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PAVERGTŲJŲ REIKAIAVIMAI LAISVIESIEM

Tai įspėjimas, kad Amerika 
apsieis be sąjungininkų pagal
bos ir dėl to jų nuomonė nėra 
lemianti.

— Hurikanas Helene rugsė
jo 28 pasuko Į Atlantą 100 my
lių greičiu, palikdama Carolinos 
pakraščių gyventojam nuosto-* 
lių už 7 mil.

bal- 
nau-

Nato konferencijoje Bostone 
rugsėjo 27 valstybės sekreto
rius J.F. Dulles kalbėjo:

ACEN News”. kiek
vienas po 11.000 tiražo. 8 bro
šiūros.

PJT nuolatinės delegacijos 
4-sios sesijos metu veikė Bra-

Žinoma, Jungtinės Valstybės 
neprašė ir nenumato prašyti 
Nato karinės pagalbos Formo
zos srityje.

Sovietų įsitikinimas, jog Was- 
hingtonas “blefuoja”, o iš tik
rųjų jis Ouemoy negins. 
. "Formozos 
Nixonas

— Automobiliu darbo unija 
atidėjo streiką iki ketvir.

išvengtų komunistų perversmo.
Nauja valdžia pasiskelbė, kad 
užsienių politikoje laikysis jau gyvens penktoje respubli- 
“ neutralumo”.

srity — kalbėjo 
gauna Nixonas — sprendžiamas ne 
s poli- Ouemoy bei Matsu klausimas

Formozos, bet vi-

Ker.
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CHARLES DE GAULLE

10 CENTŲ

Prancūzai priėmė de Gaulle valią
Iš5 praneuzy 4 užde Gaulle, Alžire beveik visi už de Gaulle

Prancūzijoje rugsėjo -28 rin
kimus laimėjo de Gaude trium- 
fališkai. Balsavo 85 proc. Perei
tuose rinkimuose 1956 balsavo 
tik 80 proc. 'Balsavusių 80 proc. 
pasisakė "taip" — pritarė de 
Gaude pasiūlytai konstitucijai. 
De Gaude tikėjosi, kad bus 70 
proc.
ALŽIRAS UŽ DE GAULLE

Alžire balsavimo rezultatai 
prašoko visas viltis. Išlaisvini
mo frontas buvo raginęs rinki
mus boikotuoti. Buvo laukiama 
jo suorganizuotų sabotažų rin
kimų vietose ir represijų prieš 
balsuotojus. Rinkimus saugojo 
kariuomenė, nebuvo jokio žy
mesnio incidento, čia balsavo

83-85 proc. turinčių teisę bal- parodė pačioj Prancūzijoj, kad 
suoti. Iš jų 97 proc. pasisakė už de Gaulle autoritetas yra ne- 
de Gaulle konstituciją.

Afrikos kolonijos visur kitur .f^gęST?VlS?s_.ir
balsavo už konstituciją. Išsis 
kyrė tik vakarų Afrikoje Guine- 
ja, kuri pasisakė “ne”, vadinas 
pasisakė už savo nepriklauso
mybę.

RINKIMAI — DIDŽIAUSIAS 
‘ SMŪGIS KOMUNISTAM

- Rinkimų nelaukti rezultatai

paprastai didelis; kad eilinis pi-

KENO ŽODIS TURI NULEMTI?
Direktyvos ‘pavartoti atominius 

ginklus atšauktos?

AMERIKA NEPRAŠYS SAVO SĄJUNGININKŲ PAGALBOS
Amerikoje eina kova dėl opi

nijos, ar Ouemoy ir Formozą 
atiduoti ar ginti. Prieš spaudos 
ir politinių opozicionierių įsiū
buotą vyriausybei nepalankią 
opiniją stojo padėties atitiesti 
valstybės sekretorius Dulles, 
aviacijos sekretorius Douglas, 
viceprezidentas Nixonas.

DULLES ĮSPĖJIMAS 
SĄJUNGININKAM

Jei taikingo sprendime prin
cipas bus atmestas tolimuo
siuose rytuose, jis bus palaidot- 
tas visur.... Sovietam svarbu ži
noti, ar Jungtinės Valstybės tik
rai gins svetimas teritorijas, ne 
tik savas, vykdydamos kolekty
vinį saugumą. Chruščiovas at
mestame laiške prezidentui Ei- 
senhovveriui kategoriškai reika
lavo, kad Jungtinės Valstybės 
“eitų namo”. Jįs kalbėjo, kad 
jei mes neatitraustome savo 
ginkluotų jėgų, skirtų kolekty
vinei Kinijos respublikos apsau
gai, tai jos bus jėga išvarytos. 
Jei Jungtinės Valstybės nusi
leistų šitam akiplėšiškam reika
lavimui Azijoje, tai pasekmės 
tuojau būt? jaučiamos vakar? 
Europoje.
Jungtinės Valstybės siekia tai

kingo sprendimo, bet nenusi
leis nuo principų, kuriais re
miasi viso pasaulio tvarka.

ĮSPĖJIMAS AMERIKIEČIAM
Viceprezidentas Nixonaš ap

kaltino valstybės departamento 
pareigūnus, kurie paskelbė, kad 
valstybės departamentas gr-— 
daug laiškų dėl Formozos 
tikos ir kad 80 procentų smer
kia vyriausybės nusistatymągin- so laisvojo pasaulio pozicija to- 
ti Quemoy. Nixonas toto pa
skelbimą išvadino savo tiesio
ginio viršininko valstybės sek
retoriaus politikos sabotažu. 
Tokių žinių skelbimu patarnau
jama priešui, nes’ stiprinamas

Ūmuosiuos rytuos. Esu tikras, 
jei amerikiečiai tatai supras, 
jie parems prezidento tvirtą po
ziciją, kad jėgos vartojimas tarp
tautiniam klausimam spręsti 
negali būti toleruojamas".

PRAŠYMO NEPAKLAUSĖ — Little Rock balsavimai pasisakė 
prie* integracija mokyklose.

JFį' Z*-
i
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Duok pinigų, arba streikuosim
Philadelphijoje buvo 5 dienų dai o paskui po 7.5 cn. nuo 

tarptautinės elektros, radijo, š. m. lapkričio 1, 1959 gegužės 
mašinų unijos konferencija 1, lapkričio 1. Sutartis baigiasi 
Rūgs. 26 konferencija pakeitė 1960. Ligšiolinio atlyginimo vi- 
taisykles streikui skelbti. Lig durtos valandai 1.95 dol. 
šiol streiko nebuvo galima skelb 
ti, kol jam nepritarė balsavimo 
keliu du trečdaliai narių, dir
bančių kompanijoje. Dabar pa
likta tarybai (kurioje yra- 100 
asmenų) nuspręsti, kokios dau
gumos reikia streikui skelbti.

Streiko klausimas aktualus, 
nes eina derybos dėl naujos su
tarties su General Electric. Gre
sia 70,000 darbininkų streikas, 
jei nesusitars iki ketvirtadienio.

Unijos pfrmininkui konferen
cija padidino atlyginimą 3,000 nesįam 
dol., jis gaus metam 25,000.
Sekretoriui — iždininkui pakėlė — Formozo patikslino, kada 
4000 ir jis gaus 22,000. ji bombarduos kom. Kiniją jei-

Unija turi 400,000 narių. gii komunistai visiškai užblo
kuos susisiekimą tarp Formozos 

Kopėjai streiko išvengė ,r Quemoy arba jei gynėjai ne- 
New Yorke kepėjų unijos gaus pakankamai šaudmenų, 

grasino streiku rugsėjo 26 ke- pasipriešintu komunistų 
pyklom, kurios miestui pagami- invazijai.

pastovios valdžios. E kitos pu
sės rinkimai yra didžiausias 
smūgis kom. partijai. Lig šiol 
ji viena surinkdavo 25 proc. vi
sų balsų. Smūgis ir didžiausiam 
de Gaulle konstitucijos prie
šininkui Mendes — France ra
dikalų partijoje.

SMŪGIS ALŽIRO SUKILĖLIAM 
IR NASSERIUI

Alžire rinkimų — ruzultatai. 
yra didelis smūgis Alžiro iš
laisvinimo frontui ir jo pasku
tinėm dienom paskelbtai Kaire 
laikinajai vyriausybei, kurią a- 
rabų valstybės pasiskubino pri
pažinti. Rinkimai parodė, kad 
ta vyriausybė negali kalbėti 
gyventojų vardu, nes ji neturi 
jokio užnugario.

Tai smūgis ir sukilimą rėmu
siam Nasseriui.

Galima aiškinti, kad gyvento
jai pirmu kartu dalyvavo rin
kimuose ir jiem trūko politinio 
susipratimo. Bet tas pats argu
mentas tada nukrypsta ir prieš 
nepriklausomybės davimą tiem, 
kurie yra politiškai nesusipratę.

KAS EIS TOLIAU?
Nauja konstitucija bus pas

kelbta po savaitės. Kitas žings
nis bus parlamento rinkimai, 

džią perėmė’iŠfrtt&menė, kad Jie numatomi lapkrityje. Gruo
dyje ar sausyje bus prezidento 
rinkimai. Nuo tada Prancūzija

Adenaueris taip

Vokietijoje Schleswig - Hol- 
stein seimelurripkimus rugsėjo 
28 laimėjo Adenauerio partija 
CDU. Iš 69 atstovų ji gavo 33. 
Naujų atstovų gavo 8. Juos pe
rėmė iš savo koalicijos sąjun
gininkų laisvųjų demokratų, vo
kiečių ir pabėgėlių partijų. So
cialdemokratai kurnėjo taip pat 
vieną atstovą ir dabar turi 26. 
Laimėjimą nulėmė Adenauerio 
populiarumas.

Ir Faubus
Little Rock rugsėjo 27 

savimas išėjo gub. Faubus i 
dai: prieš integraciją pasisakė 
12.439, už 5.344. Dabar jau at
viras kelias į gubernatoriaus 
numatytą mokyklų suprivatini- 
mą.

Sąjunga spalvotųjų gyvento
jų pažangai remti pažadėjo im
tis visų teisinių priemonių, kad 
sukliudytų tas mokyklas supri- 
vatinti.

ĮSPĖJIMAS PRIEŠAM
Aviacijos sekretorius James 

II. Douglas rugsėjo 27 įspėjo, 
kad Jungt. Valstybės yra pasi
ryžusio* pavartoti atominius 
ginklus, kilus karui su kom. Ki
nija. "Mūsų, amerikiety, ateitis 
liepia tęsti pastanga* ir riziką 
tolimuosiuose rytuos*".

Įspėjimas apie atominius gin
klus buvo apsvarstytas ir sure
daguotas valstybės departamen
te. Tai pažymėdamas ir praneš
damas, NYT sako, kad tuose 
žodžiuose esąs Amerikos politi
kos pasikeitimas (žr. dėšdnėj 
pusėj informaciją apie atomi
nių ginklų vartojimo uždraudi
mą).

Aviacijos sekretorius primi
nė, kad Korėjoje ir Formozo- 
je yra Amerikos daliniai su na 75 proc. duonos. Streiko iš- 
Matador raketom, kurios gali vengsta susitarus pakelti atlygi- — Kom. Kinijos prekės sa- 
gabenti atomines bombas to- nimą kas pusmetis. Nuo š.m. vo pigumu išstūmė iŠ Azijos rin- 
liau kaip per 500 mylių. gegužės 1 pakels 10 cn. valan- kų Indijos prekes.

— Adams vietoj prezidentas 
paskyrė jo buv. pavaduotoją 
ats. gen. Wilton B. persons, 62 
metų. Lig šiol jo žinioje buvo 
Baltųjų Rūmų ryšiai su Kon
gresu.

— Ouemoy gauna papildomo 
iš Formozos maisto, šaudmenų, 
vaistų 150 tonų, o reikia 700 
tonų. Nyksta tad saloje sutelk
tos atsargos. Jų esą dviem mė-

Tuo pačiu keliu eina ir 
Virginija

Virginija apeliaciniame teis
me rugsėjo 27 bylą pralaimė
jo. Ji buvo prašius atidėti in
tegraciją Norfolk ir Front Ro- 
yal mokyklose. Po to sau ne
palankaus sprendimo teisme 
Virginija numato taip pat 6 mo
kyklas uždaryti. Jose mokosi 
10,000 mokinių.

Tik Vakarai 
pralaimėjo

Viduriniuose rytuose Vaka
rai vis labiau savo pozicijas pra
randa. Libano nauja vyriausybė 
atsisakė nuo ligšiolinio Cha- 
moun vyriausybės palankumo 
Vakarų politikai. Ji pasisakė už 
“neutralumą”. Bet nepasidavė 
sukilimo šalininkų daliai, kuri 
reikalavo susijungti su Syrija. 
Egiptu. Vyriausybė ir toliau 
nori gauti Amerikos pinigų, 
menės pasitraukimą. Vidaus 
reikaluose pirmoje eilėje sku
binasi atsiskaityti su buvusios 
vyriausybės šalininkais.

— Amerika pasiskelbė ir to- 
Uau Libanui teiksianti visoke
riopą pagalbą

Vakar? politikos nebėra. Tė
ra sočiųjų ir globšiųjų politika.

Sotieji reikalauja nieko neda
ryti, kas jų sočią ramybę su
drumstų. Išlaikyti bet kuria kai
na Ouemoy “taiką” — toks jų 
siūlymas, patarimas, reikalavi
mas., Ar kalbėjo Danijos, ar 
Anglios. ar Prancūzijos diplo
matai — visi jie to paties no
rėjo. Jie nėra joki sąjunginin
kai Amerikos konflikte su ko
munistais tolimuose rytuose.

Pasirodo, nėra nė Amerikos 
politikos. Yra grupių ir asme
nų politika. Vieni linksta į A- 
merikos sąjungininkų sočiųjų 
politiką. Kiti linkę jai priešta
rauti.

Tarp pirmųjų aiškiai atsisto
jo jau N.Y. Times. Atiduoti Oue
moy. Argumentai:

tos salos nereikalingos — ne
įtikima. kad Amerika praras 
prestižą, nes neįtikima, kad ga
vę salas komunistai z veršis to
liau į pietų Aziją—.salom gin- „kombinavę." 
ti mes neturėsim Europos ir 
Azijos sąjungininkų pagalbos

t ar daug jos turėjo Amerika, gi
nant Korėją?) — bombarduo
jant Kiniją galima daug nekal
tų žmonių nužudyti ( o tie. ku
riuos komunistų bombos nužu
dė Quemoy, nėra žmonės?)

Laikraštis siūlo išeitį — eva
kuoti Ouemoy — duoti Chiang 
Kaishekui naujas garantijas, kad 
jis bus ginamas Fonnozoje — 
“mes galime padidinti savo pa
galbą Formozai”.

Vadinas, sotieji siūlo verstis 
naujais pažadais ir doleriais.

Yra Amerikos vyriausybės 
bendra politika — derėtis. Bet 
nėra bendros politikos, kas da
ryti. kai iš derybų nieko neiš
eis. Dulles savo nusistatymą pa
kartojo rugsėjo 25 rytų Ame
rikos pramonės bei prekybos 
tarybos susirinkime. sakyda
mas:

"Jei mes turimo iššūkį sutik
ti, geriau jį sutikti tiesiog, ir 
pačioj pradžioj negu po to, ksi 
mūsų draugam bus atimtas no
ras, o mūsų priešai bus per
daug savim įsitikėję ir persi-

VVILTON B. PERSONS atėjo 
vietoj Adams.

Bet ar Dulles nusistatymas 
lemia? J. Alsop sukonkretina, 
nuo ko išimtinai priklauso lė
mimas. Esą jungtinio štabo še
fai ir Dulles sutikę, kad reikia 
kietai laikytis. Bet jie taip nu
tardami, nebuvo pramatė, kad 
prezidentas staiga atšauks savo 
direktyvas vartoti atominius 
ginklus bet kuriose kautynėse, 
jei į jas būtų įviliota Amerikos 
kariuomenė. O visa apsaugos 
sistema kaip tik buvo pagrista 
šitom direktyvom. Admirolas 
Felt, karinių jėgų Pacifike vir
šininkas, pranešė į Washingto- 
ną savo griežtą kritiką pasiprie
šinimui be atominių ginklų.

