
gavo 1.930.000. Erzina pana
miečius ir amerikiečių Panamos 
kanalo zonoj gyvenimo bei at
lyginimo būdas. Jie gyvena sau 
izoliuotai; už tą patį darbą, kuri 
dirba ir panamietis, amerikie- 

dėl komunizmo pavojaus. Spau
doje aiškinama, jog vyriausy
bė be kairiųjų socialistų nega
li išsiversti dėl to, kad Italijos 
parlamentinė sistema yra suda
ryta pagal Prancūzijos pavyzdi.

O Prancūziją ta sistema pri
vedė prie katastrofos, iš kurios 
teišgelbėjo de Gaulle. pakeisda
mas pačią sistemą. Katastrofos 
keliu einanti ir Italija. 

stiprino prezidento de Gaulle 
įtarimus, kad Amerika vieną 
dieną pasitrauks ir dėl to rei
kia Europai turėti savo jėgą 
paruoštą.

Amerika, užsitikrindama Vo
kietijos pasitikėjimą, stengiasi 
laimėti gerus santykius ir su 
Europos mažosiom valstybėm. 
Tais sumetimais vicepreziden
tas Johnsonas lankosi Bene- 
luxo valstybėse — Olandijoje, 
Belgijoje, Liuksemburge.

— Prancūzija tegul bus izo
liuota. Tokios prasmės turėjo 
šen. Fulbrighto atviras kaltini
mas prezidentui de Gaulle, kad 
jis skaldo Nato ir verčia Ame
riką trauktis iš Europos. D. 
Lavvrence. kritikuodamas to
kius Fulbright pareiškimus, pa
žymi, kad de Gaulle jau atsisa
kęs nuo minties atvykti į Wa- 
shingtoną. Prancūzija tuo tar
pu ieško geresnės atmosferos 
su Anglija ir stengiasi sudary
ti Įspūdį, kad ji nėra izoliuota 
Europoje.

— Vokietijos vyriausybė sie
kia vaidinti tarpininko rolę 
tarp Amerikos ir Prancūzijos.

tis gauna 25 proc. daugiau atly
ginimo. Tokią padėtį labai iš
naudoja komunistai. O jų iš 
Kubos atgabenta 200. Jų veik
la tuojau pasireiškė — unijose 
ir Panamos studentų rinkimuo
se laimėjo komunistai. Kores
pondentai baiminasi, kad bus 
populiarinamas šūkis kanalą 
perimti Panamai, nors pagal su
tartį kanalas perleistas Ameri
kai visiem laikam.

— Prancūzija atnaujino drau
giškumą su Anglija. Aiškina
ma. kad tai nereiškia Prancū
zijos politikos pakeitimo; tai 
reiškia tik, kad naujam min. 
pirmininkui Home de Gaulle ne 
turi nepasitikėjimo, kuris buvo 
susidaręs de Gaulle ir Macmil- 
lano santykiuose. 

vaujamas trečias korpas, kurio 
žinioje yra sostinė. Tas genero
las buvo labai artimas Diem vy
riausybei net ir kovoje prieš 
budistus. Kai rugpiūčio mėn. 
buvo paskelbta karo padėtis, 
jis pasijuto tinkamas apsaugo
ti vyriausybei ir Vietnamui 
nuo amerikiečių įtakos. Jis 
pasisiūlė prezidentui būti vi
daus reikalų ministeriu- Kai jo 
noras nebuvo patenkintas, o 
jis pats nuo to laiko sekamas, 
jis prisidėjo prie sukilimą ren
gusių generolų. Dabartiniu me
tu jis tebėra sostinę valdančios 
įgulos komendantas ir, sako 
Restonas, gal būt, nėra atsi
sakęs nuo siekimo būti vidaus 
reikalų ministeriu. Po sukilimo 
spaudai pareiškė, kad jis suki
limą organizavęs. O čia ir yra 
kibirkštis naujiem galimumam-

Kelionę į Berlyną vėl sukliudė
Sovietų kariuomenė lapkri

čio 4 sulaikė prie Marienhorno 
Amerikos 44 karius su 12 ma
šinų. Kai amerikiečių viršinin
kas pasakė, kad jų skaičius ma
žas ir nereikia jiem išlipti iš 
malšinu, tai rusai atkirto:...“Jau 
Sovietų, o ne sąjungininkų rei
kalas nustatyti konvojaus pra
leidimo tvarka”- Amerikos ka
riai turėjo nakvoti šalikelėje.

VAIZDAS Iš SAIGONO — kokius paminklus tame krašte stato maršalam 
Su sveikinimais vaizdas išsiųstas perversmo išvakarėse L. Laisvės Komite
to pirmininko V. Sidzikausko, kuris grįš apie lapkričio vidurį.

Prieš rinkimus: Kennedv
— Ar Kennedy nugalimas? 

Taip klausia St. Alsop- (S.E. 
Post) ir atsako, kad 1964 rin
kimuose tos grupės, kurios iš
rinko Kennedy į prezidentus 
1960, dabar yra jam ištikimos.

— Lenkijoje 4 šio krašto se
minarijom įsakyta, kad jų klie
rikai atliktų karinę prievolę. 
Lig šiol jie nuo tos prievolės 
buvo atleidžiami.

— Prancūzija Saharoje su
sprogdino vandenilinės bombos 
degiklį.

— Vokietijos kancleris Er- 
hardas lapkričio 21-22 tarsis su 
de Gaulle. paskui atvyks pas 
prezidentą Kennedy-

— Indianapoly spalio 30 
čiuožyklos šventėje nuo duju 
sprogimo žuvo 68, sužeista 400 
svečių.

— šiaurės Vietnamo pirmi
ninkas Ho Chi Minh paskelbė, 
kad pritaria de Gaulle siūlymui 
sujungti Vietnamą ir padaryti 
neutralų

Kongrese tebesvarstoma pa
galba užsieniui. Dėmesio pa
traukė buvusio atstovo Kenna- 
no pareiškimas Kongresui dėl
santykių su Jugoslavija. Ken- 
nanas rekomendavo, kad Ame
rika taikytų Jugoslavijos pre
kybai palankiausias sąlygas, 
kurias taiko artimiausiem są
jungininkam. Kongresas pernai 
nepaklausė, ir Jugoslaviją bei 
Lenkiją iš tų privilegijuotųjų 
išbraukė. Dabar kova atsinau
jino. Kokių priemonių toje ko
voje griebiamasi, rodo N. Y. 
Times vedamasis. Jame Kong
resą, kuris atsisako taikyti pa
lankiausias sąlygas komunistui 
Titui, dienraštis vertina kaip 
serganti šizofrenijos liga. Įrodi
nėja, kad Jugoslavijos komu
nizmas nesąs tokis kaip Mask
vos komunizmas; kad Jugoslavi
jos komunizmas Amerikai ne
pavojingas ir kad Jugoslavijos 
santykiai su Amerika esą drau
giški.

Taip kalba dienraštis, užmir
šęs, kad panašiu būdu jis Įti
kinėjo, jog ir Castro nesąs ko
munistas; jog ir Mao Tsetun- 
gas tik žemės reformatorius. 
Dienraštis tyli, kad Titas neduo
da savo krašte asmens laisvių 
ir su jo nuomone nesutariantį 
Djilas laiko kalėjime, tuo pat 
metu kalbėdamas apie laisvių

Valstybės departamentas ne
beaiškino, kad tai tik žemes
nių pareigūnų nesiorientavimo 
padaras. Buvo aišku, kad So
vietai nori demonstruoti aki
brokštais, jog jie esą tikrieji 
šeimininkai ir jie nustato leisti 
ar neleisti ir kaip leisti į Ber
lyną. Rusk išsikvietė Sovietų 
pareigūną, reiškė protestą kaip 
paprastai.

nugalimas?
Būtent. 1960 rinkimuose Nix- 
onas laimėjo miestelių ir žemės 
ūkio kraštų balsus. Kennedy 
laimėjo didžiuosius miestus. O 
tie ir sudarė daugumą; miestuo 
se labiausiai Kennedy rėmė ka
talikai. žydai ir negrai. Jei 1960 
protestantus gąsdino religijos 
klausimas, tai dabar ta baimė 
protestantam dingsta.

— Respublikonų tarpe popu
liariausias kandidatas į prezi
dentus šen. Goldvvateris. Iš 
1.403 apylinkių vadų keturi 
penktadaliai pasisakė už Gold- 
waterį, antroje vietoj už Nixo- 
na ir trečioje už Rockefelleri

— Popiežius Pauliu* VI lei
do pakviesti Į Vatikano II susi
rinkimą stebėtojais 10 pasaulie
čių iš 6 kraštų Dabar numato
ma pakviesti ir 5 moteris

— Madame Nhu iš Kaliforni
jos jau išvyko Į Romą, kur at
gabenami jos likę trys vaikai 

Prieš tai pasimatė su tėvu. 

varžymą Domininkonuose, Viet
name, Ispanijoje, Portugalijoje-

Dvigubi matai. Apie tai, kaip 
juos vartoja “liberalai”, specia
liai prašneko kolumnistas R. 
Drummondas (NYHT). Įspūdis, 
kad juos vartoja vis atviriau ir 
vis griežčiau.

VI ETN A M E:
Kq rado
Kongreso delegaci ja

Atstovų Rūmų užsienių rei
kalų komisijos 8 asmenų dele
gacija lankėsi Pietų Vietname. 
Delegacijos pirmininkas kongr. 
Clement Zablocki, Wisconsino 
deni., po kelionės pareiškė:

— Nėra jokio budistų perse
kiojimo dėl tikėjimo. — Ameri
kos spaudos žmonės Saigone 
atrodo jauni ir nepatyrę, ieško 
daugiausia sensacijų, nepasirū
pina detalių tikrumu. Du kar
tu jo vadovaujama delegacija 
susitiko su spaudos žmonėm, 
norėdama gauti iš reporterių 
faktų ir nuomonių. Tiksliausias 
žinias suteikė Tėvas 0’Connor 
apie budistų riaušes. Nė vienas 
iš 40 reporterių jo pateiktum 
informacijom neoponavo, nors 
O'Connor įspėjo, kad jo infor
macijos daug kuo skiriasi nuo 
Amerikos spaudoje paskelbtų
jų.

— Tėvas O’Connor pareiškė, 
pirmos budistu riaušės mies
te Hue buvo teisingos, kai jie 
protestavo prieš draudimą iškel
ti budistų vėliavą. Bet nuo ta
da reikalu labai sumaniai pasi
naudojo ir komunistai.

Paties kongresmano Zabloc
kio nuomonė: — Vietnamas yra 
policinė valstybė. O tai supran
tama, nes Vietname vyksta pi
lietinis karas. Mano Įspūdis: jei 
Vietnamo vyriausybė nebūrij 
vartojus tų priemonių, kurias 
mes laikome žiauriom, prieš bu
distų demonstracijas, komunis
tai būtų galėję paraližuoti kraš
tą.

— Amerikos valdžios pareiš
kimai apgailestauja, kad Viet
namo prezidentas ir jo brolis 
buvo nužudyti, bet oficialiai ty
li. Anglijos vyriausybė susilai
ko taip pat nuo vertinimų. Ko
munistinė spauda perversmo 
organizatorium laiko Ameriką 
ir naująją valdžia vadina Ame
rikos iškamša.

— Vietname gen. Ton That 
Dinh gavo, ko seniai sieke — 
paskirtas jau vidaus reikalų 
ministeriu Pareiškime spaudai 
jis dabar prisistatė kaip tikra
sis perversmo iniciatorius.

MADAME NHU 
ro nužudymą.

žinios apie

— Spauda skelbia, kad atsto
vas Lodge palaiko artimus ry
šius su Vietnamo karine val
džia ir tikisi per ją daryti įta
kos
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TK • - !•••!• l—l dėl atominės sutarties ir mano,Dvejopas mastas politikoje dėl pavergtųjų
balsas j?ra ;oelaįka. j 

K^p.ir^ ^u ^iKonpĮbabas^
..jieig, kųrįem ,<ūpi 
."ffcgįROs .Į^vė, .nes

.-M? 1
Jai y ->m, ^uriem ^pe^ 
•Laisvės varpas garsiau skamba t 
už kviečių aukso žvangėjimą, 
nes, Nixono žodžiais, “Jei mes 
norime išlaikyti laisve sau, mes ' 
turime paremti kitų laisvės rei
kalą”. “Atiduodami rytų euro
piečius jų komunistiniam val
dovam, mes atiduotume savo 
pretenduojamą vadovavimą an
tikomunistinėm jėgom visame 
pasaulyje”.

P.S. Norima tikėti, kad su
minėdamas pavergtuosius kraš
tus, Baltijos valstybių vardus 
praleido tik dėl technikinės 
klaidos, ne dėl nusistatymo pa-

Mtxono pąsisakymai (Satur- 
day Evening Post) už paverg
tų tautų laisvės įtraukimą i a- 
merikos užsienių politikos pro
gramą, už pavergtųjų laisvės \ 
reikalo sudinamimmą, už paver- .

M dųn_»ifo draugų ir savo ^ąjajMn komunizmo kotonie- skis, kuri tada ^Kai^namai vei- 
Itzmui, užkrautam baltųjų bai- kė, kaip dabar veikia Maskvos 
♦i ori am, kaip tai matom* rytų 
Europoj* ir Kuboj*".

Prisidengusiais ir piktnaudo- 
jančiais liberalų vardą dvigu
bais standartais piktinosi ir R. 
Drummondas (H. Tribūne), nu
rodydamas konkrečius pavyz
džius. Matyt, jie daugeliui jau 
krinta į akį kaip stiprėjąs vie
šumoj blogis, kompromituojąs 
Amerikos istorijoje sukrautą

prieš senojo

getais..Nixonas apie pavergtą? gautas į$)
ti

merkimą

liau 
baltųjų prieš juoduosius,

tima ofenzvvine laisvės ooliti- gausius likučias- vas «*** 4>galir
ūmą otenzyvine laisves ponu matu lygiai priašangi metus sudarytos Ženevos dva-

•priešų. Būtų vargiai teisinga va
dinti vienus respublikonais, ki
tus demokratais. Pavergtosios 
tautos turi daug nuoširdžių 
draugų abiejose partijose. Ir 
Nixonas sumaniai išvengė bet 
kokio kaltinimo ne savajai par
tijai. Jis tik įsakmiai nurodė į 
vieną visuomeninę grupę, ne
gausią, bet įtakingą, kuri sten
giasi savo siekimus primesti vy
riausybei. Nizonas nurodė, kad 
te grupė vadina save 'Ii bėra- .... . . .
l«-.Sako“lronii.yr. ^Jun». ^MOsUesumą

■ Imto, VWto kri lemto 8 ‘.Mm ^nen.onem besisten- 
ty, kuri, mm vtoim 'libma. » vyriausybes po
lai*' užsienio ir vidaus politiko
je, yra aštriausi priešininkai 
tam, kas būtų imtasi taikingos

, ofenzyvos dėl rytų Europos tau
tų laisvės".

Nixonas teisingai parašė li
beralus kabutėse. Tai reiškia, 
kad tie žmonės nėra liberalai 
savo nusistatymais, o tik den
giasi pozityviu liberalų vardu, 
jį piktnaudodami kaip kaukę, 
nelyginant komunistai piktnau- 
doja demokratijos vardą.

Ne tai dėmesio verta, kad 
šių žmonių grupė laikosi tylos 
pavergtųjų laisvės reikalu. Nuo
monės ir čia gali būti skirtin
gos.
Blogiau tai, — ką Nixonas ir 
iškelia —, kad šitie žmonės 
vartoja dvigubus standartus. 
“Jie apšaukia reakcionieriais 
karo kurstytojais tuos, kurie 
šią programą (ofenzyvinę rytų taip vertinti nei Nixonas. Ki- 
Europos laisvės) remia........
Bet tuo pat metu tie žmonės ne 
rodo jokių kompromisų, reika
laudami laisvės Angolai iš Por
tugalijos, visiškos laisvės juo
diem Pietų Afrikoje, negram 
Amerikoje, šiais atvejais jie 
nesivaržo daryti sunkumų Pie
tų Afrikos, Portugalijos ir J.
Valstybių vyriausybėm. Aš ma- 
mau. kad mes turime turėti 
tą patį standartą laisvės reika
lu- Jos (laisvės) paneigimas, 
visuotinis ar dalinis, bet kokio
je pasaulio vietoje, įskaitant ir 
Sovietų Sąjungą kaip ir Jung
tines Valstybes, tikrai yra ne
toleruotinas ... Būkime ir to-

_ litiką. Kai kada jam tai ir pa- 
vyksta per J. Tautų formumą, 
kur sukuria dvigubos moralės, 
dvig ubų standartų faktus 
^Indonezija - Olandija, Kongo- 
Portugalija, Jugoslavija-Vietna- 
mas, Lenkija -Domininkonai— 
koks skirtingas sugretintų kraš
tų traktavimas).

TAČIAU JO BŪTA IR 
PRAEITY:

Dvigubus standartus matyti 
tik dabarty ir juos priskirti tik 
“liberalų” vardo nešiotojam bū 
tų neteisinga. To būta daugiau 
mažiau if praeity. Ir Nix ono 
nurodomi faktai nėra išvengę 
dvigubų standartų. Pvz. 1956 
Amerikos reagavime Į Suezo ir 
Vengrijos užpuolimus Nixonas 
mato vienodą reagavimą—ji tai
kiusi tą pati standartą draugam 
ir priešui. Bet yra pagrindo ki-

taip vertinti dėl to, kad Ame
rika sąjungininkus pričiupo 
trapai drūtai — kaip tėvas 
vaikus — už invaziją į Suezą. 
Tokio tvirtumo neparodė prieš 
Chruščiovo invaziją į Ven
griją. Chruščiovas grasino Pran
cūzijai raketom už invaziją į 
Suezą. šiam grasintojui Ame
rika nesiryžo ne tik pagrasinti, 
bet net paskelbė, kad ji nesi- 
kiš Į Vengrijos sukilimo reika
lą. Edeno, kuris invaziją į Sue
zą atšaukė, Eisenhoweris neno
rėjo matyti. Chruščiovas, kuris 
invazijos neatšaukė, ir po to 
buvo didelis skirtumas —dvi
gubas standartas, švelnumas

Europą

OABAR JŪ8 GALITE APLANKYTI aavo artimuoMua Lietuvoje.
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dvasią. Ar ir tada veikė “libe
ralų” įtaka?

