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Į šituos kilnojimus, -ypačiai

MYKOLO bažnyčia Vilniuje, dabar joje rengia parodas.

reikšti; kada Sovietai nuspręs,

Lunikas III sveria 612 svaru.

POTVYNIAI OKLAHOMOJE

Plieno streiko derybose

sprendimą.

ti savo sargybas.

Ispaniją ir kt.

Tokiu vardu N. Y. Times ko
respondentas Osgood Caruthers 
parašė pirmuosius įspūdžius iš 
Vilniaus, į kurį leista turistam 
lankytis tik prieš keletą savai-

Italijos min. pirmininkas Seg- 
ni, lankydamasis Amerikoje, pa
reiškė dėl Chruščiovo pasiūly
to nusiginklavimo be kontro
lės: Vakarai padaryty klaidą, 
savo kariną apsaugą sumažin
dami.

ir neturės tiek atsparumo so
vietinei propagandai prieš tikė
jimą. o taip pat sovietų sau
gumo mėginimam priversti se
minarijos vadovybę duoti slap
tas žinias apie klierikus. Kaip 
tik dėl*to pasipriešinimo eilė 
kunigų seminarijos rektorių 
buvo atleisti ir išvežti.

tam 4,900 dol. Parlamento na
rio reikalam tai nėra didelė su
ma. Apie 100 buvusių parla
mento narių nesutiko būti ren
kami, daugumas dėl piniginio 
reikalo?

ja nepasitiki Chruščiovo žodžiu

Atleistas ir vėl seminarijos rektorius; sei 
mininkauja įgaliotinis “kulto reikalam9

VARŽOVAI ANGLIJOJE: Harold Mcmillan (konservatorius, dabar min. 
pirmininkas), Hugh Gaitskell (darbietis, min. pirmininkas, jei laimės), 
Aneurin Be va n (darbietis, užs. reik min., jei laimės). Jo Grimmond (li
beralų lyderis).

Achesonas, buvęs valstybės Chruščiovas ir komunistinė- nyse.

E Lietuves pranešama apie 
gausius kunigų kilnojimus, ku
rie sustiprėjo nuo pavasario ir 
tebevyksta dabar.

Labiausiai yra paliesta Kau
no kunigą seminarija, vienin
telė penkių vyskupiją semina
rija, kuriai leista laikyti 60 klie
riką. Nuo pavasario atleistas 
seminarijos rektorius ir trys 
profesoriai. Atleistą profesorių 
vietoj paskirti trys jauni, jau 
sovietinio režimo metu įšven
tinti kunigai.

Kauno kunigų seminarijos 
paskutinis rektorius buvo kan. 
Kazimieras Žitkus. Jo vietoje 
buvo paskirtas kan. N. čėsna. 
Joniškio dekanas. Tačiau gydy
tojai liudijo, kad kan. N. čės- 
nos sveikata neleidžia jam pri
siimti tų sunkių rektoriaus pa
reigų ir rugpiūtyje. jis galutinai 
atsisakė. Kan. K. Žitkus turi 
eiti laikinai rektoriaus pareigas, 
ligi jas perims dabar kitas pa
skirtas rektorius jo vietoje — 
kun. Alfonsas Lapė, buvęs Uk
mergės dekanas ir vėliau Kau
no Įgulos bažnyčios klebonas. 
Bet ir jis galės pareigas per
imti ne anksčiau kaip per po
rą mėnesių (jei iš viso galės), 
nes jam bus daroma sunki ope
racija.

Kiti paskyrimai:
Joniškio dekanu paskirtas

kun. Eugenijus Jokubauskas iš 
Vilkijos, o kan. N. čėsna pa
liktas Joniškyje sykiu su kun.
J. Marcinkum kaip altaristai. 
Į Vilkiją nukeltas kun. Mkuta 
iš Paliepių, o Į Paliepius nu
vyko kun. J. Kudirka iš Kra
kių. Krakėse liko tik vienas al
tarista kun. M. Buožis. Iš Kau
no Prisikėlimo bažnyčios kle
bono pareigų atleistas kun. My
kolas Gylys ir perkeltas i Ly- 
mus altarista. Jis buvo profe
soriavęs ir Kauno kunigų se
minarijoje, dėstė kanonus. Iš 
Kauno šv. Antano bažnyčios 
klebono pareigų ir iš semina
rijos - profesorių. atleistas .dauL.
K. Statkevičiųs ir perkeltas 
klebonu į Karmelitų parapiją. 
Į Kurtuvėnus paskirtas kun. J. 
Povilaitis, o iš 
Alf. Radzvilas 
mergę dekano

Rudeni nuo

— Achesonas, buvęs valšt. 
sekretorius ir dabar demokra
tų užsienių politikos planuoto
jas. spalio 2 pasisakė už Nato 
praplėtimą — prie esamų 15 
valstybių siūlė pritraukti dar 

nuoširdžiai bendradarbiauja su Austriją. Švediją, Šveicariją.

Kurtuvėnų kun. 
nukeltas Į Uk- 
pareigom.
spalio vidurio 

būsią daugiau kilnojimą ir kai
taliojimu, kai 'iš atostogų grįš 
įgaliotinis kulto reikalam Ru
gienis.

Anglija renka parlamentą 
spalio 8, ketvirtadienį. Gallupo 
institutas surinko nuomones, 
kurios rodo 5 procentų persva
rą konservatorių naudai. Ta
čiau 19 procentų buvo neapsi
sprendę. Jų paskutinis pasirin
kimas ir turės nulemti rinki
mus.

Anglijoje kitokia rinkimų

ros” reikšmę busimom dery
bom.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA 
KADA

Amerika savo sąjungininkam 
pranešė, kad ji siūlytų viršū
nių konferenciją sausyje ar va
saryje. Amerika nemano, kad 

kad derybos užtruko pakanka- tvarka nei Amerikoje. Agitaci- * Renkamų kandidatų šiemet ~ prieš tai reiktų užsienio minis- 
mai jign«r tada jie staiga gali 3a stipriai suvaržyta: jos laikas yra 1500. bet vietų parlamen- terių konferencijos.

apribotas trim savaitėm. Kan- te yra tik 630. Anglijos min. pirm. Macmil-
didatas tegali išleisti 1260 dol. Kandidatu gali būti kiekvie- lanas skelbė, kad viršūnių kon- 
Jei rinkimus laimės, kaip par- nas, suėjęs 21 metus, išskyrus ferencijos data bus pranešta tik 
lamento narys gaus algos me- visų tikėjimų kunigus. po Anglijos rinkimų.

Džiaugsmas po de- 
ryby Camp David 
nyksta greičiau nei 

po Ženevos 1955

Lawrence plėšia ir ta pasku
tinį lapelį, kuriuo buvo mėgi
nami pridengti pasikalbėjimo 
dalyviai. Tokis lapelis buvo pa
reiškimas dėl Berlyno: esą “de
rybos dėl Berlyno neturėtų bū
ti atidėtos iki begalybės, bet 
jos neturėtų būti ribotos kon
krečiai apibrėžtu laiku”. Tuo 
pareiškimu esąs pašalintas pa
vojus nuo Berlyno. Už tą pa
reiškimą prezidentas sutiko da
lyvauti viršūnių konferencijoje.

Ką tas pareiškimas reiškia? 
Lawrence: Jis galėtą bet ką

į kunigų seminarijos vadovy
bės keitimą, žiūrima kaip į val
džios siekimą išimti iš veiklos 
senosios kartūs kunigus. Val
džios tikimasi, kad nauji kuni
gai. įšventinti jau sovietinio re
žimo laikais, nebus gavę tiek 
išsilavinimo, nebus susipažinę 
su Vakarų teologine literatūra

Vilniuje, šitame tūkstančio 
metų senumo mieste, pasyvi ra
mybė yra užklojusi jo ilgą ir 
audringą praeitį, šiandieninis 
lankytojas, sakos koresponden
tas, stebis, kaip šitas tylus pa
likimas su savo užvertpm baž
nyčiom, su savo gyventojais, 
apsirengusiais darbo drabužiais 
ir apsiperkančiais prie daržovių - rytųmlesty sąraše, 
ir vaisių mažų stalelių pagal 
siauras ir vingiuotas gatves, i- 
zoliuotas nuo buvusių ryšių su 
Vakarai®. kitados galėjo būti 
tvirtove, iš kurios Lietuvos ir 
Lenkijos kunigaikščiai žygiavo 
iki Juodųjų mariu, o syki buvo

Savaitės pabaigoje Oklahomą 
ištiko potvyniai po hurikano ir 
po lietų, kurie truko penkias 
dienas. Išsiliejusi Arkansas upė 
paliko be pastogės 6.000 Žmo
nių. Nuostolių milijonai. Tai 
nuostolingiausi potvyniai vals
tybės istorijoje.

Vilniaus operos ir baleto teat
ro direktorius. Lenkijos žydas, 
nusivedė korespondentą ir jo 
žmoną Į lietuvišką operą. Joje 
buvo vaizduojamas senas lie
tuviškas pasakojimas apie kai
mieti, kuris pakėlė revoliuciją 
prieš pagyrų puodą kunigaikš
tį ir kombinatorių arkivyskupą. 
Operos muzika moderni; jos au
torius Balys Dvarionas. Kores
pondentas rado ją vykusią ir 
atliktą gerai. Tačiau teatro di
rektorius prisipažino, kad Vil
niaus publikos ji buvo priimta 
santūriai.

Nuvedę,Xaruthersi~ir- 
Mykolo bažnyčią. Ji statyta 16 
amžiuje- Bet dabar ją vartoja 
statybinių medžiagų ir planų 
parodai. Bažnyčios nava užkrau
ta tos rūšies medžiaga. Tenai 
skarele apsirišusi žilstelėjusi 
moteris paaiškino, kad už tų 
modernios vonios modelių, už 
stogo medžiagų pavyzdžių, už 
katilinių yra karstai senųjų did
vyrių ir tikėjimo palikimai. 
“Kai mes išėjome iš ten, — sa
ko Caruthers, — ji su ramia 
šiluma pratarė: “Mūsų sveiki
nimai New Yorkui”.

Senoviniame vieškelyje, kuris 
dabar vadinamas Gorkio gatve, 
tikintieji sekmadienį buvo su
klaupę ant grindinio ir meldė
si prieš atnaujintą- restauruotą 
Gailestingosios Motinos paveiks
lą. Pagyvenęs vyras, kuris šą- 

Chruščiovas išbuvo kom. Ki- York Times vedamajame paša- ligatvyje pardavinėjo žvakes ir 
nijos sostinėje keturias dienas, ko. kad kalbos apie skilimą rąžančius, lankytojam kalbė- 
Viešai jis pasisakė už taiką, už 
klausimų sprendimą taikingu 
keliu, atmetė karą, gyrė pasi
kalbėjimą su prezidentu Eisen- 
howeriu. Tai viešai. Ką kalbė-. 
josi su Mao Tse - tungu pri
vačiai, nepaskelbė nė jokio ko
munikato. Iš kai kurių Chruš
čiovo netiesioginių prasitarimų 
spauda spėja, kad Mao Tse - 
tungas nevisur bus pritaręs 
Chruščiovo linijai. Tačiau New

Sovietinė valdžia neatsisako 
nuo pastangų įkišti į seminari
ją savo agentų, kurie ne tik 
šnipinėtų, bet ir darytų įtakos pasiekę ir Maskvos vartus ... 
būsimiem kunigam. Osgood Caruthers Vilniuje

Statyba eina. Seni istoriniai 
namai atstatomi pagal senąjį 
jų stilių. Apartamentiniai na
mai statomi ištisai sovietinio 
tipo.

padaryti taikos sutartį su ryty 
Vokietija ir pasakyti, kad Ber
lynas yra ryty Vokietijos dalis. 
Tada nuo Vakary priklausys ri
zikuoti ar ne jėga savom tei
sėm apginti.

Vadinas, viskas priklausys
sekr. ir dabar demokratų už
sienių politikos planuotojas: Aš 

nuo Sovietų, ir tas pareiškimas pasakyčiau Chruščiovui, kad 
nieku jų nesuvaržo. Ir prezi- dėl Berlyno nekalbėsim, kalbė- 
dentas pareiškė, kad jokių ga- kim dėl kitų dalykų. Berlyno 
rantijų negalįs duoti. padėtis yra patenkinama. Nege-

Drummond dar guodžiasi lai- rovės jame nori kelti tik Chruš- 
mėjimu: Anksčiau Vakaram čiovas. Ieškoti naujo sprendimo 
Chruščiovas sakė: “Išeikit iš Berlynui tai labai bloga idėja... 
Berlyno, arba...”. Dabar ChruŠ-

Sen. Kennedy: - Užtikrinimas 
dėl būsimų derybų- nereiškia 
užtikrinimo dėl jų pasisekimo 
ir susitarimo ...

Po šitokių pirmojo Amerikos 
korespondento įspūdžių tikrai 
sukyla klausimas: ar tai įspū
džiai iš Lietuvos sostinės ar iš 
provincinio rusų dominuojamo 
miestelio?

Sutiko ir Sovetskaja Litva re
daktoriaus pavaduotoją, žydą.

UOSTŲ DARBININKAI kuris betgi sakėsi neturįs ar-
SUSTREIKAVO timesnių ryšių su žydų bend-

Uostų darbininkai nuo Atlan- ruomene Vilniuje. .0 jų ten esą 
to iki Texas spalio 1 sustrei- 10,000 ir turi savo vieną sina-
kavo. Viso 70.000. Apie 200 gogą. Jis negalėjęs duoti ir ži-
prekinių ir keleivinių laivų Ii- nių apie Vilniaus gyvenimą, nes 
ko be patarnavimo. New Yor- sakėsi esąs užimtas.
ke 3,000 keleivių patys išsikro- Tarp 235,000 gyventojų VU- 
vė savo daiktus. niaus mieste korespondentas

Darbininkai reikalauja valan- nesuminėjo, kiek yra lenkų, 
dai pridėti su viskuo dar 50 kiek rusų ir kiek lietuvių. Ta- 
cn. Lig šiol jie gaudavo 2.80 čiau suminėjo, kad
dol. lenkai turi mažą vietinio po-

Skaičiuojama, kad negalint būdžio laikraštuką lenkų kal- 
iškrauti iš laivų prekių susida- ba. Šiaip oficialiame gyvenime 
ro apie 20 mil. nuostolių die- dominuoja rūsy ir lietuvių kal-

v —Indijos min. pirm. Nehru
/. atmetė kom. Kinijos siūlymą
/ derėtis dėl sienų. Kinai nori

gauti iš Indijos 40,000. kyrihy- 
lių teritorijos. Derėtis Nehru 
sutiko tada, kai komunistai ati- 

. •. „ trauks iš Indijos savo kariuo-Jani nusiNtyTas 
menę.

Chruščiovo — Eisenhowerio 
susitikimas ir pasikalbėjimas 
buvo kaip aukšto lygio- vaidi
nimas. Svarbiausi įvykiai buvo 
atlikti už uždangos, o publikai 
parodyti tik vaidintojų veidai 
su atsispindėjusiujuosedžįaugs- 
mu. Prezidento lūpos sakė: “le
dai sutirpdyti”, “pagerinta at
mosfera”. Chruščiovas jau iš 
Maskvos atsišaukė: prezidentas 
pasakė korektiškai, prezidentas 
nuoširdžiai nori taikos, ameri
kiečiai nuoširdžiai nenori karo.

Bendrame pasitenkinime ne
buvo nė klausimo, kas iš tik
rųjų tame pasikalbėjime sutar
ta. Užteko girdėti, kad atmos
fera pagerinta ... Bet įvyko 
kaip pasakoje apie nuostabius 
nematomus karaliaus drabužius. 
Vaikas šūktelėjo, kad karalius 
nuogas, ir visų akys nustojo 
-drabužius matę.- -

Tokią pasakos vaiko rolę dėl 
pasitarimų tarp Chruščiovo ir 
prezidento atliko D. Lawrence 
(NYKT), tardamas apie pasita
rimo vaisius: nė vienu klausi
mu nesutarta iš ty dalykų, ku
rio sudaro šaltąjį karą. Nieko 
nesutarta dėl Berlyno; nieko 
dėl konfliktų, kuriuos sulfurstė 
Sovietai ridurimugig ęytvose; 
nieku dėl nusiginklavimo.

Po tokio šūktelėjimo ir Drum 
mond (NYKT )sutinka, kad nie
ko nesutarta, bet nori apginti 
tik tos “pasitaisiusios atmosfe-

VILNIAUS RAMYBE UŽKLO 
JUSI AUDRINGI PRAEITĮ

sveikino nuoširdžiai, bet ir re
gimai santūriai. Tai buvo ma
tyti iš kalbos. Kai Vilniaus fil
harmonijos direktoriui Carut
hers buvo pristatytas kaip pir
mas Amerikos korespondentas, 
po 15 metų atvykęs į Lietuvos 
sostinę, tai direktorius gudra- 
galviavo:

“Žinoma, tai dėl to, kad A- 
merika neturėjo jokio intereso 
aplankyti mūšy kraštą*.