, Tokia padėtis. Ją gali pratęs
ti kiek laikas. Bet J. Alsop vėl 
grįžta prie savo ankstesnės iš
vados:

esą anksčiau ar vėliau Eisen- 
howerio vyriausybei teks pasi
rinkti: arba laužyti blokadą, ne
paisant jokios rizikos, ar kapi
tuliuoti nepaisant prezidento iš* 
kilmingų pažadi;, kad po to ei
tų vis? Vakar? pozkij? griuvi
mas ir visit draugų praradimas 
ištisuose tolimuose rytuose.

Apie Pavergtųjų Jungtinių munistinė lyga. Europos sėjū- 
Tautų seimo penktosios sesijos dis, Laisvųjų juristų sąjunga, 
posėdžius rugsėjo 23 ir 24 pa
pildomai pranešama:

Buvo apyskaitinis praneši
mas apie PJT ketvirtosios sesi
jos darbus. Jie telkėsi apie to
kius klausimus:vidurio ir rytų 
Europos Sovietų pavergtų tau
tų bylos aktualinimas, viršūnių 
konferencijos projektai. Rytų— 
Vakarų koegzistencijos klausi
mas, Vengrijos reikalai, viduri
nių ir tolimųjų rytų klausimai, 
komunizmo ekspansija.

Pagrindiniai veiksniai, į ku
riuos buvo kreiptasi, ar per ku
riuos ir su kuriais buvo veikia
ma, buvo Jungtinės Tautos,

Laisvės bičiuliai. Laisvųjų pro
fesinių sąjuųgų internacionalas. 
AFL-CIO, Tarptautinė žmogaus 
teisių lyga ir kt.

Jei leisim statistikai kalbėt, 
tai 4-tos sesijos metu PJT pri
ėmė 19 rezoliucijų bei atsišau
kimų; pilnaties posėdžiuose da
lyvavo 28 svečiai kalbėtojai iš 
Amerikos. Azijos. Europos: ben
drųjų reikalų komitetas, pilna
čiai neposėdžiaujant, turėjo 82 
posėdžius, politinė komisija 40 
posėsžių, socialinių reikalų 14. 
informacijos 6, teisių 4, kultu 
ros 8 ir ekoniminė 23.

4-tos sesijos laikotarpyje išė- 
tautinės privatinės organizacijos jo 40 spaudos komunikatų. 12 
kaip Laisvosios Europos Komi- numerių 7 
tetas. vidurio ir rytų Europos 
kilmės amerikiečių federacija, 
pavergtų tautų draugų ameri
kiečių sąjunga. Azijos antiko-

zilijoje, Britanijoje, Prancūzijo
je ir Vokietijoje. Ypač veik
liai pasireiškė PJT delegacija 
per thrpparlamentarinės uni
jos konfereeniją Rio de Janei- 
ro, kurioje dalyvavo ir Sov. Są
jungos bei satelitų tariamų par
lamentų atstovai.

PJT 5-jai pilnaties sesijai 
darbotvarkėje yra numatytas 
net 41 klausimas. Tarp jų pa
žymėtini Rytų—Vakarų kultū
rinio bendradarbiavimo, tautų 
apsisprendimo, agresijos defini
cijos,. žmogaus teisių konven
cijos, sovietų pavergtųjų- kraš
tų pramonės, žemės ūkio, kul
tūros padėties,. ideologinės ko
vos prieš komunizmą klausimai.

Pirmuosiuose 5-*ios sesijos 
. posėdžiuose, be organizacini? 

klausimų, PJT priėmė ir Įteikė 
JT protestą prieš Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijoj Lietu
vos, Rumunijos, Vengrijos ne
teisėtą atstovavimą Jungtinėse 
Tautose, prieš neteisėtą ši? tau
tų valios uzurpavimą, b* to, 
bendruos debatuose įvertino da
bartinę tarptautinę padėtį ir iš-

cijos pirmininko V. Sidzikaus- 
ko pateiktą deklaraciją, reika
laujančią JT narius laisvąsias

tinkamas laisviem rinkimam są-

fvalioc "viršūnių" konferenci
jos atveju — Centro ir Ryt?

LIBANO SOSTINĖS GATVĖSE tankai. tawl padegta*. RiawS*s 
paskyrų* suk i Hilų vadą n>m. pirmininku apmokite* 30 gyvybių.

Šiais metais dar numatyti 
PJT Seimo pilnaties posėdžiai 
spalio 23 ir 24 ir gruodžio 10. 
H ir 12 dienomis.



Žuvis yn, bet jos nemoka išimti iš tinklo
Šnipai vakary Vokietijoje (S)Soyiatai žinojo, kad Nato na

riai, 15 valstybių, savo kariuo- 
menes apginklavo Belgijoje pa- 
gamintais automatiniais šautu- 

2 vais. Bet nežinojo, koki tie 
X šautuvai Nuo 1954 jie susirū- 
> - pino patirti tų šautuvų kon- 

-strukciją ir veikimą
Sovietų agentai užmezgė ry

šius Frankfurte, Vokietijoje, su 
v - fiziku Kąri Jahn. Jahn fizikas. 
G. bet ne šautuvų specialistas. Pa- 

sukęs galvą, jis susirado sau 
” kompanjoną — savo draugą 
• diplomuotą inžinierių Kurt Kei- 

teL Keitei, nors nieko bend
rą išskyrus, pavardę neturi su 
Hitlerio štabo viršininku Kelte 
liu, bet jis ginklų specialistas. 
Jis prieš karą Berlyne vadova
vo ginklų fabrikui.

Abudu draugai gavo iš So
vietą agento po 5,000 markią 
iš anksto.

Tai buvo viena istorijos da-

Vokietijos atstovybę Romo- Tada italai jau galėjo suimti 
Kailelį, kad. išaiškint^ neaišku
mus su jo dokumentais.

Dar Keitelis sėdėjo, kai vo
kiečiai pakišo italam kitą min
tį — kad italai iškeltų bylą 
Keiteliui už šnipinėjimą Tiesą . 
jis šnipinėjo Belgijos ginklą, 
bet Italija yra Nato narys, tai
gi ir jos saugumui tokis šnipi
nėjimas gresia, šitaip apeiti į-

lis.
★

Jahn ir Keitei pastangos nu
čiupti šautuvą vis nesisekė. Pas
kutinį kartą juos pačius sučiu
po. Išaiškino, kad jie svetimai 
valstybei turėjo pristatyti slap
tas ftiformacijas.

Ši jų istorijos dalis baigėsi 
š.m. liepos 19 Karlsruhe teis
me, kur abiem prikirpo pusan
trų metų kalėjimo.

Jahn sėdi už kalėjimo sienų, 
o Keiteliui pasisekė pabėgti.

Ir čia prasideda trečia Jr svar
biausia istorijos dalis.

Keitelis atsidūrė turistų šaly
je Italijoje, šalia grožio yra ten 
ir seklių. Jie greitai painforma-

Baltijos Tarybos 
posėdis

(E) Rugsėjo 6 Stuttgarte 
įvyko Baltų Tarybos posėdis,. 
kuriam pirmininkavo, latvių 
min. R. Liepinš. Iš lietuvių 
dalyvavo Vilko Vykd. Tary
bos pirmininkas J. Glemža 
ir VT narys dr. P. Karvelis. 
Nutarta Bonnoje suruošti 
Pabaltijo dieną kurią orga
nizuoja tarptautinio komite
to krikšč. kultūrai ginti Pa
baltijo sekciją

Pasitarta dėl padėties, ku
ri susidarė siaurinant Ame
rikos Balso radijo transliaci
jas Pabaltijo tautų kalbomis. 
Iškeltas sumanymas daryti 
žygių, kad Pabaltijo tautoms 
būtų galimumas įsijungti į 
“Free Europe’’ radijo trans
liacijų programą, tuo kom-

vo
je, kad nuteistasis Keitelis esąs 
Milane. Atstovybė tuojau užsu
ko savo aparatą. Ji pranešė Bon- 
noje užsienių reikalų ministeri
jai ir pasiūlė, kad ministerija 
paprašytų Italijos vyriausybę 
bėglį išduoti. Vokietijos minis
terija atsargiai taip ir padarė. 
Bet susilaukė atsakymo, kokio 
ir tikėjosi. Italijos užsienių rei
kalų ministerija paaiškino, kad statymo nepasisekė. Italų įsta- 
negali išduoti. Neleidžia įstaty
mas.

Įstatymas draudžia, išduoti 
politinius nusikaltėlius.

Ir dar specialiai, lyg šiam rei
kalui, įstatyme pažymėtą kad 
į politinius nusikaltimus pri
skiriamas draudžiamų žinių 
perteikimas.

Sovietų šnipas nepageidauja-

tymas neleido kelti bylos už 
nusikaltimą, už kurį kaltinama
sis jau yra sykį nuteistas.

Pigiausia bus išslysti Kailelį 
iš Italijos.

Taip sugalvojo patys italai. 
Į kur išsiųsti, prie kurios sie
nos paleisti, turi pasirinkti pats 
Keitelis. Jis pasirinko Austriją 
Tuojau Vokietijos įstaiga krei-

mas nė Italijai. Italų ir Vokie- pėsi į Vieną, ar negalėtų išduo- 
čių juristai ėmė sukti galvas, ti nusikaltėlį. Viena Bonnai pra- 
kaip. čia legaliai šnipą išvynio- nešė, kad ne, o Italijai pranešė, 
jus iš tinklo ir įleidus į nar- kad tokio piliečio nesutinka įsi
veli. Pirmieji sugalvojo vokie- leisti. Atsisakė panašiai ir švei-
čiai. Jie atšaukė pasą Keiteliui. 
Pagal įstatymą jie tai galėjo 
padaryti.

carija. Neturėjo'jokio noro pri: 
imti nė Jugoslavija. Nors Pran
cūzija dar neatsakiusi, tačiau

BALTUOS BUDISTŲ ARKIVYSKUPAS
Burmos laikraštis The Na- 

tion 1958 rugpiūęio 10 ap
rašo Latvijos “budistų arki
vyskupą“ Karlis A. M. Ten
nisons, kuriam suėjo 85 me-
tai. Pasakoją kad jis gimęs 
šiaurinėj Latvijoje. Tėvai bu
vo budistai ir 1892 nusikėlė 
iš Latvijos į rytus nuo Uralo
kalnų į Transbaikaliją, ryti
nio Sibirio pietinį kampą, kur 
dabar yra Mongolijos res
publika. “Ten jis pavedė sa
ve išminties mokytojui — to 
meto mahacharysta Rastna- 
vajra (kunigaikštis Gedi
minas). Lietuvos kunigaikš
čiui ir budistų vyriausiam 
kunigui, budistų šventosios 
kolegijos nariui, įžymiam 
sanskrito žinovui bei indolo- 
gui“.

Pasakoja laikraštis toliau, 
kad negalėdamas grįžti į 
Latviją, Lietuvą, Estiją, nes 
ten buvo uždrausta budistų 
tikėjimą platinti, Tennisons 
nukrypo į šiaurės Rusiją. 
Kaip budistų misijonierius. 
jis aiškino budizmą eskimam, 
jakutam, samojiedam; pės
čias perkeliaudamas nuo 
Kotlas per tundras iki Vor
kutos ir Pečoros upių.

1923 jis buvo paskirtas vy-
riausia budistų galva trim 
Baltijos respublikom su sos
tine Rygoje. Jo oficialus ti
tulas- buvo Latvijos budistų 
arkivyskupas. Jis buvo pa
keltas taip pat Į narius šven
tos kolegijos prie budistų vy
riausio kunigo Tibeto Dalai 
Lamą Agvan Lobzang Thub- 

daugiau — tyrinėja Pabalti- diąn Gyamtso XIII.
Tennisons paskaitos apie 

budizmą 1935-6 Kinijoje su
kėlė visuotinio dėmesio.

1954 Tennisons dalyvavo 
trečiame pasaulio budistų

pensuojant bent kiek Miun- 
, cheno transliacijų netekimą 

Tartasi dėl plano įsteigti 
Pabaltijo kraštų studijų in
stitutą kuris tyrinėtų dabar
ties padėtį ir įvykius okupuo

tuose Pabaltijo kraštuose.
(Jau iš seniau veikiąs Pabal
tijo tyrinėjimo institutas

, jo tautų praeitį). Numato
ma, kad šitoks studijų insti
tutas galėtų veikti sutarti
nai su atitinkamomis vokie
čių institucijomis.

suvažiavime Rangune kaip 
Estijos, Latvijos, Lietuvos 
budistų arkivyskupas.

skyrė savo mokinį, kurį jis

i sovietinius

nariai tik 
kaip yra 
valstybių

dabar apsi- 
susipainioję 

įstatymai ir

vargiai ir ji norės turėti tokį . 
turistą.

Kebelis dabar vėl laisvas I- 
talijoje.

Jis gali Italijoje būti, kaip 
katile. Bet negali iš jo iššokti, 
sakysim, kur nors 
kraštus.

Nato 
žiūrėjo, 
atskirų
kaip jie kliudo visų bendram 
ir tam pačiam reikalui — sau
gumui.

Dabar ir prasideda pasitari
mai dėl įstatymų pakeitimo, ku
ris leistų išduoti šnipus.

Iki įstatymus pakeis penkio
lika valstybių, užtruks nemaža 
laiko. Per tą laiką Keitelis tu
ri progos pasidžiaugti Italijos 
grožiu ir gal apsižiūrėti skylę, 
pro kurią jis ištruktų nuo pasi
keitusių įstatymų.

Prieš metus Tennisons pa- ba

mokė 28 metus, savo pava
duotoju. Jo vardas — Fried- 
rich V. Lustig. X

Tokias žinias paduoda 
Ranguno laikraštis Tenni
sons 85 metų sukakties pro
ga. Kas galėjo 'žinoti, kad 
ten buvo toks budistų iš
minties mokytojas, kuris sa
ve vadino kunigaikščiu Ge
diminu (lietuviškai parašy
ta) ; kas bežinojo, kad yra 
pasaulyje Baltijos budistų 
vyriausia galva ir kad jis kal- 

Baltijos vardu aname
Azijos pasaulyje...

NAUJO TIPO helikopteris 
(Hiller-12E) viršum Pacifiko 
prie Palo Alto, Calif. Tiktai 305 
arklio jėgų, jis gali staiga pa
kilti į viršų, apsiversti ir sta
čiai leistis žemėn.

IŠLIITUVOS RAŠO ALMUS

IŠTIKIMYBE ASMENS KULTUI
Tiesoje rugsėjo 13 naujas ra

šytojas mokytojas — politru- 
kas K. Ambrasas kalba rašy
tojam apie kritiką, ragina ne
pasiduoti revizionizmui, įtikinė
ja, kad jo Lietuvoje nebuvo 
nei nėra. Bet tarp tų visų pa
mokymų aiškėja iš jo straips
nio toki dalykai:

Esą po XX partijos suvažia
vimo nemaža rašytojų bandė 
“nubraukti visą darbą per iš
tisą pokario dešimtmetį” (Sta
lino režimo laikus). Jie esą skel
bę, kad tik pastaraisiais metais 
atsiradusi Lietuvoje gera kriti
ka. Taigi tokių buvo....