Ženevos dvasioje buvo už
mirštas ir Pulles principas — 
“eiti iki karo briaunos”. Jei tik 
Amerika būtų panorusi eiti

griežtai pareikalavusi ir leidusi 
suprasti, kad ji eis iki karo 
briaunos dėl agresijos Vengri
joje, Chruščiovas su savo tan
kais būtų dingęs iš Vengrijos.

Jei tada tai būtų buvę pada
ryta, gal nebūtų reikėję šiais

dabar
Nixono nuomonės atrodo atgy-

MPCOMAS MUKU AR 
NELAIKU:

Pavergtų -tautų įtraukimas į 
politikos programą, kaip tai 
siūlo Nixonas S.E. Post ir ke
liuose pareiškimuose per radi
ją bei kitur, gali rodytis nelai
ką. Nelaiku tiem, kurie, anot ' 
Harrimano, yra “euforijoje’ 
palaimoje dėl Maskvos dvasios, likti tuos kraštus vergijoje.

Paskubina jOm stunttzil jūsų draugams ir giminėms p bet kuria
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SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
----- -GAVSJAS NIEKO NEMOKA------

kant kitur. JOs | 
niaus pigiau nei

• NEW YORK. 3, N. Y. — 39 - 2nd Ąvem*-----------------AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street----------- CH 3-2583 .
• RROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue---------- EV 4-4952
'• BROOKLYN 7, N. Y. - 600 Sutter Avemie-----------  Dl 5-8808
• ATHOL, Man. — 61 Mt Pleannt Street----------------CH 9-6245
• BOSTON 18, Man. — 271 8hawmut Avenue------------ Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Man. — 359 We«t Broadway — Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue--------------- TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue------------ BR 8-6966
• CHICAGO 8, Iii. — 3212 So. Hatetead Street----------  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 9Q4 Uterary Road ---------  TO 1-1068
• OETROIT, Mlch. — 7300 Michigan Avenue ------------- VI 1-5355
• GRANO RAPIOS, Mkh. — 606 Bridge St, N.W--------- GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mlch. — 11333 Jos. Campau--------------TO 7-1575
• HARTFORD .14, Conn. — 200 Franklin Av, Tel. 2338030, 2460215
• 1RVINGTON11, N. J. — 762 Springfielo Avė. ___  ES 2-4635
• Y0UNG8T0WN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue_______  R> 3-0440
• YONKLRS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė ................. GR 6-2681
• LOS ANGELES 22. Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKF.WOOD, N. J. — 126 - 4th Street--------------------  FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ---------- BĮ 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congren Avė.________  LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____________  MU 4-4619

PA8SAIC, N. J. — 176 Market Street____________  GR 2-6387
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Glrard Avė. __  PO 5-5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E Canon Street ___  HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street_____  Fl 6-1571
WATERBURY, Conn. — 6 John Street __________  PL 6-6766

• WORCESTER, Man — 174 Millbury Street________ SW 8-2868
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NEWARKO Balfo 35 skyriaus valdyba. Pirmoje eilėje iš k. i d. prel. Jg. Kelmelis, Iz Dilienė, P. Totoraitis, 
antroje eilėje — VI. Audėnas, VI. Oilis, Avižienis ir B. Šakenis. Valdyba nuo lapkričio 5 iki Naujų Metų 
skelbia Balfo vajų. -«• "V ' r'
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SCENOS VEIKALAS IŠ DABARTIES
Kritikai ir vadai nuolat ragi

na rašytojus vaizduoti dabar
ties gyvenimą. Kai paklauso ir 
ima vaizduoti, tie patys kriti
kai ir vadai dar labiau apšau
kia, kad negerai. Taip nutiko 
su pjese “Nepalik manęs, Liu
da”, parašyta J. Josados, kuri 
buvo įtraukta pereitą sezoną Į 
repertuarą. Kai pjesė išvydo 
sceną, Panevėžio teatro direk
toriaus pavaduotojas V. Zaba- 
rauskas rašė Sovetskaja Litva 
Nr. 234, kad pjesė nedavė “nei 
mum nei žiūrėtojui džiaugsmo

netinkama dramaturginė me
džiaga. Joje rodomas pramko- 
mbinato direktorius Rugis, iš 
kurio pasisakymų patiriame, 
kad jis buvo senas komunistas, 
6 metus sėdėjęs Smetonos lai
kų kalėjime, 4 metus kariavęs 
fronte, kovojęs su “"banditais”, 
organizavęs kolchozą. Tas ko
munistas veikėjas pasikeitė su 
Stalino nuvainikavimu. Jis apie 
save kalba: “Po Stalino mirties

Nors FORD FALCON daro 
mažo automobilio įspūdi, bet jo 
išvaizda ir jo pajėgumas 1964 
mėty modeliuose yra visai nau
ji. Visiškai naujai pakeista jo

LIETUVOJE

kažkas manyje trūko... Nusi
vyliau ... Viskas susiraizgiojo. 
Visi žmonės — vilkai”. Jo duk
tė Aldona, kuriai lemta gyven
ti komunistinėje santvarkoje, 
ir jos sužadėtinis studentas eko
nomistas Arūnas, esą taip pat 
nusivylę gyvenimu. Aldona, jos 
žodžiais sakant, kankinasi dėl 
minties, kad sovietinė mokyk
la ir komsomolas ją apgaudi
nėjęs. “Visi ir visur tvirtina— 
skundžiasi Aldona —, kad į 
partiją sueina geriausi žmonės, 
o aš štai stebiu vieną šalia ki
to du partijos narius. Ir kas 
pasirodo? Jie ne tik nėra ge
riausieji, o jie yra blogi žmo
nės. Veidmainiai”. Tai Aldo
na kalba apie tuos du žmones, 
kurie yra jos tėvai, nors pats 
autorius stengiasi parodyti jos 
tėvą kaip gerą inžinierių, dorą 
žmogų. Žiūrėtojas turi patikėti 
dramaturgu ... Aldonos suža-

mumas patobulintas bei sėdy
nė kur kas geresnė. FALCON 
išvaizda derinasi su ekonomiš
kais motorais, kurie yra arba 
144 cubic inch šešių cilinde- 
rių arba 260 cubic inch V-8 
motorai. FALCON yra net 17 
naujų modelių jūsų pasirinki
mui, penkios naujos serijos, ga-

Akį pagaunanti nauja išvaiz
da 1964 THUNDERBIRD au
tomobiliuose yra suderinta su 
jo nauju luksusiniu vidumi, 
taip pat "thin-shoir atskiros 
sėdynės bei pirmą kartą auto
mobilį istorijoje automatiški sė
dynės diržai. Ilgesnė priekio iš
vaizda, stačiakampiu suderinti 
bvmper ir grille, suteikia ole- (tyliai plaukianti) vontilacijos 
gentišką, tradicinę formą (yir- sistema apima paskutinio ir 
šuj fotografija). Naujai paga- priekinio langų ventiliatorius 
mintas priekis viduje (apačioje Landau ir Hardtop modeliuose.

fotografija) susideda iš atskiro 
instrument pods, naujai paga
mintos command console bei į- 
dubintų užpakalio sėdynių. Ga
lima gauti ir atskirą pirmoje 
sėdynėje galvai padėti iškelia
mą iš sėdynės prietaisą, kuris 
sumažina nuovargį ilgesnėse 
kelionėse. Nauja Silent- flo

rius metus nuo jo atsiradimo. 
Taip pat 
kia labai 
mus. Yra 
kąsnis ir 
automobilis. Didesnio ir ma- the Station Bus, Club Wagon 
žesnio ūgio vairuotojams mato- ir D*lux Club Wagon.

naujas FALCON t*i- 
patobulintus patogu- 
d*r labiau ekonomės- -___,
atrodo tarsi didelis conv*rtibl*s, station wagons ir

r

m.

dėtinis Arūnas pats save smer
kia ir sakos negalįs būti kitoks. 
“Atvykau pas jus praktikos,— 
kalba jis direktoriui Rugiui — 
ir pirmu kartu patyriau tikrą 
(gyvenimą. Pramkombinatas — 
Maniau, rasiu tikrą darbo žmo
nių kolektyvą, darbo entuziaz
mą, kūrybinę atmosferą. O ką 
radau? Beveik visuose cechuo
se netvarka ir keliaklupsčiavi
mas prieš viršininkus. Baimė 
kritikos! Kiekviename žingsny 
girdžiu apie sukčiavimą ir kom
binacijas. Mane pagavo bai
mė.”

Ir šios baimės pagautas kom
jaunuolis Arūnas daros storžie
vis, šiurkštus, nerūpestingas.

“"Kombinacijos, sukčiavimas, 
melas, veidmainiavimas — štai 
ką mato gyvenime jauni pjesės 
herojai, ir tai juos išmuša iš 
dvasinės pusiausvyrom,” apibū
dina pjesės vairuojamą gyve
nimą kritikas Zabarauskas ir 
ima aiškinti, kao tokis gyve
nimas, kokis parodytas pjesėje, 
nesąs tikras gyvenimas. Tikra
sis gyvenimas tai tas, kurį ro
dė Leninas tardamas “Uždegti 
jaunose širdyse žygių troškimą,, 
auklėti aktyvios, veiklios mei
lės jausmą savo didžiajai tėvy
nei, patraukti įkvepiančiu pa
vyzdžiu vyresniąsias kartas..” 
Taigi tik tokį veikalą, kuris at
lieka minėtus uždavinius, ko
munistai laiko tikrovės gyveni
mu. Už tat anas Rugio, Aldo
nos, Arūno gyvenimas nesąs 
tikrovinis...

Taip suprantant tikrovę be
liktų pasakyti, kad ir sovieti
nių laikraščių aprašomos spe
kuliacijos, sukčiavimai, už ku
riuos teismai teisia sušaudyti, 
turi būti taip pat ne tikrovinis 
gyvenimas ... Gal dar ir sušau
dymas netikras’

— Kviečių pardavimą Sovie
tam pirmiausia pajunta Seimi
ninkės — pabrango kviečiai, 
taigi pabrango ir miltai.

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

Nemokamai vieta automobiliams

41 / 2 % INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirind. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
USKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 ’-'AK.

Važiuoti BMT išlipant Bssex Street, keltis elevatorium j virtų, 
arte IND traukiniu D-S Avenue iki Delancey Street.

Atalnešklte *| skelbimą, kurte bus ypatingai (vertintas

VILNONIS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard SI. Tai AL 44319 New York 2. N. Y.

WĖISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST, N. Y. C. K GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

Mes padidinome savo patalpas, kad galime geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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Rusijoje tebelaukiama atmainos .
Sovtoty Rusija lapkričio 7 

minėjo savo komunistinės san
tvarkos 46 metus. Jau beveik 
pusė šimto metų, kai Rusijos 
•gyventojai kenčia tą negerovę, 
o visas pasaulis nebeturi ramy
bės. Kenčia ir miljonai paverg- 

? tų tautų, turėjusių, laisvą ir ne
priklausomą savo gyvenimą. 
Kodėl yra taip atsitikę, prasi
tarė pats Leninas, bolševikinės 
revoliucijos padegėjas.

“Jeigu 1917 metais Petrapi
lyje būtų atsiradę bent keli 
tūkstančiai žmonių, kurie būtų 
gerai žinoję, ko jie nori, mes 
nebūtume atėję valdžion”. Ki
taip tariant, neatsirado žmonių, 
kurie iš pat pradžios būtų kovo
je su komunizmu tokiu pat 
kietumu ir griežtumu, -kaip bol
ševikai kovojo už savo valdžią 
ir apgaulę.

dradarbiauti. Leninas juos pa
vadino “mažyliais kvailiais”. 
Bolševikai buvo nusistatę su 
nieku nebendrauti.

Antrojo pasaulinio karo me
tu Rusijos gyventojai vėl kar
čiai išbandė savo viltį susilauk
ti atmainos. Vokiečiam stipriai 
Rusiją prispaudus, Stalinas bu
vo atleidęs varžtus ir griebęsis 
įtikinėti, kad patriotizmas rei
kalauja kraštą ginti ir jam au
kotis. žmonės aukojosi tikėda
mi, kad po karo bolševikinė val
džia nebebus tokia griežta, ateis 
laisvesnis gyvenimas. Tokią pa
čią viltį turėjo ir bolševikų są
jungininkai — Anglija bei Jung 
tinės , Amerikos Valstybės, ku
rios Sovietų Rusiją ištraukė iš 
pražūties. Po karo vėl grįžo te
roras. Ir šiuo atveju pasirodė 
teisingi Lenino žodžiai: nebuvo

Popiežius Paulius VI labai 
rūpinasi, kad į išganingą Baž
nyčios darbą įtrauktų pasaulie
čius katalikus, šis šventas pa
sauliečių įpareigojimas apašta
lauti išplaukia iš įsijungimo 
Bažnyčion, Mistiškan Kristaus 
Kūnan, krikšto sakramentu ir 
iš dalyvavimo karališkoje Kris
taus kunigystėje. E tikro, kuni
gystė, kaip tiesioginė Dievo 
susėjusi su tam tikrom teisėm 
ir pareigom, priklauso vysku
pams ir kunigams, bet netiesio
ginė, nepareiginė, bet pagelbi- 
nė priklauso ir pasauliečiams 
tikintiesiems.

Tačiau yra aiškus skirtumas 
tarp hierarchijos ir pasauliečių, 
nors juos jungia ta pati Bažny
čia ir įpareigojimas apaštalau
ti. Išganymo darbe pasauliečiai 
padeda vyskupam ir kunigam: 
vieni ir kiti tarnauja Kristui, 
Bažnyčiai ir visos žmonijos iš
ganymui. Šis pasauliečių veiki
mas Bažnyčioje nėra emancipa
cija, jų išlaisvinimas iš hierar
chijos valdžios, bet iškeliama 
jų vertė ir atsakomybė už savo 
pareigas užimamoje vietoje 
Bažnyčios gyvenime, kaip tai 
aiškiai išreikšta encikli k o j e 
“Mistici Corporis” ir Pauliaus 
VI kalbose. Kartu su Vysku
pais ir kunigais tikintieji pasau
liečiai sudaro Bažnyčią ir kar

tu su jais šv. Dvasios globoje 
turi darbuotis, paruošdami hie
rarchijos veikimui vaisingą dir
vą, kurioje jie pasėja dievišką
jį tikėjimą ir malonę.

Aktyviai, o ne pasyviai pa
sauliečiai turi dalyvauti šioje 
misijoje, nes ši pareiga išplau
kia iš Aukščiausios Kristaus 
kunigystės. Dėl Šios priežasties 
jie pašaukti dalyvauti ekume- 
niškame susirinkime. Popiežius 
Paulius VI prieš antrosios se
sijos atidarymą tarė Vatika
no II susirinkimo pirmininkui 
kard. Tisserant: “Nustatėme, 
kad susirinkimo dalyvių skai
čiuje būtų įleisti keli pasaulie
čiai ir keli didžiųjų tarptauti
nių, bažnytinės teisės pripažin
tų, institucijų prokuratoriai”.

Pasauliečių dalyvavimas (ne 
fiziškai) buvo jaučiamas ir pir
moje sesijoje. Jie dalyvavo Tė
vų mintyse ir rūpesčiuose “At
sišaukime į pasaulį”. Jie daly
vavo liturginės schemos studi
jose ir diskusijose ir su jais 
nagrinėjo socialinio bendradar
biavimo priemonių pritaikymą. 
Jie dalyvavo Tėvų pastangose 
perteikti krikščioniškąjį moks
lą labiau pritaikintą pasaulie
čių galvosenai ir moderniško
jo gyvenimo padėtyje labiau 
prieinamą ir suprantamą. Jie 
taip pat rūpinosi,kaip palaiky

tų stipresnius ryšius, suartintų 
širdis ir mintis su atsiskyrusiais 
nuo Bažnyčios broliais.

šv. Tėvo potvarkis atitinka 
tikrovei, kuri iš vienos pusės 
skiria pasauliečių apaštalavimą 
nuo dvasininkų, o iš kitos pu
sės jį jungia su kunigišku hie
rarchiniu apaštalavimu, kuris 
yra “Consecratio mundi” (pa
saulio pašventimas) ir kuris 
kartu, dvasininkijai ir pasaulie
čiams veikiant, galės apimti vis 
naujus plotus ir platesnes sri
tis tokioje formoje, kurią vi
suotinis susirinkimas nustatys, 
ir tai ne tik Bažnyčios schemos 
supratime, bet ir jos vykdyme 
per pasauliečių tikinčiųjų apaš
talavimą.

SPAUDOS INFORMACIJA 
APIE VATIKANO II 

SUSIRINKIMĄ \

Viešajai nuomonei sudaryti 
apie kiekvieną didesnį įvykį 
šiandieną labai svarbi yra spau
dos informacija. Bažnyčios va
dovybė taip pat rūpinasi, kad 
visas pasaulis būtų tiksliai ir 
teisingai informuojamas apie 
Vatikano II susirinkimo darbus. 
Pirmosios sesijos metu, nežiū
rint tam tikslui įsteigtos Spau
dos Įstaigos tiksliai duodamų 
žinių, gal būt, dėl žurnalistų 
blogos valios buvo paskleista 
neteisingų, tendencingų žinių

ir gandų. Tam išvengti iš pa
čios hierarchijos buvo sudary
tas Susirinkimo Spaudos Ko
mitetas, kuris antrosios sesijos 
metu duos pasauliui apie susi
rinkimo darbus tikslias žinias, 
kad vėl nesikartotų įsišokimai 
ir, kad jiems pasitaikius, auto
ritetingai galėtų klaidas atitai
syti.

Prieš atidarant antrąją se
siją, Susirinkimo Spaudos Ko
miteto pirmininkas vyskupas 
O’Connor, sušaukęs visų kraš
tų spaudos atstovus, pranešė 
apie komiteto sąstatą ir nuro
dė, kaip ir kokias žinias jis pa
tieks spaudai. Spaudos Komi
tetą sudaro pirmininkas, sek
retorius ir nariai — visi vysku
pai. Komitetas įpareigotas kas
dien paruošti apie susirinkimo 
darbus pranešimus. Pranešimai 
yra duodami įvairiomis kalbo
mis. Užtat tarp komiteto nariu 
yra Sens arkivyskupas R. St- 
rourm — prancūzas, Goricijos 
arkivyskupas A. Pangrazio — 
italas; Belleville vyskupas A. 
Zuroweste — anglas; Sevilijos 
augziliaras vyskupas J. Cirerda 
— ispanas. Dekerio arkivysku
pas J. Thiandoua rūpinasi teik
ti informacijas Afrikos tautom.

ei jose, palaiko ryšius su akredi
tuotais žurnalais ir pirmosios 
sesijos metu įsteigta Spaudos 
įstaiga.