Direktorius — pastebi Car
uthers, — regimai ignoravo 
faktą, kad Vilnius buvo užda-

tarp Maskvos ir Kinijos yra jo: “Įeikite į vidų, matysite gra- 
tiktai to skilimo norinčių vii- žiu paveikslų”.
ties pareiškimas.

LUNIKO 
ketas.

nebuvo jokios pažangos. Ket
virtadienį baigias prezidento 
skirtas laikas, kada turi rasti

Sovietai paskelbė, kad sek
madienį, spalio 5, 11 valandą 
ryto New Yorko laiku buvo pa
leistas “tunikas III“. Jis turi 
apskristi mėnulį per 6,250 my- nai. 
liy nuo jo, nufotografuoti mė
nulio pusę, kuri yra iš žemės ’ 
nematoma, pasukti atgal že- Į 
mės link ir apie žemę apskris- I

Amerikos spauda sveikino 
Sovietų naują žygį. Tačiau ne
slėpė Amerikos specialistų abe
jojimų, kad būtų įmanoma to
kia luniko orbita, kaip sovie
tai skelbia. Antra, sovietų skel
bimą. kad naujasis lunikas bus 
“tarpplanetinė stotis”, pavadi
no arogancija, nes jis tokia sto
tim būti negali.Gallupo institutas: amerikie

čių 59 procentai netiki Chruš
čiovo nuoširdumu.

Sušneko kiti vaidinimo daly- Churchillis — prieš Chruš- 
viai ar žiūrovai. čiovo nusiginklavimą be kont-

Horteris Kongreso narių gru- ro!ės- Prancūzijos užs. reikalų 
pei aiškino' Jokių esminių pa- ministeris Jungtinėse Tautose 
sikeitimų Amerikos ir Sovietų —prieš. Italijos min. pirm.: 
pozicijose ... Įtampa atleistą, būtų didžiausia Vakarų klaida 
Tai nereiškia, kad galim nuim- sumažinti savo apsaugą.

Džiūgavimas dėl nuostabaus 
drabužio, kuris buvo nuaustas 
Camp David, pavirto Vakarų 
susirūpinimu.

je Kinijoje gyrė Amerikos pre- 
zidentą. įtikinėjo, kad reikia fl
atsisakyti visiem nuo karo prie- jfl
moniu ir tik taikingu keliu de- ;
rėtis. Tačiau tuo pačiu metu '
Maskvos Pravdoje ėmė kaltinti fl
Ameriką imperializmu kom Ki- , 
nijos vyriausybės narys. Vadi- B
nas, propaganda prieš Ameri-
ką atnaujinama. Bet Chruščio- Sogni. Italijos min. pirminin- 
vas galės sakyti, kad tai daro kas lankęsis Baltuosiuose Rų- 
nebe jis. Jis giria, kom. Kini- muose drauge us užsienių rei- 
ja smerkia. Chruščiovas sugal- kalų ministeru Pella. Italija 
vojo būdą būti dviejuose asme

Amerika.



DARBININKAS

Skaičiai kalba

IŠ LIETUVOS

ILIUSTRACIJA iš “Eglute*’

VACYS STEPONIS, savininkas

ANTANAS USTJANAUSKAS
Vedėjas

minėjo. Matyt, tokius laiko sa
vo kovos tikrais partneriais.

kietasprandžiai darbininkai, ku
rie tiki lietuvių tautos ateitimi.. 
Šitie darbininkai yra laidu ir 
garantija, kadLBaugairaugs”.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO. 
22 Chapm Place, Hartford, Conn. 
Telef. ČHapel 6-4773

gūžtos bei šaukšto su 
... Kitam šone lieka

Ilgesnis “nukunigėjimo argu
mentų” atpasakojimas renio, 
kad jie negalėjo būti rašyti ku
nigo, kuris nors paviršutiniš
kai yra studijavęs teologiją ir 
istoriją. Tokių nesąmonių jis 
nebūtų kartojęs .Jie rašyti yra 
asmens, kuris labiau domisi po
litika ir jos propaganda, šitas 
dalykas autoriui labiau pažįsta
mas nei teologija ir istorija.

Tai išviršinis kelias. O jo į- 
sitikinimai taip keitęsi, iki pri
vedę prie nukunigėjimo:

McMlLLANAS prieš savo rinkimus Anglijoj:: "Susitikimo tvaigidt man lemia gera*

PREL. PRANCIŠKUS M. JURAS, 
šv.. Pranciškau* lietuvių parapi
jos Lavvrence, Mass., klebonas, 
Bostono kardinolui Richardui J. 
Cushingui pristačius popiežiaus 
Jono XXiil paskeltas j Jo Šven
tenybės -rūmų prelatus Right Rev- 
erend Monsignbr titulu. Prel. P r. 
Juras yra Kpttūros Instituto pir
mininkas, "Egiutis” steigėjas, vi
sos eilės lietuviškųjų knygų leidė
jas. Sveikiname!

tiniu žmogum išsikalbėti, ir tos 
kalbos įtikins jį pašalinti klai
das, kurias Reutheris ir visi k£ 
ti mato sovietiniame gyveni
me ir jo politikoje, mato pra
rają tarp žodžių ir darbų.

Pasikalbėjimas su Chruščiovu 
rodė, kokis yra pirmojo tipo 
žmonių likimas. Reutheris ne
galėjo įsiteikti WaD Streetui — ' 
jį vadino Maskvos agentu. Bet ' 
negalėjo įsiteikti ir. Chruščio
vui, nes Chruščiovas reikalauja 
priimti absoliučiai viską, ką~ 
skelbia jo komunizmas. Jokio 
kompromiso Chruščiovas ne- - 
pripažįsta. Niekis yra faktai, 
kuriuos kelia Reutheris. Jei į 
tuos spiginančius faktus-Chruš
čiovas negali atsakyti, jis ko- 
lioja, niekina lyderius, laiko 
juos pasigailėjimo vertais žmo
nėm. Bet jis reikalauja, kad 
komunizmo liniją ’ jie laikytų 
didesne tiesa negu faktus. O 
jei jie to nepriima, tai juos ir 
vadina kapitalizmo liokajais.

Chruščiovas skaitosi ne su 
Reutherio tipo žmonėm, bet su 
Meany ir su Dulles, kuriuos jis 
keliais atvejais pasikalbėjime

Sovietinę spauda Lietuvoje 
paskelbė kunigo A. Ramašauš- 
ko aiškinimąsi, kad jis metęs 
kunigystę, kodėl metęs ir ko
dėl kiti turį pasekti jo pėdom;.. 
Tai sovietinės sustiprintos ko
vos prieš bažnyčią vienas epi
zodas. Dabartinis metodas — 
griauti pačius regimus bažny
čios pamatus, kunigus. Tačiau 
kai įsiskaitai kun. A. Rama
šausko argumentus, kyla ir ki
tas klausimas: kodėl jis buvb 
atėjęs į seminariją, kodėl ta
po kunigu? Ir tas klausimas 
daros dar įdomesnis už pirmą
jį soyietų kovoje prieš bažny-

Chraščiovas: Ar tai viskas? 
Gerkite savo alų (Feller yra 
bravorų unijų prezidentas). Gal 
būt tai padės jums surasti at
sakymą į jūsų klausimą.

Feller: Tai nėra jokis atsa
kymas, kodėl milijonai nori pa
bėgti nuo komunizmo.

Išvada aiški: visa ta Ramašaus- 
ko “išpažintis” yra parašyta 
“bezbožninkų” propagandisto, 
nes joje sudėti kaip tik* tie ar
gumentai, kuriuos jie vartoja 
savo brošiūrose. Jie galėjo bū
ti kunigo Ramašausko tik pa
sirašyti.

O jei tie pasakojimai būtų 
rašyti jo paties, tai pirštųsi iš
vada — kunigų seminarijoje 
ir kuniguose jis atsirado, jau 
prieš tai būdamas komunis
tinio ateistinio galvojimo; at
sirado kaip bolševikų infiltruo
tas’ agentas... Ramašausko 
nuolatinis kilnojimas, o paskui 
toks geras įkurdinimas Vilniu
je labiau patvirtintų antrą prie
laidą. Bolševikai vartoja tokį 
infiltravimo metodą kitur. Lie-

Kiek išgeria
Belgijoje vienas pilietis išge

ria vidutiniškai 140 litrų alaus 
per metus. Tai dvigubai tiek 
kaip Vokietijoje. Belgai tuo 
punktu esą laimėję pasaulio re
kordą.

Kiek vaikę pagimdė
Kanados ūkininkė Marie Cyr 

pagimdė 27-tą vaiką. Jai yra 
48 metai, ištekėjus jau 31 mė

tį redaguoja ir administruoja 
Putnamo Seselės, pashrodė rug
sėjo numeriu. "

jos nei girti nei peikti čia 
nėra reikalo. Tik reikia atkreip
ti į ją dėmesį tų, kurie turi 
vaikų ir nori padėti jiem pasi-. 
savinti naują lietuvišką žodį, 
pratinti juos pamažu prie lie
tuviško skaitinio. O tai reiškia 
palaikyti vaiko nuotaikas, ku
rios ilgiau išlaikytų jį neatitrū- 
kusį nuo pačių tėvų.

Eglutė pąsukalabiau [jau
nesnio amžiaus .vaikus. Į tokius 
skaitytojus ji mėgina prašnek
ti ne tik žodžiu, bet ir vaiz
du, piešiniais, šiame naujame 
nr. labiausiai patraukia akį pie
šiniai su tekstais apie Šiluvos 
Dievo Motinos istoriją.

Antra redaktorių užsimota 
kryptis — duoti darbo pačiam 
skaitytojui. Tai daro uždavi
niais, piešiniais, kuriem rasda
mi atsakymus, vaikai didina sa
vo žodyną, ar pratinas sudari
nėti lietuvišką sakinį. Dar ir 
trečia kryptis — prašnekti į

Reutherio tipo žmonių yra 
ne tik Amerikoje. Jų visur yra. 
Jie visi tiki, kad reikia tik iš
sikalbėti, ir bus surastas kom
promisas, susipratimas. Tai ti
pas, priešingas kitam darbo 
žmonių lyderiui George Meany. 
Pastarojo tipo žmonės yra įsi
tikinę, kad negali būti jokio 
kompromiso tarp balto ir juo
do; tegalima tik arba priimti Dubinčiuose jis ir metęs ku- 
Chruščiovo kelią arba eiti savu nigystę, vedęs to kaimo medi- 
keliu. Meany tipo žmonės yra cinos punkto vedėją. Nuo tada

persikėlęs gyventi į Vilnių. Ten 
gavęs ‘gerą butą” ir darbą 
magnetofono fabrike, kur jis 
uždirbąs mėnesiui 1,200 rublių. 
Vadinas, atlyginimas vietos są
lygom irgi labai geras.

Chruščiovo pasikalbėjimas su 
septyniais unijų prezidentais 
priėjo iki tokio punkto, kad 
Chruščiovas išreiškė' pasigailė
jimą unijų prezidentam, jog 
jie yra tokio galvojimo. Unijų 
lyderiai pasigailėjimą atmetė. 

.^Tada beliko paskutinis klausi
amas atsakyti aiškiai ir griežtai 

taip ar ne: ar yra kasbend- 
^ro tarp Chruščiovo galvojimo 
™*ir unijų lyderių? Chruščiovas 

pirmas davė atsakymą, aiškiai 
neigiamą.

Chruščiovas: Mes žengiame į 
komunizmą. Jūs norite stiprin
ti kapitalizmą.

Reuthon Mes esam suintere-* 
' “suotl kaip geriausiai aprūpinti 

“ darbininkų interesus laisvėje. 
“Mes skiriamės klausimu, kaip 

geriausiai turi progresuoti dar
bo žmonių reikalai

Chruščiovas: Jūs turite savo 
žvelgimo kampą, mes turime 

’ savąjį. Jie nesuderinami.
"*M. Reuthon Kodėl mes negali
ame tikėti savo sistema, kuri 

skelbia asmens laisvę ,ir kodėl 
" jūs turite jausti būtiną reikalą 
— sakyti, kad mes išduodame dar

bo žmonių reikalus?
Chruščiovas išsisuka nuo at

sakymo: Mes susitikome ne tam, 
kad pablogintume savo santy
kius. Nekelkim klausimų, ku- 

‘ rie mus išskiria. Sujunkime 
‘pastangas taikos reikalui. Ne- 
“ būkime karštakošiai. Klausimai 

/ . kaip Vengrija yra adatos dū
riai. Ką jie gero duoda? Įsivaiz
duokim, mes keliame klausimą 
dėl Guatemalos.

* Reuthon Mes kritikavome pa
dėtį Guatemaloje, bet svarbiau
sia yra tai kad Rusijoje nie
kas negalėjo kritikuoti jūsų in-

Ųaikraštėlis negali girtis pri- 
lygęs turtingus ir prašmatnius 
Amerikos vaikų laikraštėlius. 
Bet laikraštėlio ’ redaktorių ir 
leidėjų pasiaukojimas lietuvių 
vaikam tikriausiai pralenkia 
anuos. Jeigu to pasiaukojimo 
dar atsirastų taip pat tarp 
mėgstančių piešti ir iliustruoti, 
tarp mėgstančių vaikam rašy
ti, o labiausiai tarp tėvų, kurie 
pasirūpintų padidinti Eglutės 
skaitytojų šeimą, tai šitas laik
raštėlis, vienintelis lietuviškas 
laikraštėlis vaikam, sublizgėtų 
giedriau ir prašmatniau negu 
tik “vargo laikraščio” spalvom.

Pesimizmas ar optimizmas?
Drauge rugsėjo 29 V. Voler- 

tas rašo apie bendruomenės su
važiavimą Detroite ir atsako į 
mada virstančius pesimistiškus 
pareiškimus ar pranašavimus. 
Jis rašo:

“Kartais nenoromis išgirsti 
baiminančių šauksmų: bendruo
menė smunka!... Tačiau suva
žiavimas įtikino, kad iš tikrųjų 
tie sušukimai nėra teisingi .

- Jau pats reiškinys, kad LB vi
suomenėje įsipilietirio, kad ji 
tapo vienetu, su kuriuo reikia 
skaitytis visose mūsų darbų sri
tyse ir kurio žodis daugeliu at
vejų laikomas autoriteto žo
džiu, yra augimo pažymys”.

“Menkėjimas, kurį vienas ki
tas su nuogąsčiu mato, yra ne 
LB menkėjimas, bet visuome
nės skyrimasis į dvi dalis. Vie
noje pusėje renkasi laimingie
ji tuščiaviduriai, kuriem pakan
ka savo 
dubeniu

dies, nes pats prisidėjo prie jo
Felter bravorų unijų prea- wrim0 skundėsi kad

dentas Piroinmke as negaliu Wall Streetas vadina Mask. 
suprasto tokio dalyko: komoms- vos agentu Jis kad rei. 
tų partija skelbiasi esanti dar- tįk su atsakingiausiu sovieto klases išlaisvintoja, o vis

Jiš iš Kaišiadorių. Baigęs 
septynias klases, kapeliono kal
binamas, stojo į Kauno kunigų 
seminariją. Tai buvo 1945. Va
dinas, buvo jau antri metai, 
kai sovietinis režimas buvo grą
žintas ir sovietinis saugumas 
veikė visu aštrumu... Kunigu 
įšventintas buvo 1950. Pirmiau
sia buvo paskirtas “kunigu” 
prie Semeliškių bažnyčios, Vie
vio rajone. Po 10 mėnesių per
keltas . prie bažnyčios Perlojos 
kaime, Varėnos rajone, paskui 
į Bogošlaviškio kaimą, po ku
rio laiko į Gegužinės kaimą 
Kaišiadorių rajone ir pagaliau 
prie bažnyčios Dubinčių kaime 
Nemėnčino rajone ... Krinta 
į akisnuolatinis kilnojimas po 
tas mažas, anot jo, kaimo baž
nyčias.

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
Tel MU 3-2928

GERI PIETŪS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

dar tebematome masinį darbo 
žmonių traukimąsi į kitus kraš
tus, kai tik komunistai paima 
jų krašte valdžią. Jūs turite pa
vyzdį rytų Vokietijoje — 3 mi
lijonai pabėgo į vakarų Berly
ną, o taip pat 3 milijonai iš 
šiaurės Korėjos į pietų Korėją 
ir 300 ar daugiau tūkstančių 
narsių vengrų norėjo išvengti 
mirties, bėgdami į laisvę ... 
Mr. Chruščiovai, ar- galite pa
sakyti nors vieną pavyzdį, kur 
komunistam paėmus valdžią, 
būtų ėmę plaukti į tą komunis
tinę valstybę darbo žmonės iš 
nekomunistinių valstybių? Jei 
komunistų partija yra darbo 
klasės išlaisvintoja, tai kodėl 
kartojas toki reiškiniai? pasirinkę antrą kelią.