Ambrasas su jais nesutinka. 
Jis nori teisinti ir Stalino lai
kotarpį. Esą per tą laikotarpį 
“draugai” Korsakas, Mykolaitis 
Putinas, Venclova išugdę nau
jus kritikus. Tokiais aukštojo 
mokslo kritikos specialistais 
Ambrasas laiko J. Lankutį, V. 
Kubilių, V. Radaitį, D. Jude- 
lavičių, V. Galinį, J. Žėkaitę, 
Br. Raguotį, J. Kirkilą V. Za- 
borskaitę, I. Kostkevičiūtę, L. 
Gineitį, J. Kačiulį, Z. Grigorai
tį. Tačiau apsisukęs Ambrasas 
sutinka, kad “asmenybės kul
tas” trukdė kritikos išaugimą, 
bet nesustabdė naujų jėgų 
brendimo.

Kodėl bijo Ambrasas pripa
žinti, kad Stalino laikotarpis te
davė “vulgarią”, nereikšmingą 
kritiką? O gi toks pripažini
mas, mano Ambrasas, veda į 
“revizionizmą” .... Ir čia ima

RIXKIMAI. SUKAKTYS IR SIX(,-SIX(, kalėjimas
Vis minim įvykius, darbus 

ir nuomones šioje vietoje. Sy
kį pažvelgiam į asmenis. Į 
tuos asmenis, į kuliuos sa
vaitės eigoje spauda nukrei-’ 
pė savo dėmesį.

RUDIS — {'KONGRESĄ
Draugas rugsėjo24 prane

ša apie inž. Antaną Rudį, 
kad jis yra kandidatas į kon- 
gresmanus. Ne respublikonų 
ir ne demokratų sąrašuose — 
jis eina kaip nepriklausomas 
kandidatas. Viena . darbo da
lis jau atlikta — surinkti 
reikalingi parašai jo kandi
datūrai išstatyti. Dabar ant
ra, pati didžioji dalis — rin_^ 
kūninė kova. Atidaryta jau 
rinkiminė būstinė. Sudary
tas rinkimų komitetas, kurio 
priekyje yra dr. Jerome. Ak
cijos lietuviškam skyriui va
dovauja Stanley Balzekas. 
Finansų komisijai Dan Ku-

SPAUDA

BIELINIS — { 75
Keleivis rugsėjo 24 kreipia 

akis į Kiprą Bielinį, kuris 
susilaukė 75 metų. Tai vie
nas iš aktyvių Lietuvos so- 
cialdemcfeĖ0ų veikėjų. So
cialdemokratų veikloje daly
vauja nuo 1902. Bet laikraš
tis labiau kreipia dėmesį į 
jo dabartiniu metu dirbamą 
partijai svarbiausią darbą. 
Tai Literatūros Fondas, ku
ris buvo suorganizuotas dau
giausia jo pastangom ir kii- 
riam jis dabartiniu metu va
dovauja. Tas fondas yra 
skirtas leisti socialistinio tu
rinio raštam. Pirmoji jo iš
leista knyga yra St. Kairio 
atsiminimai.

Dabartiniu metu Bielinis 
yra Lietuvos Laisvės Komite
to narys.

savaip, kodėl advokatas pri
ėjęs tekį likimą. Girdi,bai
gęs mokslus, jis “pakrypsta 
į pažangiųjų žmonių judėji
mą, o šie džiaugiasi, kad jo 
asmenyje jie turi ne tik ad
vokatą. bet ir energingą vei
kėją. “

“Užeina reakcija, užgula 
Ameriką žiauri, bjauri ma- 
kartizmo bangą.. Ką gi da
ro tasai advokatas? Ar jis 
stoja kartu su visais pažan
giaisiais (komunistais. Red.)

įmonėmis į kovą prieš re
akciją? Ne! Jis ieško lengvos 
išeities... Ir jis įstoja į lietu
vių socialdemokratų organi
zaciją...

“Michelsonas, aišku, yra 
šios visuomeninės (“laisvo
jo verslo”) santvarkos auka. 
Matydamas, kad kiti dideli 
vyrai suktybėmis lobsta, jis 
taipgi pasiryžo pralobti”.

Bet Sovietuose ir Sovietų 
okupuotoje Lietuvoje yra 
daugiau bylų dėl išeikvoji
mų, pasisavinimų. Pagal Laisvės 
aiškinimą, tai yra sovietinio re
žimo, “nelaisvo verslo”, aukos.

aiškinti, kad lietuvių literatū
ros kritika nepasidavusi “revi
zionizmui”, atėjusiam iš Lenki
jos, Jugoslavijos. Tvirčiausiai 
liko stovėti ant “marksistinės 
— leninistinės’ estetikos pa
grindų toki “kritikai” kaip Kor
sakas, Venclovą o už vis la
biau Sniečkus, Paleckis, šar- 
kov.

Tuos žodžius skaitant belie
ka tikėti, kad ir dabar rašytojai 
eina vienu keliu, o komunistų 
partija kitu — komunistų par
tija Lietuvoje liko ištikima 
“asmenybės kultui” — tėvui 
Stalinui juk ir Laisvės alėja 
Kaune tebevadinama Stalino 
prospektu.

IŠTIKIMYBĖ IR STALINO 
PLEPALAM

Michailovo komitetas iš Ber
lyno išsiuntinėjo laisvojo pa
saulio lietuviam Vilniuje lei
džiamo Tėvynės baisu rugpjū
čio nr. Jame įdomu tai, kad 
mėgina ginčytis su laisvaisiais 
lietuvių laikraščiais. - - -

T. Žiburiai buvo parašę veda
mąjį apie 1941 sukilimą ir lai
kinąją vyriausybę. Tėviškės 
balsas tą žiburių straipsnį iš
vadina “istorijos klastojimu”, 
o sukilimą vykdžiusį Aktyvistų 
Frontą vadina “hitlerininkų 
tarnais”, vyriausybės narius 
“Hitlerio šnipais”, sukilime da
lyvavusius “hitlerininkų gau
jom, fabrikantų, dvarininkų, 
aukštųjų valdininkų sūneliais”, 
kurie “prisiekė ištikimybę 
trečiajam Reichui”....

Gerai, kad taip rašo tas ru
sų enkavedistų laikraštis. , Toki 
jo žodžiai įtikina kiekvieną ku
ris pažino sukilimo prieš bol
ševikus laikus ir žmones, kad 
nuo 1940 pasikeitė tik NKVD 
vardas į MVD, MGB, pasikeitė 
tik Stalino vardas į Chruščiovo, 
bet pasiliko tas pats melas, bru
talumas, apgaulė, klasta.

Tai veržiasi pro tuos rusų 
enkavedisto žodžius ir labiau 
už bet kokią antikomunistinę 
propagandą atbaido laisvojo 
pasaulio lietuvį nuo to paties 
laikraščio lapės žodžių apie gū
žimą į rojų.

LIBANE. Beiruto oHeste. gai»rin«nka gaaMamoa podogUv avto- 
mobiH*. Gyventojai nepatenkinti, kad nauja* prezidentas vi»< 
valdžią paved* sakiMliam. *

raitis. Spaudos komisijai VI. 
Būtėnas. Moterų komisijai 
Sofija Barkus ir A. Rūgytė.

Taigi darbas eina. Ir Die
ve padėk vienam iš lietuvių 
pakilti į aukštąją politiką. 
(Plačiau žiūr. straįps. 6 ps.) mesnį spaudos nušviečiamą

AUDĖNAS — I 60 " veid^
Nepriklausoma Lietuva MJCHEISONAS — į 

rugsėjo 24 dėmesį nukreipia 
į Juozą Audėną, kuriam su
ėjo 60 metų.- Jo gyvenimo 
eigos daviniuose randam to
kių žinių:

Dalyvavo nepriklausamy- 
bės kovose; 1925 baigė Profe
sinės Sąjungos suaugusių 
gimnaziją; 1931 baigė ekono
minius mokslus universitete, eikvojimą: 
Nuo 1930 iki 1939 dirbo kaip antros 8,000. 
mokesčių inspektorius, pas
kiau Kauno savivaldybės tar
nautojas. Į viešąją politiką nūdną įvvkį, jei nebūtu ki- 
išėjo 1939, kai gen. Černius 
1939 sudarė vadinamą “ben-

Jei einančius į metų dides
nį skaičių galima optimistiš
kai guosti: džiaukimės, kad 
dar tik 60, tik 75, tai sun
kiau būtų kuo guosti toli-

SING SING
Komunistiniai laikraščiai 

Laisvė rugsėjo 19 ir 23, Vil
nis 24 aprašinėja pagal Dai
ly News advokato William 
K. Michelsono likimą. Teis
mas nubaudė jį 3-6 metais 
Sing Sing kalėjimo už dvie
jų lietuvių moterų pinigų iš- 

vienos 12.000,

Komunistų laikraščiai gal 
būtų nekreipę dėmesio į šį

tados ėjęs drauge su komu
nistais, o paskui nuėjęs pas 

dro darbo vyriausybę”. Joje socialdemokratus. Taigi jis 
valstiečių liaudininkų atstu- komunistų gali būti laikomas 
vu buvo J. Audėnas, kaip že- "išdaviku ’. Komunistiniai 
mes ūkio ministeris Tai mi- laikraščiai mėgina išaiškinti 
nisteris tos vyriausybės, ku
riai teko priimti Sovietų ul
timatumą. Visuomeniniame 
gyvenime visą laiką Audėnas 
dirbo labiausiai Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungoje. Ame.

’ rikoje buvo kurį laiką jos 
pirmininkas. Dabar yra jos
komiteto narys. Taip pat — Boliviįoja parkunentas nu- 
narys Vilko, o pastovus da- balsavo 34 balsais prieš 2 už- 
bartiniu metu darbas yra mėgsti diplomatinius santykius 
Lietuvos Laisvės Komitete. su Sovietais.

— Gvb. Harrimana.s’ nuo atei
nančio mėnesio suvienodino at
lyginimą vyram ir moterim ka- 
kėjimo sargam. Nuo šiol 300 
moterų gaus metam po 500 doL 
daugiau.

A salute to America’s
newspaperboys
*rom a formar mambar of th«ir rank«—Major General John B. Medam, 

Commanding General, U.S. Army Ordnance Mintie Cemmand

General Medaus is the 
f irs t commander of 
America’s new Missile 
Command. Heenlisted 
in the Armed Services 
at the age of 16. Pras
to that he worked as a 
Dcwspaper boy.

"’Ymi’re n mighty importmt yonng man! 
You kcr>p us suĮiplicd with nnm of the 
world. You aro one of America s ftihirc le.'ul- 
»*rs. And you havo helpcd America’s futuro 
alrvndy hy scllim: ILS. Savings Stamps ant! 
Bonds. Today tliousands of carricrs are 
saving for tlic filiu rv with U.S. Stamps and 
Bonds.

"This is mare important today than htt. 
Every U. S. Savings Bond or Štamp heips 
strcngthon America s Pcace Povier. hy pro- 
viding money to keep our country strong. 
atlvanec scicnce and cducation. and keep 
our cconomy’ hcalthy.

”So — in honor of Newspaperboy Day. 
I9A8. I salute ynu. Keep up tlie good work!”

Help Strengthen America’s Peace Power

Buy U.S. Savings Bonds
The U. S G’m rrnnicnt turi pay ;<w th;.< adi Thr Trrmay (hankjt,

fftr th^r ptiitMhc , 1 C'ott/KtZ and



SU LAISVŲ TAUTŲ STUDENTAIS

STOVYKLAUTOJAI prie Spyglio. Nuotr. V. Valaičio. KIBK Ateities.

mokratijos Studiją.Klubę atsto
vai, susirinkę į III-jį suvažiavi
mą, 1958 rugsėjo 13-14 Water-

tualiuošius lietuvių politinės 
bendruomenės klausimus, jaus
dami atsakomybę prieš ken
čiančią tautą ir neatšaukiamą 
savo pareigą kovoti ir dirbti

JAUNIMU

šus metus jų skaičius pakilo 
iki 91. Ir šiemet Eichstaette 
buvo priimtos į Pax Romana 
dvi naujos sąjungos: viena iš 
Gvatemalos, kita iš Kongo ir 
Ruanda-Urundi.

Atsižvelgdama į geografines 
sąlygas ir iš jų kylančius tam- 
tikrus bendrumus, Pax Romana 
yra subūrusi savo narius į ko
misijas: Europos, Šiaurės Ame
rikos, lotynų Amerikos, Afrikos 
ir Azijos.

Kiekviena komisija turi savo 
vadovybę'ir atskirą veiklos pro
gramą. Tiek vadovybės sąsta
tas, tiek komisijos veiklos pro
grama turi būti kiekvieno tarp- 
sąjunginio suvažiavimo priimta 
ir patvirtinta.

Studentiškoji šaka Pax Ro
mana sąjūdžio, siekiančia su
krikščioninti universitetinį gy
venimą, kartą metuose susiren
ka aptarti savo idėjinių ir or
ganizacinių reikalų. šiemet toks 
tarpsąjunginis Pax Romana su
važiavimas įvyko rugp. 25-28 
Bavarijos mieste Eichstaette.

Eichstaettas yra daugeliui lie
tuvių gerai pažįstamas. Dar ka
ro metu ir tuoj po karo į aukš
tąją Eichstaetto filosofijos — 
teologijos mokyklą buvo priim
tas nemažas lietuvių studentų 
būrys. Vieni jų ten gavo ku
nigystės šventimus, kiti vėliau 
persikėlė studijuoti Romon ir 
į kitus miestus.

UNRA laikais netoli Eichs
taetto, Rebdorfe, gyveno net 
800 lietuvių, veikė lietuviška 
gimnazija, išleidusi 122 abitu
rientus.

Eichstaetto praeitis siekia to
limus šimtmečius. Jų pėdsakus 
įvairių stilių formose gali regėti 
centre stovinčioje katedroje.

Šis ramūs miestas ir buvo 
parinktas šiemetiniam Pas Ro
mana suvažiavimui. Į jį atsiun
tė atstovus apie 60 studentų 
sąjungų iš Europos, Šiaurės ir 
Pietų Amerikos, Afrikos, Azi
jos ir Australijos. Stebėtojų 
grupė buvo atvykusi ir iš Len
kijos. Lietuvių Studentų Atei
tininkų Sąjungą atstovavo: kun. 
V. Memenąs, G. Jasevičiūtė, V. 
Skrupskelytė ir J. Medušauskas.

Šį suvažiavimą, kurs Vokieti
joje vyko pirmą kartą, pavyz
dingai parengė vokiečių kata
likų studentų sąjunga (KDSE), 
pagelbima vyr. Eichstaetto bur
mistro.

Dalyvaujant Eichstaetto vys 
kupui dr. J. Schroeffer ir vyr. 
burmistrui dr. H. Hutter, tarp
sąjunginis Pax Romana suva
žiavimas buvo prezidentės Ma
ris de Lourdes Pintasilgo ati
daryta barokiškoje Eichstaetto 
rezidencijos salėje. Sveikinimo 
žodyje Eichstaetto vyskupas pa
stebėjo, kad krikščionybės pli
time tautos esančios viena su 
kita susirišusios. Viena tauta 
buvusi praturtinta kitos tautos 
dėka. Ir pirmasis Eichstaetto 
vyskupas šv. Willibald anglosa
ksų kilmės. Už tai ir tarptauti. 
niai susitikimai nesą be nau
dos.

Simultaninio vertimo dėka 
kiekvienas suvažiavimo dalyvis 
galėjo klausytis šnektų anglų, 
ispanų, prancūzų ar vokiečių 
kalba. Su įdomumu sekė stu
dentinis jaunimas pranešimus 
apie katalikų studentų padėtį 
Afrikoje, Azijoje ir lotynų A- 
merikoje. Iš pranešimų matėsi, 
kad Azijos universitetuose ga
na stiprios marksistų grupės 
Lotynų Amerikoje studentai 
taip pat jaučia komunizmo vė
jus.