Spaudos įstaiga, kurią taip 
pat sudaro dvasininkai, parūpi
na informacijų anglų, prancū
zų, vokiečių, ispanų, italų, por
tugalų ir lenkų kalbomis. Kas
dieną dalyvauja generalinėse 
susirinkimo kongregacijose šv. 
Petro bazilikoje ir apie jų dar
bus paruošia pranešimus. Taip 
pat pasinaudoja Susirinkimo 
Tėvų kalbų santraukomis, gau
na informacijų iš susirinkimo 
komisijų sekretorių.

Taip tvarkoma informacija 
turėtų būti tiksli, tačiau JAV 
nekatalikiškoji spauda ir net ra-, 
dijo pranešimai, norėdami su
kelti sensacijas, nevisada tikras 
ir teisingas žinias perduoda. 
Dažnai iš nereikšmingų užuo
minų žurnalistai padaro didžiau
sias išvadas ir pasako, ko jie 
patys trokšta, o ne tai, ką iš 
tikro Susirinkimas svarsto. Ka
talikams patariama apie Susi
rinkimo darbus žinias semtis 
iš katalikiškos spaudos, kuri to
kiomis nesąmonėmis savo skai
tytojų nemaitina.

T.V. Gidžiūnas, O.FM

ERDMONUI SIMONAIČIUI 75 METAI
- Bolševikai po lapkričio 7 

perversmo apie porą mėnesių 
laikėsi gana silpnai, bet jie ti
kėjo, kad visi Rusijos gyvento
jai bus su jais, nes kovingo pa
sipriešinimo nesutiko. Ta vilti
mi leido rinkimus į pirmąjį de
mokratini Rusijos seimą, kuris 
turėjo priimti respublikos kons 
tituciją. Rinkimai buvo paskelb
ti dar nuverstojo Kerenskio vy
riausybės.

Rusijos gyventojai parodė, 
kad jie bolševikam nepritaria. 
Iš 707 atstovų bolševikai gavo 
tik 175. Tai buvo staigmena ir 
dešiniesiem socialistam, bet sa
vo laimėjimo jie jau nebega
lėjo išnaudoti. Steigiamasis sei
mas 1918 sausio 18-19 buvo 
bolševikų išvaikytas.

Seimo sekretorius Markas 
Višniakas vėliau su dideliu nu
sivylimu prikišo apsileidimą 
Semionovo ir Preobraženskio 
garsiem pulkam, kurie steigia
mojo seimo negynė: laikėsi 
neutraliai- Taip pat anie 40 nuo
saikesnių socialistu ieškojo ry
šio su bolševikais, tikėdami, 
kad bus galima susitarti ir ben-

žmonių, kurie būtų ryžtingai 
siekę, ko jie norėjo.

Dabarties metu daug vilties 
dedama į jaunąją Rusijos kar
tą, kuri nebeprisimena nei ca
ro laikų nei pirmųjų bolševiki
nės revoliuencijos metų. Jauno
je kartoje, augusioje bolševiki
nėje santvarkoje, nebėra neapy
kantos seniem buv u s i e m 
“buržuaziniam laikam”, kadan
gi jų neišgyveno. Jaunimas ma
to tai, kas dabar yra negero. 
Bolševikinė spauda ir propa
ganda susirūpinusi, kad jauni
mas vis mažiau berodo “kovin
go" entuziazmo komunistinėm 
idėjom.

Tačiau iš tų šiaudų taip pat 
nebus grūdų, kaip jų nebuvo 
1917-1920 ir 1939-1944 metais. 
Mūsų laikais iki dantų ginkluo
tą valdžios kliką nėra lengva 
nuversti, jeigu nėra tvirto ryž
to arba paramos iš šalies. Ru
sijoje žmonės tebekenčia ir vis 
laukia, jog kažkas pasikeis - -. 
savaime. Gi anot lietuvių patar
lės. ‘kol saulė patekės, rasa ir 
akis išės". VAIZDAS j Vatikaną iš lėktuvo.

Spalio 30 žymiajam Klaipė
dos krašto veikėjui-visuomeni- 
hinkui Erdmonui Simonaičiui 
sukanka 75 m. Šiuo metu su
kaktuvininkas yra Mažosios Lie
tuvos pirmininku. Būdamas 
tvirtos sveikatos, gyvai rūpina
si ypač Vokietijoje gyvenau 
čiais Maž. Lietuvos gyventojais 
ir palaiko ryšius su kitur gyve
nančiais ir jų organizacijomis.

Erd. Simonaitis žymiai nusi
pelnęs Klaipėdos kraštui bei 
kovoms dėl jo ir tuo požiūriu 
jis laikytinas vienu didžiųjų ko
votojų. Gimęs 1888 spalio 30 
Spečiuose, Tilžės apskr. Simo
naitis yra lankęs Šilutės ir Til
žės gimnazijas. Tilžėje buvo 
Lietuvių Klubo steigėju (1912 
m.),- aktyviai dirbo ir kitose 
Maž. L ’etuvos organizacijose 
1915-1918 dalyvavo kare, o 
1918 Vilniuje susipažino su Lie
tuvos Tarybos nariais ir kitais 
veikėjais.

Karui pasibaigus, Simonaitis 
• vėl Tilžėje ir 1918 lapkričio 

mėn. su kitais veikėjais ten į- 
steigė M. Lietuvos Tautos Ta
rybą.

1919 sukaktuvininkas Taura
gėje savanoriu buvo įstojęs i 
Lietuvos kariuomenę. Klaipė
dos kr. atskyrus nuo Vokieti
jos, Simonaitis persikėlė iš Til
žės į Klaipėdą ir čia prasidėjo 
jo reikšmingoji, kraštui svarbio
ji visuomeninė veikla. Kai są
jungininkai Klaipėdos kraštą pa 
ėmė globon, Simonaitis vedė 
derybas su prancūzų adminis
tracija ir 1920-1922 buvo direk
torijos nariu. 1922 pabaigoje 
drauge su J. Budriu ir kt. vei
kėjais ruošė sukilimą prieš Klai 
pėdos kr. direktoriją. Po suki
limo Simonaitis buvo sukilėlių 
direktorijos pirmininkas ir gu
gu b e rnatoriaus pavaduoto - 
jas. 1924-1926 buvo Šilutės ap
skrities viršininku, 1926 Klaipė
dos kr. Statutui įsigaliojus, bu
vo pirmuoju, demokratiniu bū
du išrinktas direktorijos pirmi
ninku. 1930-1937 Simonaitis bu
vo Klaipėdos kr. apskr. virši
ninku, po to apie metus — Klai 
pėdos miesto vyr. burmistru, 
vėliau vokietininkų direktorijos 
buvo atleistas Į pensiją.

Gyvendamas Klaipėdoje su-

jaukų įspūdi. Ji puola Į paniką. 
Visa gyva masė metasi Į šalį. 
Daug kas pasislėpė artimiausia
me namely, kuris, rodos, turė- 

. jo sugriūti nuo daugybės įbėgu
sių žmonių. Vėl praslinko kru
vina taurė, tekusi mūsų kari
ninkų ir kareivių daliai.

Po to žmonės tarytum išsipa
giriojo. Ūkininkų pareigūnai ir 
rinktiniai pradėjo vienas pas
kui kitą eiti valščiaus valdy
bom Dalyvavo beveik visi. Nors 
ir buvo Įsakyta neįleisti valš
čiaus sueigai nepriklausančių, 
valdybon prisirinko daug paša
linių asmenų. į susirinkimą bu
vo pakviestas ir studentas Gal- 

jimo atidarys ugnį, ir iš lėto -medžiotų”. Visi patraukė tur- vanauskas, pasisiūlęs tarpinin
kauti tarp žmonių ir krašto 
valdžios įgaliotinio, čia buvo ir 
vienas ziemskis viršininkas N. 
S. Staškevičius, jaunas vyras su 
universiteto ženkliuku ant krū
tinės. Jis čia gimęs, žmonėms 
prieinamas, moka lietuviš
kai ir lenkiškai. Anksčiau galė
jo turėti žmonių išimtinę pa- 
garbą. Dabar, pasireiškus tau- valdiškais reikalais visokius pa- 

Eskadronas šuoliais nulėkė. toie "R -------- -----
nei neapykantai, nėra jau iš
imtim.

Atidarius posėdį, susirinki
mas įgaliavo jauną, gimnazijos 
išsilavinimo, pasiturintį ūkinin
ką Petrulį, kuris patiekė to
kius ūkininkų reikalavimus:

1. įvesti mokyklon lietuvių 
kalbos dėstymą ir paskirti jos 
dėstytoju lietuvį kataliką;
' 2. Panaikinti valščiaus teis

PENKTIEJI METAI
KUPIŠKY

(Iš 1905 metu sukilimo Lietuvoje)

(2)
Dalis minios pradėjo skubiai 

skirstytis, kiti nepajudėjo, ne 
be ironijos pareikšdami: “Sauk, 
šauk, puf, puf!” Papulkininkis 
vėl pareiškė, kad po trečio Įspė-

balsiai pradėjo skaičiuoti: “Vie- 
Viskas nutilo. įspū

dis buvo baisus, šiurpulingas. 
Aš žiūrėjau į štabo kapitoną 
Riabova. Jis stangėsi rodytis 
nesijaudinąs, net užsidegė pa
pirosą, bet iš jo veido buvo ma
tyti, kad baisiai pergyvena.

nas.

Mano sieloj virė sunkus ir 
kankinantis rūpestis, širdis ap
mirė. Gerklėje užėmė kvapą. 
Mintys buvo prislėgtos. Salia 
stovintieji pradėjo lyg maldau
jančiai šaukti: “Dėl Dievo mei
lės, gelbėkitės, pasišalinkite, 
Čia ne juokai!”

Minia pajudėjo. Vieni nubė
go, kiti nuėjo. Salvė buvo sulai
kyta per plauką, 
siduso. Kareiviai
vus. Kapitonas Riabovas ku
riam per kelias

Visi laisvai at- 
nuleido šautu-

minutes kelis

kartus pasikeitė veido spalva, 
prisikėlė lyg iš numirusių.

Išėję į gatvę, žmonės vėl su
sibūrė į tirštą miną, kuri gar
siai murmėjo: “Mes ne avių 
banda, mes ne žvėrys, kad mus

gaus aikštės linkui.
Staiga atlekia šuoliais nuo 

stoties rotmistras Kavalevskis 
su dragūnų puskuope. Eskadro
nas, kaip įkastas, sustojo prie 
stovinčio valščiaus valdybos 
prieangyje papulkininkio Krid- 
nerio. Sis paveda rotmistrui Ka- 
valevskiui susirinkusią turgaus 
aikštėj minią išvaikyti.

Pasigirdo rotmistro Kavalevs- 
kio įsakymas: “Išsiskirstykite!” 
Minia rūščiai stovi vietoj, “šau
dysiu” — šaukia visa gerkle 
narsusis rotmistras. Minia nesi
judina. Pasigirsta komanda, ka
reiviai ima šautuvus ir taiko. 
Rotmistras taiko į minią re
volveriu, kometas (-raitelių vir
šila) duoda signalą. Pasigirdęs 
trimito aidas daro miniai ne

sudėtį Įeis ir krašto katalikų 
gyventojų atstovai. Likusieji 
klausimai bus išspręsti Dūmos, 
iki kurios išrinkimo rotmistras 
prašė ūkininkus apsiginkluoti 
kantrybe, turint galvoj kad, 
negalima taip greit išleisti įsta
tymus, kaip iškepti blynus. 
Kariuomenės išvedimo klausi
mu rotmistras pareiškė, kad ka-

mą, pakeičiant jį trečiųjų teis
mu;

3. Įvesti Į valščiaus valdybą 
susirašinėjimą lietuvių kalba ir 
leisti patiems ūkininkams išsi
rinkti valščiaus raštininkus iš 
vietinių gyventojų — lietuvių 
katalikų;

4. Uždaryti visam laikui vals
tybines svaigalų parduotuves;

5. Dabartinę policiją pakeis- riuomenės daliniai čia atvyko
ti renkama, atsakinga prieš ne dėl savo užgaidų ar malo- 
žmones; numo. Jos atsiradimas buvo iš-

6. įtraukti į kelių taisymą šauktas žiaurios tikrovės. Ka- 
visus valščiaus gyventojus;

7. Pakeisti esančius mokes
čius pajamų mokesčiais;

8. Pašalinti iš kaimų kariuo
menės dalinius;

9. Panaikinti Įstatymą dėl 
žydų Įsikūrimo;

10. Atleisti ūkininkus nuo 
vietinės mergaičių mokyklos iš
laikymo;

11. Sulaikyti beatodairini miš
kų naikinimą;

12. Atleisti ūkininkus nuo 
valsčių “stoikų” — (vežioti

riuomenės daliniai bus tuojau 
pašalinti, kai išnyks netvarka 
ir prievarta.

Zagriažskio pareiškimai, ma
tyti, nuramino ūkininkus. Susi
rinkime jie elgėsi santūriai ir 
korektiškai. Tik vienas ūkinin
kas, pusiau koliojančia kalba, 
lietuviškai, rūsų vyriausybės 
adresu pareiškė: esą provokaci
niai veiksmai sutiks tautos pa
sipriešinimą tokia pat forma, 
kokia jie yra sutikti Kaukazo 
gyventojų. Sį oratorių patys 
ūkininkai sustabdė u* jį išvedė 
iš valščiaus valdybos. Tirštos 
žmonių minios stovėjo prie 
valščiaus valdybos ir laukė su
sirinkimo išdavų.

Prie valščiaus valdybos durų 
stovėjo kareiviai, kurie saugo-

reigūnus veltui).
Rotmistras Zagriažski susi

rinkusiems ūkininkams pareiš
kė: kai kurie reikalavimai, pa
vyzdžiui, lietuvių kalbos dėsty
mo mokyklose, mokytojų kata
likų, ūkininkų valsčiaus rašti- jo įėjimą. Paprašę leidimo, su
ninku, artimiausioj ateityj bus 
patenkinti. Kiti, pavyzdžiui ke
lių taisymo ir “stoikų” prievo
lės, bus išspręsti, kai krašte 
bus Įvestos ziemstvoš, į kurių

sirinkimo dalyviai prie žibinto 
šviesos ilgai tarėsi su savo kai
mynais kieme dėl įgaliotinio 
pareiškimų. Vėliau pradėjo ra
miai skirstytis.

Šeštą valandą atvyko iš 
Juodkaičių kaimo Virbaliu vlaš- 
čiaus ūkininkas, aukšto ūgio, 
liesas, pražilusiais ūsiais, ener
gingų veido bruožų. Jis ilgai ir 
pakartotinai maldavo rotmist
rą Zagiažskį nesiųsti kariuome
nės jų kaiman, nes jos atvyki
mas žmonėse sukėlė neaprašo
mą baimę. “Moterys verkia, — 
sakė jis, — vaikai bliauna”. Ro 
mistras pasiliko nepajudinamas. 
Ūkininkas taip pat prašė po- 
pulkininkį Kridnerį, rotmistrą 
Kavalevski ir viršininką ziems- 
kį, bet veltui. Išeidamas iš 
valščiaus valdybos jis tarė su 
skausmu ir pasipiktinimu prie 
durų stovintiems kareiviams: 
“Rytoj atvykit mūsų piauti ir 
plėšti”.

Iš valščiaus valdybos išėjau 
paskutinis. Man išeinant, šuo
liais atjojo kareivis ir atnešė 
žinią, kad nuo Subačiaus, Ku
piškio miestelio kryptimi, pra
ėjo ūkininkų minia, ginkluota 
berdiankomis ir durtuvais. Ji 
taikstosi užpulti Subačiaus sto- 
tj-

ši staigi žinia visus pribloš
kė. Įvyko rotmistro Zagiažskio 
pasitarimas su dragūnų kapito
nu Riabovu. Tiesus kaip liepa 
kornetistas (jo pavardės neži
nau) pasisiūlė su kitais karei
viais pasitikti šią gaują. “Die
ve padėk" — atsakė jam gar
nizono viršininkas populkinin- 
kis Kridneris. Kornetistas išvy-

kaktuvininkas aktyviai veikė i- 
vairiose lietuvių organizacijo
se. 1939 nacių Vokietijai užgro
bus Klaipėdą, Simonaitis per
sikėlė į Kauną.

1941 prasidėjus vokiečių-so- 
vietų karui, Simonaitis buvo 
suimtas ir iki 1945 išlaikytas 
Mauthauseno ir Dachau kon
centracijos stovyklose. Kai 
1946 Vak. Vokietijoje buvo at
naujinta Tilžėje sudaryta M. 
Lietuvos Taryba, Simonaitis 
Fuldoje buvo išrinktas jos pre
zidiumo pirmininku ir šias pa
reigas tebeina šiandien.

Salia darbo M. Lietuvos Ta
ryboje Simonaitis rado laiko 
bei turėjo pakankamai energi
jos Įsijungti ir Į Vokietijos lie
tuvių bendruomenės gyvenimą. 
1948-62 Simonaitis buvo Vokie
tijos LB Tarybos nariu, dirbo 
ir PLB Vokietijos Kr. Valdybo
je kaip narys ir reikalų vedė
jas, o 1957-58 buvo Valdybos 
pirmininku. Vokietijos lietu
vius atstovavo pirmajame PLB 
seime. Buvo ir Vliko nariu. 
Maž. Lietuvos reikalais 1954 
lankėsi JAV ir Kanadoje. Už 
nuopelnus lietuvybei Simo
naitis yra apdovanotas Gedimi
no ir Vytauto D. ordenais ir 
šaulių žvaigžde. (E.)

ko. Apie jo ekspedicijos pa
sekmes nieko negalėjau sužino
ti.

Originalą pasirašė vertėjas 
Rogevič



4 darbininkas

Pasaulio
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menė veikia visuose laisvojo pa
saulio kraštuose, kur yra dau
giau lietuvių, ir joje lietuvius 
jungia bendrieji tikslai bei už
daviniai, kurie išreikšti Lietu
vių Chartoje ir PLB konstitu
cijoje. Tiesa, ne visur organi
zuotoji Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė rado vienodas sąly
gas, tad ji negalėjo atlikti to, 
ko iš jos galime pageidauti ir 
turime reikalauti. Bet 1963 rug- 
piūčio 29-rugsėjo 1 Toronte į- 
vykęs antrasis PLB seimas aki
vaizdžiai parodė, kad, atsižvel
giant į turimas jėgas ir tas ap
linkybes, kokiomis tenka dirb
ti, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės nuveikta labai daug — 
atliktas ypačiai svarus kuriama
sis darbas ir Bendruomenė įsta
tyta į tą kelią, kuriuo belieka 
toliau patvariai ir ryžtingai eiti.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organų — PLB Seimo, 
PLB Valdybos, PLB Kultūros 
Tarybos ir atskirų kraštų ben
druomenių funkcijas ir tarpu
savio santykius nustato PLB 
Konstitucija. Bet tai tėra tik 
bendrosios gairės. PLB Valdy
ba pareiškia, kad šių gairių ji 
nuoširdžiai laikysis.