Ir laikas baigėsi, ir pasikal
bėjimo eiga rodė, kad unijų 
prezidentam belieka' tik padėko
ti Chruščiovui už malonų pasi
kalbėjimą O mums, atpasako
jus plačiau to pasikalbėjimo 
svarbesnius, momentus, belieka 
padaryti kai kurias išvadas.

Reikia pripažinti, kad unijų 
lyderių pasikalbėjimas su 
Chruščiovu yra pats įdomiau
sias iš visų Chruščiovo pareiš
kimų šio vizito metu. Jis pa
ryškino vieną ir antrą pasikal
bėjimo pusę. Unijų lyderiai 
norėjo susitikti ir išsikalbėti su 
Chruščiovu privačiai ir inty
miai, kaip ^raugai. Jie nesuti
ko įsileisti net vyriausybės at
stovo Cabot Lodge. Jie norėjo 
kelti klausimus, kurie Amerikos 
visuomenėje yra gyvi, nes jie 
labiausiai rodo prieštaravimą 
tarp Maskvos žodžių ir darbų. 
Lyderiai norėjo gauti atsaky
mus iš autoritetingiausio žmo
gaus.

Tų lyderių tipingiausias ir 
ryškiausias yra Reutheris. Pa
sikalbėjimo metu jis pats pa
sisakė buvęs pogrindžio kovo
tojas prieš Hitlerį, paskui nu
vykęs į Sovietų Sąjungą ir pa
dėjęs Sovietų Sąjungos pramo
nę kurti — per pusantrų me
tų Gorkio mieste jis treniravo 
rusus tokiam darbui kurį jis 

tervencijos Vengrijoje.. buv0 dirb^ Detroite- Jis buvo
Klausimas vėl įaiirintas j». sovietų profesinėje sąjungoje; 

stengias atleisti Carey. is >01.:. hMUavo Sovietuose, šen ir ten. to,ūkdami klaustaus B M- «
tos srities 411115 gyverurnas buvo pne sir-

— Seminarijoje būdamas ir 
dar prieš tai, jis priėmęs Bib
lijos pasakojimus be kritikos. 
Jau sakydamas pamokslus, jis 
supratęs, kad reikia “tikrinti” 
Biblijos pasakojimus gyvenimo 
faktais, kuriuos aiškina “moks
las”. Jis radęs, kad Biblijos 
pasakojimai pvz. apie pasaulio 
ir žmogaus jsukūrirną, priešinę
si astronomijai, biologijai ir kt. 
mokslam .Esą “seniai mokslo 
įrodyta’, kad ne Dievas sukū
ręs žmogų, bet žmogus Dievą...

Taip “įsitikinęs’, kad Dievas 
tik fantazijos padaras, kad 
Biblijos ideologija priešinga 
mokslui; iaafa,vadinas, susido
rojęs su Dievu, Ramašauskas tuva jiem negali būti išimtis 
turėjo susidoroti dar ir su Baž
nyčia. Su ja dorojosi tokiais 
argumentais: “Katalikų Bažny- 
čia su Vatikanu priešakyje lig 
šiol kovoja prieš mokslą ir pro
gresą, skelbia prakeikimą ko
votojam už tykĮ Vatikanas pa
dėjo Hitlerikfi ir Mussoliniui, o 
dabar padeda Amerikos impe
rialistam. Visiems žinomas 
niekšingas Rymo popiežiaus a- 
gento Mincenti vaidmuo Veng
rijos kontrarevoliucinio sąmoks
lo metu. Štai kodėl imperialis
tinės vyriausybės stoja už re
ligiją ir palaiko idėją apie Die
vo buvimą. Viena ranka jie 
tarnauja Dievui, kita ranka ga
mina atomines ir vandenilines 
bombas žmonėm naikinti”...

Taigi dėl tokių “argumentų’ 
jis nusprendęs “nebūti kulto 
tarnautoju’.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
Transliuoją it stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kHocyeles 

■ KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL. 
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

Su tikslu padėti tiems, kurie norėtų pasiųsti siuntinį 
savo artimiesiems Lietuvon, arba į kitus kraštus, nedarant 
didelių išlaidų, mes sudarėme specialius siuntinius ir už
tikriname, kad tai yra pats pigiausias ir geriausias pa
siūlymas, kokį Jūs iki šiol turėjote.

1. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Iš viso 
5 gabalai, kiekvienas po 3’-» jardo. Medžiagos atžymėtos 
“Made in England’ ir tas padidina jų vertę Lietuvoje. Šio 
siutimo kaina tik $59.90.

2. Vietinės gamybos geros rūšies medžiagos 6 kos
tiumams su priedais. Iš viso 3 gabalai medžiagų, kiekvie
nas pq 6 ' i; jardo, skirtingų spalvų. 19’į jardo medžiagų 
su priedais. Kaina taip pat tik $59.90.

Į šias kainas įeina visos išlaidos. Adresatas gaus 
aukščiau paminėtus siuntinius be jokių primokėjimų. Visi 
siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas. 
Prie šių standartinių siuntinių Jūs galite pridėti vaistų, 
arba bet kokį daiktą ir už tai reikės primokėti tik muitą 
ir papildomas pašto išlaidas.

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiū
roje. Visi užsakymai yra išpildomi skubiai ir sąžiningai. 
Už pačius vaistus mes skaitome urmo kainą.

Papildomų informacijų reika’u prašome reikalauti 
katalogų ir medžiagų pavyzdžių.

Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką 
atsakymą.

Kiek pravažinėfa .
Vokietijoje keliaujantieji į 

svetimus kraštus per pirmą šių 
metų pusmetį išvežė 'daugiau 
kaip vieną milijardą markių 
(apie 250 mil. dol). Pernai per 
tą patį laiką išvežė 800 mil. 
markių (ę mil. dolerių). Atva
žiuojantieji į Vokietiją atvežė 
per šių metų pirmą pusmetį 
860 mil markių^

Kiek skyrybų
Austrijoje kas šeštos vedy

bos baigiasi skyrybom. Persi
skyrusių šeimų 43 proc. buvo 
bevaikės, tik 3 proc. persisky
rusių šeimų turėjo po 3 - 4 
vaikus. Persiskyrusių moterų 
56 proc. buvo tarnaujančios, 
pačioje Vienoje net 69 proc.

Kiek milijonieriy
Olandijoje per paskutinius 

aštuoneris metus milijonierių 
skaičius padidėjo dvigubai. Pi
liečių, kurių turtas perkopė per 
milijoną, yra 2243. Už savo 
turtą ir pajamas jie sumoka 
valstybei 24 proc. yisų valsty
bei sumokamų mokesčių.

Atsiusta paminėti
Fabijonas Neveravičius — 

BLAŠKOMOS LIEPSNOS, isto
rinis buities romanas, antroji 
dalis. Išleido Nidos Knygų Klu
bas > Londone. 320 psl., kaina 
nepažymėta.

RINKTINĖ — nr. 4, Nidos 
Knygų Klubo leidinys. Nume
ry sudėti straipsniai iš lietuviš 
kos periodikos.

A. Rinktinas — KREGŽDU
TĖ, II dalis, trečioji laida. Skai
tymai, lietuviškos aplinkos pa- 
zinimas ir tėvynės pažinimo * 
pradmenys tretiesiems ir ket
virtiesiems mokslo metams. Vir
šelis ir iliustracijos dail. T. Va
liaus. Išleido “žiburių’ 'bend
rovė Toronte.

SPORTAS, dvimėnėkinis šiau
rės Amerikos lietuvių sporto 
laikraštis, nr. 1 ir nr. 2. Re
daguoja K. čerkeliūnąs. žurna
las gražiai tvarkomas ir gausiai 
iliustruojamas.

Eglutė, žurnalas vaikams, iš
eina kas mėnesį, leidžia Lietu
vių Kultūros Institutas, reda
guoja Nekalto Prasidėjimo se
serys Putnam, Conn. Poatos- 
toginis rugsėjo nr. 7 gausiai 
iliustruotas. !



DARBININKAS

Tai buvo dviejų kontinentų lietuviu tautine demonstracija
Antano Kneižio radijo valandėlei 25 metai

Užalmyjc

ANTANAS KNEI2YS

•LM 
•S.M 
•AM

KUN. J. 8VAG2DYS kalba 1940 vasario 16.

PRENUMERATOS KAINA 
riko j* matomo -------------- 16.00

davė Lietuvių Darbininkų Są
jungai. LDS Centro Valdyba po 
kelių posėdžių nutarė lietuviš
ką - katalikišką radijo progra
mą pradėti- Tam darbui atlik
ti pakvietė mane ir tuometinį 
šv. Petro parapijos vargoninin
ką muziką Rapolą Jušką. Vie
nerius metus išdirbome bend-

savo 
oku-

•— Koks momentas paliko di
džiausią įspūdį ?

Tai buvo 1940 m. vasario 16, 
kada specialiai pritaikinta pro
grama buvo perduota tiesiog į 
Lietuvą! Apie tai buvo iš anks
to pranešta Kauno radiofonui, 
todėl Kauno radiofonas tą pro
gramą pertransliavo po visą Lie' 
tuvą. Be to, buvo praneštą ir 
kitoms valstybėms, todėl ir to
li nuo tėvynės gyvenantieji 
lietuviai tą programą girdėjo. 
Gautomis žiniomis iŠ Lietuvos, 
žmonės tos programos klausėsi 
su dideliu susijaudinimu, o tau
tos himną užgiedojus, ir Lietu
voje žmonės prisijhgė prie ra
dijo garsų.

Tai buvo dviejuose kontinen
tuose gyvenančių lietuvių de
monstracija prieš artėjantį 
raudonąjį marą. Tą programą 
atliko muziko M. Karbausko

Bėgti iš savo, krašto reikia 
didelės priežasties. žmonės 
lengvai savo tėvynės nepalieka, 
nors ir gyventų sunkiai. Var
gas, tiesa, priverčia emigruoti, 
bet tokiais atvejais tikimasi ki
tur geriau įsikurti. Kas nors 
jau būna pramynęs kelią; bū
na ir žinių, kaip ten žmonės gy
vena. Niekas nesileidžia neži-

Didelės masės bėglių iš Lie
tuvos patraukė nežinion, kai 
1944 spalio mėnesį grūmojan
ti raudonoji armija jau artėjo 
prie Lietuvos - Vokietijos sie
nos. Dalis išbėgo anksčiau: lie
pos - rugpjūčio mėnesiais. Ki
ti laikėsi paskutinės Lietuvos 
žemės pėdos, ir tik jos netekę, 
su sopama širdimi pasileido į 
vakarus nežinomam likimui.

Žudynės Lietuvoje dabar ko
munistinės propagandos prime
tamos bėgliam^ kaip hitlerinin
kų talkininkam. Jei vienas ki
tas ir buvo toks nuožmogis, 
išbėgęs kartu su vokiečiais, 
bėglių masės tai neliečia. Dide
lė masė lietuvių išbėgo ne dėl 
kurio nusikaltimo, bet dėl nu
sikalstamojo bolševikų siautė
jimo Lietuvoje. Anie išvežimai 
į Sibirą buvo siaubas. Niekas 
nenorėjo susilaukti tokios pat 
dalies, bolševikam grįžtant. Iš 
pasilikusiųjų daug kas tos ne
laimės neišvengė. Pirmais po
kario metais išvežti ištisi kai
mai. Vežimai nėra visai liovę
si nė dabar, tik jie dengiami 
“darbų talkom” kažkur stepė
se Chruščiovo nežmoniškiem 
planam vykdyti.

nion, dar-palikdamas savo dar
bą, profesiją, turtą, gimines ir 
draugus. Tam turi būti tokia 
rimta priežastis, kaip grėsmė 
gyvybei, baimė žiaurios prie
spaudos, vergijos, persekiojimo, 
nelaisvės. Ir toji priežastis ne
gali būtį įsivaizduota^ bet tik- 
ra, reali,/ nepaliekanti jokios 
abejonės, kad tolimesnis gyve
nimas savam krašte vargu bus 
įmanomas. Vilties maža, kad 
didelė nelaimė praeitų pro ša-

— Kaip liėhnriikoji visuo
menė tad* reagavo?

Lietuviai tada daugiau bran
gino lietuvišką žodį, todėl ir 
programos klausydavos su 
džiaugsmu it pasitenkinimu. 
Būdavo momentu, kad Žmonės, 
išgirdę lietuvišką balsą per ra
diją, iš džiaugsmo verkdavo.

— Kas padeda' šiame darbe 
ir kas remia finansiškai?

Techniškame darbe didžiau
sia talkininke buvo mano ve-# 
lionė žmona. Gaila, pet anksti 
ją Dievas pas save pasišaukė. 
Dėl pačios programos turiu 
prisiminti amžinos atminties 
prel. dr. K. Urbanavičių, kuris 
daug per šią radijo programą 
kalbėjo ir daug širdies į ją įdė
jo. Taip pat ir prel. Pr. Juras 
man šiame darbe yra visake- 
riophi pagelbėjęs. Finansiškai 
paramos susilaukiau iš dvasiš
kuos, įvairių profesionalų, biz
nierių ir bendrai iš lietuviškos 
visuomenės. Žinoma, ne visuo
met padengiamos išlaidos, kaip 
kada tenka ^pridėti ir.,, iš savo., 
kišenės’.. " ’ "■ :

THE WORKER (TiM« CapyrteM) By FRANCISCAN FATHER3 
Eina ana 1*15 metu. 1051 sujungs AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Sąjunga tik parodė, kad 
sutartis telaiko priemone 
parijai. Lietuva 1940 vasarą bu
vo okupuota, jėga įjungta į 
Sovietų Sąjungą ir pradėta 
žiauriai bolševikinti. Dešimtys 
tūkstančių nekaltų žmonių iš
tremta kančiai ir mirčiai į Si
birą. Kalėjimai prigrūsti. Atsi
rado nužudytųjų masinės kapi
nės — pirmosios Lietuvos že
mėje. Vokiečiai naciai tik vė
liau jas padidino žydų žudymu.

Jau 25 lietai, kaip kiekvie
ną sekmadienį Bostono ir jo 
apylinkių lietuviškoji visuome
nė turi galimybę klausytis A. 
Kneižio vedamos radijo progra
mos.

Kaip lietuviška. spauda, taip 
ir radijo programa yra kultūri
nių pradų ugdytoja lietuviško
je visuomenėje.

Todėl šia proga tenka at
kreipti dėmesį į didelio ryžto 
vyrą A Kneižį, kuris per dau
gelį metų nepabūgo sutinkamų 
sunkumų ir su dideliu pasišven
timu puoselėjo lietuvišką žodį 
oro bangomis. Jo vedama radi
jo programa yra atlikusi dide
lį vaidmenį lietuviškoje išeivi
joje, o ypatingai senojoje kar
toje. .

Savo laiku A. Kneižys reda
guodamas laikraštį “Darbinin
ką” pastebėjo, kad gyyu žodžiu 
dar geriau galima visuomenę 
palenkti reikiamam tikslui. Bū
damas iškalbus, jis per savo 
radijo programą, kaip koks 
šauklys ragino visus į visuome
ninės veiklos bei lietuvybės iš
laikymo darbą. Jo žodžiai vė
jais nenuėjo, ir šiandien matosi 
gražūs praeities darbų, vaisiai, 
jų čia išvardinti neįmanoma.

Sidabrinės sukakties proga 
aplankiau A. Kneižį ir patiekiau 
jam keletą klausimų.

— Norėčiau sugrąžinti į to
limą praeitį ir paklausti, kada 
ir iš kokios radijo stoties pra
bilote pirmą kartą?

Tai buvo 1934 metais gruo
džio 14 iš radijo stoties WĄAB 
Bostone. Šios radijo programos 
Įsteigimu pradėjo rūpintis Bos
tono provincijos Kunigų Vieny
bė jau 1933 metais. Ypatingai 
daug sielojosi šiuo reikalu kun. 
Pr. Virmauskis. Kiek vėliau, 
Kunigų Vienybė tą reikalą per-

AMERIKOS KATALIKAI 
PASIAUKOS MARIJAI

rai, bet atsiradus finansiniams 
trūkumams, iškilo klausimas, ar 
verta tą programą toliau laiky
ti? LDS Centro Valdyba po il
gų diskusijų šią radijo progra
mą su visa atsakomybe perda
vė man vienam.