Kiek Pax Romana. paskirtis 
ir sąlygos leidžia, ji stengiasi 
pagelbėti tautiniams katalikų jaunimą besimokantį ir baigusį 
studentų vienetams. Ir ne vien aukštuosius mokslus. Dažnai ra- 
savo autoritetingais žodžiais, šoma apie nutautėjimą, sukūri- 
bet ir konkrečiais žygiais. Pax mą mišrių šeimų, nepakanka- 
Romana išvysto gana plačią sa- mą domėjimąsi lietuviškais rei- 
višalpos programą, kurioje iš kalais. Tačiau pažvelgę išsa- 
vienos pusės atsispindi vienų miau, įsitinkinsime, kad tik la- 
grupių bėdos, iš kitos pusęs bąi maža dalis kaltinimų turi 
ryžtinga kitų, stipresnių grupių rimtesnį pagrindą. Daugumas 
pagalba. jaunimo darbų plačiajai lietu

viškajai visuomenei nėra žino
ma.

DR. VYT. P. VYGANTAS

šiemet suvažiavimui prisista
tė nauja komisija — Egzilų Ko
misija — su savo statutu, vado
vybe (pinpininkas dr. P.V. Vy
gantas, “Ateities” atstovas) ir 
veiklos planu. Rugpiūčio 28 d. 
tarpsąjunginis suvažiavimas ją 
legalizavo ir tuo būdu apvaini
kavo sėkmė pernai Amerikoje 
pačių egzilų studentų iniciaty
va pradėtus ir šiemet prieš pat 
tarpsąjunginį suvažiavimą tri
jų dienų posėdyje užbaigtus 
Egzilų Komisijos kūrimo dar
bus. Nuo dabar Egzilų Komisi
ja galės vystyti veiklą ne tik 
Pax Romana ribose, bet ir su 
Pax Romana pagalba. (Plačiau 
bus kitame Darbininko nr.).

Tarpsąjunginis Pax Romana 
suvažiavimas Eichstaette baigė
si, kaip įprasta, rinkimais. Nau
ju gen. sekretorių ateinantiems 
trims metams išrinktas perujie- 
tis Jaimo Cordova, nauju pre
zidentu vieniems metams an
glas Byrao Wood, viceprezi
dentais šveicaras M. Gross ir 
indonezietis J. Oei Hak Liang. 
Į likusias 6 direktorijos vietas 
kandidatavo visa eilė atstovų 
tarp jų ir "Ateities" atstovas 
dr. P.V. Vygantas. Su džiaugs
mu sutiko egzilinių sąjungų at
stovai rinkimų davinius: tarp

džiavimas. Jį suniekintu galime 
tik mes patys, išsijungdami iš 
savo tautos gyvųjų eilių. Ta
čiau toks išsijungimas iš savo 
tautos .ir išnykimas svetimųjų 
masėse yra Viešpaties vapos 
laužymas ir savo brolių panie
kinimas. Lietuvio jaunuolio ke
lias yra lietuviškųjų dvasinių 
vertybių ugdymo ir puoselėji- 

už jos laisvę, nepriklausomybę mo kelias. Lietuviško charak- 
ir gerovę ir vertindami esamą 
padėtį, skelbia šį atsišaukimą 
į lietuviškąjį jaunimą.

Lietuvos Laisvinimo Reikalu
Lietuvos laisvinimo pareiga 

yra šventa kiekvienam lietu
viui. Ji yra didysis .uždavinys 
ir lietuvių jaunimui, bręstan
čiam emigracijoje. Pavergtasis 
Lietuvos jaunimas turi teisę 
laukti iš kiekvieno laisvo lietu
vio jaunuolio pasiaukojimo sa
vo tėvynės gerovei ši pareiga 
turi pergauti visą jaunimą ir 
pakreipti jo pastangas į vienin
gą laisvinimo darbą. Mūsų vy
resnieji politikai visuomeninin
kai, diplomatai ir k. jau eilę 
metų nenuilstančiai dirbdami 
šioje srityje, yra mums gražus 
ir inspiruojantis pavyzdys. Tie
sa, laisvinimo kelias nėra tie
sus. Jame yra suskilimo, priva
tinių interesų, aštrių nuomo
nių skirtumų. Tačiau šios klai
dos tenetemdo mūs pasitikė
jimo Lietuvos laisvinimo veiks
niais ir tais mūs vyresniaisiais, 
kurie jiems vadovauja. Atvirkš
čiai, mes kviečiame lietuvišką
jį jaunimą dar didesne energi
ja jungtis į laisvinimo darbą, 
burtis po Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto vėliava, 
panaudoti įvairiopus savo suge
bėjimus įvairiopiems to darbo 
uždaviniams vykdyti. Neškime į yra dažnai iškraipomas ir su- 
lietuvių politinę bendruomenę 
vienybės troškulį, sveiką politi
nę mintį, pasiaukojimo dvasią. 
Tik visų bendru darbu, išmin
tingu nuosaikumu ir pozityviu 
dinamizmu mes pasieksime di
džiojo savo tikslo — laisvos, 
nepriklausomos, demokratinės 
Lietuvos.

Lietuvybės išlaikymo Reikalu
Esame lietuviai. Viešpats į- 

spaudė lietuvybės ženklą mūsų 
širdyse. Jis yra neišnaikinamas. 
Jis yra mūsų garbė ir pasidi-

terio ir sąmonės išlaikymas yra 
sunkus uždavinys. Tačiau jis 
būtinas. Todėl mes kviečiame 
visą lietuviškąjį jaunimą at
skleisti savo lietuviškųjų verty
bių apraiškoms: kalbos grožiui, 
dainų taurumui, literatūros 
žmoniškumui, istorijos didybei, 
tautosakos išminčiai. Mes kvie
čiame lietuviškąjį jaunimą jung
tis į lituanistinių mokslų studi
jas, į lietuvių parapijas, į lietu
vių organizacijas. Mes kviečia
me lietuviškąjį jaunimą kurti 
tik lietuviškas šeimas, kurios 
tebūnie lietuvybės salos sveti
mųjų okeane. Mes kviečiame 
lietuviškąjį jaunimą žengti drą
siu žinsgniu į pasaulinio mok-, 
slo, literatūros, meno, politikos 
viršūnes ir turtinti tas sritis 
lietuviškosios kultūros perlais 
didesnei savo tautos ir visos 
žmonijos gerovei.

Demokratinię Principų 
. Puoselėjimo Reikalu

Gausiuose demokratijos 
tarimuose pats trumpiausias ir 
pats išsamiausias yra vieno 
prancūzo aptarimas: demokra
tija yra teisingumas lygybėje, 
meilė brolybėje ir visų pagerbi
mas laisvėje. Gyvename šian
dien dimokratijos žydėjimo ir 
kartu jos krizės metą. Tikrosios 
demokratijos vardas ir veidas

kurios pagrindai glūdi Evange
lijos mokslą dėsniuose. Mes tad 
kviečiame lietuviškąjį jaunimą 
gilintis į tikrosios demokrati
jos principus ir dėsnius, juos 
studijuoti, suprasti* ir gyvendin-

ap-

niekinamas. Demokratijos var
du šiandien nevienas vadina 
anarchiją, diktatūrą, vergiją, ra. 
sizmą, imperializmą ir tt Iš de
mokratijos turinio nevienas iš
jungia autoriteto, teisingumo, 
moralės principus ir jų vieton 
gyvendina nihilizmo, neribotos 
laisvės, iškreipto teisingumo ko 
cepcijas. Todėl gausu pseudo- 
demokratijų. To akivaizdoje mū 
sų žvilgsnis turi būti kreipia
mas į tikrąją demokratiją, ku
ri yra išaugusi iš evangelinės 
išminties ir meilės gelmių ir

kultūriniame, socialiniame, eko
nominiame gyvenime.

Jaunimo Politinio Ugdymosi 
Reikalu

Mes tikime į lietuvių tautos 
nemirtingumą. Mes tikime į Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. Taip tikėdami mes negali
me nesirūpinti visais tais reika
lais, kurie yra esminiai tautos 
ir valstybės gyvenime. Iš jų ne
galima išskirti politinio aspek
to. Kaip ir kiekvienoj srityj, 
taip ir politikoj, jaunimas turės 
užimti vyresniųjų vietas ir kū
rybiškai reikštis. Todėl politinis 
ugdymasis yra didžios svarbos 
LŽdavinvs. Jausdami atsakomy- 
gę prieš tautą ir pasaulį, mes 
turime subręsti politikiškai, su
sidaryti politinę nuomonę, įsigy-

ti reikiamų žinių bagažą, per- 
sigauti demokratinio gyvenimo 
principais, susipažinti su valsty
binio ir tarptautinio gyvenimo 
aspektais, skirti reikiamo dė
mesio valstybės ekonominiams 
ir socialiniams reikalams. To
dėl mes kviečiame lietuviškąjį 
jaunimą nusikratyti politikos 
baimės, skirti daugiau dėmesio 
politinių klausimų studijoms, 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo ir jos tvarkymo reikalams, pam laikui mūsų rankose. ~

Mes kviečiame lietuviškąjį jau
nimą politiniam valstybi
niam darbui, nes ant jaunimo 
pečių neužilgo kris visų reika
lų našta. Tą naštą nusimesti 
mes neturime teisės: ji yra mū
sų rūpestis, mūsų pareiga, mū
sų atsakomybė. Tam didžia
jam darbui nesiruošdami, mes 
nusikalsime prieš praeities ir 
ateities kartas — prieš tautą, 
kurios likimas bus nors trum-

Skautai skelbia literatūros konkursą
Konkurso laimėtojams bus 

įteiktos šios premijos:
1— ASS jaunimo literatūros 

premija už geriausią prozos/kū
rinį — $150.00

2— ASS jaunimo literatū
ros premija už geriausią poezi
jos kūrinį — $150.00

Prozos kūrinys gali būti apy
saka, feljetonas, trumpa nove
lė, ar kitas prozos darbas, sa
vo esme priklausąs grožinei li-

SAO PAULO lietuviškas jaunimas po agap&s. Kliši Ateities.

Prabėgusios vasaros dienos “Ateityje'

teratūrai, ir netrumpesnis kaip 
2000 žodžių, bei neilgesnis kaip 
8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti ei
lėraščių grupė arba poema, 
epinio, lyrinio ar humoristinio 
žanro, netrumpesnis kaip 200 
žodžių ir neilgesnis kaip 1500 
žodžių.

Premijuoti kūriniai bus visų 
pirma išspausdinti “Mūsų Vy
čio” žurnale.

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuviai bedkokių (išskyrus ko
munistines) pažiūrų ir priklausą 
betkokiems lietuviško jaunimo 
susigrupavimams, o taip pat ir 
tie, kurie visiškai nedalyvauja 
lietuviškose organizacijose, bet 
jaučia lojalumą Lietuvai ir jos 
kultūrai. Amžiaus riba iki 30 
metų.

Konkurso temų pasirinkimas 
yra laisvas. Nenustatoma jokių 
ideologinių rėmų, išskyrus tai, 
kad konkursui rašiniai privalo 
sudaryti įnašą į lietuvių litera
tūrą. Pagrindiniai reikalavimai 
yra aukštas meninis lygis ir iš
tikimybė autoriaus išpažįsta
miems meniniams ir morali
niams principams.

Rašiniai turi būti pasirašy
ti slapyvardžiu, o atskirame vo
ke turi būti suteikta autoriaus 
pavardė, vardas, adresas ir gi
mimo data.

Rašinius prašoma siusti šiuo 
adresu: R. Šilbajoris, 108 East 
College Street, apartment 3. 
Oberlin, Ohio.

Prašimai gauti vėliau negu 
1959 balandžio 30 nebus jury 
komisijos vertinami. Tie, kurie 
nori gauti savo rašinius atgal, 
turi atsiųsti pakankamai pašto 
ženklų persiuntimo išlaidoms 
padengti.

Jury komisiją sudaro: M. Ka
tiliškis. A. Landsbergis. H. Ra
dauskas ir R. Šilbajoris.

ASS

Ateities rugsėjo mėn. nume
ris, (poatostoginis Nr. 7 rūgs.) 
dar tebealsuoja prabėgusių 
atostogų vasarinėm dienom. 
Žalsvai gelsvas, šiltas žurnalo 
apvalkalas kelią vėliavą jauni
mo stovykloje prie Spyglio. Čia 
stovyklavusiam jaunimui dau
giausia vietos ir skirta Ateities 
puslapiuose.

Saulė Liulevičiūtė ir Jadvy
ga Damušienė, pati vadovė, ra
šo apie jaunučių (8-12) stovyk
lavimo dienas (birželio 21—lie
pos 12), o Jūra Gailiušytė — 

VOKIETIJOS ateitininkai Koenigatefne (vykusiame kongrese “Bažnyčia apie vyresniųjų moksleivių (lie-
27 — rugpiūčio 9) Kana

dos ateitininkų stovykla apra
šoma Jono Staškevičiaus, Sao 
Paulo, Pietų Amerikoje — Ju
lijos Jurgelevičiūtės. Aprašy
mai gausiai iliustruoti vaizdais, 
daugiausia Vyt. Valaičio nu- < 
traukomis.

Praėjusias dienas, netgi pa
vasario, primena spiečius bio
grafijų ir nuotraukų ateitinin
kų. “pasipuošusių naujais diplo
mais“ — baigusiųjų kolegijas. 
Galimas daiktas, jie nevisi čia 
surinkti.

*>i ir dr. P. V. Vyganto vardas, priespaudoje" su savo vėliava. Kliše Ateities.

PAREMKIM PATRIOTINĮ MUSŲ JAUNIMO DARBA
Eilė metų savoje spaudoje su

tinkama straipsnių apie mūsų
žangumą. Pastarasis yra siun
tinėjamas visoms Amerikos ir 

ganizacijos bei šeima. Taigi, tu- daugelio kitų kraštų miestų bei 
rint tiek daug bendro, sutar- aukštojo mokslo institucijų bib- 
tinai dirbdami galime atsiekti liotekoms, žurnalų redakcijoms, 
gerų rezultatų.

Darbartinis lietuviškas jauni
mas nenustoja kovojęs dėl ge
resnės ateities. Jis visur ir vi-

J. Kirvalaitis

informacijų biurams, žymiems 
ir įtakingiems asmenims.

Kaip ir kiekvienas informaci
nis ar propagandinis leidinys, 

sada stengiasi supažindinti kita- uiP ir Lituanus pajamų nedaug 
taučius su Lietuvos istorija, Tad kiekvieno susiprato- 
kultūra ir moksliniais laimėji- s’° lietuvio pareiga remti šį kil-

jais ir užpildytas. Prie Marijos 
Šiluvės minėjimo prisiderina 
dar Vokietijos ateitininkų sen
draugių suvažiavimas, skirtas 
Marijos akademijai, o taip pat 
J. Sakalo eil. “Giesmė Mari
jai".

ELONA MARIJOSIOTC, buvu
si Ateitie* redakcijos kolekty
ve, itvyko j Prancūziją gilinti 
studijg.

Lietuvoje
18,200 mokyklinių uniformų

pasiuvo “Neries” siuvimo fab
rikas Panevėžyje per pirmus 8 
šių metų mėnesius.

Beveik 30,000 mokinių
susirinko į Kauno vidurines 

mokyklas, pradedant naujus 
mokslo metus, pranešė '•Tiesa" 
rugsėjo 3. Kai kuriose mokyklo
se mokiniai pusę savaitės lanko 
pamokas, o kitą pusę dirbs 
“Drobės" ir “Metalo" fabrikuo-

Eichstaetto suvažiavime dis
kusinės temos sukosi apie vie
tines, t.y. tautines grupes ir ję Kartą paklaustas didysis vo- 
veikimą, skleidžiant krikščio
nišką dvasią universitetiniame 
jaunime. Tautinės grupės kaip 
tik ir sudaro tuos gyvus bran
duolius, kuriais remiasi Pax Ro
mane sąjūdis.