Iš kitos pusės tenka taip pat 
atsiliepti į paties gyvenimo rei
kalavimus, kurie ateina su šia 
diena ir konkrečią išraišką ra
do PLB Seimo nutarimuose. To
dėl PLB Valdyba jaučiasi esan
ti įpareigota plačiau pasisakyti 
dėl tų uždavinių, kuriuos jai 
reikės vykdyti ir kuriems tal
kos jai reikės prašyti tiek iš at
skirų kraštų bendruomenių, 
tiek iš visų lietuvių. Tik dar
nus bendros kalbos radimas ir 
glaudus jungimasis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje tauti
niams uždaviniams organizuo
tai vykdyti iš tikrųjų reikš mū
sų gyvenimo pažangą, būtiną 
lietuvių išeivijos tautinei gyvy
bei laiduoti ir lietuvių tautos 
laisvės kovai laimėti. Dideli 
darbai tegalimi visų pastango
mis ir visų atsakomybe.

Štai kodėl PLB Valdyba sa
vo siekimuose remsis dviem 

pagrindais:
Prigimtine bendruomene, ku

riai lietuvis priklauso pačiu sa
vo gimimu. Iš savo tautos ga
vome visa, kas mus žymi kaip 
lietuvius: kalbą, kultūrą, isto
riją.

Lietuvos valstybe, nes vals
tybinė nepriklausomybė yra pa
grindinė lietuvių tautos kilimo 
ir kūrybinio reiškimosi sąlyga. 
Tai akivaizdžiai liudija senoj 
nepriklausoma Lietuva ir nau
jųjų laikų nepriklausoma Lietu
va.

Prigimtinės bendruomenės or 
ganizuota išraiška yra Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, to
dėl jos minties tolimesnis sklei
dimas. pagydymas ir ugdymas 
turės būti vienu iš didžiausių 
mūsų rūpesčių.

Gi kova dėl Lietuvos laisvės 
yra kova už pagrindinę lietu
vių tautos teisę turėti tai. kuo 
naudojas visos kultūringosios 
tautos ir ko siekia svetimu jun
gu besikratančios, savarankiam 
gyvenimui bundančios tautos. 
Tai išeivijos talka savo tautai, 
pavergtai ir izoliuotai, negalin-

LB valdybos pareiškimas
čiai reikštis nei žodžiu, nei 
veiksmu.

Atsižvelgiant į minėtuosius 
pagrindinius siekimus,' ir PLB 
Valdybos veikla reikšis šiomis 
sritimis:

1. Dėmesiu Lietuvos laisvės 
kovai. Šiam tikslui PLB Val
dybai rūpės, kad Lietuvos lais
vės kova būtų kiekvieno lietu
vio patriotinė pareiga. Jos sėk
mingumas priklauso nuo vie
ningo ir atsakingo vadovavimo. 
Todėl PLB Valdyba taip pat 
sieks, kad Lietuvos laisvės 
kova tokią vieningą ir atsakin
gą vadovybę turėtų. Ji tęs bu
vusios PLB Valdybos pradėtas 
politinių mūsų veiksnių vieni
jimo pastangas.

2. Dėmesiu lituanistiniam 
švietimui. Šiam tikslui PLB 
Valdybai rūpės, kad lituanisti
nis švietimas būtų ne tik tėvų 
bei mokytojų, bet ir visų bend
ruomenių didysis reikalas. At-

bendruomeni ų 
derinti, progra-

skirų kraštų 
švietimo darbui 
moms lyginti, vadovėliams bei 
kitoms mokymo priemonėms 
pasigaminti ir kitiems švietimo 
uždaviniams vykdyti sudaromas 
švietimo skyrius Kultūros tary
boje.

3. Dėmesiu tautinei kultūrai. 
Šiam tikslui PLB Valdybai rū
pės ne tik šią kultūrą, kaip ryš
kiausią tautinės gyvybės apraiš
ką, išlaikyti, bet taip pat ir ug
dyti bei brandinti. Lietuvių 
mokslui bei menui kelti, apskri
tai atskirų kraštų bendruome
nių kultūrinėms pastangoms de
rinti ir kultūriniam darbui pla
nuoti bei gyvinti ir toliau veiks 
PLB Kultūros Taryba.
4. Dėmesiu tautiniam solidaru

mui. Šiam tikslui PLB Valdy
bai visų pirma rūpės, kad lie- 
/tuyių pasaulėžiūrinės, srovi
nės ir kitokios skirtybės, na
tūralios laisvų žmonių gyveni-

me, nestelbtų tautinio jų bro
liškumo, ypačiai pabrėžtino sve
tur gyvenant. Tautinis solidaru
mas, kaip aukščiausioji tautinė 
dorybė, būtinas ne tik mūsų 
veikloje, bet ir tarpusavio san
tykiuose, nelaimių, darbo, vers
lo ir kitais atvejais. Matomas 
tautinio solidarumo ženklas yra 
nuolatinio tautinio solidarumo 
įnašo mokėjimas, kuriuo akty
viai apsisprendžiamą už pri
klausymą tautinei savo bend

ruomenei ir paremiami jos sie
kimai. Stipriai, tvarkingai ir 
drausmingai Bendruomenei bū
tina, kad jos nariai, be savo rei
kalų, taip pat paisytų ir bend
rųjų.

Minimiems siekimams įgyven
dinti taip pat reikalingos ati
tinkamos priemonės ir būdai. 
Iš jų pabrėžiamai paminime:

1. Gimtoji kalba lietuviui yra 
tautinės jo garbės reikalas ir 
raktas į dvasinius tautos lobius, 
todėl PLB Valdybai rūpės, kad 
ji būtų vartojama visu jo gy-

(nukelta į 7 psl.)

Kun. dr. J. Aviža lankėsi Waterbury
Waterbury, Conn. — Spalio 

26-27 lankėsi Vokietijos lietu
vių bendruomenės pirmininkas 
kun. dr. Jonas Aviža. Svečias 
turėjo visą eilę visuomeninio 
pobūdžio reikalų. Tik aplankęs 
kleboną, tuojau vyko kalbėti 
per Adomaičio radijo valandė
lę. Vakare buvo Moterų klu-

KAN. MYKOLAS VAITKUS Nuotr. B. Kerbelienes

RAŠYTOJUI KAN. M. VAITKUI 80 METŲ

stebina nepails- 
Kasmet pasiro- 
ir jų laukiama

lankė
Inns-

Vait-

Pagaliau didelės energijos kū
rėjas dar išvertęs Chaignono 
meditacijas, Augustino išpažini
mus ir tris operas (Mignon, Ro
meo ir Julija, Trijų Karalių 
Meilė).

Iš pastaruoju metu išleistų 
dvejų Vaitkaus atsiminimų kny-

gų skaitytojai daug patyrė ir 
apie patį rašytoją. Atsiminimų 
vertintojai spaudoje yra nuro
dę, kad šios atsiminimų kny
gos — tai patrauklūs veikalai, 
atskleidžia eilę praeities kultū
ros istorijos epizodų, kaimo ir 
miesto išgyvenimų. (E)

PAGERBTAS KAN. M. VAITKUS

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patranKli. anka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygi) platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

Žymiam senesniosios kartos 
rašytojui-beletristui ir poetui 
kanauninkui Mykolui Vaitkui 
spalio 27 suėjo 80 metų. Buvęs 
artimas Maironio bičiulis, šian
dien JAV visus 
tama energija, 
do jo knygos 
dar daugiau.

Mykolas Vaitkus yra gimęs 
1883 spalio 27 Gargžduose, Mo
kėsi Gargžduose, Palangoje. Lie 
pojoje. Kaune mokėsi kunigų 
seminarijoje ir 1906-1908 
akademiją Peterburge ir 
brucke (1908-1909).

Šalia kunigo pareigų,
kus ilgą laiką buvo A. Jakšto 
bendradarbis Šv. Kazimiero D- 
je dirbo kaip leidyklos redak
torius. Metropolijos kunigų se
minarijoje Kaune dėstė litera
tūrą ir meno mokykloje — re
ligiją. Pirmieji sukaktuvininko 
raštai paskelbti 1906 Vienybėje 
Kaune. Jis plačiau reiškėsi nuo 
1907 Draugijoje, vėliau Vai
vorykštėje. Viltyje. Laisvėje, 
Ryto dienraštyje. Židinyje ir 
kt.

Vaitkus atstovauja pomairo- 
ninei poezijai. Jo kūryba labai 
šakota: jis ir poetas, ir bele
tristas. ir dramaturgas, ir sa
tyrų autorius bei vertėjas. Iš 
poezijos primintina — Margu
mynas (1911), Šviesūs krislai 
(1913), Nušvitusi dulkė (1933); 
iš poemų — Laimė. Genijus ir 
Meilė. Upytė, Brėkšta: iš dra
mos veikalų — žvaigždės Duk
tė (už ją Vaitkui buvo paskirta 
V. Teatro premija), Vilnius mū
sų. Žaibas ir Mergaitė: iš bele
tristikos — romanas
(1927). Austant (1940'. Rytme
čio Žygiai (1944) ir kt.;
rų — Rakšties Rakštys; iš at
siminimų
me sode. Keturi ganytojai. Su 
Minija Į Baltiją (1962) ir Bal-

Providence, R I. —Spalio 
29 šv. Kazimiero lietuvių para
pijos salėje gražiai buvo prisi
mintas rašytojas, poetas Kan. 
Mykolas Vaitkus, jo 80 metų 
sukakties proga. Parapijos vai
kų choras, vadovaujamas muz. 
J. Beinorio, padainavo kelioli
ka pritaikytų giesmių ir daine
lių. Visi sudėjo savo linkėjimus, 
užtraukdami Ilgiausių metų. 
Pritaikytą sveikinimo žodį pa
sakė kun. dr. V. Cukuras. Svei
kino prel. P. Juras, kun. J

švagždys, kun. J. Atkočius. 
MIC, kun. J. Diburys. OFM.. 
kun. L. Jankus. KV NYNJ 
Provincijos vardu, įteikdamas 
gražų lietuvišką kryželį ir svei
kindamas Balfo vardu, kun. 
Stasys Raila LKRŠ vardu, kun. 
J. Kripas, prel. J. Balkūnas. 
Programai vadovavo kun. Prof. 
St. Yla. Solenizantas visiems 
švelniai ir nuoširdžiai padėkojo 
ir įteikė savo poezijos leidinė
lį “Alfa ir Omega”.

Buvo susivažiavę virš 30 ku
nigų iš visos apylinkės.

bo baliuje, kur padarė praneši
mą apie Vasario 16 gimnaziją. 
Ten pat susipažino ir susitiko 
su visa eile visuomenės atsto
vų, veikėjų bei svečių, kaip an
tai, su Alto pirm. Boguža, ben
druomenės bei organizacijų at
stovais, Vasario 16-os gimnazi
jos rėmėja Venclauskaite, Sau- 
laičiais, dr. Venclausku ir ki
tais.

Kitą dieną, atlaikęs sekma
dienines mišias parapijoj, ap
lankė Karmūzų šeimą, su kurių 
sūnum Juozu, jam tarnaujant 
amerikiečių kariuomenėj, Vo
kietijoj buvo susipažinęs.

Popiet Petrauskų sodyboj, 
Watertowne, svečiui buvo su
rengtos vaišės. Atsilankė klebo
nas kun. Ed. Gradeckas, Oakvil- 
lo parapijos klebonas Father 
Carrig, organizacijų atstovai ir 
svečiai. Pobūviui pirmininkavo 
dr. Vileišis. Prof. Ig. Končius 
savo kalboje ragino nesilaikyti 
mados ir nepirkti mirusio pa
puošimui brangių gėlių. “Ne- 
puoškime lavono lavonais, o 
tuos pinigus skirkime kad ir 
Vasario 16 gimnazijai ir lietu
vybės labui”. Toliau pirminin
kavęs iškvietė kalbėti Tautinės 
Sąjungos pirm. M. Gurecką, 
Balto pirm. J. Brazauską, radi
jo vedėją Adomaitį, Moterų Są
jungos pirm. Digimienę ir litua
nistikos mokytoją Macienę. Į 
visų žodžius gražia ■ kalba atsa
kė svečias. Paskui užsimezgė 
gyvos kalbos lietuvių reikalais 
Vokietijoj. Į tas kalbas konkre
čiai atsiliepė Juozas Valakaus- 
kas su pirma dešimtine Vasa
rio 16 gimnazijos reikalams. 
Po jo sekė kitos. Susidarė apie 
pora šimtinių aukų.

Svečio atsilankymo metu net 
trys asmenys sutiko sudaryti rė
mėjų būrelius. Linkime sėkmin
gai rinkti po dolerį.

Petrauskų erdviam kambary 
įvykęs pobūvis sudarė dalyviam 
jaukią nuotaiką. Reikia manyti, 
kad ir svečiui bus likęs toks 
pat malonus įspūdis. Kor.

Kun. dr. Jonui Avižai 50 metu
PLB Vokietijos Kr. Valdy

bos pirmininkas kun. dr. Jonas 
Aviža lapkričio 8 d. sulaukia 
50 metų amžiaus. Jis yra gimęs 
1913 metais, Žemaitkiemyje. 
Gimnazijos mokslus baigė Uk-

Tvanas

iš saty-

išleista Mistinia-

Pagerbtas ir kun. V. Martin- 
kus. naujas šv. Kazimiero para
pijos klebonas. Ji visų kunigų 
ir klebonų vardu sveikino kun. 
J. Matutis Visi sugiedojo Il
giausių metų. Kun. V. Martin- 
kus kvietė ir toliau pas jį rink
tis. kalbėtis, svarstyti Įvairius 
klausimus, ypač kovos su ko
munizmu.

Be to. gražiai praėjo Naujo
sios Anglijos Kunigy Vienybės 
susirinkimas su kun. prof. S. 
Ylos paskaita. Malonu buvo ma
tyti vieningai ir darbingai nu
siteikusius visus apylinkės lie
tuvius kunigus. Kun. V. Martin- 
kus pareiškė, kad ir dažniau ga
lėtu susitikti lietuviai kunigai 
ir svarstyti savo svarbiuosius 
lietuviškus katalikiškus uždavi-

tijos gražuolė (Liepoja. 19631.' KUN. V. MARTINKUS UIUS.

KOVA PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE
Šioje knygoje DR. J. SAVASIS pasako, kaip bedieviai ko
munistai užliejo Lietuvą ir nori sunaikinti tikėjimą.
Leidinys yra 98 psl., dokumentais paremtas ir fotografijo
mis pavaizduotas. Jis turėtų būti kiekvieno lietuvio skai
tomas ir platinamas.
Išleido prel. P. JURAS. Kaina 1 dol. Platintojams duodama nuolaida. 

Užsisakoma adresu:

910 VVilloughby Avenue Brooklyn. N. Y. 11221

Alkos muzėjus perkeltas į Putnamą
Putnam, Conn. — Šalia kitų 

žymių darbų, prel. P. Juras 
per daugel metų sukaupė ištisą 
Amerikos lietuvių kultūros mu
ziejų, pavadintą Alkos vardu, 
jungiantį knygas, periodinę 
spaudą, įvairius leidinius, 
kumentus ir daug 
torinės medžiagos, 
rinkinių dalį buvo 
sios Nukryžiuotojo
serys Brockton, Mass.; kita da
lis tebėra klebonijoje Lawren- 
ce, Mass.

Šiomis dienomis Nek Pr. M. 
seserų vienuolyno pakraštyje

do 
i.skitokios

Didelę tų 
priglaudu-

Jėzaus se-

mergėje, o teologijos studijas 
Kauno kunigų seminarijoje. 
Kunigu įšventintas 1938 m. bir
želio mėn. 11 d. Krikščioniško
sios archeologijos mokslų dak
taratą įsigijo Romoje 1951 m. 
Kanclerio pareigose dirbo Kau
no arkivyskupijos kurijoje ir 
Vokietijoje III popiežiaus misi
jos lietuvių delegatūroje. Buvo 
lietuvių šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje vicerektorium. Nuo 
1952 m. yra Miuncheno lietu
vių kapelionas. Nuo 1956 m. 
be pertraukos išrenkamas PLB 
Vokietijos Kr. Tarybom keletą 
kartų buvo jos valdyboje, o 
nuo š.m. birželio 29 d. yra val
dybos pirmininkas.

Šią vasarą lankėsi 
dalyvavo PLB seime 
rūpinosi Vasario 16
ja. Į Vokietiją išvyko spalio 31 
iš New Yorko.

Putname išdygo naujas pasta
tas — mūrinis vienaaukštis na
mas prel. P. Juro lietuvybės 
turtams patogiai ir saugiai pri
glausti. Statybą, savo bičiulių 
padedamas, finansavo pats pre
latas. į užbaigtą namą sukraus 
savo biblioteką, archyvus, rin
kinius bei muziejines vertybes 
ir namą su tais lietuviškaisiais 
turtais perduos seserims vie
nuolėms globoti, tvarkyti ir rū
pintis. Tuo būdu, Alka pasida
ro kultūriniu paminklu jos kū
rėjui!

Alkai linkėtina sulaukti dar 
daug talkos kaupti vis daugiau 
lietuvių kultūros lobių, o jos 
kūrėjui — ilgiausių metų pasi
džiaugti savo didelių pastangų 
vaisiais!

Naujas Alkos adresas: Alka 
R.F.D. 2, Putnam, Conn., 
06260. A. Saulaitis.

PHILADELPHIA, PA.

JAV-se, 
Toronte, 
gimnazi-

1863 metu sukilimo minėjimas

J.A.V. Lietuvių Bendruome
nės Philadelphi jos Apylinkė 
rengia 1863 metų sukilimo mi
nėjimą, kuris Įvyks šių metu 
lapkričio 17, sekmadieni. 4 vai. 
popiet Lietuvių Banko patalpo
se, (202 North Broad Street). 
Svečias iš \Vashingtono istori
kas dr. Kostas Jurgėla skaitys 
paskaitą. Bus ir sukilimą lie
čiančios literatūros parodėlė. 
Kviečiama minėjime gausiai 
dalyvauti. Valdyba

PHILADELPHIA, PA. Spalio 20 koncertavo sol. G. Vasiliauskienė (v.), akomponavo D. Oldham (d.). Kai-
S.R rėje — solistė Juzė Augaitytė. Nuotr. V. Gruzdžio.