Žymesnėms šventėms pami
nėti skiriu dalį programos; 
kviečiu žymesnius kalbėtojus 
bei menininkus su dienos pras- yra 39 milijonai, save ir savo 
mei pritaikinta programa. Be kraštą paaukos Nekalčiausiai 
to, visada leidžiu pasirodyti ir Marijos širdžiai

katalikų parapijose, kurių pri- 
skaitoma arti 17,000. Amerikos 
vyskupai yra paraginę visose 
bažnyčiose suruošti trijų dienų 
pamaldas lapkričio 18,19 ir 20. 
Visi Amerikos katalikai, kurių

Chruščiovas negalėjo unijų 
vadam atsakyti ą klausimą, ko
dėl iš užimamųjų kraštų nuo 
komunistų bėga ištisos minios 
žmonių. Užuot atsakęs, pradė
jo pykti ir svaidytis netašytais 

. , . . _ . žodžiais. Unijų vadai nežinojo,
priglaus ir globos. Amerikos Chruščiovą jau buvo at-
pagalbos niekas nelaukė. Lauk- sak Genrikas a kuris 
ta pergales ir išlaisvinimo. At- taip t ,aakėsi ^k^ 
sitiko kitaip: Lietuva paliko U- Puldamas Vilniuje j|s
gal ir žiauriai kankynei. pasakė: “Budelis lieka budeliu,

nors kažin kaip maskuotus!. 
Kruvinų žmogžudžio rankų ne
paslėpsi”. (Tėv. Balsas, nr. 64). 

Nuo tų kruvinų bolševikinio 
budelio rankų bėgo ir tebebė
ga minios žmonių. Tačiau kru-

jauniesiems talentams bei vi
suomenininkams, iškeliant mū
sų tautines, religinės ir poli
tines aktualijas. Prie modernių
jų duodu ir senųjų plokštelių 
muzikos, kurią lengviau supran
ta senoji karta. Bendrai, sten
giuosi patenkinti senakurius ir 
naujakurius.

—Kurie daugiau Jūsų pro
gramą remia?

Daugiausiai rėmė ir tebere
mia senieji ateiviai- bet yra ga
na nuoširdžių talkininkų bei 
rėmėjų ir iš naujakurių.

— Ko pageidautumėte iš lie
tuviškos visuomenės šio jubi- 
lėjaus proga?

Norėčiau, kad kai kurie me
nininkai būtų sukalbamesni; 
nors tautinių švenčių proga sa
vo sugebėjimais paįvairintų 
programą. Aš tam reikalui au
koju programos dalį, tai būtų 
gražu, kad ir talentingieji ne- 
sibrangindami prisidėtų. Be to, 
norėčiau matyti savo rėmėjus 
spalio 11 ruošiamame iškilmin
game bankete. Didžiausias ma
no troškimas, kad subirėtų ver
gijos pančiai ir dar kartą ga
lėčiau oro bangomis pasveikin
ti brolius ir seses Lietuvoje!

Reikia palinkėti, kad A. Knei
žio didžiausias troškimas grei
tai būtų įgyvendintas, o tos lai
mingos dienos laukia tėvynėje 
ir visame pasaulyje išblaškytie
ji susipratę lietuviai.

Lietuvos nelaimė iš tikrųjų 
prasidėjo ne prieš 15, o prieš 
20 metų, kai 1939 spalio mėne
sį Sovietų Sąjungą įkraustė 
Lietuvon raudonąsias bazes. Su
darytoji sutartis aiškiai pabrė- vinas režimas niekada nebuvo 
žė Sovietų Sąjungos garantiją, ir negali būti amžinas. Ateis 
kad nebus pažeista nei Lietu- teisingumo valanda, parodys 
vos nepriklausomybė, nei vi- žemė užkastas aukas, o bėgliai 
daus santvarka. Bet Sovietų galės grįžti namo.

rinktinių balsų paruoštas cho
ras ir solistai. Jautrią ir turi
ningą kalbą lietuviškai pasakė 
kun. J. Svagždys. Angliškai kal
bą pasakė adv. A. Mileris iš Lapkričio 20 bus šventinama 
Worcester, Mass. Programai va- Marijos šventovė Washingtone. 
dovavau ir pranešimus pada- Eažny{iai duotas Nekaltal Pra. 
nau aš pats. dėtosios vardas. Ta proga bus

— Kaip minite žymesnes specialios pamaldos visose JAV 
tautines ir katalikiškas šventes 
savo radijo programoje ir kaip 
bendrai tvarkotės?

PvbliaM aaml.M*Mltiy oecpt Mldaj 
WMka and July and Fim wa*k ia 

Aueuat wten publidad welrty.

Būtų bėgę žymiai daugiau, 
jei būtų suspėję ar įstengę, ar
ba mažiau, jeigu lyūtifkas sa
kęs, kad karas nesibaigs Lietu
vos išlaisvinimu. Prieš akis bu
vo viltis greitai sugrįžti, tačiau 
jokios vilties, kad bėglius kas 

Amerikos

Domcrtlc yaariy 
■rooldyn, N. Y. 
Half yaar --------
Foreign ... .........
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reikia atleisti. O čia, mano ūky, kiaulės, karvės, ja
vai čia materija. Dėl materijos kilo šis katakliz
mas, vadinamas bolševizmu. Augo lygumos žalios, 
javai ir medžiai, o pradėjo augti krematoriumai. Kri
to miestai į bedugnes, plasnojo degantys kaimai 
kaip, fontanai, nejudrūs milijonai praėjo žvanginda
mi grandinėmis, matydami draugo ir savo mirtis, 
pasirinkdavom draugo, pergyvenom pragarus ir tik 
atleisdami grąžinsim žemėn dangų.

—Gražbily, žinai, kad visa istorija buvo falšy- 
va, suklastota ir bjauri. Mes ją išvalom. Mes atitie
stam. Mes skundžiam, kaltinam ir kariam, —kietai 
kalbėjo Uogintas, tačiau Šimulis vis tebebuvo gied
ras:

—Korėm nagines, autus ir bolševikinius balvo- 
nus ant pagalių. Dabar kariam už kojų kitus. Links
mas darbas — korimas.

—Atėjo diena, kada baigiasi viskas, kada kraš
tas nusiauna nagines, išmeta balvonus, susigrąžina 
sąžines. Mes juk kalbame poterius ir sakome, kad 
atleisk, kaip ir ,savo kaltininkams. Reikia juk to lai
kytis. Bet išgerkim nesibarę, —kalbėjo Bruknys.

—O kas grąžins Sibire praleistą mano jaunys- rių, padus padeginsim ir atiduos. Aš jums padus Vėl jie visi mąstė. Uogintas tylėjo sukandęs
tę? Mano anie metai buvo nulis. Nurašyti, —jaudi
nosi Uogintas, o Bruknys galvojo, kad daugelyje rie
tu jo pusbrolis yra teisus, tačiau jis yistiek ginčijo:

—Ne, ne be 'prasmės čia kalbame. Užtardami 
žmones, tarnavusius bolševikams, galite išgelbėti 
juos iš kalėjimų, galite grąžinti žmonoms vyrus ir 
vaikams tėvus. Jūs, kurie nukentėjote, tai galite pa
daryti. Aš nedaug nukentėjau. Bet aš prašau jūsų. 
Tegu kiekvienas kaimynas atleidžia kaimynui ir bus 
baigta. Teismas yra bejėgis prieš atleidimą nuken
tėjusio žmogaus. Dvidešimt metų nuėjo velniop vy
resniajai kartai, karų generacijai ir todėl nebėra 
reikalo juos dar žlugdyti.

—Generacija, operacija, falsifikacija ir meliora
cija. 0 nėra nei gyvulių, nei kapčių, nei ežių, nei 
noro pradėti dirbti. Norisi viską gauti iš karto, taip 
greit, kaip greit viską praradai, —^šimulis giedrino 
abiejų pusbrolių nuotaiką.

padegusiu. Aš jus visus išvysiu kaip stovit. Kas at- dantis, lyg jam ką nors skaudėtų. Paskui tarė:
—Atleidimas yra vienas dalykas, o tiesa yra. ki-sitiko?

—Bartkus vežėsi rąstus, kuriuos tu jam davei. 
Kumelė koją nusilaužė, —ramiai aiškino Antanas. " namas. Kerštas turi būti vadinamas atlyginimu. Jei 

Bruknys pasikelia nuo stalo. Jis jaučia nedidelį 
svaigulį. Jis žvelgia pro langą. Už jo žaliavo pažįs
tami medžiai. Kitų nebuvo, kaip ir draugų. Jie buvo 
sunaikinti karo ar pokario metų. Jie išlėkė pro ka
miną, sukrito į debesų glėbius, arba jų lentomis kas 
nors aptvėrė savo varganą daržą. bolševizmą. Dievas nesisprogdino granatom, kad ne-

žmonės ėjo plačiais laukais. Tingėdamos ėjo išduotų savo tėvų. Dievas mirė ant kryžiaus už mus, 
lankomis karvės, riogsojo pagedę traktoriai, tarp jų o mes mirėm tūkstančiais už patį Dievą, už laisvą

jo žodį. Nesakykite, kad aš piktažodžiauju. Tiesa yra 
viena paties Dievo įdiegta.

—Ai viską padarysiu, kad Valnys būtų paleis
tas, —atsistojo Bruknys.

—AŠ viską padarysiu, kad jis būtų sušaudytas, — 
staiga vėl ramiai, beveik per ramiai pasakė Uogin
tas, tačiau Bruknys^gynė:

—Tegu ateina Vainienė ir verkia. Jos vyras bus Vaikai tokie gražūs ir tokie išbalę, —aiškino ūkve- —Moterys, duktė ir motina, verkia,
nuteistas. Aš nežinau kiek, bet jis kaltas daug. Už dys. —O kai mane trėmė į Sibirą, kai mano draugus
blogus pasirinkimus. Jis pasirinko komunizmą ir —Kiaulės. Perkūnėlis. Atiduok širmąją kumelę. guldė rinkoj, kai juokėsi iš jų, paklausk, ar jos ta-
jo vedamas sunaikino mane, mano brolį ir dėdę. Tegu vedasi. Pavalkus pridėk. Dar pasmaugs ant ka- da verkė, —vėl pradėjo pykti Uogintas.
Nekalbant apie daugelį kitų. Ir reikia atsilyginti šva- tino bernaudamas. Greit nešdinkis dabar. Aš jus iš- = —Taip, verkė .Verkė visos moterys. Net ir bol- 
riai ir be skrupulo, —šaukė Uogintas. mokysiu gyventi. Kolchozas mano, mano tėvo pali- ševikės, —staiga rimtai tarė Šimulis, net abu pus-

kimas ir niekas iš čia nieko negaus. Tegu pasiunta broliai nustebo .Po minutės Uogintas trenkė kumš- 
visos valdžios. Greičiau nešdinkis, dede, —Bruknys tinti į stalą: x
buvo piktas. —Aš seniai turėjau Valnį nušauti. Leiskime, kad

—Na, ir triukšmas, tegu Stalinai korėjėliai, — šoviau, bet nepavyko. Jis seniai nebegyvas. Jūsų
sukiojo tuščią stiklą Šimulis, —tegu velneliai gra- amerikiniai laikraščiai būtų rašę: Uogintas Juozas
žuolėliai, koks čia mitingas! - Nebesinori būti į agro- - — herojus. Nupylė komiteto pirmininką. Būtų rašę, 

kad partizanų kraujas liejasi. Bet aš, kiaulė, aš ne
nušoviau, aš atsiprašiau, kad pirma proga pasitaisy
siu. Jei tu, Vytai, jį išreikalausi, tai iš nušausiu.

vikšrų augo žolė. Visa tai buvo šimtus kartų maty
ta ir visa tai graudino ligi sopulio.

Bruknys priėjo prie komodos, ištraukė pistoletą 
ir tarė ūkvedžiui:

—Reikia pistoleto pribaigti? Prašau, imk.
—Ne. Jau užmušėm. Nebėra arklio. Nebesuveš

rąstų. Nebepastatys trobos ir reiks gyventi žieminėj.

Valandėlę jie visi patylėjo, lyg tam, kad galė
tų tylomis išgerti po stiklą. į duris kažkas nedrą
siai pabaladojo:

—įeikite. —šūktelėjo Bruknys.
į vidų įėjo ūkvedys Antanas ir nusiminęs tarė:
—Aš su prašymu.

—Atėjai laiku. Smalsumas ne reikalas ir ne pra
šymas. Einat ir einat kasdieną su visokiais prašy
mais. Manėte, parvažiuos amerikonas, parsiveš dole- nuotaiką.

techniku. Geriau jau pasikabinti ant medžio, 
žuolėlio, kuris gražiai žaliuoja, —vis poetiškiau nusi- 
teikdinėjo agrotechnikas Šimulis. Stikleliai gimdė
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Dievas už blogus darbus pragaru moka, tai jis atly
gina; jei dangumi, tai irgi, žodžio kerštas nėra.

—Dievas irgi pripažįsta amnestijas, —ramiai 
tarė Bruknys. Bet Uogintas atsistoja ir beveik rėkia: 

—Dievas nekovojo prieš šitą velnio išradimą
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O aš einu vėl žemės ilgesy 
Regėjimų liepsna liepsnot.

visus vaizdus į vieną, matau 
poeto veidą visada liūdną, su-

“AMERIKA PIRTY’, pastatyta Brooklyno Vaidintoji/ Trupės. Ii k. į d. 
V. Kidolis ir H. Dūda.

Visame tėviškės peisaže bu
vo kažkoks liūdesys. Seni tven-

Zinau, kad žemėje yra vieni namai, 
Kuriem dabar atein rytas nuostabus. 
Ten ilgesingai gieda praeities gaidžiai, 
Ir ūkininko žingsniai aidi ten 
Aplink namus. -

VYTAUTAS MAČERNIS

Tenai toli yra laukų,
Kur auga vien rugiai šviesių spalvų, 
Kur triukšmo, gatvių purvinų nėra. —

nūs” P. 
žmonės”, 
aidas’, F. 
šai”, Pr. 
birželį”.

Pasilenkiu prie žemės ir stebiu,
Kol rytmečio rasoj sudrėkusių klevų kvepėjime apsvaigsi 

man galvc

rime čia ir profesionalų dramos 
aktorių, gal jie ateitų į talką, 
gal susijungtų vyresnieji sce
nos mėgėjai ir tain *•••

Poetas Vytautas Mačernis
Spalio 7 sueina 15 metų, kaip 

žuvo poetas Vytautas Mačernis, 
” savo jaunystėje įsirašęs į lie- . 

tuvių literatūrą.

PAULIUS JURKUS

ir tragiškas dienas, kai reikė
jo atplėšti kojas nuo gimtosiom 
žemės. Horizontuose dundėjo 
patrankos. Neramu buvo tėviš
kėje. Tame nerime ir mes per- 
siskyrėme. Jį nukirto minosvai- 

..... džio sviedinys. Jo skeveldra pa
taikė į galvą. Mirė mano kie- 

. me ant mano motinos rankų.
Tuo metu vieni traukėsi, ki

ti artėjo. Greitosiom laidojo 
tėviškės kalnely. Bet ir čia at-

- . maurojo tankai, ir duobė li
ko neužkasta.

Ir dabar jis ilsis savo gim- 
tajame šarnelio kaime, prie gi
rios, kaip miškų karalius, apie 
kurį dainavo savo poezijoje. 
Sušvitęs kaip^.rarija,_ sviesta J. įųĮ^s$u4-l 
lamsią hagįTjK užgeso, pati- Ypač jis liūdnas buvo mies- 

v kęs ugnies pėdsaką.
Mus jungė draugystė.' Ntro 

vaikystės buvom pažįstami. Pra
bėgom tom pačiom dulkinom 
gatvėm. Sėdėjom tame pačiame 
klaupte bažnyčioje. Lankėm tas 
pačias mokyklas. Braidžiojom 
miškais, praklajojom naktis, 
degėm laužus. Drauge keliavom 
į Kauną ir Vilnių. Kai sudedu r šsaulėta, ar siautė audros.

te. Tėviškėje, kur sena sodyba, 
. kur didžiuliai klevai, eglių tvo

ros, kur kalneliai ir miškai, jis 
valandėlei pralinksmėdavo. Jau
natviškas džiaugsmas, lyg pa
klydęs paukštis, jį aplankyda
vo.- Bet neilgam. Vėl jis pasi
traukdavo į savo mintis, kla
jodavo po miškus, ar būdavo

Lietuviškoji grafika *yra vie
na labiausiai suklestėjusi mūsų 
meno šaka. Gyvybės ir savitu
mo jai suteikė sąlytis su mūsų 
liaudies medžio raižiniais ir 
apskritai su liaudies, menu. Pa
naudojus moderniojo meno lai
mėjimus, nauja lietuvių daili
ninkų karta iš liaudies meno 
sėmėsi įkvėpimo, senas tradi
cijas išvystė savaip ir taip su
kūrė pajėgią ir imponuojančią 
mūsų grafiką.

PAULIUS AUGIUS

-kiek apskurdę namai ir aplin
kui vienišų laukų platybės.

Savo namiškių tarpe buvo 
lyg anas Anderseno pasakos 
biaurusis ančiukas. Namiškiai 
jo nesuprato, ir dažnai pasijus
davo tik svečias savo gimtinė
je, tik nereikalingas įnamis.

Buvo gimęs 1920 birželio 6. 
Tėvai su senom bajoriškom 
tradicijom, plačiu mostu ir iš
eiga. Nors buvo daug žemės ir 
ųniško, bet nebuvo rankų, ku
rios visa apglėbtų. Tad Vytau
tui reikėjo patirti ir vargo, 
ypač vyresnėse gimnazijos kla
sėse besimokant it studijuojant.