Pora eilėraščių dar yra Neri- 
mos Narutės (Rudens simfoni
ja. Piūtis). Beletristini gabaliuką 
“Poetas" duoda N. Arimas. Al
fa Sušinskas moko, kaip su ki
tais apsieiti ('Kaip miške šau
ki, taip miškas atsiliepia"). Pr 
Pr. Naujokatis recenzuoja P. 
Jurkaus, paties “Ateities" re
daktoriaus. romana "Smilgaičiu

se. kaip tai numato naujoji mo-
v j . i • • kvklų programa.ira dar sporto, kreivų syp- • r »

Prabėgusių dienų ir darbų
_ _  ___ ______ ______ aprašymai sudėti Šiluvos su- 

mais. Ne raudomis ir aimano nų jaunimo darbą, kuriuo prisi- fone vedamuoju rašo akvarelė".
____ _ _______ , ____, apie r- - ....
Dievo Motinos apsireiškimą ši- senų ir kitokių Įvairumų, ta-
•uvoje ir pačią Šiluvą, kuri pa- čiau pastebi taip pat visame — 63 metu.

‘Ateities" sąsiuvinyje vasari- Tai MTS normuotojas Kuodzc-

mis arba praeities garbinimu dedama prie Lietuvos populia- kun j Vaišnora, MIC., 
ar niekinimu, bet tvirtu pasiry- “
žirnu ir darbu atgausime nepri
klausomybę. LITUANUS yra vienas iš vaizduota net dešimčia įvairių

“tai, kas žmones sieja”. Tikrai Lietuvių Studentų Sąjunga veiksnių, kuris supažindiną vaizdų; vienas puslapis tiktai 
tai yra vienas pagrindinių žmo- jau' ketveri metai leidžia žur- amerikiečių visuomenę su -------------- - -------- —----------
nijos jdnginių. nalą Lituanus anglų kalba. Jo mūsų krašto pastarojo ne.

Nors ir plačiai esame išblaš- turinys yra svarus ir įvairus, priklausomybės laikotarpio
O Kad Pax Romana idėjos už- kyti po pasaulį, bet savos že- Žurnalas išsamiai apibudina Lie- visuomenine struktūra, su

kariauja vis naujus plotus, ro- mes ilgesys mus visus jungia tuvos tragediją ( vokiečių ir religinėmis organizacijomis, . ,
do keli skaičiai: 1953 m. Pax vienan tikslam Kas mus jungia komunistų žiaurumus ir rietei- su atsieklmais mokslo srity- u TJA1 jsT
Romana eilėse matėsi 77 stu- dar be tėvynės ilgesio? Daug sėtą dabarinę okupaciją), atsiek- je, su tuo kas sukurta meno P**®“?1 us- teveda į šviesesnę ateitį, nes ir kitokias mokyklas, yra
dentų sąjungos. Per pastaruo- — kalba, tautybė, religija, or- tą kultūrinį bei mokslinį pa- srityje mūsų tapytojų, skulp- ~ '

kiečių poetas Geotbe, “kas yra 
kilniausia pasaulyje”, atsakė.

rinimo ir laisvinimo.
Seniausias gimnazistas

torių, grožinės literatūros 
kūrėjų, o taip pat su mūsų 
istorija. Todėl kiekvieno są-

nio rūpestingumo žymės. Ma- vidus, kuris pereitais metais i- 
tyti, ir pati redakcija ir ben- stojo Į Pasvalio vid. mokyklos 
dradarbiai dar gyveno vasaros 6-ją klasę, o Šiemet Į 7-ją klasę 
poilsiu ar buvo užimti kitais Jis amžium žymiai vyresnis 
rūpesčiais. Su vasaros kaitrų pa. netik už savo klasės draugus, 
baiga, reikia tikėtis, atsiras bet ir už mokytojus. Kai kurie 
daugiau dvasinės kaitros, kuri jo vaikai jau yra baigę viduri-

S.S. inžinieriai, mokytojai. (Eltą)



Kraigų Vienybes > seimas New Yorke j 
kunigų Vienybės sudaryta 

komisija paruošti lietuvių kata- ] 
Itkų parapijų istoriją. Tėvas V. -1

Kunigų Vienybės seimo rezoliucijos

mas įvyko New Yorke, Stat- 
lerio viešbutyje, rugsėjo 25.

Tėvų pranciškonų bažnyčio
je 10 vaL J.E. vysk. V. Brizgys, 
dalyvaujant šamo atstovams, 
aukojo šv. Mišias šv. Kazimiero 
500 metų gimimo ir švč. M. 
Marijos 350 metų apsireiškimo 
Šiluvoje sukakčių prisiminimui.

Posėdžiai pradėti 11 vai. 
Statlerio viešbučio Dalias salėje.

Seimą pradėjo KV centro val-

pokaitis: Maldą sukalbėjo J. E. 
vysk. V. Brizgys. Centro valdy
bos pirmininkas seimui vado
vauti pakvietė garbės pirminin
ku J. E. vysk. V. Brizgi, pir-

' pirm. prel. J. Paškauską iš 
Chicagos, ir kun. M. Kazėną iš 
Pittsburgho, sekretoriais — 
kun. L. Jankų ir kun. P. To
toraitį. Sveikinimų komisijon 
pakvietė prel. J.' Balkoną ir 
kun. J. Vašką, MIC. Rezoliuci
jų komisijon — tėvą Vikt. Ge- 
džiūną, OFM, kun. Vikt. Rim- 
šelį, MIC ir kun. Vikt. Dabušį.

Centro valdybos pirm. kun. 
J. Čepukaitis seimui pranešė 
apie artimiausius centro val
dybos planus. Numatytas suda
ryti knygų leidimo fondas. Jam 
pradžią davė pats centro val
dybos pirmininkas, išleidęs kun. 
F. Bartkaus pamokslų knygą 
“Skelbk* Žodį”. Ją išplatinus, 
gauti pinigai pavedami knygų 
leidimo fondui, kuris pirmoj 
eilėj yra numatęs išleisti baž
nytinį ritualą — kancijonalą. 
Šiais šv. Kazimiero sukakties 
metais numatyta įsteigti šv. Ka
zimiero spaudos draugiją, kuri 
rūpintųsi reikiamos religinės 
literatūros, pradžios mokykloms

- vadovėlių leidimu bei informa
cija amerikinėms institucijoms 
apie Lietuvos bažnyčios padėtį 
ir kt. Trečiuoju rūpesčiu cent
ro valdyba laiko organizacijos 
stiprinimą, sutelkiant visus lie
tuvius kunigus nariais į Kuni
gų Vienybę.

Centro Vaidybos sekretorius 
kun. dr. M. Ražaitis pranešė 
apie pereitų metų centro val
dybos veiklą. Centro valdybą 
sudarė pirm. kun. J. čepukai
tis, vicepirm. prel. J. Balkūnas 
ir kun. J. Aleksiūnas, sekreto
rius kun. dr. M. Ražaitis, iždi
ninkas kun. T. Narbutas. Kuni
gų Vienybei priklauso 450 lietu
vių kunigų JAV ir Kanadoje. 
Pereitais metais mirė preL B. 
Urba, kun. dr. J. Grigaitis, kun. 
J. Petrėnas, kun. J. Klimas ir 
kan J. Meškauskas.

Kunigų Vienybės leidžiamo 
žurnalo “Lux Christi” pereitais 
metais išėjo trys numeriai, nes 
tuojau po pereito seimo, nesu
skubęs suredaguoti poseiminio 

. numerio, mirė jo redaktorius 
kun. J. Petrėnas. Kito nuola
tinio redaktoriaus nesuradus, 
laikinai redaguoja kun. T. Nar
butas.

kano radiją išlaikyti metams at
sieina apie 4000 dol. Šią sumą 
suorganizuoti komisijai nėra 
lengva. Yra kreiptasi į Ameri
kos katalikų episkopatą tam 
reikalui prašant paramos. ,

Apie centro valdybos kasos 
stovį pranešė kun. T. Narbu
tas. čia pat kun. T. Narbutas 
telefonu gavo žinią, kad mirė 
jo klebonas kun. Robert Bar- 
rett. Seimo dalyviai pasimeldė 
už jo sielą, o kun. T. Narbutui 
pareiškė užuojautą.

Apie veiklą KV provincijose 
pranešimus padarė jų pirminin
kai ar atstovai: kun. B. Gau- 
ronskis — Connecticut provin
cijos, kun. J. Gurinskas — New 
Yorko, kun. J. A. Karalius — 
SchuylkiU, Penna, kun. V. 
Rimšelis — Chicagos, kun. B. 
Liubauskas — Pittsburgho, kun. 
V. Martinkus — Bostono.

Centrinių organizacijų dvasios

išlaisvinimą. o taip pat laisva
me pasaulyje augančio lietu
vių jaunimo teisingą orien-

ga baigiama rinkti ir tikimasi J 
greitu, laiku veikalą paruošti J 
spaudai.

Visais iškeltais klapsimais vy- 1 
ko gyvos diskusijos ir priimti j 
nutarimai bei rezoliucijos. 1 
Jos skelbiamos atskirai.

Seimas nutarė pasveikinti ] 
kard. Fr. Spelhnaną, Apaštališ- j 
kąjį Delegatą Amleto G. Cieog- 
nani ir Msgr. E. Svvanstrom.
Po bendro seimo čia pat įvyko
Kunigam šelpti Draugijos 
metinis susirinkimas. Valdy

ba pranešė apie draugijos veik
lą pereitais metais. Narių yra 
152 ir 2 garbės nariai. Lėšų su
telkta 3,224.09 dol. E sutelk
tų lėšų šelpiami kunigai ligos 
atveju ar kitais nelaimingais 
atsitikimais.

vadai pranešimus padarė apie Specijaliu draugijos narių šu
tų organizacijų nariu religinį sirinkimo nutarimu, valdybai 
stovį. pavesta suteikti 1000 dol. pas-

KUN. J. ČEPUKAITIS, Kuni 
gų Vienybės pirmininkas.

koj seselių Kazimieriečių stato
mai senelių prieglaudai, kur yra 
numatyta įrengti dešimčiai ku
nigų emeritų apgyvendinimui 
butai.

KŠ Draugijos valdybą suda
ro: pirui. Kun. j. čepukaitis, 
sekret kun- dr. M. Ražaitis ir 
ižd. kun. dr. J. Starkus.

IŠ VISUR
Kunigų Vienybės seimas 19- 

58 rugsėjo 25 New Yorke. svar
stydamas klausimą, kaip suteik
ti daugiau lietuvių savo parapi- taciją, ragina laisvojo pasaulio 
jose (r kaip tobuliau palaikyti 
jose pastoracini veikimą, pri
pažino:

1. Tikėjimo ir tautybės gi
lumas bei aktyvumas žmoguje

L. palaiko ir remia vienas kitą; ti
kėjimas gilina moralinius pa- ka ir lietuviška dvasia stiprė- 
grindus tautybei išlaikyti; tau
tinis savitumas padeda lietuviui 
išlikti nesusiliejūsiam su gyve
namo ‘ krašto gyventojų ne
katalikiško tikėjimo dauguma; 
todėl lietuviškoje parapijoje rei
kalinga stiprinti tiek tikėji
mas. tiek ir lietuviškumas; lie
tuviški papročiai ir tradicijos 
yra būtinos išlaikyti liturgijo
je ir visoj bažnytinėj veikloj.

2. Pastoracijos sėkmingumas 
reikalauja telkti parapiečius 
tiek bažnyčioje, tiek apie baž
nyčią, todėl su dideliu rūpes
čiu ieško būdų ir kelių jungti 
katalikiškąsias organizacijas bei 
draugijas į apaštalavimo darbą; 
šiam tikslui šauktini dažni or
ganizacijų rajoniniai suvažiavi
mai, konferencijos, ruoštinos 
procesijos bei maldos dienos; 
visus katalikiškosios akcijos 
veiksnius jungti Amerikos Lie
tuvių Rymo Katalikų Federaci
joje; parapijų sales ir kitas pa
talpas. pagal gyvenimo reikala-

lietuvių kat. visuomenę, ypa
tingai jos vadus į vispusiškai su
tartinę dvasinę veiklą, pagrįstą 
didžiuoju Dievo ir artimo mei
lės Įsakymu.

5. Lietuvių jaunimo katalikiš-

ja kolektyviniame bendravime 
jaunimo stovyklose; todėl Ku
nigų Vienybės seimas su dide
liu palankumu vertina stovyklų 
organizavimą ir ragina konfrat- 
rus jas remti moraliai ir mate
rialiai.
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Kituos miestuos žmonės atei

na prie durų ar sulaikp gatvėse 
prašydami centų kavai, o čia va
žinėja automobiliais, ubagauda
mi gazoliną. Iki padres pažino 
šio krašto ubagavimo papročius, vimus, priderinti ir užleisti ka- 
jam atsiėjo kelias dešimt dole
rių. Mokslas Amerikoj apmoka
mas...

Kai pastatė bažnyčią; kai į- 
taisė gėlių klombas; kai suorga
nizavo chorą .meksikiečiai dau
giau ėmė lankyti ir savo para
pija didžiuotis. Dabar joje 650 

i parapijiečių, o su lankomom 
I misijų stotim — iki 1,000. Bet 

žmonės nėra turtingi, ir pajamų 
susidaryti iš jų nelengva. Baž
nytinės kolektos geriausiu atve
ju sumeta 30-40 dol. Jei papras
tai klebonas iŠ bažnytinių paja
mų gauna ir sau algą, tai kun. 
Klumbys per 10 metų jokios al
gos negavo ir savo mišių sti
pendijas sukišo į statybą. Dar 
ir dabar, bažnyčia turi §17.000 
skolos.

Cia antra kun. Ramono Klum- Lietuvis kunigas tarp indėnų 
bio istorijos dalis.... ir meksikiečių (2)

1953 metai. Po ligų ir opera- • 
cijų, po mėginimo misijonie- 
riauti ligoninėje nuvyko į Tex- ■ 
as pas Alpasso vyskupą. O, tas I v. 
mielai priima. Davė kaip ir pa- I L ,4
rapiją Van Horn miestely. Ten I t. / ?
klebonauk sveikas ir varyk mi- ■ |
sijas apiinkui.kiek tik sveikata I ;
išneša. ■

Sugriuvusi parapija
Van Horn kitados buvo pa

rapija. Ten buvo Įsikūrę ir iš 
to židinio misijas vedė tėvai 
augustijonai. ispanai. Jie pasta- 
tydinio Van Horn ir bažnyčią. 
Bet geri dūšių ganytojai nela
bai geri buvo statytojai ir ad
ministratoriai. Pasijuto, kad baž
nyčia žada smukti į žemę, o 
skolos išaugo aukščiau ausų. | 
Jie viską metė ir iškeliavo, pa- 1 
likdami bažnyčią, gresiančią Į 
sugriūti, ir jai sukrautų 35,000 
dolerių skolos. Per eilę metų 
čia kunigo ir nebuvo. Atvykda
vo sykį 2 per metus, žmonės at
prato net ir tada ateiti į baž
nyčią. Lankydavosi gal kokis 
trečdalis, o kai kur visai nesiro
dydavo. Stipriau ir sėkmingiau 
čia veikė metodistai.

Taigi šią' parapiją gavo kun. 
Ramonas Klumbys. Prie jos dar 
buvo pridėta aprūpinti misijų 
stotys apylinkėje 6 vietose. Reik 
davo jas pasiekti nuo savo ba
zės Van Horn per 15-90 mylių. 
Artimiausias kitas kunigas buvo 
per 70 mylių.

Apaštalauti pradėjo nuo baž
nyčios remonto. Koks ten re
montas, jei reikėjo griauti ir 
iš naujo statyti. Vis tai darė 
savom jėgom — savais raume
nim ir savo parapijiečių pagal
ba. •

Parapijiečiai ir vilkinis šuo
O tie parapijiečiai meksikie

čiai ypatingai. Jie ateina ne tik 
į bažnyčią, bet į klebono kam
barius — nesibeldė; vaikščio
ja po juos ir čiupčioja daikte
lius nesiklausę, kaip savo. Tiek 
suaugę, tiek vaikai. Nemėgink 
sudrausti, nes įsižeis. O meksi
kietis turi daug garbės ir jai 
labai jautrus. Buvo vargo kle
bonui. iki atpratino nuo tokių 
vizitų .