DAgBiNINKAS
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Cambridge, N. J.
Pirmoji kultūrinė popietė

Vykstant iš Hazletono, Pą. 
į Frackville, 924 kelias Mr. Lo- 
cust kalno pakraščiu ėmė leis
tis žemyn į slėnį. Staiga prieš

K Justinu Vaikys, 0.F JA. šalia Philadelphijos esančiuo
se mažesniuose New Jersey 
miesteliuose prieš kurį laiką 
pradėjo kurtis atskiros lietu
vių šeimos. Bū šiol jos jokios or 
ganizacijos neturėjo, — jautė
si esą Philadelphijos lietuvių 
organizacinės veiklos orbitoje. 
Tačiau užmiesčio sąlygos ir ki
tos įvairios priežastys paskati
no suorganizuoti LB apylinkę. 
Ji veiklą pradėjo pavasarį. Va
sarai baigiantis buvo surengtas 
apylinkės lietuvių susipažini
mas.

Lapkričio 10 bus pirmoji ru
dens sezono kultūrinė popietė. 
Paskaitą skaitys rašytojas Pau
lius Jurkus tema “Lietuvių san
tykis su menu”. Paskaita įvyks 
Volertų namuose, 413 Leen 
Avė., Cambridge, N.J, Apylin
kės lietuviai kviečiami kun gau
siau atsilankyti (C. N.)

tuvis, savo veikla plačiai žino
mas visoje Amerikoje, Kun. 
klebonas Juozas Karalius. Jo 
rūpestinga ranka sutvarkytos 

grindais, tariu negalėjo su- didelės lietuvių kapinės (jų net 
griauti visokie lenkinimo apaš- ! 
talai bei savieji išgamos”. :

Kova buvo laimėta. 1889 gau- ; 
tas leidimas kurti naują lietu
vių Sv. Jurgio parapiją. Su di s 
dėlių entuziazmu lietuviai grie
bėsi statyti savo bažnyčią. Iš- : 
dirbę visą dieną kasyklose, pa
vargę ir pajuodavę nuo šuo- • 
džių, jie vykdavo statyti savo 
naująją bažnyčią (1891 m.). Ir 
visą gyvenimą ji buvo jiems 
brangi, nes pastatyta jų darbu 
ir prakaitu. Sv. Jurgio bažny
čia ir šiandien tebestovi, kaip

1995 m., “ir suorganizuoti

miestas — buvusi Amerikos 
lietuvių sostinė. Iš visų pusių 
dabar ją supo kalvos, apipiltos 
anglių kasyklų graužu pajuodu
siu nuo anglių nuosėdų. Tam
sus rūkas dengė tą angliakasių 
miestą. Iš rūko, lyg dvi dangun 
iškeltos rankos, kyšojo lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčios bokštai.

Atsisėdęs kelio pakraštyje, 
ilgai stebėjau rūkų pridengtą 
Shenandoah miestą. Beveik 
prieš šimtą metų, tam miestui 
tik pradėjus kurtis (1862 m.), 
čia telkėsi lietuviai, bėgę nuo 
caro priespaudos. Palikę savo Shenandoah lietuvių tvirto tikė- 
tėviškes ir žydinčias pievas, jie 
čia rausėsi anglių kasyklose. 
Nemažai jų užgriuvo tamsiuose 
urvuose ar apdegė nuo kilusių 
kasyklose gaisrų. Jų eiles pa
pildė kiti, atvykę iš Lietuvos. 
Didėjant lietuvių ir lenkų skai
čiui, didėjo ir Shenandoah 
miestas, 1927 m. pasiekęs 30, 
000. Daugiausia buvo lietuvių.

Ir koks gyvas buvo Shenan
doah lietuvių religinis ir kultū
rinis gyvenimas. Vos įsikūrę, 
tuoj ėmė galvoti apie savo pa
rapiją, savo bažnyčią, kurioje 
galėtų garbinti Dievą ir išgirs
ti Evangelijos žodį sava kalba. 
Jau 1872 Shenandoah šv. Ka
zimiero draugijos nariai pasi
kvietė kun. Andrių Strupinską, 
marijoną, kuris, bėgęs nuo ru
sų persekiojimo, 1866 atvyko 
į Nevy Yorką ir buvo apsigyve
nęs prie Šv. Raimundo bažny
čios. Jis buvo pirmasis lietuvis 
kunigas, atvykęs į Ameriką. Ap
sigyvenęs Shenandoah, laikė 
lietuviškas pamaldas Šv. Fide
lio vokiečių bažnyčioje Maha- 
noy City. Susirinkdavo Shenan
doah, Mahanoy City, Maizevil- 
le, Gillbertono ir Girardvillės 
lietuviai. 1874 buvo suorgani
zuota šv. Kazimiero parapija ir 
Shenandoah pastatyta pirmoji 
lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia 
Amerikoje.

jimo ir pasiaukojimo simbolis.
Gyvas buvo - ir Shenandoah 

lietuvių visuomeninis bei kul
tūrinis gyvenimas, čia kūrėsi 
įvairios organizacijos, steigėsi 
laikraščiai, chorai, orkestrai ir 
lietuviška mokykla. Lietuviškas 
žodis skambėjo n* tik bažny
čioje, bet ir miesto gatvėse, ir 
savivaldybės įstaigose.

Tamsus rūkas, nešviesios 
’dkmos'

Dabar Shenandoah miestą 
gula ne tik tamsus rūkas, bet 
ir sunki rūpesčių našta, netik
ra ateitis. Kai nuo kalno nusi
leidau į slėnį, ir vaikščiojau 
miesto gatvėm, atrodė lyg mir
ties šešėlis dengė miestą. Ne
mažai namų buvo tušti. Gali
ma juos nusipirkti už vieną do
lerį.

Užsidarius anglių kasykloms 
ir vietoje nerandant darbo, 
daug jaunimo išvyko kitur. 
Mieste liko senieji, daugiausia 
moterys. Shenandoah laikomas 
našlių miestu. Vyrų nemažai 
žuvo kasyklose ar buvo ast
mos nukankinti. Stipresnės mo
terys dirba mažose apylinkės 
fabrikėliuose ir tuo būdu išlai
ko šeimas, parapijas ir mokyk
las. Vyrai atlieka tarnaičių ro
lę. Kai kurie vyrai vyksta dar
bams į tolimesnius miestus ir

keturios.) Kapinėse pastatytos 
meniškos Liurdo ir Fatimos 
šventovės. Jų pavėsyj* ilsisi 
api* 20,000 lietuvių. Jų tarpe ir . 
pirmieji Shenandoah parapijos 
organizatoriai ir klebonai: kun. 
Andrius Stupinskas, kun. Pet- ' 
ras Abromaitis, kun. Simonas 
Pautienius ir visa eilė kitų žy
mių lietuvių, dirbusių Bažny
čios ir lietuvių tautos gerovei.

Mažėjant gyventojų skaičiui 
(belikę tik 10,000), Shenandoah 
miesto ateitis darosi netikra. 
•Nors kai kurios įmonės ir no
rėtų kurtis Shenandoah, bet 
miestas neturi galimybės plės
tis. Jį supa kalvos, o slėnyje 
didelių pastatų negalima staty
ti, nes po žeme 'buvusios anglys 
iškastos. Tad nesistebėjau, kad 
miesto gyvenamieji namai yra 
maži, ir tie susikabinę, lyg bi
jodami, kad nenugrimstų žemės 
prarąją.

Buvo miela susitikti su ilga
mečiu šv. Jurgio parapijos kle
bonu kun. Juozu Karaliumi, ku- ' 
riam artimi yra ne tik Shenan
doah parapiečių reikalai, bet ir 
visos Amerikos lietuvių visuo
meniniai bei kultūriniai reika
lai. Kaip susipratęs lietuvis, jis 
sielojasi lietuvybės ateitimi A- 
merikoje ir dosniai remia kiek
vieną lietuvišką veiklą.

Nemaža man buvo staigme
na, kai vaišingoje šv. Jurgio 
klebonijoje sutikau tėvą jėzui
tą Walt*rį M. Ctszek, tik prieš 
vienuolika dienų grįžusi iš Si- > 
biro koncentracijos stovyklų. 
Amerikos teismai 1947 m. jį 
buvo paskelbę mirusiu ir jėzui
tų vienuolija nuo 1950 meldėsi 
už jo vėlę. O dabar lietuvių 
klebonijoje prie pietų stalo jis 
buvo gyvas, ramus ir maloniai 
besišypsąs.

(Bus daugiau)

#■

ŠV. JURGIO bažnyčia Shenandoah, Pa.

kasdien bent penketą valandų 
šv. Jurgio bažnyčia — lietuvių sugaišta (kelionėse.

Lietuvių Shenandoah dar
Kilus ginčams su lenkais, ku- esama apie 3,100, daugiausia 

rių kelios šeimos priklausė Šv. Amerikoje gimusių. Miesto bur-

tikėjimo simbolis

mistras yra lietuvis. Lietuvoje 
gimusių, daugiausia senukų li
kę tik 400. Bet lietuviška gies
mė. maldos dar tebeskamba 
gražioje lietuviškais ornamen
tais išpuoštoje šv. Jurgio baž
nyčioje. Mišių metu lietuviai iš
girsta lietuvių kalba Evangeli
ją ir pamokslą. Ir mokyklos 
vaikai rožančių tebekalba lietu
viškai, nors jų pavardės kar
tais yra jau nelietuviškos. Se
nųjų lietuvių skruostais dažnai 
byra ašaros, kai jie išgirsta ku
nigą po Mišių kalbant: “Pasau
lio Išganytojau, gelbėk Lietu
vą!”

Kazimiero parapijai, savo kal
bą mylį lietuviai paliko savo 
pastatytąją Sv. Kazimiero baž
nyčią ir ėmė organizuoti naują 
Sv. Jurgio parapiją. Iš lenkų ir 
sulenkėjusių lietuvių susilaukta 
nemažą kliūčių. Kova truko 
apie 12 metų. Prie naujos para
pijos organizavimo daug prisi
dėjo brolis pranciškonas Augus
tinas Zaicas, atvykęs iš Lietu
vos po 1863 m. sukilimo. Vaikš
čiojo iš namo Į namą ir skatino 
lietuvius neužmiršti savo kal
bos, ragino jungtis ir statyti 
bažnyčią. Brolis Augustinas 
“mokėjo suprasti ir panaudoti
nuskriaustųjų lietuvių ūpą”, ra- Lietuvių dvasią Shenandoah
šė laikraštis žvaigždė Nr. 3, stiprina ir gaivina žymusis lie-

— Kun. Kazimieras Vengras, 
marijonas, mirė Chicagoje spa
lio 29. Palaidotas lapkričio 2 

' šv. Kazimiero kapinėse. Velio
nis buvo gimęs Bostone 1910 
balandžio 2. Marijonų vienuoly- 
nan įstojo 1929. Kunigu buvo 
įšventintas Lietuvoje 1936. Il
gai dirbo Argentinoje, Buenos 
Aires priemiestyje, kur įsteigė 
lietuvių parapiją, pastatė baž 
nyčią ir mokyklą. Vėliau padė
jo statyti bažnyčią ir mokyklą 

' Rosario mieste. Tose misijose 
išbuvo apie 15 metų. Paskuti
niu laiku gyveno Chicagoje ir 
buvo marijonų bendradarbių 
dvasias vadas. Bostone tebegy
vena velįonies brolis Jonas ir 

( seserys Ona, Marija ir Anelė.
— Lietuvos vyčių metinis 

seimas, šią vasarą įvykęs Bosto
ne, priėmė rezoliuciją, kuria ra
ginami visi organizacijos nariai 
jungtis į rezoliucijų pravedimo 
žygį: “Nutarta, kad Lietuvos vy
čių jubiliejinis seimas pagerb
tų organizaciją ‘Americans for 
Congressional Action to free 
the Baltic States’ už jos dideles 
pastangas padėti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos išlaisvinimui iš 
kruvinojo bolševikinės Rusijos 
jungo; ir nutarta, kad Lietu
vos vyčiai paragintų visus na
rius Amerikoje aktyviai daly
vauti šiame žygyje dėl Baltijos 
kraštų išlaisvinimo ...

— J. Klimas, East Chicago, 
Ind., paaukojo $ 50 Rezoliuci
joms Remti Komitetui. Anot J. 
Klimo, rezoliucijų pravedimas 
remtinas visomis išgalėmis ir 
visomis pastangomis visų geros 
valios lietuvių. Aukos siųstinos 
komiteto kasininkui: Mr. G.A. 
'Petrauskas, 3442 Madera Ave- 
nue, Los Angeles, California, 
90039.

— Eglutės šventė bus birže- 
' lio 7 d. Šventė ruošiama Lietu

vių Bendruomenės iniciatyva 
Putnam, Conn. Į šią vaikų 
šventę kviečiami visi Eglutės 
skaitytojai, klausytojai ir palai
kytojai. Praeitą pavasarį tokia 
šventė labai pasisekė ir buvo 
pageidauta, kad ji vėl įvyktų. 
Programoje dalyvauti kviečiami 
Eglutės skaitytojai, šeštadieni
nės mokyklos, lituanistiniai 
(kurseliai ir 1.1. Laiko yra pa
kankamai daug tai šventei ra
miai pasiruošti. Būtų gera, kad 
birželio 7 vaikai nebūtų sutruk
domi dalyvauti savo metinėje 
šventėje; todėl bent rytiniame 
JAV pakraštyje tą dieną reikė
tų vengti kitų vaikam parengi
mų

— Kongresmanas Glen Lips- * 
comb (R.-Calif.) pranešė tele
grama Leonui Niūniavai, Whit- 
tier, Calif. kad kongresmanui 
Lipscomb padedant, L. Niunia- 
vos brolis Antanas Niuniava, 
gyvenąs Prancūzijoje, gavo vi
zą įvažiuoti į JAV ir čia apsigy
venti. Antanui Niūniavai teko 
pakelti “kryžiaus kelius”, kol 
pavyko sutvarkyti įvažiavimo į 
JAV reikalus. Apie 10' metų 
jam buvo daromi trukdymai. 
Antanas Niuniava pasieks Los 
Angeles 1963 gruodžio mėn. 
pirmomis dienomis.

— Žurnalistai ir laikraštinin
kai, gyveną Los Angeles, lapkri
čio 16 šeštadienį, 7 vai. vaka
re renkasi LB Centro salėn 
(4415 Santa Monica Blvd.). Bus 
atgaivintas skyrius ir išrinkta 
vadovybė. Visi spaudos dar
buotojai kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti.

— Nauj» vadovybė bus su
daryta Rezoliucijoms Remti Ko
miteto centro metiniame susi
rinkime, lapkričio 15, penkta
dienį, 8 vai. vakare dr. Zigmo ir 
Žibutės Brink'ų rezidencijoje 
(2586 Aberdeen Avė.).

— Dr. Eronis Kasias, Wilkes- 
Barre, Penn., Wilkes kolegijos 
profesorius, rašo Rezoliucijom 
Remti Komiteto vadovybei, kad 
rezoliucijų pravedimo reikalu 
susižinojęs su savo kongresma- 
nu ir abiem senatoriais. Vie
nas iš senatorių, Hugh Scott, 
yra vienos iš rezoliucijų auto
rius.

— Dr. B. Radzivanas, Rich- 
mond Hill, N.Y., rašo Rezoliu
cijoms Remd Komiteto vado-

Lawrence, Mass. šv. Pran
ciškaus lietuvių parapija šiemet 
yra sulaukusi 60 metų sukak
ties. Ta proga buvo surengta 
iškilminga vakarienė spalio 27, 
sekmadieni- Vakariene rūpino
si bažnyčios kolektoriai, mar
šalai ir darbščios parapietės— 
šeimininkės, žmonių buvo pil
na salė. Pelno liko apie 800 
dol. .1 '-s

Parapijos klebonas prelatas

BALFO VAJUS
Spalio 27 šv. Jurgio parapijos 

salėje įvyko Balfo visų trijų 
skyrių valdybų posėdis, pirmi
ninkaujant Balfo direktoriui dr. 
VI. Ramanauskui. Nutarta šių 
metų Balfo vajų Clevelande ir 'Mikšiui ir dr. VI. Ramanaus- 
jo apylinkėse vykdyti lapkričio 
mėnesį.

Šv. Jurgio parapijos klebo
nui kun. B. Ivanauskui leidus, 
lapkričio 17, sekmadienį, baž
nyčioje bus išdalinti Balfo vo
kai, kurie su aukomis bus su
rinkti sekantį sekmadienį, lap
kričio 24. Tiem, kurie nepri
klauso šiai parapijai, aukų vo
kai bus pasiųsti per paštą ar
ba asmeniškai įteikti.

Vokus su aukomis prašoma 
grąžinti adresu: Zenonas Obele-

nis, 7517 Lockyr Avė., Cleve- 
land 3, Ohio. Kas nenorės per 
paštą siųsti, galės asmeniškai į- 
teikti J. Balbatui, P. Banioniui, 
J. Kubiliūnui, St. Lazdiniui, P.
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kui.
Vokus su aukomis prašoma 

grąžinti laike dviejų savaičių 
nuo jų gavimo dienos., čia 
tenka su gailesčiu paminėti, 
kad praeitais metais gana dide
lis dalis aukotojų skirtu laiku 
vokų su aukomis negražino, 
todėl aukų rinkėjai pakartoti
nai turėjo vykti į jų namus. 
Mes nemanome, kad juos ir 
šiais metais reiktų asmeniškai 
prilankyti.

Visos gautos aukos, kad ir 
mažiausios, bus skelbiamos

Mes tikime, kad ir šiais me
tais Clevelando ir jo apylinkių 
lietuviai bus dosnus savo auko
mis paremti Balfo šauksmą.

P.M.

Senatas pasveikino lietuvių parapiją
Pranciškus M. Juras priminė 
parapijos išeitą kelią ir 50 me
tų sukaktį (1953), kai buvo iš
leista stambi parapijos istorija 
abiem kalbom — lietuvių ir 
anglų: “Šv. Pranciškaus Lietu
vių Parapija — The Story of 
St. Francis Lithuanian Parish”. 
Toji knyga ir dabar tebelaiko

ma viena iš geriausių parapi
nių istorijų.