Jo poetinis talentas prasivėrė,

esant gimnazijos penktoje Ha- tindamas žmogaus ilgesį ir liū- 
sėje. Pradėjęs rašyti, greit bren- desį.
do ir jau gimnazijoje sumanė 
parašyti “Vizijas’
biausį savo kūrinį. Jų pradžia 
parašyta kaip tik tuo metu. ,

Vytauto Didžiojo universite
te Kaune studijavo anglų kal
bą; persikėlęs į Vilnių, pradėjo 
studijuoti filosofiją. Norėjo bū
ti poetu mąstytoju, o paskuti
niu laiku daugiau linko į filo
sofiją. s -------—

... . šalia tiesioginių studijų uo
liai brandino savo talentą, daug 
skaitė, mokėsi svetimų kalbų. 
Rašė gi mažai, daugiausia va
sarom.

Uždarius Vilniaus universite
tą 1943, apsigyveno tėviškėje ir 
čia atsidėjo ištisai poezijai. Čia 
gimė idėja parašyti “Metų so
netus”. Pilnai jų nebeužbaigė, 
yra apie 80 sonetų.

Poetinis Vytauto Mačernio 
palikimas nėra gausus: “Vizi
jos’, ‘Metų sonetai’ ir dar 
pluoštas kitų eilių. Tačiau jų 
vertė nemaža. Jis vienas iš pir
mųjų tos kartos poetų išsiver
žė iš formalistinės poezijos 
ir prakalbėjo savais žodžiais ir 
mintimis, skleisdamas bei gi-

Visa jo poezii&yra ieškoįi- 
patį stam- . mos prasmės, veržimasis pro 

liūdesį į šviesą. Poetas liūsta 
dėl sunkios žmogaus kasdieny
bės; liūsta, kad žemėje klajoja 
paukščiai, skleisdami mirties še- 
šešėlį; kad visa, kas gražu, turi 
sudužti. Jis kenčia sielos alkį, 
svajoja apie prarastą rojų, apie 
žmones, kurie suras prasmę. 
Tikpergalėjęssavo liūdesį, sa
vo skausmą išbridęs, pamato 
šviesesnį rytojų, saulės nušvies
tus kelius.

Gyvas būdamas, Vytautas Ma
černis neišleido nė vienos sa
vo knygos. Tik po mirties Vy
tautas Saulius 1947 Romoje pa
skelbė jo “Vizijas”, pridėda
mas dar ir kitų eilėraščių.

Šiuo metu, minint jo mirties 
15 metų sukaktį, išleidžiami vi
si jo raštai, suredaguoti Kazio 
Bradūno. Iliustracijas piešė 
Paulius Augius, išleidžia Vytau
to Mačernio studijų draugas 
dr. Albinas Šmulkštys. 
Iš šios knygos visi pamatys, 
koks didelis ir turtingas jo 
minčių pasaulis ir kokia svari 
jo poezija. Tai bus vienas iš 
gražiausių paminklų poetui.

Staiga girdžiu: '
Iš ten, kur šviečia vaiskios tolumos, 
Saldus traliavimas atklysta į mane, 
Ir žinau: piemo tarp pirštų meldą laiko 
Ir pučia, eidamas aukštyn upe 
Ir taip, tartum upė nerami, 
Vingiuojanti tarp girių mėlynų ir pelkių, 
Tasai traliavimas ligi širdies gelmių giliausių smelkias.

Ir ašen laimės svaiguly
Giržiu kaip meldo paprasta daina ■- 

‘Pažadina iš miego slėnius ir laukus.
Matau: išeina Jai^nJ^rrnal^^^^m^^  ̂
Ir keliasi miglom jas liūdesys sunkus.
Vėl slapias po stogais šikšnosparniai juodi.
Pabūgę rytmečio šviesos...

Vėiiau pastatyti šie veikalai: 
Katzebuko "Paskutinis šposas”, 
Gutkęs “Melagėlis”, Čiurlionie
nės “Pinigėliai”, “Aušros sū- 

Vaičiūno “Naujieji 
V. Vingio “Tėvynės 
Neyeravičiaus “Prie- 
Naumiestiškio “Aną

Darbininko 64 nr. buvo 
trumpa žinutė, kad užsidaro 
Brooklyno vaidintojų trupė, ku
riai vadovavo aktorius Vitalis 
Žukauskas.

Kodėl užsidarė beveik dešim
tį metų veikusi ? .

Atsakymą suteikė pats gru
pės vadovas Vitalis Žukauskas.

Šį pavasarį trupė turėjo lik
viduoti visą savo turtą: deko
racijas, butaforiją, baldus. Vi
sa buvo sukrauta Apreiškimo 
parapijos mokyklos palėpėje, ir 
priešgaisrinė apsauga liepė vi
sa išvalyti. Nesuradus kitur pa
talpos, . turtas apie 1,500 dol. 
vertės buvo išmestas ir Sunai
kintas.

Trupė buvo užsimojus 
rudeniui statyti “Pirmąjį skam
butį’. Jau buvo daromos re
peticijos, bet pasirodo, kad 
sunku suburti scenos mėgėjus. 
Dalis jų studijuoja, dalis dirba 
vakarinėse pamainose, kitam 
dar tenka ilgiau padirbėti dar- 

tų sukakties proga surengtų boyietėje. JTaip^laiko ir nebe- 
apžvalginę parodą.

Nuo 1934 dalyvavo visose 
lietuvių dailininkų parodose Lie
tuvoje ir užsienyje, grafikos pa
rodoje Čekoslovakijoje, Rygo
je, Taline. 1937 Paryžiaus pa
saulinėje parodoje, Italijoje, 
tremtyje gyvendamas įvairiuo
se Vokietijos ir Austrijos mies
tuose, Belgijoje, Olandijoje, 
JAV 1938 Chicagoje, New Yor
ke, Rochestery. 1938 Kauno pa
rodoje gavo pirmąją premiją 
už grafikos darbus. Nuo 1940- 
41 buvo Kauno Meno Mokyk 
los ir Vilniaus Dailės Akademi
jos dėstytojas. Jo kūrinių yra 
Lietuvos muzėjuose ir Chicago
je, kur dabar gyvena.

Dūda, V. Dėdinienė, A. Gadei- £ 
kytė, V. Gintautaitė, J. Gru- J 
žauskas, E. Juzumas, L. Kar- t 
mazinas, L. Kašiubaitė, P. Ke- > 
zys, V. Kidolis, A. Kundrotai- > 
tė, J, Lapurka, E. Liogys, A. 
Mikulskytė, P. Nekrošius, E. 
Paulauskas, A. Ratkelis, J. Sir- 
tautaitė, R. Tilvikaitė, St. Vaš-

darydamas juos lyg- rykštes; jo 
žmonės sunkūs, jo nameliai 
prilipę prie žemės. Visa tai su
daro senovės įspūdį, ir jo pa
veikslus žiūrėdamas tartum 
skaitai gilą senovės knygą. 
Tai Žemaitijos epas, kuriame 
yra gilios dvasios ir savotiškos 
nostalgijos.

Paskutiniu laiku rūpestis kas
diene duona dailininkui nelei
džia atsidėti kūrybai. Tačiau jis 
turi visą pluoštą gražių, dar 
niekur nematytų grafikos dar
bų. Tad būtų verta, kad 50 me-

Prie jos augimo daug prisi
dėjo ir dailininkas Paulius Au
gius (Augustinavičius), kuriam 
rugsėjo 2 suėjo 50 metų. Gi
męs jis žemaičių Kalvarijoje, 
mokėsi Kaune ir Paryžiuje, kur 
susipažino su kraštutinėm mo
dernizmo srovėm, su naujomis 
technikomis. Visą savo talentą 
ir patirtį panaudojo Žemaičių* 
senovei atkurti. Jis iliustravo 
Žemaitės Petrą Kurmelį, M. Va
lančiaus Žemaičių Vestuves, su
kūrė Žemaitijos simfoniją, spal
votomis iliustracijomis išpuošė 
Pupos pasaka ir sukūrė monu
mentalų ciklą—Egle žačių ka
ralienė, padarydamas per 100 
paveikslų.

Kai pažiūrime į jo medžio 
raižinius, jia primaną kraitinių 
dėžių papuošalu*, kvr vyrauja

koratyviškumą P. Augius išvys
tė ir susidarė savitą formą. Sa
vaip jis stilizavo medžius, pa-

lieka repeticijom.
Šie du faktoriai ir buvo pa

grindiniai, privedę prie trupės 
likvidavimo. >

Trupė pradėjo organizuotis 
1950, atvykus su nauja emigra-

Pradžioje buvo įkurta studija, 
susipažinta su scenos meno pa
grindais. čia Vitaliui Žukaus
kui dar talkino operos solis
tas VI. Ivanauskas, dėstęs tar
seną ir balso pastatymą. Savo 
patyrimu dar pasidalijo ir ži
nomieji aktoriai Juozas Palu
binskas ir Henrikas Kačinskas.

Pirmas pasirodymas įvyko 
1951 vasario 25. Buvo pastaty
ta J. Keturakio - Vilkutaičio 
komedija “Amerika pirtyje’.

kys, A. Zelenkevičius, Z. Zub
rys, V. Žebertavičius, M. Žu
kauskienė. Taip pat su trupe 
yra vaidinusi A. Dauguvietytė.

Užsidarymo žinia nėra džiu
gi; Žmonės dar mėgsta lietu
viškus vaidinimus ir juos mie
lai lanko. Be to, ir mažesnės

Veikalai bent po kelis kar
tus suvaidinti Brooklyne, di
desnė jų dalis išvežta į apylin- 
kines lietuvių kolonijas, aplan
kyta Baltimorė, Philadelphija, 
New Britain, Elizabethas, Pa- 
tersonas.

Spektaklius apipavidalino
dail. C. Janusas. J. Juodis, Pr. lietuvių kolonijos turi savo vai- 
Lapė, P. Osmolskis, R. Viešu- dintojų ratelius. Brooklynui juo 
las. labiau reikėtų išlaikyti savo se-

Trupėje dalyvavo šie valdin- nas tradicijas, 
tojai. T. Alinskas. A. Bobelis, 
E. Brokaitė, V. Bukšnaitis, H.

Tos tradicijos siekia 19 am
žių. Amerikoje 1889 gruodžio 
31 Plymouth, Pa., buvo pasta
tytas pirmas veikalas lietuvių 
kalba; tai A Turskio “Be su- 
menės’.

Vėliau visur organizavosi 
scenos mėgėjai. Tiek čia Ame
rikoje, tiek Lietuvoje scenos 
mėgėjai yra nuveikę tikrai daug 
— jie prisidėjo prier lietuviš
kos sąmonės palaikymo. Per 
vaidinimus buvo permestos pat
riotinės idėjos į žmonių mases, 

aktualijos, 
spektakliai 

prie teatro

iškeltos rūpimos 
Kartu tie mėgėjų 
lietuvį pripratino 
meno.

Nors Brooklyno
rė tik mėgėjai entuziastai, bet 
jie save pateisino. Duodami^ 
kasmet po naują spektakli, jie 
pratęsė senas tradicijas ir kar
tu bent dalimi patenkino žmo
nių teatro alkį. Suprantama, 
ateina nuovargis, pamažu dings
ta entuziazmas. Tačiau norėtų
si prašyti, kad grupė persior
ganizuotų. Tegu nebūna tai vi
siškas užsidarymas, tegu būna 
tik vieno larr« - —

Stasio Būdavo romanas “Rūs
ti siena” jau greit bus atspaus
dintas. Leidžia Rūtos leidykla 
Kanadoje. Romane vaizduoja
mi knygnešiai. Tai to paties au
toriaus “Varpai skamba” roma
no tąsa. Pirmojo romano vei
kėjas užaugęs pasidaro knyg 
nešiu.

Prof. K. Pakstaš pakviesta? 
dėstyti rusų kalbą Steubenvil- 
lės kolegijoje, Ohio.

Stasys Yla drauge su prof. 
A. Saliu baigia parengti lietu
viškų ir krikščioniškų vardų 
vardyną, sutvarkytą kalendo
riaus. tvarka. Pirmieji darbai 
buvo atlikti prieš keletą metų. 
Daug sutelkta lietuviškų vardų, 
nurodant ir jų kilmę. Taip pat 
ir krikščioniškieji vardai turės 
savc> metrikas. Pilnai pareng
tas vardynas bus išleistas ats
kira knygute.

Rašytojas Stasys Laucius iš 
Anglijos persikėlė į Ameriką; 
apsigyveno Chicagoje.

Čiurlionio galerijoje Chicago
je nuc spalio 24 iki lapkričio 
1 bus grupinė meno paroda, 
nuo lapkričio 14 iki 22 prof. 
dail. Adomo Varno 80 m. am
žiaus jubilėjinė meno paroda 
ir gruodžio 5 iki 13 dail. Albi
no Elskaus paroda.

Albinas Elskus buvo 
paminėtas profesiniam 
ir dekoratyvinės dailės 
le “Interio Design” 'rugpjūčio 
nr. Jis dirba vitražus vienoje 
studijoje New Yorke.

Tokyo mieste įkurta galerija 
vakarų menui. Paveikslų rinki- ’ 
ny yra garsių prancūzų daili
ninkų. Prieš keturiasdešimt me
tų šiuos paveikslus buvo Įsigi
jęs japonų pramonininkas Ko- 
jiro Matsukata. Po šio karo 
prancūzai buvo juos atsiėmę. 
Po ilgo bylinėjimosi šių metų 
pavasarį japonam buvo grąžin
ti 308 tapybos "darbai ir 63 
skulptūros. Jų tarpe yra Reno ir. 
Gauguin. Rodin. Delacroix, Ce- 
zanne kūriniai.

Haydeno opera “II Mondo 
della Luna” (Mėnulio pasaulis) 
pirmą kartą statoma Haagojc. 
Olandijoje. Iki šiol buvo žino
mi šios operos tik du veftcsmai. 
Prieš porą metų surastas ir tre
čias veiksmas.

Geriausiu vokiečių šių metų 
filmu išrinkta komedija — 
“Didvyriai”, pastatyta pagal 
Bernardo Shaw to paties vardo 
veikalą.

Tarptautinė muzikos šventė 
rengiama kitais metais Koelno 
mieste Vokietijoje. Vieną savai
tę bus statomos pačios naujau
sios OpėtoS.

Naujos katakombos surastos 
Via Ostiensa Romoje. Katakom
bos gerai išilailūusios, turi ge
rų freskų su Senojo ir Naujo
jo Testamento scenomis.

"Zuzana', amerikiečio muzi
ko Carlisle Floyd opera, pirmą 
kartą pastatyta V. Vokietijoje. 
Praeitais metais, kai vyko Briu
sely tarptautinė .paroda, ją ten 
statė New Yorko opera.

Roberto Schumanno namai, 
kur jis mirė Bonnoje, per ka
rą buvo apgriauti. Dabar mies
tas nusprendė jų nerestauruoti.

Hans Baldung Grien, vokie
čių dailininko, vieno žymiau
sio Duererio mokinių (1484 - 
1545), kūrinių paroda sureng
ta Karlsruhe mieste, Vokietijo
je. Jo kūrinius paskolino Euro
pos i ^Amerikos muzėjai.

Anne Frank dienoraštį, pa
gal kuri yra pagamintas ir fil
mas, viena Amsterdamo leidyk
la išleidžia originaliniame, ne
taisytame tekste. Anne Frank 
savo dienoraštį parašė Amster
dame, besislapstydama nuo vo
kiečių geštapo policijos.

Suklastotas Murillo
Vienas iš garsiausių Vatika

no galerijos paveikslų “Misti
nės šv. Katarinos jungtuvės”, 
kuris buvo priskirtas ispanų 
dailininkui Bartolomeo Murillo 
(1618 - 82), kaip dabar paaiš
kėjo. yra visai ne Murillo. 
šventosios paveikslas yra nu
pieštas ant gamtovaizdžio, ku
rio kilmė datuojama 17 am
žiaus gale. Šio gamtovaizdžio 
Spalvos, uždėtos ant drobęs. iš
buvo mažiausiai šimtą metų, kol 
ant jų buvo nupiešta šv. Kata- 
rina. Tuo metu Murillo jau sc 
nai buvo miręs.

Surastas Atilos kapas
Vengrų istorikai mano, kad 

jiems pasiseks išaiškinti Atilos 
kapo paslaptį. Pagal vieną se
ną padavimą hunų vadas Ati- 
la buvęs palaidotas 453. metais 
vienos upės dugne. Tai esąs 
Dunojaus įtakas Tbcis. Dabar 
upės vaga pakeista, ir senoji
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KAS RŪPINOSI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE?

Kęst.