Buvo vargo ir kai pradėjo 
bažnyčią griauti. Nuplėštas nuo 
bažnyčios lentas ir kitus paga
lius krovė į krūvą, iš vakaro 
jos buvo didelės; iš ryto jos 
lyg suslūgdavo. buvo mažesnės. 
Tik kai klebonas isitaisė vilkini 
šunį, bažnyčios turtas nustojo 
mažėjos. Kas drįs įžeisti mek-

talikiškų organizacijų ir draugi
jų reikalams.

3. Bažnyčios tiesos yra am
žinos, bet jų pastoracinis per
teikimas ir įaugimas tikinčiuo
siuose yra kintamas pagal kin
tančią daugumos tikinčiųjų psi
chologiją; todėl seimas su pasi
tenkinimu sutinka bandymus 
(kaip Tėvo Bernardino Graus- 
lio. OFM. straipsnis “Lux Chris
ti’. birželio nr., 1958) konkre
čiau pažinti parapijiečių psicho
logiją ir džiaugsis kitom pastan
gom 
liau 
todų 
ti ir 
ka.

pažinti tikinčiuosius gi- 
bei ieškoti tinkamų me- 
tikėjimo tiesoms perteik- 
paversti gyvenimo prakti

6. Atskirose kolonijose dalis 
jaunimo vengia lietuviškų or
ganizacijų bei draugijų ir telkia
si į uždarus pramoginio pobū
džio būrelius; kunigai prašomi 
skatinti tėvus, kad jie kiek ga
lima anksčiau (jaunesniame am
žiuje) savo vaikus įjungtų į bet- 
kurią lietuvišką krikščionišką 
lietuvių jaunimo organizaciją 
— sodalietes, ateitininkus, vy
čius. skautus ir kt.

7. Artimo meilės darbai yra 
esminė krikščionybės žymė; to
dėl seimas džiaugiasi ir užgi- 
ria Balfo nuveiktus karitatyvi- 
nius darbus ir prašo lietuvius 
kunigus klebonus ir toliau arti
mai bendradarbiauti skelbiant 
Balfo vajus ir bent kartą per 
metus leisti prie bažnyčios pa
rinkti vokeliuose aukų.

8. “Lux Christi” žurnalas jau
niesiems kunigams daug pade
da pastoraciniame darbe, bet 
redaktorius turi sunkumų dėl 
medžiagos trūkumo; todėl ra
gina konfratrus savo raštais žur
nalą paremti.

9. Lietuvišką ir katalikišką ti
kinčiųjų dvasią palaikyti reikia 
ne tik bažnyčioje, bet ir namie 
lietuviškos katalikiškos spaudos 
pagalba; Kunigų Vienybės sei
mas ragina konfratrus efektin
gai paremti katalikiškų laikraš
čių ir žurnalų platinimą ir kiek 
galima paremti juos materia
liai.

KUN. R. KLUMBYS

kių turistų. Sakysim, atvyksta 
turistas šauniu automobiliu ir 
prašo kleboną gazolino. Iš ga
zolino stoties ne, jis negalįs da
bar paimti, nes jis užmiršęs pi
nigus. Bet jis turįs auksinį lai
krodį; laikrodis vertas 100 dole
rių; jis perleisiąs jį padres už _____ ~____  __ ~

.je.V*k. J*5 duos ga- Alpasso vyskupijoj, kuri turi 58 
parapijas, yra 8 lietuviai kuni
gai. Per 200 mylių nuo Van 
Horn gyvena ir kitas kunigas 
Klumbys. Ramono tikras brolis.

Lietuviai kunigai kartais su- 
sivažiuoja. O tai nutinka daž
niausiai Vasario 16 proga. Van 
Horn Bažnyčioje kun. Klumbys 
tą dieną organizuoja pamaldas 
ir meldžiasi už Lietuvos kanki
nius. Dažnai atvyksta tą dieną

8 lietuviai kunigai
Ar pasitaiko kokis lietuvis? 

O kaipgi! Van Horn yra vienas 
lietuvis, pavarde Jokubauskis. 
čia gimęs augęs. Jis jau nekata- 
likas. Bet jis vis tiek prisistatė 
klebonui.-Alpasso gyvena But
kų ir Uždavinių šeimos. Visoje

10. Didelis lietuviškos religi
nės literatūros trūkumas sun
kina pastoracinį darbą; seimas 
prašo konfratrus remti ir pla
tinti vienuolijų ir Romos lietu-

4. Taiką tarp asmenų ir gru
pių padeda** išlaikyti nuoširdus 
praktikavimas Dievo įsakymo 
“mylėk artimą, kaip pats save", 
todėl seimas, vertindamas lietu
vių katalikų tarpusa.io santai
ką ir bendradarbiavimą ir vių kunigų leidžiamas religinio 
turėdamas prieš akis Lietuvos turinio knygas.

— Nekalto Prasidėjimo Švenč. • 
Marijos seserų kongregacija šie
met sulaukia 40 mėtų. Kongre
gacijos steigimo aktas prieš 40 . 
metų buvo pasirašytas Seinų 
vyskupo spalio 15. Tad arti
miausią tai dienai sekmadienį, 
spalio 12, Putnam, Conn., ruo
šiamas tos sukakties prisimini
mas. Kviečiami atvykti visi kon. 
gregacijos bičiuliai ir rėmėjai. 
Minėjimas prasidės 11 vai. mi- 
šiom ir pamokslu. 12 vai. bus 
pietūs. 2 vai. po pietų meninė 
programa.

— Marianapolio kolegija 32 
mokslo metus šiemet pradėjo 
su 105 studentais. Iš jų pirmo
je klasėje yra 20 (freshmen). 
II—-25 (sophomores). III — 25 
(juniors) ir IV — 35 (seniors). 
Daugiausia studentų yra iš Con
necticut valstybės — 67, iš 
New Yorko — 13. Massachu- 
setts — 9. Rhode Island — 3. 
New Jersey — 2. New Hamp- 
shire — 1. Vermont — 1. W.is— 
consin — 1. Michigan — 1. 
Illinois — 1. Iš pietinės Ame
rikos yra 6: Puerto Rico — 3. 
Venezuelos — 2 ir Nicaragua
— 1. . ~ •

— "Tėvynės keliais" — to
kiu pavadinimu Vokietijos kraš
to valdyba išleido žaidimą vai
kams. Ant kieto popieriaus a- 
biejų pusių išvedžioti geležinke
liai ir vieškeliai be stočių ir 
miestų pavadinimų. Metant kau
lelį. reikia pirmam pravažiuoti 
per visą Lietuvą geležinkeliu 
arba vieškeliais. Kas stočių ir 
miestelių pavadinimus žino, ne
sunkiai tai padarys; kas nežino, 
turės sustoti. Žaidimas skiria
mas išmokti liokalizuoti geogra
finius Lietuvos vardus.

— Antanas Vaitkus Šiaulių 
dviračių fabrike (Lietuvoje) pri
taikė tokią chromavimo siste
mą. kuri dviračius padaro ge
resnės ir gražesnės kokybės. Jo 
išradimą dabar prisitaiko So
vietų Sąjungos fabrikai.

Visuotinis Rašytoju Dr-jos 
susirinkimas

Visuotinis LRD narių susirin
kimas kviečiamas šeštadienį. 
1958 spalio 25. 2 v. p.p. N.Y. 
Liet. Piliečių klube. 280 Union 
Avė., šia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Rezoliucijų komisijos su

darymas
4. Valdybos veiklos apyskai-

Kunigi; Vienybė 1959 metais 
sulaulga 50 metę. Yra nusista
tyta išleisti Kunigų Vienybės 
istoriją. Ta proga Kunigų Vie
nybės istoriją yra pasižadėjęs 
parašyti kan. J. Končius. Visą 
KV liečiančią archyvinę medžia
gą kunigai prašomi siųsti Alkos 
muzėjui, Brockton, Mass.

Pereitais metais prie centro 
valdybos veikė specialios komi
sijos. Fordhame organizuoja
miems lituanistikos kursams pa
remti komisiją sudarė prel. J. 
Balkūnas. kun. J. Aleksiūnas, 
kun. J. Gurinskas. Vatikano ra
dijo — prel. J. Balkūnas. kun. 
T. Narbutas ir kun. V. Piktur
na. Lietuvos ir Sibiro kunigams 
šelpti — kan. J. Končius, kun. 
J. čepukaitis ir kun. dr. M. 
Ražaitis. ____

Labiausiai KV rūpi išlaikyti sįkietj sakydamas, kad jis ap- 
Vatikano radiją. Jo programoje vaginėjo bažnyčią; jis gal tik 
5 kartus savaitėje transliuoja- saugojo ją nuo nereikalingo 
mos tikybos pamokos jaunimui medžiaga ankrovimo... 
katechetinėmis temomis. Paskai. 
tų ciklą J.E. vysk. Brizgio 
rūpesčiu yra paruošę lietuviai 
kunigai, gyveną vakarų pašau- keliuose, gazolino stotyse. Mote
ly. šitos programos atsisakyti rys kavinėse, moteliuose, čia 
būtų didelis nuostolis. Gi Vati- turizmo kraštas. Pasitaiko viso-

zolino. Nusileido ir už dešimt. 
Bet kai klebonas nusuko jį vėl 
į gazolino stotį — išvyko. Ten 
paaiškėjo, kad laikrodį paliko 
už 5 dol. Spėja, greičiausiai tai 
buvo vogtas.

Pasitaikė ir šauni dama — ji 
taip pat pritrūkusi gazolino; jai 
nurodė, kad ji gaus pas padres. 
Kai padres pasakė nelaikąs ga
zolino stoties, ji papurtė savo 
garbanas ir, išdidžiai atmetusi 
galvelę, pareiškia pataikiusi ne 
tuo adresu. Taip ne tas; gazoli
no stoties adresas kitas — pa
tvirtina padres....

ŠKOTIJOS LIETUVIAI
švč. M. Marijos gimimo šventė 

Galsgowe.
t Šiemet švč. M. Marijos šven

tė. rugsėjo 8, sutapo su pirma
dieniu. darbo diena, todėl buvo 
atkelta Į sekmadieni, rugsėjo 
7. Tą dieną šv. Luko parapi
jos bažnyčioje Škotijos lietuvių 
klebonas kun. J. Gutauskas at- kunigaikščio Vytauto Didžiojo, 
laikė iškilmingas pamaldas Į ku.

- rias susirinko nemažas būrys 
ir pats vyskupas, kuris nepagai- lietuvių, šiuo metu, kada senes- 
li žodžiu ir raštu reikšti savo
pasitenkinimą lietuvių kunigų praretėjo. į pamaldas sukviesti 
veikla savo vyskupijoje.

lengva. Per pamaldas Blaivy
bės draugijos choras gražiai gie
dojo lietuviškas giesmes. Po pa
maldų buvo suteiktas palaimi
nimas švč. Sakramentu.

Po pamaldų lietuvių Blaivy
bės salėje buvo susirinkimas 
prisiminimui Lietuvos didžiojo

niosios kartos lietuviai gerokai

didesni skaičių lietuvių čia nėra

Parapijiečiai dirba daugiausia

žmonių prisirinko pilnutėlė sa
lė. Po šeimyninių vaišių, kun. 
J. Gutauskas skaitė paskaitą, 
kurioje nušvietė ano meto ap
linkybes. kurios sutrukdė Vy
tauto vainikavimą Lietuvos ka
raliumi. Po paskaitos, kurią 
visi išklausė su dideliu dėmesiu. 
Blaivybės draugijos choras iš
pildė meninę programą.

Oras pereitą vasarą
Škotijoje buvo labai lietin

gas. Gegužės, birželio ir liepos 
mėnesiais beveik kasdien lijo; 
Kiek gražesnės dienas prasidė
jo tik rugpiučio pabaigoje ir 
rugsėjo pradžioje. Pašarinės žo
lės daugelyje vietų nuplautos 
supuv.o Pažymėtina retos čia 
oro apraiškos, tai vadinami "de
besų plyšimai”. Tokie "debesų 
plyšimai" buvo . keturi; pir
mieji du pasižymėjo gausiu lie
tumi. o antrieji - lietumi ir di
deliu griaustiniu. Po to. supran
tama. sekė didesni ar mažesni 
potvyniai, kurie pridarė nema
ža nuostolių.

Nežiūrint visų nelaimių, der
lius Škotijoje nebus blogas, jei
gu tik pragėdrėjęs oras leis vis
ką

5. Revizijos komisijos aktas
6. Narių pasisakymas dėl LR 

D veiklos
7. Balsavimo komisijos pro

tokolas
8. Naujosios valdybos pasisa

kymas
9. Naujų narių priėmimas
10. Draugijos reikalai
11. Rezoliucijos.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

bent pusei narių, po vienos va
landos -toje pačioje vietoje ta 
pačia darbų tvarka įvyksta an 
tras visuotinis susirinkimas, ku
ris pagal LRD įstatus yra teisė
tas.

LRD Valdyba

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu j vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDU
KRAUTUVE

kurioje galima gauti visam 
butui modemiškinusi bal 
dai. įvairiausios- lempos, 
•vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkite* 
adresu:

ONA IVAšKlENF.
IJTIIUANIAN

Ft RNTT1 RE <X».

366 W«t Rroaduay. 
No. Boston 27,

nuo lauku nuimti.
J. Butkevičius

INI. Trlph. AN
K< s. A N S-5IKH
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Mokykimės gyvosios kalbos ii

lis sujudimas, bėgiojimas, para*

ĮSI Orchard Street

lietuvį —;; 
kiatą, inž. 1

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms 

Visa, ką norite siųsti. į Lietuvą gausite:

GIGMAN, INC.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rsM dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

<wbolesale) kainomis.

PRIE CITY SAVINGS BANK TeL EL 4-1711 J
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU. VAKARO !

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę J 
_____ _____ ....................... . ............ ................ ...........,t

New York 2. N. T.
TeleL GB 54IM *

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

. Gimtoji kalba, toks dabar pa
sirodęs žmonių kalbos laikraš
tis, pageidavo, kad laikraščiai 
uoliai palaikytų kalbos skyre
lius ir juose aiškintųsi kalbos 
reikalus. Ypačiai reiktų .rinkti 
kalbos dalykus iš liaudies ir iš 
jos mokytis.

Apie naujus liaudies sukur
tus žodžius praneša Laisvė, ko
munistinė. Ji rašo (rugsėjo 19). 
kad jos skaitytojai rusiškuosius 
kolchozus vadina kūlokiais, o 
juose gyvenančius kolchoznin- 
kus kūlolciečiais. Bet Laisvė ne
sutinka su šia liaudies kūryba. 
Ji moko:

“Kai kalbate ar skaitoe spau
doje apie Lietuvos kolektyvi
nius ūkius, tai netarkite ‘kū- 
lokis’. ‘kūlokietis’ o ‘kolūkis’, 
‘kolūkietis’.... Palikite ‘kūlokia- 
vimą’ tiems, kurie šitaip šį žo
dį tardami siekia Lietuvos ko
lektyvinius ūkius pašiepti”.

Laisvės skaitytojai teisingai 
tuos žodžius pasidarė. Jie žino, 
kad Lietuvos ūkininkus bolševi
kai vadino “kūlokais”. Kai juos 
nužudę ar išviję iš ūkių, bolše
vikai patys ėmė tuos ūkius 
valdyti, tai visai natūralu, kad 
liaudis ir tuos jų ūkius. va
dina “kūlokiais”, o juose gy- 

• venančius “kūlokiečiais”. Tais 
Žodžiais labai teisingai išreiš
kia ir kolchozų sistemą, nes 
"kūlokietis" reiškia atsidūrusį 
bolševiko kūloke.