Toliau suminėjo, kad nedide- vybei, kad jis ir jo pažįstamie- 
lė parapija yra davusi 9 kuni- ji pilniau įsijungsią į visą re
gus, 3 vienuolius broliukus, 13 zoliucijų pravedimo darbą. Jis 
seserų vienuolių, 12 gydytojų, ir visa eilė jo pažįstamų yra 
daug slaugių, apie 20 mokyto
jų. Parapijoje dirbę mirė pen
ki kunigai: kun. J. šeštokas, 
kun. A. Jusaitis, prel. Pr. Stra- 
kauskas, kun. Step. Kneižys ir 
kun. J. Sakalandis. Iš parapijos 
klebonų prel. Pr. Juras yra 
ketvirtasis ir parapijoje dirba 
nuo 1922 metų.

Parapija savo 60 metų su
kaktyje yra sulaukusi vieno 
ypatingo ir reto sveikinimo. 
Specialia rezoliucija (No. 1064) 
priimta spalio 24, šv. Pranciš
kaus lietuvių parapiją teikėsi 
pasveikinti Massachusetts vals
tybės senatas. Rezoliuciją patei
kė šen. William X. Wall. Pasi
rašė senato prezidentas James 
E. Power, sekretorius Thomas 
A. Chadevick, gubernatorius 
Endicott Peabody, Massachu- 
sets valstybės sekretorius Ke- 
vin H. White ir šen. William 
X.. Wall.

Rezoliucijoje primenama, 
kad šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapija Lawrence yra įkurta 
1903 gegužės 30. Miestas tada

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Mergaitės Įsteigė būrelį rem

ti gimnazijos namų statybą^ 
Pirmoje rinkliavoje surinkta 
22.90 DM. Būreliui vadovauja 
mergaičių bendrabučio vedėja 
E. Tamošaitienė.

Dr. Angelė Rugieniu**, Skau
čių Seserijos Vokietijos rajono 
vadeivė. aplankė gimnazijos 
skautes.

Kun. dr. Ledas Gronis, bu
vęs gimnazijos direktorius ir 
mokytojas, miręs šią vasarą, 
buvo paminėtas specialiomis 
pamaldomis spalio 16. Iškilmin
gas gedulingas mišias aukojo 
kapelionas kun. J. Raubūnas. 
Gimnazijos salėje susikaupimo 
valandą atidarė dabartinis gim
nazijos direktorius kun. Br.

Liubinas. Kalbėjo dr. P. Karve
lis, Tėv. Alfonas Bernatonis.

Norvegijoj* šią vasarą atos
togavo penki gimnazijos moki
niai. Iš jų trys pasižymėjo spor
te ir gavo įvairių dovanų.

Kun. Paulius Martuzas, 
pavasarį Romoje baigęs teologi
jos mokslus, prieš grįždamas į 
Australiją, lankėsi Vasario 16 
gimnazijoje.

Bramen* Vasario 16 gimna
zijai remti būreliui vadovauja 
tos gimnazijos auklėtinė Elena 
Klerytė.

Karaliaus Mindaugo mirties 
700 metų sukaktis paminėta 
Hanovery rugsėjo 14 ir 15 die
nomis. Programoje buvo pas
kaitos, bendra vakarienė ir

(kreipęsi rezoliucijų reikalų Į 
šen. J.K. Javits.

buvo vos bepradedąs augti, pa
stačius per Merrimacko upę už
tvanką ir įkūrus tekstilės fab
rikus. Lietuviai daug prisidėjo 
savo triūsu ir darnia bendruo
mene. Parapijos sukaktis pri
menanti anuos laikus, kai lietu
viai ir jų kunigai daug aukojo
si, uoliai dirbo ir sukūrė gra
žias entuziazmo tradicijas atei- 
nančiom kartom. Nors darbo 
sąlygos tuo metu buvo neleng
vos, bet lietuviai nestigo tikėji
mo bei pasitikėjimo Dievu, au
kojosi, brangino savo tautos at
sineštus papročius, davė stam
bų indėlį miesto visuomenei. 
Užtat senatas nuoširdžiai svei
kina šv. Pranciškaus parapiją 
sukakties proga ir reižkia viltį, 
jog ir ateityje nepristigs to 
džiaugsmo ir pasitenkinimo, ku
rio turėjo parapijos steigėjai.

Malonu yra pasidžiaugti to
kiu gražiu kitataučių liudiji
mu. Tai rodo, kad lietuviai ben
dru savo darbu, tikėjimu, suta
rimu ir meile savajai tautai bei 
šiam kraštui gali pasiekti gra
žių vaisių, kuriais ir kiti mie
lai pasidžiaugia. L.M.

linksmas pobūvis, pamaldos, 
bendri pietūs, deklamacijos, 
tautiniai šokiai ir kt.

Dr. Daina Augustaitytė rašo 
lietuvių kalbos vadovėli vokiš
kai kalbantiems.

Aldona Eretaitė, prof. Juozo 
Ereto duktė, sėkmingai reiškia
si Vokietijos teatre. Ji dabar 
vaidina Kielio miesto dramos 
teatre pagrindinį vaidmenį “Ar- 
ialda” veikale.

Pab*lti*čiy evangelikų jauni
mo suvažiavimas įvyko spalio 
31-lapkričio 3 Bad Godesberg. 
netoli Bonnos.

RAMOVIECIAI KREIPIASI!

Niagaros pusiasalio ramovė- 
nai jau metai iš metų ruošia 
kariuomenės šventės minėjimą. 
Šiamet Lietuvos kariuomenės 
45 metų atkūrimo sukakti ruo
šiamasi paminėti iškilmingiau 
ir pasikviesti svečių nelietuvių. 
Nusamdyta erdvi ir graži Kana
dos Legijono salė tlll Church 
St. St. Catharines Onatriok 
Iškilmės įvyks lapkričio 23. šeš
tadienį. Žodi tars Lietuvos ge
neralinis konsulas Kanadoje. 
Žmuidzinas. Meninę programą 
išpildys Toronto “Varpo” cho
ras. diriguojamas St. Gailcvi- 
čiaus. ir Hamiltono tautinių šo
kių grupė "Gyvataras".

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
ne tik iš Kanados, bet ir iš 
JAV gausiai į minėjimą atsilan
kys. Ramovtotis.
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ŽEMĖ IR LIETUVIS
PR. ALŪNAS

Sis straipsnis, tai autoriaus 
studijų Pedagoginiam Lituanis
tikos Institute vienas iš rašo
mųjų darbų liet, literatūros II 
semestre.

Lietuvis iš seno mylėjo, 
gerbė ir tiesiog garbino savo 
žemele. Ir mylėjo ne už tai, 

būtų turtinga žemės tur- 
kaip auksu, sidabru, ang- 
ar uraniium. Lietuvis mv- 
savo žeme, kaip motiną

Žvilgterėkime dabar kiek ir 
Į senovę. Apie žemės gerbimą 
ir žemės dievaitę Žemyną arba 
Žemvnėle, taip pat ir dievaitį 
Žemininką, turime rašytinių 
šaltinių nradedant XVI amžiu
mi. Mažvydo katekizmo ižango- 
ie (1547) minimas Žemėpatis. 
Daukšos katekizme (1595) mi
nima Žemyna. Toliau sueigas 
ir malda i Žemieniką lotyniš
kai pateikia Lasickis (anie 
1580). Stryjkovskis sayo kro- 
n'koj (anie 1532 m..) mini že
mės (gal medžių dievą), vardų 
Pušaitis, kuris bezu (alvvų)

kad 
tais, 
limi 
lėio
ma:tintoia. Apeidamas banguo
jančius javu?, jis rasdavo savo 
širdžiai visišką nusiraminimą, krūme gyvenąs. Aprašo Dievą 
paguodą, džiaugsmą ir laimę.

Išvykdamas kur iš tėvynės, 
lietuvis bučiuodavo gimtojo 
krašto žemelę arba vežėsi kar
tu su savim bent saują, tary
tum kokią relikviją ar šiain * 
brangenybe. Priešo vejami iš 
■tėvynės, kad ir pastarosios 
-tremties metu, daug lietuviu pa
liko brangių daiktų Lietuvoj, 
bet pasiėmė su savimi žiupsne
li Lietuvos žemės. Neseniai 
skaitėme stiaudoje. kaip Austra
lijos lietuviai statė paminklą 
Lietuvos žemės saujai priglaus
ti.

Griže iš tremties, lietuviai su 
ašaromis bučiuodavo gimtąją že
melę. Taip buvo caro priesoau- 
dos laikais, taip grižus iš Sibi
ro. tam būtu ir tada, jeigu, žlu
gus bolševikinei okupacijai, lie
tuviai grįžtų namo.

Dabar, žiaurios sovietinės 
okupacijos metu lietuvis ūki
ninkas ilgisi savosios žemelės, 
kuri iš io atimta ir suvalstybih- 
ta-sukolchozinta. Tai labai aiš
ku iš laiškų, kuriuose tiesiai 
arba užuolankomis išsakomas 
savo širdies skausmas.

— Apeinu laukus ir giliai at
sidustu ... Anksčiau nedaug tu
rėjom — tik 5 ha. Pats buvau 
mažas, dar negalėjau dirbti. 
Bet 1947 m. nusipirkome ark- 
li. įsitaisėme ratus, roges irj.t. 
Kaio buvo gera, kaip ramu sa
vo žemele dirbti. Bet po dvejų 
metu sugalvojome. — o čia pa

žiemieniką ir jo garbei švenčia
mą spalių mėn. švente ir jam 
daromas gyvuliu aukas; patei
kia ir dvi aukojimo metu kal
bamas 'maldas. Sakosi, tokio
se stabmeldiškose šventėse jam 
pačiam tekę dalyvauti. Šimtme
čiu vėliau Kleino gramatikoj 
(1653) randame paminėtą Že- 
mvnę. To paties autoriaus gies
mių knygos Įžanginiame loty
niškame eilėraštyje, parašyta
me W. Martinio, 1666 minimas 
Žemėpatis.

Žemyna, žemės dievaitė, duo
danti gyvvbe žmonėms ir gv- 
vuliams. Ji yra gyvybės davė
ja ir palaikytoja. Dėl to ji bu
vo gerbiama ir garbinama. Jos 
garbei buvo ruošiamos atskiros 
šventės su javu varpų aukoji
mo aoeigomis. Ir kitose šven
tėse ji nirmiau būdavo pager
biama. Jai būdavo kalbama at
skiros maldelės ir atskirai au
kojama. Šventės šeimininkas 
pirmas jos garbei nuliedavo 
ant žemės alaus, 
kiti.

Žemėoatis yra 
mvnos broliu. To 
boie būdavo sodybos ir namai. 
Naujos sodvbos našventinimo 
metu io garbei būdavo ruošia
mos atskiros šventės.

Koplyčios projektas dail. V. K. Jonyno

Siunčiu auką......................

Įtaisau mirusiam atminti

Mirusiojo vardas ............

Siuntėjas ..........................

Adresas ...........................

Padėkite pastatyti Dievo Motinos koplyčią
Kennebunkport, Maine

Koplyčios statybos fondui aukojusieji $500 tampa garbes fundatoriais; 
$100 — fundatoriais; prisidėjusieji mažesne auka — rėmėjais, o Galima 
aukoti ir mirusiųjų prisiminimui (memorial) o Visų aukotojų'vardai bus 
įrašyti marmuro lentoje, koplyčios sienoje ir amžinai prisimenami vie
nuolyno maldose ir mišių aukoje. • Galima pasirinkti ir įtaisyti: langų 
vitražus (didesni $1000, mažesni $500), klausyklą — $1300, amžinoji lem
pa — $300, žvakidės — $500, suolai (vienas $150). • Aukas siųsti:

FRANCISCAN MONASTERY — CHAPEL FUND 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Savąja auka įamžinkite save ar savo mirusius, kad būtumėt prisiminti vienuolių maldose

o paskiau ir

laikomas Že- 
dievaičio glo-

Žemynos ir Žemėoačio var
dai yra susiję su žodžiu žemė. 
Tu dievaičiu varduose yra į- 
snaustas žemės šventumas. 
Mat. žeme senovėje žmonės

tarė ir valdžia — kad bus ge- ]ajkė tokioje pat pagarboje, 
riau i kolchozus suėius. Taigi ,kaip ir dievybes, šventi buvo 
mes su didžiausiu džiaugsmu, dievai, šventa ir žemė .Dėl to 
savanoriškai padavėme prašy- žemės vardas tiko ir jos dievu 
mus. kad tik priimtų i kolcho- vardams sudaryti 
zą. Mus bematant priėmė, tuo- Eidami gulti ir rytą atsikėlė, 
jau suarėme savo žemės ežias, žmonės bučiuodavo žeme, kad 
suvarėme i vietą gyvulius, su- jį dieną ir nakti laimingai juos 
vežėme visa inventorių ir 11. nesietų. Bučiuodami žeme. 
Dabar mokesčiu nebereikia tiek 
daug... Dar iš seno paprati
mo apeinu kartais savo žemės 
ribas, pasižiūriu i krūmelius ir 
giliai atsidustu. -— iš džiaugs
mo, kad visa tai jau ne mano 
rūpestis, bet mūsų visų”

Kokia tai žiauri ir klaiki 
barties tikrovė!

da-

Bučiuodami
žmonės kalbėdavo:

“Žeme, motina mano, aš ta
vas esu. tu mane maitini, tu 
mane nešioii. tu mane po mir
ties origlausi”.

Žemės bučiavimas ir šian
diena liaudvie dar tebėra gv- 
vas. Pradėdamas arti, artoias 
pabučiuoja žemę. Sėjėjas, prieš

bardamas. į dirvą grūdų 
ir baigęs sėją, taip pat bučiuo
ja žemę. Tai padėkos ir pagar
bos ženklas motinai žemei.

Liaudies tikėjimu, nedorų 
žmonių žemė nenešioja: ji juos 

• prarija. Su namais, pilimis ir 
dvarais nedorėliai nugrimsta į 
žemės gelmes, o žemė vėl už
sidaro arba toje vietoje atsiran
da ežeras.
į Didelio nusikaltėlio kartais 
nė žemė nenori priimti: pa
laidotą jo lavoną ji išmeta 
lauk. Ar ne toks yra padavi
mas apie Upytės bajorą Cičins- 
kį?

Senieji žmonės dar ir dabar 
tebelaiko nuodėme žemės dau
žymą. Kas lazda muša žemę, sa
ko. muša motiną; o kas muša 
savo motina, to mirusio žemė 
nepriima. Taigi, žemės daužy
ti negalima, nes ji esanti šven
ta.

Pagrindinė žemės dovana 
lietuviui — juoda duonelė, ku
rios tešlą rankomis moterys 
minkė ir į pečių “šovė1’. Ke
palo viršų moterys nuglos- 
tydavo vandeniu suvilgyto
mis rankomis iš šalių po keletą 
kartų įrėždavo pirštais, kad duo
na mažiau sproginėtų. Pirmojo 
kepalo viršų perrėždavo kryžiu
mi ir peržegnodavo, kad duo
na gražiai keptų ir būtų sveika 
valgyti. Duoną krosnin šauda
vo šeimininkė, retesniais atve
jais — jos vyras.

BROCKTON, MASS.

TIK VIENAS DOLERIS I
Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, gaus 
DARBININKĄ susipažinti iki šių metų pa
baigos. Kas prisius 5 dol., gaus vieneriem 
metam.
Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos 
papiginimu ir užsakyti DARBININKĄ sau 
arba artimiesiem. Paraginkite draugus 
bei pažįstamus arba prisidėkite auka, 

Į kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori 
skaityti, bet negali užsimokėti. Prašome 
pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

Taigi, lietuviai savo žemelę 
mylėjo, gerbė ir dirbo nuo se
nų senovės. Jau nuo pirmųjų 
amžių po Kristaus, Lietuvoje Į 
sigalėjo žemdirbystė. Apie su
intensyvėjusi žemės ūki liudija 
daugelis faktų. Vietos sodybom 
pasirenkamos derlingesnės sri
tyse, bevelk be išimties pakili
muose. Kapinynuose ir pilia
kalniuose randame daug viso
kių įrankių, susijusių su žem
dirbyste: geležinių pjautuvų, 
kiek vėliau ir dalgių, kaplių, 
trinamųjų ir sukamųjų girnų ir 
daug grūdų liekanų. Pagaliau ir 
istoriniai šaltiniai (pvz. Tacitas) 
kalba, kad aisčiai (Aestio- 
rum gentes) “javus ir kitokius 
žemės vaisiu? rūpe t:ngiau ir 
kantriau augina, negu germa
nai ...”

DARBININKAS
910 VVILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN 21. N. Y.

Prašau siųsti laikrašti adresu:

Vardas ir pavardė

Adresas

Užsakė

į. Siunčiu už prenumeratą $

Balto 72 skyrius lapkričio 
16 d. 6:30 v. Sandaros salėje 
ruošia pobūvį — vakarienę. 
Bus loterija ir šokiai, grojant 
orkestrui. Kviečiami Brocktono 
ir apylinkių lietuviai kuo gau
siau dalyvauti ir paremti šį 
šalpos darbą. Taip pat skyriaus 
valdyba primena, kad atnaujin
tas rūbų vajus ir prašomi, turi 
dėvėtų gerų rūbų iki gruodžio 
1 sunešti pas Aleksandrą Merec- 
kį, 42 Albert St.

Moksleivių at-kų kuopa spa
lio 20 susirinkime Kucinu na
muose išsirinko nauią valdyba: 
pirmininkas Romas Baužys, sek
retorė Rimantė Bielkevičiūtė, 
iždininkas Algimantas Senuta. 
Globėja šiems metams sutiko 
būti Brocktono gimnazijos mo
kytoja Nijolė Kucinaitė.

Susirinkime dalyvavo kuopos 
dvasios vadas kun. Mykolas 
Vembrė, tarės jauniesiems 
karštą žodi, ko reikalauja iš

LOS ANGELES Balto 13 skyrius vakare spalio 19 
dainuoja iš k. į d. Ona Deveikiene ir Dalia Mackia- 
lienė. Nuotr. L. Briedžio.

mūsų tėvynė Lietuva, ragino ki
tuose susirinkimuose ir gyve
nime daugiau domėtis lituanis
tiniais dalykais ir visur reikš
tis gerais lietuviais. Numatyta 
susirinkimų programose ir kal
bos kampelis, kur būti turtina
mas narių lietuviškas žodynas 
ir sekama naujausioji lietuvių 
literatūrą.

Perskaitytas/iš “Ateities” Fe
deracijos vado dr J. Girniaus 
žodis ateitininkams.