Kasperavičiūtė Kana

ALBERT F. PETERS

KAIP PATEKTI į Vilią Joseph Marle, Newtown, Pa. (Nukelta į 7 psl.)

gyventi apie 
bus pati mo

derniškiausia iš čia esančių tos 
rūšies įstaigų. Namuose bus 
koplyčia, rekreacijų salės, pato
gumai ir kiti priedai.

popiet.
Namuose galės 

107 seneliai. Tai

su vokiečiais ir. antra, reikalą-

lu vadovaudamiesi galime ti
kėtis laimėjimų. Be minėtų ku
nigų ir parapijos klebono kun. 
J. Raštučio, dar dalyvavo kun.

mėti. Bus trumpa programa,

jo priešininkų mėgiamas kal
tinti “ištikimybe carui”, kalbė-

griauta neviena ideali lietuviš- metų. Tašau tik prieš dve- 
ka šeima. Taip griūva Lietu- jis metus, atsikėlus čia.moky-

Office: 
11S-55 OUEENS 8LVD.

‘Vorwaerts” (Pirmyn)

cijų... Mūsų socialistų pro-

Lietuvių, tauta bei jos laisve, 
kaip matėme praėjusį kartą, 
rūpinosi ne vieni tik “apšvies- 
tesnieji” ir “pažangieji’, ku
riuos K. Bielinis ir J. Vlks iš
kelia prieš patriotus kunigus. 
Valia kiekvienam savosios gru
pės veikėjus kelti, girti ir šlo
vinti, bet nevalia žeminti kitų. 
Ypač tai netinka daryti praei
tį nušviečiant Kas praeityje 
mato tik tai, ką nori matyti,

ją į Sąjungą ir balta šanna nu
barstė jos narių galvas. *

Lietuviška patarlė apie idea
lią moterį sako: “Ji tinka prie 
tanciaus ir prie rožančiaus”. 
Taip buvo galima pasakyti ir 
apie susirinkusias į seimą są
jungietes. Rytais jos meldėsi, 
dieną posėdžiavo, o vakarais 
linksminosi

Svarstė ne tik savo organi
zacinius reikalus, bet ir tokius 
klausimus, kaip stipendijų sky
rimas gabiems lietuviams mo
kiniams. O jų protestą prieš 
Maskvos diktatoriaus atvykimą 
į JAV įsidėjo net Hartfordo 
amerikoniškoji spauda.

Koncertas, skirtas prel. J. 
Ambotui pagerbti, buvo ypa
tingai šeimyniškai jaukus. Pro
gramą išpildė Worcester, Mass. 
moterų choras, vadovaujamas 
Mrs. G. Kaneb. /

PreL L. Tulaba pasinaudojo 
ta proga kreiptis | sąjungietes, 
kad jos savo pavyzdingose šei
mose išaugintų jam būsimų 
klierikų, kurių taip trūksta jo 
vedamai kunigų seminarijai Ro-: 
moję. Prelatui žodžių pirkti ne
reikia. Ką matė ir girdėjo, va
žinėdamas po pasaulį, tą viską 
gyviausiai atpasakojo klausyto
jom.

Seimo užbaigimo banketas 
su 160 svečių, susodintų prie 
kalakuto vakarienės, be žodžių 
pasakė labai daug apie seimo 
organizatores. Kai žmogus deda 
širdį, padaro tikrai daug. Nors 
buvo sudaryta speciali komisi
ja seimui rengti, bėt daugiau
sia rūpesčio ir darbo vistiek 
krito ant Hartfordo kuopos pir
mininkės Marcelės Kortenaitie- 
nės pečių. Bet ji su lietuviškos 
mamytės kuklumu nenori visos 
garbės sau vienai prisiimti. M. 
Kprtęųaitieųę jĮękoja,... Mances- 
ter, New Britain ir New Haven 
kuopoms, kurios, kaip artimiau
sios kaimynės, rėmė seimą 
gausiu atsilankymu.

Seimas išsiskirstė, palikęs la
bai gerą įspūdį. Bet tikra jo 
sušaukimo nauda bus pasiekta 
tik tada, jeigu jo nutarimai bus 
įvykdyti ir planai įgyvendinti. 
Taigi, darbas kuopose dar tik 
prasideda.

Statybos darbus rūpestingai 
vykdo J. Augustinavičius — 
Neris B-vė, Ine.

Tam ano meto įvairių Lie
tuvos srovių nusiteikimui siek
ti laisvės atitiko ir 1896 gegu
žės 1 socialdemokratu suvažia-

Oeal person to person. 
Coli u$, day or night'

vimą tik autonomijos, o ne ne
priklausomybės. Galima tai pa

klausomą Lietuvą. Nurodęs dau
gelį Europos ir P. Amerikos

vos kariuomenės savanoris, su
laukęs 56 metų, mirė rugsėjo 
27 Clevelande; palaidotas Kal
varijos kapinėse. Lietuvoje il
gus metus buvo Raseinių apskri
ties sekretorius.

dos stalo teniso pirmenybėse 
Toronte laimėjo meisterės var-

— Waterbury, Conn., Lietu
vių Moterų Klubas spalio 17, 
šeštadienį, lietuvių parapijos 
didžiojoje salėje ruošia pobūvį 
savo veiklos penkmečiui atžy-

Lietuvos Katalikių Moterų 
Sąjungos seimo bankete (rugp. 
19> prel. P. M. Juras' išreiškė 
tokius linkėjimus: Tegul jūsų 
namai būva tokie, kad jūsų kai
mynai ir pažįstami žinotų, jog 
čia gyvena sąjungietė”. Kokie 
jie turėtų būti, prelatas nenu
sakė. Aišku, kad visais atžvil
giais pavyzdingi. Sakysime, kad 
ir tokie.

“Kaip malonu, kada -po dar
bo grįžęs namo gali ramiai pa
ilsėti, atgauti jėgas. Vargu ar 
rasčiau čia tolų jaukumą, jeigu 
mano žmona Milda tuo nepasi
rūpintų. Ji taip pat dirba, bet 
grįžusi namo anksčiau už ma
ne, suspėja mums ir skanią va
karienę paruošti, ir mažuoju 
Algiuku pasirūpinti. Mano Mil
dai visada darbo pilnos rankos’ 
— taip džiaūgiasi savo jiamų 
jaukumu pilietis K. iš Joniškio 
rajono.

Tai irgi sąjungietes namai. 
Tik ne tos, kurią prel. Pr. Ju
ras turėjo galvoje, o lietuvės 
moters, kuri nėra giriama už 
jos darbštumą ir pasiaukojimą 
savo šeimai. J. Kauneckienė 
net šaukiasi į pagalbą “genia- 

riaūsLemno’’'*routoriteto, kad 
tik daugiau suniekintų tokias 
moteris, kaip minėtoji Milda, 
kurios “yra religingos, ieško 
užtarymo Dievuje” ir laimės sa
vo šeimoje.

Savaime aišku, kad tvirta ir 
laiminga šeima yra tvirtovė, 
kurioje pavergtas lietuvis mė- 

- gina išlaikyti savo religiją ir 
tautiškumą Todėl J. Kaunec
kienė mėgina tokias šeimas 
griauti. Ji yra dar tik biologi
jos mokslų kandidatė. Taigi, 
reikia gerokai pasidarbuoti ko
munizmo labui, norint aukščiau 
palipti karjeros slidžiais laip
tais. Kol ji tai padarys, bus su-

šventinimo pareigas atliks pre
latas Thomas J. Rilley, Katali
kų Labdarybės direktorius. Iš 
Chikagos atvyks Motina Adora- 
ta. Dalyvaus vietinės gimnazi
jos personalas, seserys, svečiai, 
statybininkai ir kiti. Pašventi
nimo apeigos prasidės 3 vai.

šv. Kazimiero mokykla vei
kia Amsterdame beveik nuo 
pat parapijos įkūrimo, 1904

jas turi neabejotinai gražią pro
gą šį darbą paremti savo au
ka, nes darbas tikrai didelis. 
Gera, kad seselės tokio didelio 
darbo drįso ihitis, gera, kad pa- 
vargusiems bus kur apsigyven-

apšvietimas, tinkamiausias a- 
kims. Mokyklai nupirkti nauji 
suolai. Sienose įdėtos naujos 
lentos rašymui, o taip pat ir 
kortinės lentos įvairioms moks- 

voje religijos ir tautiškumo at- tojauti Nukryžiuotojo Jėzaus lo. priemonėms pakabinti. Trys 
sparos punktai.

šviečiama caristinė Lietuvoje 
priespauda ir pabrėžiamas lie
tuvių tautos laisvės siekimas, 
reikalaujant Lietuvai pilnos au
tonomijos. Atsišaukimas rodo 
lietuvių socialdemokratų ryši

specialybė — genetika arba pa
veldėjimas augmenijoje, spe- 
sialiai miškų. Tokių specialistų 
nedaug.

tų programos punktas, jeigu ir 
buvo pirmas tarp kitų grupių 
politinių programų, tai prof. J. 
Jakštas teisingai nurodo, kad 
jis išplaukė iš visuotinės euro
pinio socializmo doktrinos, o ne 
iš specifiškų Lietuvos sąlygų 
ar kokių istoriniu reminiscen-

tuviais esame mes gimę, lietu- 
būt! Šiluvos

FOREST MILLS, M. 
Vlrginia 3-1477

Man’s confused.
Facing-taw suit 
Has Insurance M M Ag»wt 
Poor.soul. Mušt cafl Mmeoot. 
Būt who? Conhiyon njfuril. 
Morai? Buy Insurance 
from local Hartford Agent 
That’s us.

tiška respublika, susidedanti iš 
Lietuvos, Lenkijos ir kitę ša
lių, paremta ant liuosos federa
cijos". Bet šis socialdemokra-

vaišės ir šokiai. Pradžia 7 vai. 
vak.

— Robertas Juknaitis, Lietu-

žiūri ne praeities, ^„dabarties Kun. K. Pakalniškis savo re- 
akimis, ir dargi tokiomis, ku- daguotojė “Apžvalgoje” 1893 
rios. labai šviesiai temato sa- - ryšium su Kražių įvykiais taip 

pat kėlė Lietuvos laisvės min
tį tokiais žodžiais: “Užmušinė- 
jate mus ir žudote tarp Alto
rių! Sakau jums Išganytojaus 
žodžiais: jog atsišauks mūsų 
nekaltas kraujas į dangų ir at
keršys jums V. Kristus, kaip 
atkeršijo Jeruzalės miestui, ne
palikdamas akmens ant ak
mens. .. Visi tie kraugeriai, ku
rie dabar mus persekioja ir 
žudo, patys pražus, o Lietuva 
su šventu Kryžiaus ženklu lais
va liks" (Nr. 23). ’

“Varpas” 1896 sausio mėn. 
išreiškė viltį, “kad virs kada 
nors laikas, kada Lietuva pati 
valdysis save išliuosuodama nuo 
svetimtaučių jungo”.

Ir “Tėvynės Sargas”, kuris

dėtos bažnyčioje, kur mokyklos 
vaikai gražiai sugiedojo ‘Mari
ja, Marija”, sukalbėjo rožan
čiaus paslaptį ir dalyvavo Švč. 
Sakramento palaiminime. Kun. 
K. Balčys priminė, kad susirin
kome čia paprašyti Dievo pa
laimos, kad šioje mokykloje

vuosius.
Dar vienas iš pavyzdžių, kaip 

praeityje tik savuosius matoma 
vaiskioje šviesoje, yra Lietuvoj 
nepriklausomybės idėja, priski
riama socialdemokratų nuopel
nam. Kas Lietuvos w praeitį ge
riau pažįsta, tą stebina tokie 
nuopelnai. Atrodo, tartum Lie
tuva niekada nėra turėjusi sa
vo nepriklausomybės, o po Lie
tuvos - Lenkijos paskutiniojo 
padalinimo (1795) niekam nė 
galvon nebuvo atėjusi toji min
tis. Neminint jau sukilimų 
(1831 ir 1863), dar Napoleono 
laikais kunigaikštis Kleopas O- 
ginskis rūpinosi, kad caras* A- 
.leksandras I duotų Lietuvai 
bent autonomiją. Bet ir nesie
kiant taip toli, antai, dr. J.

Seserys kazimierietės prie 
Philadelphijos turi ūkį — Vil
ią Joseph Marie—kuriame yra 
tikrai moderni gimnazija, sta
tyta prieš 2 metus. Dabar bai
giami statyti didžiuliai mūro 
namai tiems, kurie sulaukia eil- 
gesnio amžiaus.

Spalių 11 (sekmadienį) šven
tinamas kertinis akmuo. Pa

rimąs, irasęs savo programon 
dabar ris brėžte pabrėžiamą 
punktą: "Savistovi, demokra-

jų nuoširdus darbas atneš tik
rai gražių vaisių. Nors naujų
jų tremtinių tėra vos kelios šei
mos, tačiau beveik risi vaikai 
mokykloje yra lietuviai.

šiuo metu niokosi 172 vai
kai, nes daugiau netelpa, žino
ma, jei mokykla būtu didesnė,w . vi3is norime

būtų auklėjamas! Dievo meilei tada būtų didesnis mokinių M , užtarvkT mus’” 
ištikimais ir savo tėvynę mylin- skaičius, bet lietuviai nebelik-

Tikrai krikščioniškas aukoto- čiais žmonėmis. tų daugumoje. Kartais verta Viešpatie, laimink šios mo-
... pagalvoti: kam statomos mili- kyklos darbą!

Šv.č. Sakramentu palaimini- jonjnės mokyklos lietuviu pini- 
mą suteikė ir vėliau mokyklą 
pašventino Schenectady lietuvių * 
parapijos klebonas kun. Alfon- ’r
sas Petraitis, asistuojamas kun.
Mato Cyvo ir kun. Petro Jo- '
naido. Po naujo mokyklos kry- 
žiaus pašventinimo, kun. A.
Petraitis priminė, jog vien kry- *
žius suteikia prasmę žmogaus x .

Seserys visus mielai kviečia gyvenimui. Tik kryžiaus ženk- A
į Vilią Joseph Marie, Holland
Road, Newtown, Bucks County,
Pa. Yra kuo pasidžiaugti, yra 
ką pamatyti. Ig. M*.

damas apie tėvynės meilę, guo-. 
dė ir ragino: “Broliai lietuviai, 
mylėkime tėvynę ne žodžiais, 
bet darbais ir .tiesa. Tada tai 
atgys ir atsikels mūsų mylima 
tėvynė Lietuva: atgys ir ap
dengs garbe mūsų kapus, o 
mūsų vaikams duos laimę ir 
laisvę” (1896, nr. 6).

Juozas Grabys ir kun. Jonas 
Krivickas."

Tenka pastebėti, kad ..Ams
terdamo mokykla yra tikrai 
laiminga lietuvybės atžvilgiu.
Perėmus mokyklos vadovavimą 

seserims, kurios išgelbėjo šią platūs išėjimai įgalina moki- Nukryžiuotojo Jėzaus seserims,
Tę liūdnę faktų akivaizdoje mokyklą, mokinių skaičius ėmė nius aliarmo atveju apleisti pa- lituanistikos dėstymas čia ypa- gliu 1892 ‘Apšrietoje” pasi- 

L.KJASga, kurios tikslas ugdy- _ sparčiai didėti. Tad teko suda- talpas per 30 sekundžių. Įves- tingai sustiprėjo, šiemet dėsto sakėP už demokratiškaJ neprą 
ti savo narėse religinį ir tauti- ryti planus mokyklą padidinti ta taip pat automatiška gaiš- 
nj susipratimą, įgauna dar dau- ir sumoderninti patalpas.
jpiau retkinflė^i ir svarbos šian- Scena buvo panaikinta. Salė 
dieninėje lietuviškoje visuome- susiaurinta iki paprasto kori

doriaus, kad būtų galima padi-
Sąjunga dar gyvuoja. Tai į- dinti klases. Naujos sienos pa

rodė S-gos seimas, susirinkęs statytos su insuliacija ir apkal- 
Hartforde. Jis praėjo sėkmin- tos beržine faniera. Visi elekt-

gramos autoriams pirmoj eilė
je rūpėjo ne tiek Lietuvos by- 
koks savarankiškumas. kiek 
tautų federacija, paimta tada 
iš visuotinai prigijusio europi
nio socializmo mokslo” (Aidai, 
1959 Nr. 3. 140 p ).

Neseniai laikraščiuose skaitė
me. kad Dortmundo archyve. 
Vokietijos socialdemokratų laik
raščio 
komplektuose (1898 lapkričio 
22) rastas atspausdintas Lietu
vos socialdemokratų partijos 
atsišaukimas ryšium su Murav
jovo paminklo. Vilniuje atida- 
rvmu. Tame atsišaukime nu-

— Darbininkas kitą savaitę 
dėl Kolumbo šventės pirmadie
nį; spalio 12, išeis tik vieną 
kartą — trečiadienį, spalio 14. 
Visos korespondencijos ir skel
bimai, kurie paprastai taikomi 
penktadienio numeriui, redakci
ją turėtų pasiekti bent viena 
diena anksčiau.
“ — Amerikos Lietuvię R. Ka- 
talikę Kongresas prasidės lap
kričio 27, penktadienį, pamal
domis Aušros Vartų bažnyčio
je New Yorke. Mišias aukos 
Federacijos dvasios vadas prel. 
J. Balkūnas, pamokslą sakys 
Kultūros Instituto pirmin. prel. 
Pr. Juras.