Liaudies kalbai, priešingai, 
netinka kitas dabar populiarus 
žodis — nuosmukis. Kai kirvis 
nusmunka nuo koto, tai liau
džiai aišku, kad čia būta nuo
smukio. Bet nuo ko nusmuko 
kultūra, kuriai taiko tą nuo
smukio žodį? Liaudis žino, kad 
duonai kepti paruošta tešla nuo 
raugo pakyla ir kokiai nelaimei 
nutikus — vėl susmunka, tai
gi ne nusmunka, bet susmun
ka. Jeigu kultūra išsipučia nuo 
kokio premijų ar panegirkų rau
go ir paskui susmunka, tai ge
riau jau tinka jai žodis — 
sąsmūkis.

Artėja lapkričio 4 rinkimai 
į JAV senatą ir kongresą. Bus 
renkama ir dalis'gubernatorių. 
Respublikonai ir demokratai 
smarkiai varžosi. Bet mums. 
Chicagos lietuviams, šie rinki
mai istoriniai, ries pirmą kartą 
į JAV kongresą kandidatuoja 
lietuvis kandidatas — inž. 
A. Rudis.
Inž. A. Rudžio istorija tokia.

Prieš partijoms nominuo
siant kandidatus, būrelis lietu
vių patrijotų, su prof. dr. Jan
čiausku —Jerome priekyje, su
darė komitetą inž. A. Rudžio 
kandidatūrai į JAV kongresą 
remti. Buvo tikėtasi, kad de
mokratų partija inž. A. Rudžiui 
duos nominaciją. Artima inž. 
A. Rudžio pažintis su Chicagos 
demokratų partijos bosu — 
Chicagos burmistru R. Daeley 
— ir kitais aukštais demokratų 
partijos pareigūnais, ir taip pat 
jų gražūs atsiliepimai apie Chi
cagos lietuvius, puoselėjo viltį, 
kad lietuvių apgyventam 3-jąm 
Chicagos kongresiniam distriete 
demokratų partijos nuominaciją 
gaus lietuvis.

Bet ....atsitiko kitaip.
Politika lieka politika, o žo

džiai žodžiais. Ne už kalnų ir 
Chicagos burmistro rinkimai. 
Mieste sparčiu tempu auga juo
džių masė. Burmistrui reikia jų 
balsų. Kad gautų tų balsų, rei
kia jų žmogų kur aukščiau iš
kišti. Taip burmistras vieną 
svarbų postų užleido juodosios 
rasės atstovui, o ligi šiol ta
me poste sėdėjusiam airiui da
vė partijos nominaciją kandida
tuoti Į kongresą. Vilkas liko so
tus, avis “čiela”. O lietuviai, gir
di, tegu laukia sau. Pasakys bur
mistras kur gražią kalbą lietu
viams. priims kokią lietuvių de
legaciją, ir vėl balsuos lietu
viai už jį....

Prisimenu spardos konferen
ciją pas inž. Rudį po to, kai 
demokratų partija jam nedavė 
nominacijos. Visi giliai sujau
dinti, prašėm inž. Rudį bandy
ti kandidatuoti kaip nepriklau- nėse draugijose, klubuose. Di-

Rudis po peticija surinko neto
li 10000 balsų ir gavo nomina
ciją kaip nepriklausomas kan
didatas i JAV kongresą. Tai la
bai linksma žinia ’ lietuviams, 
iškelianti jų pačių judrumą, va
lią ir žmonių pasitikėjimą lietu, 
viu.

Prieš sakaitę įvyko didelis 
lietuviu susirinkimas......

Inž. A. Rudis, dėkodamas lie
tuviams už gražią talką, pasa
kė atmintinus žodžius: po petici
ją surinkti 10000 parašų taip

greitu laiku sunkiai tikėjausi. 
Bet kai įvyko tai, tai į kongre
są patekti tvirtai tikiu. Dabar 
laikas nepriklausomo kandida
to naudai labai pribrendęs, nes 
yra daug nepasitenkinimo ir 
demokratais, ir respublikonais. 
Todėl ir ryžausi stoti į rinki
minę kovą padu paskutiniu 
momentu, kai pamačiau, kad 
dabartinis politinis momentas 
labai tinkamas. -

Tiesa yra lietuvių, kurie nie
kaip netiki, kad inž. A. Rudis 
laimėtų. Esą, lietuviai vistiek 
sudaro mažuma. nepri-

i
INŽ. A. RUDIS 1954 metais Lietuvos reikalais lankėsi Europoje. 
e:a jį matome (d.) su ano meto Vliko pirmininku kalbant per 
Amerikos Balso radiją.

Marcelė Andrikytė pasiekia kongresą

Liaudis nurodo ir kaip rei
kia suprasti sudėtinius žodžius, 
tokius, kurie sudėti iš dviejų 
žodžių, sakysim, socialdemok
ratija. Liaudis sako: šaltanosis 
bet jis nereiškia jokiu būdu 
daikto, kuriame yra nosis ir 
šaltumas. Taigi ir socialdemo
kratija nereiškia, kad joje yra 
socializmas ir demokratija.

Taigi mokykimės iš liaudies.
Žv. BePastogis

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ i
::

klausomam kandidatui sunku ; 
bus laimėti daugiau balsų. Bet ; 
taip nėra. Reikia tik lietuviš- ; 
kos valios, aktyvumo ir veiklos. ;

Tegu tik atsiranda 20000 ak- i 
tyviu liatuviy talkininkę ir kiek* ‘ 
vienas suranda po dešimtį a- '< 
merikiečių draugę, kurie rinki- ! 
tnuose lialsuotų už I 
nepriklausomą kandidatą, 
A. Rudis tikrai nuneštę abu 
partinius kandidatus. O tiek 
lietuvių 3-jam kongresu f 
niam distriete, į kurį įeina lie- ! 
tuviškasis Marųuette Park, Lith- į 
uanian Plaza, _ tikrai gyvena. | 
Tik reikia jungtis visiems į di- Į 
džią talką, kad pirmą kartą | 
JAV istorijoje lietuvis kandida- | 
tas patektų į JAV kongresą. ! 
Inž. A. Rudis aiškiai pabrėžė, ž 
kad, patekęs į kongresą, garbe t 
dalinsis su visais lietuviais. t

Džiugu, kad inž. A. Rudį re- ♦ 
mia ir į rinkiminę talką ♦ 
jungiasi visų srovių lietuviai, iš | 
skyrus vieną asmenį—Alto sek- £ 
retoriiĮ.

Jo ambicija tokia didelė, kad 
net neranda progos savo reda- 1 
guojamam dienraštyje propo- 
guoti lietuvio kandidatūros į i 
JAV kongresą. Taigi, sekreto- i 
rius tos organizacijos, kurios 
atstovai su pačiu sekretorium i 
Lietuvos reikalais nuolat lan- 11 
kosi Washingtone ir ieško dau- i 
giau draugų senatorių ir kon- lt 
gresmonų tarpe, nepageidauja, 11 
kad energingas lietuvis, tiek i 
daug pasidarbavęs ir to paties | 
Alto naudai, patektų į kongres- { 
monų tarpą ir didžiosios šalies f 
Kapiteliuje ne viena proga pra- 1 
biltų apie Lietuvą. Tikrai dau
geliui nesuprantama to žmo
gaus laikysena?.... ' I

Visi, kur begyventume ir ką 
beveiktume, neškime inž. A. 
Rudžio šviesų vardą į plačiąsias 
amerikiečių mases, ieškokime j 
kuo daugiausiai draugų, kurio j 
būtų su mumis lapkričio 4 rin- 4 
kimuose Chicagos 3-jam kongre- 
siniam distriete. «
Mūsų visų aktyvumas gali pa- | 

daryti tai, kad lietuvis patektų i

t4

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizai]

IŠPARDAVIMAS —PROGA! ?
Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

GR 5-4525

S.BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHABD STM

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieina miausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintasskelbtas “Congressional Re- 

cord”. Straipsnio mintis senato
rius J. T. Pątterson panaudojo 
savo kalboje minint Vasario 
16, 1958 m. kongrese. Straips
nio autorė dalyvavo lietuvių de- 

________ _ , legacijoje Vasario 16 proga Wa- _ _
desnioji jaunosios kartos dalis shingtone. Senatorius asmėniš- I JAV kongresą. Visi suinte- 
nuėjo su amerikiniu gyvenimu. - ku laišku padėkojo M. Andriky- 
Bet tie, kurie liko ištikimi lie- tei už straipsnį, kuriuo jis bu- 
tuviškiems reikalams, tebedir- vęs sužavėtas dėl jo patriotinių 
ba su didžiu atsidėjimu ir pasi- minčių, kas ir paskatino sena

torių padėti pastangų, kad 
straipsnis būtų paskelbtas “Con
gressional Record”.

Mes džiaugiamės M. Andriky- 
tės visuomenine veikla ir lin
kime sėkmės ateities darbuose.

Nedaug senosios ateivių kar
tos vaikų liko ištikimi savo tėvų 
kalbai, jų gimtajai žemei. Dar 
mažiau tęsia sunkiom sąlygom 
tautinį ir kultūrinį darbą lietu
viškose organizacijose, parapi- LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS |

BAKAS IR RESTORANAS
somam kandidatui. Bet ir inž. 
Rudis, ir k-to pirm. dr. Jerome 
—Jančiauskas baidėsi, nes esą 
sunku po peticija surinkti 9000 
autentiškų parašų, ir rinkiminė 
propganda perbrangiai kainuo- aukojimu.
siantt Vieno tokių šviesių čiagimių

asmenybių, kaip ji save pati 
vadina, — “Amerikoje gimusi 

gtedro dangaus. žemaitė”, yra waterburietė Mar-
Spaudoje nuaidėjo žinia, kad celė Andrikytė. Jos vardas ži- 

inž. Rudžio komitetas renka pa-

Vieną dieną žaibas trenkė iš

rašus peticijai, vos savaitei ki- plačios apylinkės 
tai iki termino belikus. Dide-

Labai svarbus pranešimas visiems
tautiečiams, kurie siunčia siunti* 

; nius į Geluvą, arba į kitus kraštus

nomas visiems Waterburio ir 
lietuviams.

Už jos darbą su vyčiais, ši or
ganizacija suteikė ketvirto laip
snio garbės ženklą, šiuo metu ji 
yra Waterburio Alto skyriaus 
vicepirmininkė, ALRK Federa
cijos skyriaus sekretorė, para
pijos choro choristė ir sekreto
rė. Aktyviai dalyvauja vaidinto- viams Omahoje. Prieš 20 me-

resuotieji tesikreipia į inž. A. 
Rudžio rinkimę būstinę — 
7147 So. Westem Avė., Chica- 
go 29, III. Iš ten plaukia in
formacijos. literatūra, propo- 
gandinę medžiaga. Tuo adresu | ^80 UNION AVĖ. 
prašoma siųsti ir pinigines au- |

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. | 
Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas. | 

Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms |
prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį

TeL EVergreen 4-9672
BROOKLYN 11, N. Y. |

i
kainuoja dešimtis tūkstančių do 
lenų, kurių jokie valdiški fon
dai nepadengs.

V.R.

OMAHA, NEBRASKA

f
JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ |

RAYS UQU0R STORE j
i

I
 Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im- 

portuotų genmų. Didžiausias pasirinkimas degtines ir 
vyno.

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

gražiai veikia. Mes turime net | 
tris chorus.

Mokyklos vaikučių choras, < 
rugsėjo 17 giedojo per a.a. To- 
mo Kisellos laidotuves.

Moterų choras rugsėjo 18 gie
dojo Mary Ann šliūbo apeigose.

Parapijos didysis choras, va
dovaujamas Mečislovo Leškio. 

Klubas pasirinko sau tikslą rugsėjo 20 labai gražiai pasiro-
— prižiūrėti artimoje apylinkė- dė Stasio Mickaus ir Elenos 

Atsiusta liaillillčti ka<J eSantieji sklypai būtų Gartigaitės sutuoktuvių metu.
* švarūs ir tvarkingi, kad naujai Solo giedojo Irena Šarkaitė.

................................. ■ Vestuvių vaišės įvyko parapijos 
salėje. Daug svečių gražioje nuo 
taikoje jaunavedžius palydėjo

f torius P. Jonikas. Redakcinė rint galvoje rasių skirtumą, ku- į naują gyvenimą. 
« komisija: P. Jonikas, A. Salys ris ypač dabar pasidarė aštrus.
< ir P. Skardžius. Redakcijos tai-

Mirė Tomas Kinsella
Tomas Kinsella nebuvo lie

tuvis, bet daug padėjo lietu- t
į jų trupėje. Ją matome visuose tų jis įsigijo priešais mūsų pa- 
į lietuviškų organizacijų seimuo- rapijos mokyklą savo nuosavą 
į se atstove. Bendradarbiauja a-z keturių butų namą, savo vaikus 
į menkinėję ir lietuviškoje spau- leido į mūsų parapijos mokyk- 
į doje. Ji parašė giliai patrijoti- lą h* pats uoliai lankė kas sek- 
į nį straipsnį apie lietuvių tautos madienis mūsų bažnyčią. Jis į- 
4 kančias anglų kalba ir atspaus* kūrė namų savininkų klubą, 
4 dino Vytyje. Senatoriaus James kurio pirmininku išbuvo iki pat 
4 T. Pątterson (R Conn.) pastan- savo mirties.

2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labui didelį pasirtn- « gomis. šis st air ii tavo pa
rima Jvairtų rūšių maisto siuntiniu. 20 svarų cukraus $14.90 — 
20 svarų taukų $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių 
sąrašo.

Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimie
siems. nats geriausias ir pigiausias bėdas yra siunčiant 
visų rūšių siuntinius per mūsų Betuvišką firmą.

1. Mūsų raistu skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi receptai yrf Ko’Momi tiksliai. Kainos labai prieinamos. 
Rimlfon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 1 er. $4.60 — Cor-
tlzone 20 tab. $.75 ••• Mctlcorten 100 tabl. $5.00 — Serpasil , 
100 tabl. $1.35.

! 3. ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės mr-
> clžtaros parduodamos urmo kainomis. Jūs galite taip, pat užsi- 
* sakyti standartiniai medžiagų siuntiniai. 3 geros rūšies angliš- 
J kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00, 4 vietinės* me-

GIMTOJI KALBA Bendrinės statomi namai derintųsi su lie-
kalbos laikrašt’. Laivių Kai- tuviškos parapijos interesais.

» kostiumams su priedais $50.00. J širs kainas įeina visos j bos Draugijos organas. Redak- Tai nebuvo lengvas darbas, tu-
> Maldos ir pristatymas Lietuvon Reikalaukite m^n,jn* ♦ torius R Jonikas. Redakcinė rint ealvoie rasiu skirtumą, ku-
į vyzdžių, kuriuos mes tuojau išsiųsime. Mes taip pat siunčiame 
» akordeonus, foto apc ratus, dviračiai ir bet kokius kitus dalk- 
J tos. kuriu Jūs pageidaujate.

4. Piniginės perlaidos siunčiamos Iki 50 dolerių vertės.
5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvnihas mašinas.

Derlingi metai
kininkai: B. Babrauskas A. . Y6"““,1?"0™ 

, tę ir todėl buvo taip lietuvius plačiais derlingais laukais, šie-

Telefonas: VIrginia 3-3544
i

» 6 Stiklams plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par- *
| duodame už $4.00. Skustuvas $2.50 Plaukams kirpti mašinėlė < 
» $2.50. Šiuos daiktui mes galime prisiųsti Jums paštu ir Jūs J
J galite -iugrąžluti. jeipu nebūsite pilnai patenkinti

Dundulis. J.M. Laurinaitis ir
D. Velička. Leidžia JAV LB P3™1?8- met gausus lietus ir Šiltas oras 

gražiai išaugino laukuose javus 
ir kitus augalus. Konstancija 
Pėstininkaitė, klebonijos šeimi
ninkė, savo darže užaugino po
midorų tiek, kad jų galėjo par
duoti net už 100 dol., o ir sau 
užkonservavo apįe 150 kvortų. 
Kriaušių apie 200 kvortų.