Lapkričio 3 Įvyko antras su
sirinkimas Bielkevičių namuo
se. Susirinkime dalyvavo ir 
Bostono moksleiviai ateitinin
kai. Paminėta rašytojo kan. M. 
Vatikaus 80 metų sukaktis, skai 
tyta C. Valdybos aplinkraščiai 
suvažiavimo ir k. klausimais. 
Dovilė Eivaitė papasakojo Vil
niaus legendą.

R.K. Moterų Sąjungos 
kuopa lapkričio 24 rengia 
vos koplyčios ir parapijos
dai vakarienę, kurioje progra
mą išpildys pačios sąjungietės. 
Moterų choras padainuos kele
tą dainų ir loterijoje galima 
bus laimėti vertingų dovanų. 
Laukiama apsilankant visų lie
tuvių, nes 15$ kuopa visada 
jautriai reaguoja į kiekvieną 
lietuvišką katalikišką reikalą, 
tad tikisi ir šiuo atveju nuošir
daus pritarimo. Kuopai škio 
metu pirmininkauja M. Ciužie- 
nė, sekretoriauja — Šaulienė ir 
ypač daug širdies Įdeda į kuo
pos veikimą K. Keblinskienė— 
apskrities direktorė.

Parapijos paskelbtame skolų 
sumažinimo vajuje be anksčiau

iš Kornevilio varpų, dainą apie_ skelbtų a.a. Norakaus atmin- 
blusą ir Don Bazilio ariją iš Se
vilijos kirpėjo.

Po meninės dalies buvo vaka
rienė, po vakarienės — šokiai. 
Pobūvis atsilankiusiems paliko 
gerą įspūdį.

SERAF1SKUOJU KELIU
Mąstymų knyga. Parašė P. 

Hasenoehrel, O.FAA Vertė kan. 
M. Vaitkus. Išleido Tėvai Pran
ciškonai. Pirmasis tomas, 670 
psl. Antrasis tomas pasirodys 
kitais metais.

Ši mąstymų knyga tinka ku
nigams, vienuoliam ir visiem 
dvasiniu gyvenimu besidomin
tiem pasauliečiam.

Pirmasis tomas prasideda ad
ventu ir baigiasi šeštuoju sek
madieniu po Velykų. Kaina 8 
dol.

Galima įsigyti adresu: Fran- 
ciscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

AN EXCELLENT

INVESTMENT OPPORTUNITY
15-ji 
Šilu- 
nau-

WORCHESTER, MASS.
Spalių 26 Amerikos Liet. 

Taut. Sąjungos Worcesterio sky 
rius suruošė Maironio parke 
gražų pobūvį — vakarienę su 
menine dalimi Susirinko arti 
dviejų šimtų žmonių prie atski
rų stalų.

Meninę programos dali atli
ko dramos aktorius V. Žukaus
kas, nuotaikingais savo pasa
kojimais pasirodęs scenoje 
jau 149-tą;i karta, ir solistas 
B. Povilavičius iš Bostono. A- 
kompanavo komp. J. Gaidelis. 
B. Povilavičius padainavo St.

Šimkaus Tamsiojoj naktelėj. 
Kas ant žirgelio ir Oi, greičiau, 
greičiau, antru atveju — ariją

čiai giminės paaukojo 300 dol. 
ir neseniai mirusios A. Treina- 
vičienės atminimui šeima pa
aukojo puošnią komunijos tau-

FOR SALE
This cnmnanv i« nffcrin<< interests 
in a we1> be iHIM for oil and/or 

in Ccddn. Parish. Lonisiana.
Pnce is $195 nėr 1/128 interest in 
the v'<»1’ and eas on a 20 aer* lease. 
The S’OS covers the cost of dnllin^. 
A n additional charere of $180 wi'l 
be made if well is completed and 
®<niiDped.
These interests are deseribed in nn 
nfferine' sheet filied with the S*c. 
Exch. Comm. Wash. T) C The offer 
is made only by prospectus.
CLIP AND MAIL THIS COUPON 
American Belle Petroleum Corp.
P. O. Box 7373 Shreveport. La. 
DepL NH phone <318 ) 422-5068
Name ....
Address .
City ........ ..... State

H. W. MALĖ

PRODUCT
DESIGN 

ENGINEERS

Lituanist. mokyklos vakaras Hartforde
Praeitais mokslo metais Hart- rų orkestras”. Bilietai pakvie- 

fordo lituanistinė mokykla yra 
surengusi du pasisekusius va
karus — balius: Rudens balių 
su Antanu Gustaičiu priešaky
je. ir Kaukių balių, kuriam pro
gramą yra parengusi (parašiu
si) ir sėkmingai pravedusi šios 
mokyklos mokytoja Nina Gai- 
liūnienė.

šiuos mokslo metus naujasis 
ir energingasis Tėvų Komitetas 
vėl pradeda balium. Pirmasis 
rengiamas lapkričio 30 lietuvių 
mokyklos salėje, (339 Capitol 
Avė ). Bus Įdomi programa, 
stalai, bufetas su skaniais už
kandžiais. šokiams gros "Bava-

— Dr. Antanas Valiuikis, 
Gouverneur, N. Y., buvo krei
pęsis Į savo kongresmaną Cla- 
rence E. Kilburn (R. N.Y.) re
zoliucijų pravedimo reikal u . 
Kongresmanas Kilburn rašo dr. 
Valiuškiui, kad jis rezoliucijų 
reikalu kalbėjęsis su Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisi
jos pirm. Tom Morgan ir kitais 
komisijos nariais, ragindamas 
juos duoti eigą rezoliucijoms.

timai jau platinami. Juos gali
ma gauti pas Tėvų Komiteto 
narius. Reikia paskubėti įsigy
ti. J. Bernotas

K. rę.

The largest independent manufac- 
turer of small electric apnliances 
ha«. openino's for bot h junior and 
sonior prvhtct desi°ri en«rineers. 
These nositions are lo^ated at the 
ho-ne office in Mansfield. Ohio. 
The<w* positions recnnre a Creative 
individ'ial vith initiative and drive 
as well a« the abilitv to take full 
resporsibilitv for dcve’opment of 
new nrodticts and folknv through to 
r*Jease for mannfactiiring.
The m^n we are looking for pre- 
fer-h’e have at least eisrht vears ex- 
pe-ien'-e in desi"n of electro-me- 
chani'-al devjces. Pertinent industry 
exnerfence tvould involve design of 
small apnliances. maior appliances 
and small electro-meehanical Prod
ucts A BS degree or equivalent in 
mechanikai eneineering. electrical 
en^ineering or civtcs is desired. Sal- 
arv commcn«iirates w1th ernerience 
in the ftve figure range. Intervieu- 
and relocation expense.s paid by 
Dominion.

Send fui) Information in first 
roply to:

M R SEYBOLD 
DIRECTOR 

INDVSTRIAL RELATIONS

DOMINION 
ELEC. CORP.

ISO ELM STREET 
MANSFlElO, OMIO, 44901
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PLB VALDYBOS PAREIŠKIMAS
(atkeltas iš A ps.) 

venimo plotu: šeimoj, mokyk
loj, draugijoj, bažnyčioj. Tauti
nės drausmės ir tvarkos reika
las taip pat rašte vartoti vieną 
rašybą, ir tokia rašyba yra tra
dicinė jablonskinė rašyba, ne
priklausomos Lietuvos atitinka
mų įstaigų oficialiai įvesta ir 
niekieno neatšaukta. Ji būtina 
ypačiai mokykliniams vadovė
liams.

2. Demokratinė santvarka 
yra esminė sąlyga demokratinei 
Bendruomenės dvasiai ugdyti, 
todėl PLB Valdybai rūpės, kad 
periodiškai nuo apačios iki vir
šaus besikartojanti rinkiminė 
procedūra sudarytų visiems są
lygas Bendruomenės rinkimuo
se dalyvauti — rinkti ir būti 
renkamiems. Šitai turi skatinti 
individualinę iniciatyvą, suge
bėjimus bei polėkius ir įjungti 
į bendros atsakomybės pergy
venimus.

3-. Literatūra, dailė,, muzika 
ir mokslas yra subtylios tauti
nės kultūros apraiškos, ypačiai 
susijusios su pačių kūrėjų ir 
mokslininkų individualybe. At
sižvelgiant Į išskirtiną kūrybos 
reikšmę pačiam tautos ir jos 
išeivijos likimui, meno ir moks
lo kūryba taip pat nusipelno ir 
išskirtinio visuomenės dėmesio. 
Todėl PLB Valdyba skatins in-

lietuviams savas kultūrinis gy
venimas tėra nepasiekiama sva
jonė. Tad PLB valdybai rūpės, 
kad daugiau turą duotų mažiau 
turintiems — rengs menininkų, 
sportininkų ir kt. gastroles.

6. Išeivijos lietuviai daug sta
tė ir tebestato. Bet ši statyba 
tik iš dalies tepatenkina tauti
nius poreikius. Tuo tarpu bū
tina ir tokia pastogė, kur ga
lėtų glaustis centrinė lituanisti
nė biblioteka, meno galerija, 
muziejus, pasaulio lietuvių ar
chyvas, .muzikologijos archyvas 
ir kitos visos kultūrinės lietu
vių išeivijos vertybės. Todėl 
PLB Valdybai rūpės, kad lie
tuvių kultūros namų kūrimo 
idėja būtų įgyvendinta ir ilgai
niui taptų kultūriniu lietuvių 
centru.

7. Tarp atskirų kraštų bend
ruomenių ir net tarp atskirų 
plačiai po pasaulį išsisklaidžiu
sių lietuvių būtini pastovūs ir 
nuolatiniai ryšiai. Todėl PLB 
Valdyba leis informacinį biule
tenį ‘‘Pasaulio Lietuvį”, kuria
me turės atsispindėti ne tik 
PLB gyvenimas bei darbai, bet 
ir visos kitos lietuvių kultūri
nės, socialinės, visuomeninės, 
ekonominės pastangos apskri
tai. Rūpindamasi lietuvių moks
lo ir meno darbais, PLB Val
dyba taip pat sieks artimai ben
dradarbiauti su atitinkamomis

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

DISPLAY

PAIMT ONLY
YOUR
HOUSE

We paint the average exterior house 
of 1000 sq. ft. STUCCO, BRICK, 
MASONRY & all types of Shingles.

Mr. ANTHONY
E ve. CL 9-2869 Days H U 7-8153

Excellent Usėd
MINK COATS ...........................  $200
NATURAL MINK STOLES 
likę new .... ’...!............................. $110
PERSIAN LAMB COATS .... $150
All Merchandise—5 year guarantee

ROSALLE FURS
178 North Avė., New Rochelle, N.Y. 
opp. Arnold Constable; (914) Be- 
verly 5-0621. — Open Mon. and 
Thurs. 9 a.m. - 9 p.m.; other days 
til 6 p.m.

AMBASSADOR CAMERA
FOR THE FINEST IN CAMERAS 

Ūse our special Lay-Avvay Plan 
Credit Cards accepted 

1650 Bath Avė., Brooklyn, N. Y.
BE 6-8206

Mc S O R L E Y’ S
OLD ALE HOUSE

“We Were Here Before You Were
Born” — Our 109th Year.

15 East 7th Street
Just East of 3rd Avenue

New York City GR 7-9363

GENERAL CONTRACTORS

LIETUVOS KANKLĖS
Pirmoji lietuviškam pasauly kanklių muzikos plokštelė, 
įgrota Vysk. M. Valančiaus mokyklos Clevelande kanklių 
ansamblio, vadovaujamo Onos Mikulskienės. Kaina JAV:

Stereo $5.00 • Hi-Fi $4.00
Užsienyje užsisakant reikia pridėti persiuntimo išlaidas 

Persiuntimo išlaidoms pridėti 50c 
DARBININKAS

910 Willoughby Avė. Brooklyn, N. Y. 11221

dividualinę kūrybą ir stengsis 
sudaryti palankius pasireiški
mus ir darbo sąlygas lietuviui 
kūrėjui ir mokslininkui, kad jo 
darbas galėtų plačiai patarnau
ti tautai, išeivijai ir žmonijai.

4. Jaunimas laiko tėkmėje 
perims vyresniųjų dirbamus 
darbus. Veikti išmokstama tik 
veikiant, todėl PLB Valdybai 
rūpės, kad jaunimas įsigytų 
Bendruomenės darbui reikalin
gų nusiteikimų ir įgūdžių. PLB 
Valdyba kreips reikiamą dėme- 
,sį jaunimo organizacijoms ir 
šauks laisvojo pasaulio lietūvių 
jaunimo kongresą, j

5. Vieny kraštų lietuvių ben
druomenės yra gausesnės ir pa
jėgesnės, .kitų kraštų — ma
žiau gausios ir pajėgios. Taip 
pat nelygiai pasiskirsčiusios ir 
kultūros darbo pajėgos. Kai 
vienų kraštų lietuviai jaučia

lietuvių institucijomis bei drau
gijomis. Pačios Bendruomenės 
idėjai ir darbui populiarinti iš
leis šios rūšies leidinių.

8. Didesni darbai negalimi be 
finansiniu išiekliy, todėl PLB 
Valdybai rūpės, kad visų kraš
tų bendruomenės laiku ir tvar
kingai atsiskaitytų iš jai pagal 
PLB Konstituciją priklausančių 
sumų. PLB Valdyba taip pat 
ieškos ir savų papildomų lėšų 
šaltinių.

Štai tie mūsų rūpesčiai, ku
riuos keliame aikštėn, tikėda
miesi ir jūsų visų dėmesio, pa
ramos ir talkos. Didelę naštą te- 
kelia daug rankų!

PLB VALDYBA
J.J. Bachunas — pirminin
kas, St. Barzdukas, Dr. Alg. 
Vyt. Kamantas, M. Lenkaus
kienė, J. Staniškis. Dr. J. 
Puzinas — PLB Kultūros Ta-

MARIANAPOLIO RĖMĖJŲ SEIMELIS
Thompson, Conn. — Kristaus 

Karaliaus šventėje Įvyko rė
mėjų seimelis, pradėtas iškil
mingomis mišiomis, kurias au
kojo ir pamokslą pasakė Tėv. 
Valentinas Atkočius. Giedojo 
studentų choras, vedamas bro
lio Jono Banio.

Po pietų pradėti seimelio po
sėdžiai Maldą sukalbėjo Tėv. J. 
Petrauskas, Tėv. Albinas Gurk- 
lis pravedė maldas už mirusi 
pop. Joną XXIII ir už visus 
mirusius rėmėjus. Pasimelsta 
ir už ’dabartinį popiežių ir Va
tikano susirinkimą.

Seimeliui pirmininkavo Tėv. 
V. Atkočius, jo pavaduotojos- 
M. Bakutis, Waterbury, Conn. 
ir O. Leseman, Worcester, 
Mass.. raštininkai: O Keršis.

Worcester, Mass., ir brolis J. 
Landis, Thompson, Conn. Sei
melį baigiant, šie asmenys 
palikti ir Rėmėjų Draugijos 
valdyboje.

Marianapolio vadovybės var
du pranešimus padarė Tėv. V 
Atkočius, J. Petrauskas ir B. 
Uždarinis .^Kalbėta apie naujas 
mokyklai reikalingas statybas, 
prisiminta Lietuvių diena, Šilu
vos šventė ir k. Pranešimus pa
darė ir atskiri rėmėjų skyriai, 
aukų sudėta virš trijų tūks
tančių dol. Ilgiau kalbėta, kaip 
i rėmėjus pritraukti daugiau 
naujų jėgų, ypač jaunimo.

Seimelis baigtas malda ir 
Švč. Sakramento palaiminimu.

AVM

TV O N THE BLINK?
Biggest Deal in TV History 
SAVE MONEY 4 WAYŠ

1. House Calls —$1.50
why pay more

2. Written guarantee; 3. 90 days 
free Service; 4. 10% off on picture 
tubes. For Service call — KI 2-9310

PROJECT TV

STORE — SHOP

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

WEDDING

The largest assortment i n the world 
of BRIDAL VEILS or Bridesmaids’ 
Hats and accessories.

HOLDAY BR1DALS, Ine.
Manufacturers

499 7th Avenue, N.Y.C. (near 37th 
Street; 18th Floor). Tel. CH 4-3583

For Better VVedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest 

Call F r e d — RE 4-7335

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estąte — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. Vi 7-4477

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus sklvandžius ir sūrius

— We take all orders special price for Weddings and Parties-----
Home-Made Bologna

rybos pirmininkas.kultūros perteklių, kitų kraštų

JONO KUPČIŪNO, Darbininko skaitytojo iš Brooklyno, pastatytas savo 
tėvams paminklas Senavos kapinėse Lietuvoje.

BRIDGEPORT, CONN.
Parapijos choro muzikos ta

lentų vakaras spalio 26 praėjo 
gana gražiai.

Talentų grupė programą pra
dėjo J. Naujalio “Jaunimo gies
me”. Akordeonistas Algis Ba- 
linskas pagrojo Dunojaus val
są. solistas Al. Yurksaitis pa
dainavo O. Rasbach — Trees 
ir A. Kačanausko — Gėriau die
ną. Balerina Meri Cleri pašo
ko Claire de Lune. muz. Debus- 
sy. Aldona Rygelienė padekla
mavo Maironio Jūratę ir Kas
tytį, gitara paskambino ir so
lo padainavo Frank Hornak. S. 
Rombergo duetą “Golden Day” 
padainavo Anna Marie Yurksai
tis ir Al. Yurksaitis. Jonas But
kus solo padainavo Oi kas — S. 
Šimkaus ir Bernužėli, neveski 
pačios — A. Aleksio. Akordeo
nistas Algis Balinskas pagro-

nų rūbą. Balerina Meri Cleri 
pašoko Arabesųue nr. 2, muz. 
Debussy. Programa baigta God 
Bless America, — dainavo ta
lentų grupė, akomponavo A. 
Stanišauskas.

Visi programos dalyviai pasi
rodė gražiai ir paliko gražų į- 
spūdi. Šiam vakarui surengti 
daug pasidarbavo choristai, ku
nigas J. Juškevičius su keliomis 
Gildos draugijos moterimis. A. 
Jurkšaitis. Anna Marie Jurkš- 
aitis. J. Butkus, Aldona Mor- 
kevičius, Jaddy Rybokas, Stan
ley Rybokas, E. Navardauskas, 
K Mikuckis, P. Armonas, An
na Gludinskaitė. Prie talentų 
grupės prisidėjo Aldona Ryge
lienė. Birutė Kuklerienė, V. 
Barius, Em. Dziedelis ir kiti. 
Choras ir jo vedėjas visiems 
nuoširdžiai dėkoja. O.