— Detroito šv. Antano pa
rapijos klebonu, vietoje miru
sio kun. I. BoreiŠio, paskirtas 
kun. Juozas Stanevičius. Į pa
reigas įvesdintas spalio 4, sek
madienį.

— Chicagos ateitininkai sen
draugiai po vasaros atostogų 
spalio 10 ir 11 Jaunimo Cent
ro koplyčioje ir salėje renkasi 
susikaupimo dienom. Paskaitą 
apie moderniąją psichologiją 
Amerikoje -skaitys -prof. J? Pi- 
kūnas iš Detroito.

— Kūn. Kazimieras Skripkus, 
vienas iš uoliųjų Lietuvių Su
sivienijimo (LRKSA) organiza
torių, šiemet yra sulaukęs 90 
metų. Jis gimė 1869 rugpiūčio 
30 Dukšių km., Žagarės valsč. 
Kunigu įšventintas Kaune 1892. 
Amerikon atvyko 1904. Ilgiau
siai (1917 - 1944) klebonavo šv. 
Juozapo par. Binghamton, N.Y. 
Dabar ten tebegyvena kaip pen
sininkas. Antrasis tiek pat me
tų sulaukęs yra prel. J. Ambo- 
tas Hartford, Conn.

— Vysk. V. Brizgys, ALR 
Katalikų Federacijos Kongrese 
New Yorke, aukos užbaigiamą
sias padėkos mišias Apreiškimo 
bažnyčioje lapkričio 29 d., 11 
vai. Pamokslą sakys prel. K. 
Vasys.

— Jonas Genys, baigęs miš
kininko mokslus Vokietijoje, 
Goettingeno universitete, toliau 
savo mokslus tęsia E. Lansing, 
Mich. Yra jau išlaikęs egzami
nus daktaro laipsniui gauti. Jo

dvi buvusios generalės motinė-
ro sistema. Pagaliau, nauja ap- lės: sesuo M. Anunciata ir še-
šildymo sistema yra kiekvienos šuo M. Ugorija. Jq žymūs ga- ta kurfos išsikovojo lai
klases kontroliuojama. bumai ir didelis pasiaukojimas kIausė. ..KodėI mes lietuviaį

Rugsėjo 27 diena susirinko lietuvyt>ės^^yie yra visiems negalime tikėtis susilaukti lais- 
visa parapija pakventinti mo- vės” (89 p ).
derniškai atnaujintos šv. Kazi
miero mokyklos. Iškilmės pra- 

gai. Tačiau jame ryškiai matė- ros laidai iš naujo išvedžioti.
si, kad vėlybas ruduo įkėlė ko- Įrengtas klasėse netiesioginis

reiškiasi sesuo M. Gerardą ir 
sesuo M. Klaudija. Tikimės, jog

gaiš, jei jose besimokančių lie
tuvių bus tik menka dalelė?...

Vos įžengds į mokyklą, ma
tosi didžiulis užrašas: “Mylėki
me Dievą ir Tėvynę’. Toliau 
koridoriuje iškabinta: “šv. Ka-
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DARBININKAS

Pasakjimai apie 
didžius žmones .
Apie popiežių Leoną XIII

Romos miesto dailininkai sva-1 
• jojo nupiešti popiežiaus Leono 

XIII paveikslą. Popiežius to. ven
gė. Tačiau vienas jaunas dai
lininkas tiek atkakliai malda
vo, kad popiežius nusileido. 
Kai paveikslas buvo baigtas, 
dailininkas dar prašė popiežių, 
kad paveiksle padarytų kokį į- 
rašą. Nors paveiksle popiežius 
savęs nepažino ir paveikslas at
rodė ne iš simpatingųjų, bet 
popiežius patenkino ir dailinin
ko paskutinįjį prašymą. Jis į- 
rašė sakinį iš Evangelijos: “Ne
sibijokite, tai aš esu”. Ir pasi
rašė Leonas XIII, 1901 bal. 29. 
29.

Apie generolą McArthurą
Gen. McArthuras dar prieš 

savo karo žygius tolimuosiuose 
rytuose buvo karo akademijos 
viršininkas. Sykį senato komi
sija sugalvojo aplankyti akade
miją. Generole parodė, kaip 
gyvena kariūnai, parodė ir sa
vo kambarėlį. Jame buvo pa
prasta. geležinė lovelė. Genero
las aiškino: “čia miegu per vi
są savaitę, už tat sekmadienį, 
kai parvykstu namo, maudausi 
minkštoje lovoje”. Paskui se- 
natorius , valgomajame yąįšino, 
bet vaišino su visu iškilmingu
mu. Buvo valgiai paduoti iš pa
auksintų lėkščių. Po priėmimo 

•buvo pasigesta vienos lėkštės. 
Susirūpino ir viršininkas. Tu
rėjo būti kokis nesusipratimas. 
Generolas sugalvojo parašyti 
visiem komisijos nariam, kurie 
buvo vaišinami, po laiškelį ir 
pasiteirauti, ar kartais jie ne
apsiriko. Vienas iš komisijos 
narių atsiliepė taip: “Jei, gene
role .miegi savo lovoje, tai bū
tum turėjęs rasti lėkštę po sa
vo antklode, nes aš pa& ją ten 
pakišau’’.

I * t

GARSIOJI SOFIJOS bažnyčia Konstatinopoly. Statyta imperatoriaus Justinijono 537. Viliau paver
sta mečete, o dabar muziejumi.

REAL ESTATE

ta OUR LADY BOSE OF THE SEA 
PARISH. In CAPE MAY, N. J.

Guest house. completely fumished! 
hot water gas heat; linens: p&rking 
y?rd: šhcnyera. One-half block from 
ocean ITlness forces sale. Sacriflcing 
for $21.000. A. A. Irwin» 23 Ocean 
SL, Cape MayzN. j.

IN ST. MARY’S PARISH 
IN MANHASSET, L. I.

Ideal for Retreat House. Gracious 9 
rm, brick Cokmial on professionally 
landscaped grounds, 4 bedrms, 3% 

. baths. modem eat-in kitchen, break- 
fast room. spnnkling syStem.^ high 
mtge. Immaculate; immediate occu- 
pancy. low 40’s. Owner. MA 7-2474.

NEAR CATHOLIC INSTITUTIONS — , 
HUNTINGTON vic.: 1 yr. old spacioua 
Calif. contemp.. magnificentview. 1 acre < 
zoning. nearhv s<chool. private beach. 3 < 

- bedrooms. GE kitchen incl. disharasher. i 
firenlace. vood paneled dining room. < 
30x20 patio. wood-panld den vith book- < 
cases and murai. IS baths. tūli base- < 
ment vrith deluse vasher. 2-car garage. < 
2-z<>ne heat. storins f- screens thruout: 1 
owner trainsferred; $30.500. AN 1-6759. 1

REAL ESTATE HOME MAITENANCE

IN ST. MARY’S PARISH 
IN MANHASSET, L.I. N.Y.

8 ROOM ALL BRICK RANČH. 2 
baths. 2-car garage. wall to wall 
carpeting, % acre landsc. 2 blocks 
LIRR. shopping, achools. $39,500. 
Ownec. May be seen by appointment 
— call eves: MA 7^6551.

FLAT ROOFING 
OUR SPECIALTY 

SHINGLING. 

LEADERS and GUTTERS

MAyfair 3-4787 — IVanhoe 3-0261

KOKIAS DOVANAS į
jūsų artimieji Lietuvoje s
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom? S

Nėra abejonės, kad atraižas geros, | 
importuotos, vilnonės medžiagos!!! 2 

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ \
SEZONINĮ IŠPARDAVD1Ą 1

trijose krautuvėse firmos }

IN OUR LADY OF VISITATION ' 
IN PARAMUS. N. J. J

2 BEDROOM RANCH. Nicdy kept. '! 
convenient to Catholic church and Į 
parochial school; also near shopping * 
erea and bus. Sacrificing- for $19,000 *

COlifax 1-5703 <

Mozartas ir kanarėlė
Wolfgangui Mozartui. gar

siam austrų muzikui sulaukus 
31 metų, jo žmona Konstanci
ja padovanojo kanarėlę. Paukš
tytė gražiai čiulbėjo, ir Mozar
tui dėl to labai patiko. Jis pats

Lietuviškas darželis Palestinoje
Prel. L. Mendelis su savo se

serim Felicija išbuvo šventojo- 
je Žemėje apie tris savaites — 
nuo birželio 25 iki liepos 13. 
Du trečdaliu to savo viešėjimo 
praleido Jordano valstybėje ir 
trečdalį Izraelio. Jeruzalė tarp 
tų dviejų valstybių yra pada
linta.

Jordano pusėje be aprašytų
jų praėjusį kartą šventų vie
tų. dar lankė daugelį kitų. Bir
želio 30, antradienį, prel. L. 
Mendelis aukojo mišias “Ecce 
Komo” vienuolyne. Jis priklau
so Notre Dame de Sion seserų 
kongregacijai, kurią įsteigė T. 
Alfonsas Ratisbonne. žydas kon
vertitas. Palestinoje ir palaido
tas — Izraelio valstybės pusė
je, Ain Karen vietoje, kur yra 
gimęs šv. Jonas Krikštytojas.

Tą pačią dieną iš r^to aplan
kyta Dievo Motinos tėviškė, vie-

PREL. L. MENDELK) 
KELIONE PO ŠVENTĄJĄ 

ŽEM^ 

nyčios. Aprodė Apreiškimo vie
tą; pačią bažnyčią, pastatytą 
ant kuklių šv. Juozapo namu
kų; akmeninės geldas. kuriose 
Juozapas ir Marija laikė mais
tą. Gilų įspūdį padarė žodžiai, 
įrašyti Apreiškimo kriptoje po 
altorium: Hic erat subditus il
tis. Tai reiškia: čia Jis (Jėzus) 
buvo jiems paklusnus. Brolis 
Jeronimas dar parodė savo lie
tuvišką darželį su Lietuvos gė
lėmis. ,

Liepos 12, sekmadienį, pas
kutinę dieną Palestinoje prel. 
L. Mendelis aukojo mišias Ap
lankymo bažnyčioje, dėkoda
mas Dievui už malonę, kad ga
vo aplankyti šventąją žemę. 
Bažnyčia stovi toje vietoje, kur 
susitiko Marija su Elzbieta ir 
pirmąjį kartą buvo atgiedota 
‘Magnificat”. čia nuo 1948 gy- 
▼eha tik vienas pranciškonas 
kunigas ir brolis, nes apylinkė-

In Holy Family Paristo, in New 
Rochelle, N. Y. 3 brms. 2’į baths, 
English type concrete stucco. statė 
roof. A beautifully landscaped 104’x 
104’ in unexcelled tocation overlook- 
ing Nature Study Woods, 25’ living 
rm, with fireplace, heated sun porch. 
terrace off dining rm, large attrac- 
tive kitchen. Reduced to $28.500, 
financing avail. Owner. NE 6-6705.

118-125-134 OBCHABD ST. — GB 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama 
rusiSkai, lenkiškai ir ukrainiškal.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, naikino, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT įlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c ey Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

lesino. Tas taip priprato, kad 
iš kitų rankų maisto neėmė. 
Taip prabėgo ketveri metai. Mo
zartas 1791 gruodžio pradžio
je susirgo. Paukštelis nelesė ir 
nečiulbėjo, nors buvo maisto 
paberta. Gruodžio 5 kanarėlė 
iš ryto pabudo nerami. Savo 
narvelyje daužėsi. Suspurdėjo 
sparniukais ir krito negyva. Tą 
patį rytą gretimam kambaryje 
mirė Mozartas. sulaukęs tik 
35 metų. Jis buvo gimęs Salz- 
burge. mirė Vienoje.

tas. čia dabar yra pranciškonų 
aukštesnioji šv. Rašto studijų 
mokykla. Kitą dieną mišios bu
vo aukojamos “Dominus Fle- 
vit” bažnyčioje. Altorius yra 
ties dideliu langu, pro kuri ma
tyti visas Jeruzalės miestas. Bu
vo lengva įsijausti į nuotaiką, 
kurią išgyveno Jėzus matyda
mas miestą, kurį mylėjo, bet 
kurį priešai turėjo apsupti ir 
sugriauti. Kristus verkė — Do
minus flevit.

Sekmadienį, liepos 5, mišias 
Aukojant Kalvarijoje prie Nu- 
kryčiavimo altoriaus, jose da
lyvavo būrys amerikiečių, ke
liavusių aplink pasaulį. Turis
tus ir maldininkus priėmė Šven
tosios Žemės Saugotojas, jis 

ta. kur pagal tradiciją gyveno kalbėjo itaJiškait o prel k Men. . .
šv. Joakimas su šv. Ona ir kur delis vertė an^^kai Visi gavo Je “CTa katahk1?- . . 
gimė švenč. Mergelė Marija. atminimui šventosios femės 061)08 atsi-
Dabar čia stovi šv. Onos baž
nyčia, o prię jos gyvena Baltie
ji Tėvai. Po pietų nukeliauta į 
Seminariją, Natrius, prie šulinio, 
prie kurio Jėzus kalbėjosi su
samariete moterim. čiškonas iš Baltimorės, perėjo

Liepos 1, trečiadienį, preL L. Izraelio ir Jordano sieną pačio- 
Mendelis mišias aukojo Jeruza
lėje. Jėzaus Nuplakimo koply
čioje; pastatyta toje vietoje, 
kur Kristus buvo skaudžiai nu
plaktas ir erškėčiais vainikuos

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Fountaiių Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mlehigan Farm Sarto. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriuliu ir jų šeimos, Fountain, Ifich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai, dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūr|, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausiu sūr|

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY. INC. 
Vjeninteliai šio šorio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. T. -Tel. TW 4-8687

VICTOR ABECŪNAS
351 Park Street, New Britais, Conn. Tel. BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
434 N OenlMin Street, Balthnore, Md. Tel. Longirood 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prrwpvct Street. Hvde Park, Mas». Tel. Hyde Park 3-3975

GEORGE GALONAS
I4«w CanlfL Petrolt, Mich.

STANLEY METRICK
1894 W. 471t» SL, Chkage, III.

JOHN SHURNA
5418 Xo AIMny. Chicago, III.

«31l No Rreud St.. Phlla, Pa

sveikinę su šventąja Žeme, 
prel. Mendelis ir jo sesuo Fe
licija, išskrido atgal į Europą 
ir Ameriką. Kelias vedė pro 
Turkiją, Italiją, Olandiją, Šve-

smilčių.
Dar dvi dienas užtrukus Jor

dano pusėje, liepos .7 prel. L 
Mendelis, jo sesuo Felicija ir____  _____
kun. P. Coyle, amerikietis pran- diją ir Angliją. Visur praleis- 

po ^jenas> tiktai
Švedijoje 10 dienų. Apie tuos 
kraštus savo laiške prel. Men
delis pastebi, kad “kiekvienas 
iš jų turi savo gražių ypatybių 
ir savo pamokymų”. Bet jo 
kelionės svarbiausias tikslas bu
vo Šentoji žemė. Ją aplnakęs 
ir visom progom meldęsis už 
Novenos lankytojus, savo para- 
piečius, pasaulio taiką, Ameri
ką, Lietuvą ir kitom intenci
jom, jaučiasi, kad toje piligri
minėje kelionėje Evangelija 
jam pasidariusi dar reikšmin
gesnė.

Tel. T. O. 8-7962 |

Tel. Varde 7-8393

TeL GrorehUI 6-7783
ALI.AN STF.WART 

rd. GIbctUmm 5-131$

je Jeruzalėje. Pirmiausia buvo 
aplankyta Paskutinės Vakarie
nės vieta ir Marijos Gimimo 
bažnyčia, prižiūrima bendeikti- 
nų. Mūsų maldininkai aplankė

! jau minėto konvertito kun. A 
Ratibonne kapą prie Ain Koren. 
Haifoje matė pranašo Elijaus 
olą, kurioje šis gyveno, lankėsi 
Galilėjoje, gerokai į šiaurę nuo 
Jeruzalės.

Galilėjoje prie Genezaręto 
ežero yra gana gražios apylin
kės ir daug šv. Rašte suminė
tų vietų, čia lankytasi Atsimai- . 
nymo (Taboro) ir Palaiminimų 
kalvose. Atsimainymo kalne yra 
įrengta pranciškonų užeiginė; 
mūsų svečiai joje ir nakvojo. 
Palaiminimo kalvoje taip pat 
yra maldininkam užeigos vieta 
ir užkandinė, pritūrimos sese
rų italių. Prie Genezareto dte* 
ro teko matyti tokius pat tre
jų tinklus, kuriais dar Kristaus 
mokytiniai žūklavo. Aplankyta 
Marijos Magdalenos tėviškė 
(Magdala) ir Kanos nedidelis 
miestelis, kur Kristus padarė 
pirmąjį savo stebuklą, pakeis
damas vandeni į vyną. Prava
žiuota pro tas vietas kur Kris
tus padaugino duoną ir kur a- 
paštalui Petrui pavedė valdy
ti savo Bažnyčią, šv. Petras bu
vo pirmasis popiežius. Prel. L 
Mendelis mišias aukojo Atsi
mainymo bazilikoje, Taboro kal
ne. liepos 9, ir Apreiškimo 
kriptoje, Nazarete, liepos 10.