Žvejams taip pat buvo der
linga vasara. Rom. Drukteinis 

J’ laukia talkos — surask jam U^U2> ,r ir Vyt Mackevičius pagavo net
už 2 doleriu naują skaitytoją Lteturiai norėtų, kad klubas 4— 5 svarų žuvų.

.. Ir toliau taip gražiai veiktų, o Vlatinb

Kultūros Fondas. 1958 m. Nr. Pradėjus naujiems ateiviams 
1. (Liepa-Rugsėjis). Adresas: vykti į mūsų koloniją, velionis 

| 281 Obnstead Rd., Riverside, daug kam padėjo įsikurti, o 
« III. Kaina metams 1 dol. vėliau namus įsigyti aplink baž

nyčią, kad sudarytų kompaktiš
kesnę lietuvių bendruomenę. To
kiu būdu namus įsigijo ir juos

22 CHAPIN PlACE, HARTFORD, CONN. j 9U Av<, Bruk- «tnaujino B. Cejaus-
TrVf. Cllapri 64773. 2 lyn 21, N. Y. kas, Si Steponėnas, Albinas Pb

’ Bpaitisirfct

Visi mū?p siunčiami siuntiniai yra apdrausti Ir fu nrijrfa- 
in- 
lle-

tymas pilnai garantuotai. Prašome rašyti dėl smulkesnių 
formacijų, kurias mes su mielu noru sutelksime Rašykite 
tuv'.ška! Ir Jūs sausite nuoširdų lietuvišką atsakymą

AMERICAN R FORE1GN BOOK OO.

Antanas Cstjauaaskas 
Dirrktortas

. LITUAHUS



BANGA TELEVISION

DĄFB I Lygos 1958/59 
metų pirmajame rate Lietu
vių Sportų Klubo futbolo ko- 

turis tokias
rungtynes:

Nev Farmers Ovai
Spalių 12 LSK : Greek-Ame- 

rieans New Farmers Ovai 
Spalių 19 Stanford United : 

LSK Stanforde, Conn.
Spalių 26 SC Garfield-Pas-

3423 FULTON STREET
BROOKLYN 8, N. Y.

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),

. ■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir

LANGAM VENTILIATORIAI

TELEFONAS:

Taisoma Televizija, Radijas. Ui Fi 
Darbas garantuotas, atsekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak. 
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

KOKUSO riešutas tinka ne tik 
atsigaivinti skaniu gčratu, bet 
ir pasidaryti baidyklę “hallo- 
weenoms*.Farmers Ovai

Lapkričio 9 Minerva : LSK 
Franklin Sąuare L. L

Lapkričio 16 LSK : French 
SC Nev Farmers Ovai

Lapkričio 23 DSC Brooklyn : 
LSK New-«Farmers Ovai

Lietuvos generalinio konsulato New Yorke ieškomi asmenys
km., Vajasiškio par.

Sidarienė, Marija, Stasio duk
tė, gyvenusi Pietų Amerikoje—~ Lapkričio 30 Blue Star : LSK
Argentinoje ar Brazilijoje

Stulpinas, Povilas, Igno sū
nus

Urbonas, Alfonsas, ir, sesuo 
Anastazija, Mateušo vaikai

Valionytė, Aleksandra, jos se
suo Žemaitienė, Elena, ir sesers 
vyras žemaitis, Jonas .

Consulate General of LHhuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Ašmonas, Antanas, Mykolo 
sūnus, iš Gaurės vaL gyveno 
Springfield, Dl.

Bukauskas, Petras, Petro sū
nus, gyv. Shenandoah, Pa.

Bužinskas, Matas, iš Arioga
los
~ Geštautienė - Rimutė, Ievą iš 
Kiaukių k., Šilalės vaL, Taura
gės aps.

Gira, Kazimieras, Juozo sūnus
Girdvainytė-Zopelienė, Petro 

duktė, vyras Zopelis Vincas
Gropšta, Mikas, iš Mišučių 

km. Kretingos vai., gyveno spė
jamai Čikagoje

Gudaitis, Jonas, iš Šakių ap., 
nuo seniau gyvena Amerikoje, 
tūri seserį Marijoną (Mariją) 
Pusdešrienę

Gutelienė. Juzefą gyvenusi 
11925 S. Eggleston Avė., Chi- 
cago 28, Dl. *

Jonyčiūtė - Daduskienė, Ur
šulė, iš Komisarkos km., Ne
dzingės par.

Jušką Feliksas, Ignaco sūnus, 
gimęs 1926 m., gyvenęs Taura
gėje 1943 metais

Kontautas, Kleopas, Mečislo
vas ir Valerijonas, Teodoro sū
nūs

Krivickas, Ignas ir Jurgis, 
Juozo sūnūs ?

Kuisaitė - Staponaitienė, Pe
tronėlė, iš šeputaičių km. Nau-

miesčio vai., Tauragės apsk., vy
ras Staponaitis, Antanas

Lengvenis, Jonas sūnus, gim. 
Mažeikiuose

Mekšraitis, Romas Ferdinan
das, Jono sūnus, gimęs Kaune 

. Ovsenis, Petras, gyvenęs Se
redžiuje ir Tauragėje "

Petravičius, Petras, Juozo sū
nus, gimęs Tauragės apsk., Nau
miesčio vai., Girininkų km.

Pieterytė -Vaitkevičienė, Elz
bieta, Baltraus duktė, vyras 
Vaitkevičius, Antanas, kilę iš 
Jezno vai.

Ramanauskienė, Marija, Po
vilo duktė, ir jos duktė Marga- 
ret Farrell, gyveno West Hazel- 
ton ir Bloomberg, Pa., vėliau 
Brooklyn, N. Y.

Raštutis, Juozas ir Pranas, 
Mykolo ir Domicėlės sūnūs, gi
mę Vilkų-Lauko km. Vainuto 
vai., Tauragės apsk.

Rūkas, gimęs 1916 m. Mogi- •! 
liovė, Rusijoje, vedęs Emmą- < 
Vandą. Buvo paimtas vokiečių ! 
kariuomenėn

Šačkus, Antanas ir jo vaikai ' 
Adelė ir Antanas i-,

Sakalauskas, Vladas, Mykolo 
sūnus, ir jo duktė Elena

Šalvaitis, Aleksandras, Jonas, 
Petras ir šalvaitytė Ona, Jono 
vaikai (

šalvaitis, Jonas. Juozo sūnus
Šeduikis, Jonas, iš Pikčiūnų

Kiekvienose rungtynėse

klubų rezervinės komandos 
Jauniai pirmenybių sezoną

kyklų varžyboms pasibaigus.
Atletas

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

ŽINIOS Iš NEW
Mirė

Elžbieta Gaižiūnaitė — Šy- 
rienė, 83 metų, gyvenusi 258 
Lombard St., New Haven, Conn. 
mirė rugsėjo 24. Palaidota iš 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čios šeštadienį, rugsėjo 27, šv. 
Lauryno kapinėse. Paliko du 
sūnus —Albertą ir Povilą duk
teris — Liuciją ir Oną Manomai 
tienę, tris anūkus ir tris proa- 
nūkus. Velionė priklausė L.K. 
Moterų ir šv. Onos draugijom.

Vilimas D. Struvas, gyvenęs 
1935 State St., Hamden, Conn., 
mirė rugsėjo 20, palaidotas iš 
šv. Stepono bažnyčios antra
dieni, rugsėjo 23 Montowese ka
pinėse. Paliko liūdinčią žmoną, 
tris brolius ir dvi seseris. Vo
liotus rėmė šv. Kazimiero vy
rų namus.

HAVEN, CONN. | 
mos su dideliu bausmės ar net f 
gyvybės pavojumi. Žiūrovas pa- g 
matys sunkų kasdieninį mūsų | 
tautiečių gyvenimą kolūkiuose, s 
mokyklose, miestuose, sunkų | 
darbą miškuose. Norintieji spėk- | 
taklyje dalyvauti, bilietus pra- g 
šome įsigyti iš anksto. Mažame- | 
čiai nebus įleidžiami. |

Algirdas J. Gruodis g
pereitą pavasarį baigė Yale g 

universiteto elektros inžinieri- g 
t,ją ir už gabumus, ypatingai ty- | 

rimo srityje, laimėjo Edward O. | 
Lanphier dovaną ši dovana | 
gabiausiems iHūyersiteto stu- g 
dentams buvo ^įsteigta 1897 m. f 
Robert C. Lanphier atminti jo f 
sūnui Edward O. Lanphier, ku- 1 
ris mirė 1923 m. prieš pat pa- f 
baigą elektros inžinerijos studi- f 
jų tame pat universitete. f

Spalvotas filmas Kun. Pranciškus V. Karvelis g
Lietuvių Bendruomenės New iš šv. Pranciškaus Asižiečio pa- f 

Haven skyriaus pastangomis 
spalio 5, sekmadienį, 245 No. 
Front St., New Haven, Conn., 
bus rodomas dar niekur Ameri
koje nematytas spalvotas fil
mas iš neprikląusomos Lietuvos 
gyvenimo, bet svarbiausia, bus 
taip pat rodomas filmas iš da
bartinės Lietums gyvenimo, 
kurį susuko Kanados ir Pietų 
Amerikos lietuviai, besilanką
Lietuvoje pereitais metais. Kai Windsor, Conn. 
kurios Rimos vietos buvo daro-

rapijos vikaro pareigų So. Wind 
sor. Conn., perkeltas toms pa
čioms pareigoms į šv. Lauryno 
OToole parapiją Hartford, 
Conn.

Kun. Raymond P. Juškaus- 
kas, šv. Mykolo parapijos vika
ras Hartford, Conn., perkeltas 
toms pareigoms į šv. Pranciš
kaus Asižiečio parapiją So.

NA

SKAITYK VARPELI, {domus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams hk $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers 
Konnebunkport, Me.

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1 
|
I

... . .............. ■■■■■'■ ir II I ■ ■ ■ mluei» ■ ■

S tephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel APplegate 7.7083

Darbininko administracijoje galima gauti

ĮVAIRIŲ DEVOdONALUŲ,
maldaknygių, kalėdinių atvirukų, lietuviškų plokštelių, koplytėlių ir k. Kainos įskaitytos 
su persiuntimu. Jei kokio norimo daikto nėra šiame sąraše, galima bus parūpinti. Užsa
kant iš dedamo sąrašo, pakanka pažymėti kryželiu ir pasiųsti administracijai

ROŽANČIAI
Kristaliniai, keičią spalvą, mažesni .....................
Kristaliniai, keičią spalvą, didesni ________ ....
Su Liurdo vandeniu įvairių spalvų ----------
ĘrŠketmedžio su relikvijomis .„.i..........-------_—
Dideli juodi, įdėti į Fatimos statulėlę ...:............
Juodi rožančiai vyrams ___________________ ....
Mėlyni Liurdo rožančiai ...........................................
Perlinės imitacijos rožančiai mergaitėms_____
Kristaliniai (mėlyni, balti, rausvi, juodi)--------- ..r----------- ............- $ 2.00
Pranciškoniški 7 paslapčių rusvi.....................   $ 2.00

Galima gauti ir pigesnių arba brangesnių su dėžutėmis ar 
maišeliais rožančiam įdėti; kainuoja nuo 25 iki 50 c.

.... $ 6.00

.... $ 8-00

.... $2.00
__ $1.00

$2.00
.... $1-00
..„ $3.00

$1.00

MEDALIKELIAI
Su sidabrine grandinėle (vyr., moter., mergaitėm, vaikam nuo $ 1 iki 4 
Škapleriniai (Jėzaus Širdies, Nekaltai Pradėtosios Marijos, Marijos

Nuolatinės Pagalbos, šv. Antano, šv. Pranciškaus, šv. Judo, 
šv. Klaros, šv. Kristoforo, Visų Šventųjų, Kūdikėlio iš Pragos) 
pasidabruoti ir alium. --------- ----------------------------------------------

Su pasidabruota arba iš alium. grandinėle berniukam___________
Su kryželiu ir pasidabruota arba alium. grand. mergaitėm________

KRY ŽIA I
Ligonių arba Siek Call Sets............................................ ......
Mažesni šviesios arba tamsios spalvos.............................. .
Vaikams mažesni, pastatomi arba pakabinami ............
Lietuviški liaudies meno (koplytėlės, kryželiai) . ..........

STATULĖLĖS; PAVEIKSLAI
Statulėlės Jėzaus Širdies, Marijos, Šventųjų — 8 inčių
Automobiliam magnetinės ir paprastos (Kelių Vadovės Marijos,

šv. Kristoforo, šv. Antano ir k.)______________..................... ___
Šv. Kristoforo dideli automob. modeliai ..... .............. .............. ......... ....
Šventi sieniniai paveikslai vaikams ir suaugusiom, 9 X 12 inč.____
Liurdo vandens (už jį. aukojama) buteliukai______ .......------------ '.__

MALDAKNYGES
Apsaugok Aukščiausias, mažo formato, kun. P. Kirvelaičio___ ..... $ 1.00
Atlaidų Šaltinis, didelėm raidėm, T. Kazimiero Kapucino_______... $ 3.50.

. Atlaidų Šaltinis, didelėm raidėm, T. Kazimiero Kapucino paauksota $ 4.00
Būk mums malonus, mažas lietuviškas mišiolas, kan. F. Bartkaus 
Aušros Žvaigždė, jaunuolių maldos, kun. P. Kirvelaičio___________
Aušros Žvaigždė, jaunuolių maldos, kun. Kirvelaičio paauksotais 

kraštais ________________________________ ____ _—______

$1.00
$1.00
$1.00

___  ... ... $4.25
$ 1.50, 1.75, 2.00
....... ......... $1.00
.... nuo . $ 2 iki 5

$1.50

$1.00 
$ 0.35 
$2.50 
$0.75

$2.00 
$1.00

380 MARLE AVENUE, HARTFORD, CONN.
Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose

TeL CHapel 6-1377

R e p u b 1 i r 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tel EV 7-2089

SAV. M. K J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
MAURUTIS 

savinmkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

9Š7 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.
---------------------------------------------------------------------------q

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals- 
tybinių taksy (Income Tax) užpildy-
ti, pirkimui piniginiy perlaidu (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVIU WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

Aušros Žvaigždė, jaunuolių maldos, kun. P. Kirvelaičio baltais ir 
spalvotais viršeliais---------------......------ ---------------- '.--------

Ramybės šaltinis, daug įvairių maldų, prel. Pr. Juro..........................
Sveika Marija, kun- St. Ylos........................... ........
Viešpatie, išklausyk manęs! naujai išleista daug novenų, sekmadie

nių evangelijos, kun. K. A. Matulaičio .............-......... -...........
Viešpatie,išklausyk manęs! naujai išleista daug novenų, sekmadie

nių evang., kun. K. A. Matulaičio, paauksotais kraštais...........
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliausko —•......... ......... .........
Vardan Dievo, eiliuotos vaikam maldos, kun. St. Ylos......................
Garbė Dievui, Lietuvoje leista, kun. P. Dambrausko......... ................

$1.75

$2.50 
$ 3.00 
$2.50

$3.00

$3.50 
$2.50 
$1.00 
$ 1.00 

Jėzau pas mane ateiki, leista Lietuvoje, kun. P. Kirvelaičio............. $ 0.75
Dievas su tavimi, leista Lietuvoje, kun. P. Dambrausko .—................ $ 0.75
St. Joseph Daily & Sanday Missals —.............................. $ 3.00, 4.00, 6.50
Galima taip pat gauti lietuviškų plokštelių, senų ir naujų, po........ $ 1.50,
Long. pi. po______________ ________ _____________________________  $ 3.75

v Užsakant rašyti adresu:

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms

kiniams, etc.
1883 MAMSON ST. BROOKLYN 27, N. T.

TeL EV 2-9586 (Prie Forert Avė. stoties) Ridgewood