210 E. 86th Street & 3rd Avenue 
New York City

REAL ĖSTATE

Uniondale, L.l.—St. Martha’s Parish 
Lovely 7 room Cape, large living 
room with indirect lighting. ultra- 
modem kitehen, carpeting, oil steam 
heat. oversized garage; only §100 
month. 4%% G.I. Mortgage. Near 
everything incl. Hempstead shop- 
ping. Asking §17,990. Ovvner. (516) 
IV 5-3743.

Moteris, reikalinga prižiūrė
ti 5 metų berniukui; duodamas 
butas. Skambinti HI 1-9653 po 
5 vai. vak.; sekmadieniais išti
są dieną.

Remiate LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 Willoughby Avenue, 

Brooklyn 21, N. Y.

A t A

Inžinieriui MARTYNUI NOSTOPKAI

mirus, jo dukrai, kolegei ALDONAI ŠVALDONIENEI, 

gilią užuojautą reiškia

Neyr York© Lietuvių
Dantų Gydytojų Draugija

jo Venecijos karnavalą. Anna 
Marie Yurksaitis padainavo R. 
Rodgers — The Sound of Mu- 
sic, Helen Janiūnas ir Jonas 
Butkus padainavo S. Šimkaus 
duetą — Aš išsivilkčiau čigo-

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
(LONG PLAY HI-FI LITHUANIAN RECORDS)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S I.IOI OR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y-

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didėlės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET
NEW YORK. N. Y.

Room 402

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ansam. 16 dainų (stereo §5.00) §4.00
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara .... 5.00
Pavergtos Tėvynei dainos ir šokiai. 2 pi. su 24 liet, šokių ir dainų .... 8.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 taut. šokių ..... ............ 4.00
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų ................. 4.00
Lietuviški šokiai, akordijonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių ............. 4.00
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų ............  4.00
Mylėsi Lietuvą iš tolo, II-sios dainų šventės 15 rinktinių dainų ............. 4.00
Lietuvos Kanklės, 14 liet, kūrinių, vad. O. Mikulskienei (stereo $5.00) 4.00
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėdinių giesmių ....... 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio, 14 liet, dainų (stereo $6.00) 5.00
Mes padainuosim, Čiurlionio ansambl. 16 liet, dainų .... (stereo §7.50) 6.50
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijotinių maršų ........ 7.00
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės. 13 liet, dainos solo .......  5.00
A. šabaniaūsko, po 12 dainų-šokių, X ir XI albumai po §5.00 ............. 10.00
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 liet, dainų ir šokių . 4.50
S. Barkaus radijo vąk. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų   . 5.00 
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens, 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų .......... 5.00
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai . ..... (stereo $7.00) 6.00
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos muzikos šokiai, solo .... 6 00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo   (stereo $7.00) 6 00
Milžino paunksmė, Montrealio liet, dramos teatro 3 plokšt. albumas 15 00 
Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka................................... 5.00
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patrijotinės vaikams dainos 5.00 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 4.00
Lithuanian 2-speed record course (2 plokštelės ir du žodynėliai i 3 00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių.................... po $5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 VVILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN. N. Y. 11221

• Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50c •

REPUBLIC
t Liquor Store, Ine.

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

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

; WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

—• —
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27. N. Y.

(Ridgevvood)

Tel. EVergreen 2-6440



DARBININKAS

DARBININKAS
Arnams 

NAUJIENOS-

Tarptautinė piketu demons
tracija organizuojama lapkričio 
7 d. 6:30 v.v. prieš Sovietų de
legaciją, Park Avė. ir 67 St., 
'Manhattan- Lietuvių organi
zacijos ir pavieniai asmenys su 
tautiniais drabužiais ir tauti
niais plakatais prašomi gau
siau dalyvauti.

Pianistė Aldona Kepalaitė 
lapkričio 9 koncertuos su Broad 
way simfoniniu orkestru ir iš
pildys Ed. Griego fortepiono 
kūrini. Koncertas įvyks 25 
South St., prie South Ferry, 
Manhattane.

Skautų jubilėjinių metų už
baigimo šventė bus lapkričio 
10 Tauro ir Neringos tuntai or
ganizuotai dalyvaus Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje 11 vai. 
pamaldose. Po pamaldų salėje 
iškilminga sueiga, laužas ir fil
mų seansas iš jubilėjinės sto
vyklos. Į šventę kviečiami tė
veliai ir skautų bičiuliai.

New Yorko vyrų oktetas, va
dovaujamas muz. A. Mrozinsko, 
dainuos Lietuvos kariuomenės 
šventėje lapkričio 23, šeštadie
nį, 7 v.v. Apreiškimo parapijos 
salėje. Lapkričio 24, sekmadie
nį, 10 vi. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės karius ir laisvės 
kovotojus — partizanus.

Mišios už a a. Juzefą Staške- 
vičienę bus lapkričio 9, šešta
dienį, 10 vai. ryto Tėvų Pran
ciškonų koplyčioje, 680 Bush- 
wick Avė.. Brooklyn, N.Y.

Naujom tėvų pranciškonų 
statybom paremti Woodhaveno 
moterų komitetas ruošia susi
pažinimo popietę lapkričio 17, 
sekmadienį, nuo 3 v. iki 10 v. 
v- Kolumbo vyčių salėje. 86- 
22 85 Str.. Woodhaven. Bus į- 
vairi programa.

Kun. dr. Jonas Aviža. Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, spalio 31 išplaukė 
atgal į Vokietiją. Jis dalyva
vo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime Toronte ir važi
nėjo po lietuviškas kolonijas, 
rūpindamasis Vasario 16 gim
nazijos reikalais.

VASARIO 16 gimnazijos kieme, Vokietijoj. Antras iš dešinės kun. dr. J. 
Aviža, kuris lankėsi Darbininko redakcijoje.

--- --- --------------------------- "------------- ------
LIETUVIAI . . . LIETUVOS VYČIAI . . . DRAUGAI ''

Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti į i

linksmą vakarėlį - vaidinimą - šokius J
lapkričio 17, sekmadienį ''

7 vai. vak.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn i
Matysite ANTANO GUSTAIČIO, paįvairintą tautiniais h 
šokiais, linksmą vaidinimėlį — I

SEKMINIŲ VAINIKAS ;
Šokiams gros visiems girdėtas ir patinkamas l.

JOE THOMO ORKESTRAS I.
/ėjimas tik — $1.50

Lietuvos Vyčiai 
New York - Brooklyn - Queens kp.

Redakcija ....................... GL 5-7281
Administracija GL 2-2923
Spaustuvė GL 2-6916
Vienuolynas ................... GL 5-7068

Padėkos savaitgalyje į New 
Yorką suvažiuos iš visos Ame
rikos lietuviai studentai, nes 
tada čia vyks jų metinė konfe
rencija. Ta proga ALB New 
Yorko apygarda bendrom jė
gom su Studentų Sąjunga ruo
šia koncertą lapkričio 30, šeš
tadienį, Statler-Hilton viešbučio 
Penn Top salėje- Programą iš
pildys solistai—Dana Stankaity- 
tė ir Stasys Baras, akompanuo
jant pianistui Aleksui Mrozins- 
kui. Po koncerto bus šokiai 
grojant Starolio orkestrui. N. 
Yorko ir apylinkių lietuviai tu
rės retą progą pasigėrėti dai
nos menu ir praleisti vakarą su 
mūsų akademiniu jaunimu.

Vincę Jonuškaitę-Leskaitienę 
už vadovavimą LMA New Yor
ko klubui ištisą dešimtį metų 
ir kilnų pasiaukojimą vykdant 
klubo uždavinius, ir Birutę Gri- 
gaitytę-Novickienę, LMA New 
Yorko klubo steigimo iniciato
rę, teikusią šiai lietuvių mote
rų organizacijai nuolatinę mo
ralinę paramą ir stiprinusią lie
tuvių moterų judėjimą, New 
Yorko klubas metinio susirin
kimo, įvykusio spalio 23, vien
balsiu pritarimu išrinko LMA 
New Yorko klubo garbės narė
mis.

Sezono pietums visus malo
niai kviečia Aušros Vartų para
pija (570 Broome Str., New 
York) lapkričio 19 sekmadie
nį, 1:00 vi. popiet parapijos sa
lėje.

Liet. Moterų Atstovybės New 
Yorko klubas, visuotiniu na
rių susirinkimu. įvykusiu spa
lių 23, pradėjo savo veiklos 
naują sezoną. Buvusiai valdy
bai pabaigus savo kadenciją, 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigom: pir
mininkė, M. Kregždienė, vice
pirmininkės M. Karečkienė ir 
J. Laucevičienė, sekretorė B. 
Kidolienė. iždininkė R. Ausma- 
nienė ir narės O. Aleknienė ir 
M. Virbickienė. Naujoji valdy
ba nuoširdžiai dėkoja iki šiol 
vadovavusioms už nuoširdų dar
bą ir atneštus gražius to darbo 
vaisius.

PASITARIMAS Balto vajaus reikalu New Yorke Balto centro patalpose. Nuotr. V. Maželio.

Visas tautas nustelbė lietuviai
Lietuvos Gen. Konsulo Jono 

Budrio kalba per New Yorko 
WEVD radiją pasaulinės paro

dos reikalu

Lietuva, kaip valstybė, 1964 
m. pasaulinėje parodoje New 
Yorke negali dalyvauti ir, žino
ma, nedalyvaus. Bet, ačiū gra
žiom Amerikos lietuvių pastan
gom, Lietuvos vardas parodoje 
ir šiuo kartu nebus pamirštas 
—Lietuvių diena Įvyks. Tam 

tikslui jau dabar kruopščiai dir
ba komitetas, kuriam vadovau
ja lietuvių radijo valandos ve
dėjas New Yorke Jokūbas Stu- 
kas. Komitetas užsimojęs pa
teikti parodos metu plačią lie
tuvių dainų ir tautinių šokių 
programą, kurią sėkmingai pa
ruošti ir įgyvendinti reikia mū
sų visų pagalbos.

šiam didžiam darbui turime 
parodyti ne mažiau ryžto ir su
sikaupimo, negu tai parodė A- 
merikos lietuviai 1939 metų 
New Yorko Pasaulinėje parodo
je. Lietuva tuomet dalyvavo 
kap savistovi, laisva valstybė. 
Tada eksponatai ir pavilijono 
pastatymui lėšos atėjo iš Lie
tuvos. bet pasirodymą įdvasino 
ir Lietuvos dieną parodoje su
rengė ir savo aukomis apmo
kėjo Amerikos lietuviai. Tai bu
vo didinga, pasididžiavimą ke
lianti diena: dalyvavo šešiaš- 
dešimt chorų su apie trimis 
tūkstančiais dainininkų ir pen
kiasdešimt tūkstančių žiūrovų, 
atvykusių specialiais traukiniais 
ir šimtais autobusų iš visos A- 
merikos ir Kanados. Parodos va
dovybė buvo nustebinta, ir ji 
man tada sakė: savo diena lie
tuviai nustelbė visas kitas gau
singesnes tautas.

Negana to. Kada Lietuva, 
netekusi Klaipėdos ir nebeį
stengdama pakelti stambių iš
laidų. galvojo nelaiku uždary
ti pavilijoną. tada aš, pramaty
damas viso to žalą, kreipiausi į

MIRUSIEJI

Ignas Klantas, 70 metų. Dar
bininko skaitytojas, mirė spa
lio 26. Palaidotas iš šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčios Long Island 
kapinėse. Liko nuliūdusi žmo
na Justina ir dvi dukros su šei
momis — Julija ir Adelė.

Vincas Višniauskas, 74 me
tų, turėjęs restoraną St. James. 
L.I., Brooklyne senesniem lie
tuviam gerai pažįstamas, mirė 
Huntington, L.I. Paliko sūnų 
Vincą su šeimą, seserį Oną Gai- 
delienę ir gimines Lietuvoje. 
Kilimo buvo iš Daukšų, Mari
jampolės apskr.

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.
Telef. — APplegate 7-7083 

kelias dešimtis dosniųjų Ame
rikos lietuvių, ir jie bematant 
sutelkė keliolika tūkstančių do
lerių ir Lietuvos pavilijonas iš
silaikė iki pabaigos.

Visa tai primenu, kad pama
tytume kokią svarbą bei reikš
mę Amerikos lietuviai tada ro
dė Lietuvos atstovavimui Paro
doje.

Jei 1939 metais lietuviams 
buvo reikšminga rodyti laisvą 
Lietuvą, tai tuo labiau yra 
reikšminga dabar — 1964 me
tais — parodyti pasauliui, kad 
laisvieji lietuviai nenuleidžia ir 
nenuleis rankų, bet, priešingai, 
vyriškai laiko ir laikys Lietu
vos trispalvę, iki jų tėvynė bus 
vėl laisvųjų gretose.

Žinau, kad kiekvienas iš mū
sų nori, kad 1964 metais Lietu
vių diena būtų didinga ir at
kreiptų laisvojo pasaulio dėme
sį į mūsų tautos laisvės troški
mą. Mūsų pastangos bus žino
mos ir Lietuvoje. Jos sustip
rins pavergtuosius brolius ir 
parodys lietuvių reikšmę šioje 
šalyje, jei ne skaičiumi, tai 
bent darniu susiklausymu, orga
nizuotumu ir stipria patriotine 
dvasia.

Esu tikras, kad organizacijos 
ir visi lietuviai atsilieps į Lietu
vių dienos komiteto raginimus 
ir paskubės su savo dosnia au
ka. Lietuvių diena 1964 metais 
bus graži, įspūdinga ir Lietu
vos laisvės reikalui naudinga, 
jei mes visi nuoširdžiai dirbsi
me.

Arnoldas Vokietaitis lapkri
čio 3 City Center operoje sėk
mingai dainavo Figaro rolę “Fi
garo vestuvių" operoje. Šį šeš
tadienį, lapkričio 9. baigiant Ci
ty Center operos sezoną, A. Vo- 
ketaitis dainuoja Mikado rolę 
to paties vardo operoje.

Moterų Vienybės pirmasis po 
vasaros atostogų susirinkimas 
įvyko spalio 15 Arūnų bute, 
Woodhavene. Gimtadienio pro
ga buvo pagerbta pirmininkė 
Elena Kulbokienė ir Moterų 
Vienybės kūrėja ir ilgametė va
dovė Ieva Mikolainienė. Ilga
metei veteranei įteikta dovanė
lė.

Ieškoma moteris tris kartus 
savaitėje prižiūrėti 2 metų mer
gaitę ir namų ruošai. Skambin
ti po 6 v.v. AX 1-3166.

Juozas Audėnas, diplomuo
tas ekonomistas ir registruotas 
investavimo fondų atstovas, pri
ima interesantus investavimo 
reikalais — 109 Warwick St., 
Brooklyn 7, N.Y., Tel.: TA 7- 
9518 ir PL 3-6628.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Kan. Mykolo Vaitkaus minė
jimas bus lapkričio 16 šeštadie
nį. Sukaktuvininkas savo raš
tais ir darbais yra nusipelnęs, 
kad ši jo sukaktis būtų gausiai 
ir gražiai prisiminta. Maloniai 
visi kviečiami dalyvauti.

Cambridge Nekalto Prasidė
jimo lietuvių bažnyčioje spalio 
19 priėmė moterystės sakra
mentą Jonas Starinskas ir Ve
ronika Tebera. Jonas Starins
kas atvyko Į Ameriką po ant
ro pasaulinio karo, o Veronika 
Tebera apleido Lietuvą tik 
prieš porą metų. Ji atvažiavo 
pas savo motiną, kuri čia gy
vena jau nuo 1936 m. Veroni
ka Lietuvoje užaugo ir gyveno 
Šnipelių kaime, Kalvių parap., 
Kaišiadorių apskr. Jonas Sta
rinskas yra šv. Petro parapijos 
choro narys. Choras diriguoja
mas, muz. J. Kačinsko, giedojo 
mišių metu.

Dr. Alfredas Krisiukėnas, 
medicinos mokslus pradėjęs Vo
kietijoj, baigė Bostono univer
sitete Bostone. Gydytojo prak
tiką atliko ligoninėse Quincy. 
Worcestery. Dvejus metus tar
navo JAV kariuomenėje gydy
toju ir penkerius metus dirbo 
dr. Rosengardo klinikoj So. 
Bostone. Dabar atidaro savą gy
dytojo kabinetą So. Bostone 
(Dorchester St. ir 5th St. kam
pas). Kabineto tel. An 9-1233.

DR. ALFREDAS KRISIUKĖNAS

| Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

į įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo-
! traukų: norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sųlygomis
1 padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677

Bostono ateitininkai spalio 
27 suruošė Kristaus Karaliaus 
minėjimą. Ta pačia proga buvo 
pašventinta studentų at-kų vė
liava. Mišias aukojo, pamokslą 
pasakė ir vėliavą pašventino 
kun. A. Kontautas. Vėliavos tė
vais buvo Ateitininkų Federaci
jos vadas dr. Juozas Girnius ir 
Dalia Skudžinskaitė-Ivaškienė. 
Popiet Tautinės S-gos namuose 
buvo iškilmingas susirinkimas, 
kuriam vadovavo stud. ateiti
ninkų draugovės pirm. R. 
Pauliukonis. Apie Kristų Kara
lių paskaitą skaitė Kęstutis 
Kudžmą iš New Yorko. Sceno
je buvo asistuojama naujai stu
dentų vėliavai. Minėjime gau
siai dalyvavo sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai. Po minė
jimo buvo kavutė.

Lietuvių studentų, gyvenan
čių Bostone ir apylinkėse, su
sirinkimas šaukiamas lapkričio 
10 d., 2 vai. popiet Tarptauti
nio Instituto patalpose (190 
Beacon Str.).

Petro Jarvis žmona, atmini
mui savo vyro, kuris buvo pa
laidotas spalio 21 iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios, parapijai 
paaukojo 200 dol.

Išnomuojamas butas, Water- 
tovvn, Conn. Jei esi vienas ar 
viena, dėl draugystės noriu pri
imti moterį ar vyrą gyventi vie
nos šeimos name gražioje vie
toje. Yra atskiras įėjimas, mau
dynė ir išvietė. Skambinti tel. 
EV 2-5025.
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C. A. VOKF.T i
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

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

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

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

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0M1SKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statlon) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNlN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadvvay

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus 

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubln 
Funeral Dlrector

Telefonas: 268-5185