Nazarete sutiko lietuvį pran- 
ciškohą brolį Jeronimą Pet
rauską, kuris labai ap^dfiau- 
gė, gavęs progos lietuviškai pa
kalbėti. Jis eina zakristijono 

t pareigas prie Apreiškimo baž*

REAL ESTATE

Flushing — St. Kevin's Parish. English 
todro. immaculatrly k-pt. solid brick 4 
Stone, front terrace. vest i bule. b-am'-d 
eeilinc living rm with fireplace. dining 
rm. hallvay to fully etjuipped kitchen. 
separately fuirri.«h*d dinette. .«hower rm. 
rear flagstone patin vrith large Koolvent 
asroinc. 3 bedrms arith beautiful Holly- 
w<>-»d til* bath shover room. completely 
finished basement with large recreation 
rm with fireplace. lanndry rm. lavatory. 
aetr heatingunit. many estras. exc*llent 
location. cl"se to church. Stores, trans- 
portation. $26.560. prin. only. FL 7-7416.

IN CATHOLIC AREA 
OF BELLERO8E, L.l. N.Y.

NEW 2 FAMILY 
SOUD BRICK 5»į and 5»š 

a t
w;th A UTTLB NECK PARKWAY 

BUILDER — TWining 4-9333

IN ST. THOMAS PARISH 
IN WE$T HEMPSTEAD, L.l.

STUCCO 
3 BEDROOMS, Vi BATHS 

$19,500 
call IVanhoe 9-6410 

for appointment Mond thru Fri.

- IN 6T. CLARE’S PARISH 
IN ROSEOALE, L.l. N.Y.

1st floor 
large living rootn. kitchen. 

bath and bedroom.
2nd floor

IN BLESSED SACRAMENT Paristo t 
in VALLEY STREAM, L.l. N.Y. 1

►
5 room brick Cape Cod, attached t 
garage, expansion attic, finished I 
basement, patio, sreen and storm ► 
windows. many extras. $21,000, pri- L 
vate. CAstle 1-3792. >

TT

IN ST. BONIFACE PARISH ►
IN GLEN HEAD L.l. N.Y. t

Bedrooms. den. living room. large ► 
with fireplace. Panelled. ►

2 _ _______
dining room. ___ __ ,___ _ ________ _
playroom in basement with fireplace. ► 
gas heat. patio: near shopping area and ► 
tran^portation. Catholic church and par- ► 
ochial school nearby. Mušt be seen! Call ►. 
for appointment OR 6-3214. r

IN OUR LADY OF MERCY Paristo. 
Plainfield, Sommerville, New Bruns- 
wick Area. 2 yr. old split level, 8 
large rooms, 1% baths. % acre, 
4%% GI mtge. Ali city Utilities, 
immed. occupancy. $17.000, princ. 
only. ELIiott 6-6419.

IN OUR LADY OF ANGELS 
PARISH IN BROOKLYN

BAY RIDGE. Shore Rd. J-family 
vith rentable apartment (C. O. ), 
6^ rooms. 2’4 baths; mušt see to 
appreciate. SH 5-1134.

IN ST. AGATHA’S PARISH 
IN BROOKLYN

BAY RIDGE (Boro Park) 2 modem 
apartments (1-4 rm; 1-4% rm) and 
3 Stores. Corner store and 1 apart- 
ment available. Reasonably priced— 
Mušt be seen. Weekdays. ST 2-9244

In ST. AGNĖS PARISH, in ROCK- 
VILLE CENTRE — Mušt sacrifice 
12 room tudor on 80x100 well land
scaped plot; 4 bedrooms up; 1 full 
bath; two ’į baths, extras, suitable 
for large family, mother-daughter, 
or professional; asking $28.500; 
make reasonable offer; RO 6-5901 
or RO 6-4741.

In CATHOLIC AREA of JAMAICA 
ESTATES NORTH. 7 room house 
40x100; 2-car garage; near every- 
thing. Mušt be seen. Sacrificing for 
$20,000 — Chance of a life time. 

JA 3-6377 
GL 3-2144

IN CT. MARY’S PARISH 
IN EAST ISLIP, L.l. N.Y.

A recently built 3 bedroom ranch 
home. Nicely located on a fenced 
plot 83x140. The kitchen is equipped 
with 6 modern electric appliances. 
The screens and storm windows are 
permanent. The basement is large A 
well lighted. Thi is an exceptional 
buy at $16.900. For further particu- 
lars call JUniper 1-6346. Principais.

SPOTS

VVheneveryou'resick. 
jo to bed and dcn't worry. 
Whife you’re heąlthy, 
ask ui s’ iut Hartford 
AccidentSicknėss Insurance. 
Then you WON*T have to wor ■, 
abou?”
Pkase (,.:i us soon.

ALBERT F. PETERS

r'aitrills!

Office: 
116-55 OUEENS BUVO. 
FORE8T HILLS, N. Y. 

Vlrglnia 3-1477

ūmiu. JlTT SSrtS

Dėmesio! Dėmesio!^

M E R C U R Y Parcel & Tradmg Co. i
943 Elizabeth Avenue ELIZABETH, N. J. <

Phone: ELizabeth 4-7608 <
Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniam į LIETUVĄ, <
UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus. <

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS 1

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei mo- į 
teriškom eilutėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų į 
užtiesalai ir k. <
Priimami užsakymai ir ra£tu. Jums patarnaus lietuvė moteris, 4 
kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus pa- 4

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais. 4
4

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro į
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. * iki 4 vai. popiet. į

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y. J
Krautuvė: 75 East 7tfa Street, Tel: OR 4-3930

Mūsų firmos geriausia rekomendacija —tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

VILNONES MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms.
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos; lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikaį ;
Geriausios rūšies pigiausionris kalBODdii

Specialus patarnavimas panjbšląnt pakiettis į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CO1RP.
200 ORCHARD STREET NEW YORft Ž, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

SIUNTINIAMS f LIETUVAI
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis^

K&KFABRICS
1158 Rast fersey Street,

Telefonas: ELizabeth 4-1*711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnu eilutę

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . ,C. GB 7-1199

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

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

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsieni.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti kiijentam. Praiome užeiti ir pasižiūrėti!



DIRSA FUNERAL HOME
Ipseph J. & Johanna H. Dirsa

PLeasant 4-3865

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietus, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

280 Chesnut Street New Britain, Conn.
TeL BA. 9-II8I

540 East St., New Britain, Conn. 
TeL: BA 9-2242 — 9-9336

Aptarnauja New Britain, Waterbury ir Hartford, Conn.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD A ŽIGAS FUNERAL HOME

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 
74 Providence Street

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

Truputis papildymų dėl dr. Jono Šliupo

Anot dr. Januškevičiaus, Jo-
DISPLAY INSTRUCTIONS

FARM & ACREAGE

FUNERAL HOME

TUTORING

RESTAURANT - COOECEAIL LČUNGE

Sekant tarptautiniu socializ- tikrųjų, kantrybės netekęs, su-

HOTELS
Special Ąttention to Funeral Luncheons

Res. EV 2-9348

To-i

KURSI NG SCHOOLS

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

HOME BUSSINES
35 So. 8th Street

Brooklyn II, N. Y.

Kreiptis:
kalų vedėją K. Valtaitį.

280 UNION A VENTE

BANGA TELEVISION(B.d.)

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

IDEAL FOR CATHOLIC INSTITU- 
TION IN FLORIDA, N. Y.
Black dirt fa cm w/ house, 43 aeres 
onder cuitivatton, onion, lettuce, ce- 
lery etc. On highvvay. Owner,,231 
Broadwayr'Paters»r»,
AR 4-4486.

Amerikoje dr. Jonas-šliupas 
gyveno ne “kurį laiką’, bet 
daugiau nei per tris dešimtme
čius. Mes, vyresnieji Amerikos

VETERANS* TRAINING 
PROGRAM 

SLECTRICAL 
CABINET MAKING 
AUTO MECHANICS

McKee Vocational High School 
St. Mąrk’s Place, St. George, 

7-10 P.M. Mon. th.-u Fri.

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

WOODHAVEN 21, N.Y.
Tel.: VI 7-4477

MICHAEL ROMANELLI & SONS
Bundted Nęvvspapers, Rags, Brass, Copper, Lead and Scrap Iron 
Delivered to our Shop — — — — — — Open , Saturdaya 
101-60 99th STRhitiT, Ozone Park 16, N. Y. Phone Vlrginia ^4960KONIGIN INSTITUTE

NAMU MOKYTOJAS — geriausia 
PAGELBINfi MOKYKLA 

ir SUAUGUSIŲ PARUOŠIMAS 
3 sritims —

BLACK HATS FOR THE CLERGY — Buy Direct From Factory 
at Lowest Prices

FINEST NAME BRAND QUALITY — also
MEN’S, LADIES and CHILDREN’S HATS — CAPS — NOVELTY HATS 

and BRIDAL HEADWEAR

M O BE R N H ATT E R S
313 3rd STREET, JERSEY CITY

BRANCH AT: 490 COMMUNIPAW AVĖ., JERSEY CITY — OLDFIELD 9-9300

ST. MARY’S SCHOOL 
OF NURSING

135 South Cerrter SL, Orange, NJ. 
Conduc-ed by the Sisters of SL 
Francis, Hastings-on-Hudson, N.Y. 
For Information write or phone — 
Sister Mary Noreen, R. N., M. A_ 
Director OR 4-7700.

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds

IN SACRED H E ART PARISH, in 
CatskilL N. Y. — Gas station (2> 
pumps and garage, modern 5-room 
house, main highway, 410x242, room 
for cabins, lunch trade and truck 
trade or used car room; write Ker- 
rigan’s, Box 271, RD 2, Catskill, NY

On the Beach at Ocean’s Edge 
BRIGANTINE, N. J.

7 Minutes from Atlantic City. 150 Rooms 
$2.50 up Eur. Plan 
$5.95 up with Meals

Free Parking. Cockta.il Lounge. Ph.
6-7854. In NYC Ph. Enterprise 6204

FOR GENERAL CONTRACTING 
oontact

A. M." HUNTER A SON INC.
19 South Dutcher SL

I rvIngtoo-on-Hudson, N.Y. 
LYric 1-9000

Special consideration given to 
Religious Institutions

ALL KINDS OF CLOCKS 
& WATCHES REPAIRED

45 years oSf Experience 
SWISS AMERICAN 

7 W. Procpect Avė. 
Mount V e mon, N. Y. 

MO 4-7424

LET IRVELEE BUILDING AND DES1GN MODERNIZE YOUR HOME 
SpeeiaKzfa^ fet-HGME IMPROVEME24TS - GENERAL CONTRACTING 

. • ’zytiiS Ftaąncing Arranged •
19 Scbenectady AvcL, Brooklyn, N. Y. — PR 8-7783

• ■ ■ — — —

BROOKLYN U. N. Y
Tei. EVergreen 4-9672

O'DONNELL'S 
WINDOW CLEANING SERVICE 

238 E. 58th SL, N. Y. 
PL 1-0653 
Sefrving'-į "" ■ 

Manhattan’s East Side Only

VACATION TOURS of CATHOLIC INTEREST 
October - November Depą rtu res

For Information.- YONKERS TRAVEL BUREAU
180 8. Bromhvay, Yonkers — YO 3-9248

for “INCOMPAĘABLE FOOD” Where People Meet by Ghoice not by Chance
Luncheon and Dinner Served Daily — Special Sunday Dinner

We Cater to We<ftlings, Anntversaries, Sočiai and Ali Club Affairs up to 350
FREE PARKING . ■ Member of the Diners’ Club

EVergreen. 7-2155

Resid. ILlinois 8-7118

. For Complete Information CaU EV 2-9348

DANCING EVERY SATURDAY NIGHT

81-01 MYRttiE AVENUE, GLENDALE
:• .7; i. iC >-■ ■

nuškevičhis davė keletą atsimi- ves atliko katalikų
nimų apie dr. Joną Šliupą Tiesa, pareikšdamas, kad tai 
straipsnyje “Du broliu — du turėjęs daryti iš prievartos, nes 
kontrastu”, čia veda palygini- Lietuvoje tada nebuvo civilinės 
mą tarp dviejų žinomų brolių, 
Jono ir neseniai Lietuvoje nū- 
rūsio Roko Šliupų. Ir tarp kit
ko rašo: “Nors Jonas vėliau 
tapo katalikuos, ypač dvasinin
kų, priešas, bet gimnazijoje jis u^tuviai, tuos laikus daugelis 

• buvo pamaldus... Gyvendamas gerai prisknename, tai buvo 
kurį laiką Jungtinėse Amerikos mūsų jaunystės ar vaikystės 

.Valstybėse, jis bendradarbia
vo su kun. A. Burba, padėjo 
įkurti lietuviškas parapijas...
Sunku pasakyti, kas paveikė jį, 
kad jis vėliau nekentė katali
kų, ypač dvasininkų”.

Visada sunku pasakyti apie 
kito žmogaus sielą ir jos pa
slaptis. Dr. Jonas šliupas savo 
pažiūrose į tikybą ir kataliky- 

•bę nebuvo visada vienodas. Il
gą laiką jis laikėsi ateistinių 
pažiūrų, kurios neigia ne tik 

. katalikybę, bet ir betkokj tikė
jimą antgamtiniais dalykais. Ta 
prasme jis yra daug rašęs ir 
prakalbų prisakęs. Jis tiek pat

_ smarkiai gynė sayo idėjas, kaip 
kiti gina savąsias. | amžiaus 
pabaigą jis buvo ramesnis, bet 
vistiek sugrįžęs į Lietuvą buvo 
įsteigęs, rodos, Etinės Kultūros 
Draugiją, kurią vadino laisva
maniška. Laišvamaniškumas 
jam nereiškė būtinai bedievy
bę, bet laisvą manymą ir nepri
pažinimą to, ko žmogaus pro
tas negali suimti ir patikrinti. 
Jonas Šliupas nebuvo koks 
“mirtinas” katalikybės priešas.

metai Amerikon atvykęs dr. 
Jonas pirmiausia galvojo ne 
apie tikybos, bet apie mūsų 
tautos, apie lietuviškumo rei
kalus. Ir čia iš karto susidūrė 
su katalikų kunigais ir pradė
jo prieš juos kovą. Kad jis ne
kovojo prieš katalikybę, tai pa
rodo jo bendradarbiavimas su 
kun. A. Burba, kuris savo tik
ru lietuvišku patriotizmu tada 
labai skyrėsi nuo kitų kunigų. 
Bet jis kovojo prieš kitus lie
tuvių kunigus, kurie lietuvius 
.vertė lenkais, o klebonijose vi
sur privačiai vartojo lenkų kal
bą ir tik su jos nemokančiais 
paupiečiais lietuviškai tesikal
bėdavo. Tokį paprotį kunigai 
atsivežė iš Lietuvos, kur į len
kų kalbą buvo žiūrima, kaip į 
“kultūringą” ir “katalikišką”, o 
į lietuvių, kaip nekultūringą ir 
pagonišką.

Jonas šliupas kaip levas šo
ko prieš tą paprotį ir mūsų 
išeivių nutautinimą. Jis kurstė 
ateivius ir ne kartą mėgino 
priversti lietuvių kunigus su 
žmonėmis vartoti tik lietuvių 
kalbą. O kaip žinoma, nuo se
no buvo toks paprotys, kad tą, 
kuris kunigus kritikuoja, nors 
jų ne visi elgesiai būtų pagir
tini, greit ima apšaukti ne tik

lis Rokas “švelnaus ir patrauk
laus būdo”, todėl turėjęs drau
gų aplink save. Taip, gyvenda
mas Amerikoje, savo raštais ir 
prakalbomis dr. Jonas buvo 
smarkus, šiurkštus, “stačiokas”,
— lygiai, kaip ir kone visi ki
ti to meto skirtingų pakraipų 
žmonės. Prieš 60 - 50 metų 
Amerikos lietuviai, net ir jų 
vadai, vartodavo gana nešvel
nų stilių, šiandien, laimei, lai
kai yra gerokai pasikeitę. Ge
rai nežinau dr. Roko draugų 
skaičiaus didumo, bet puikiai 
atsimenu dr. Jono draugų bū
rį Amerikoje. Jo draugų būrys 
Čia buvo didelis, tikrai didelis
— siekė tūkstančių ir daugiau. 
Dr. Jonas buvo toks, kurio vie
ni tūkstančiai karštai nekentė, 
o kiti tūkstančiai ne mažiau 
karštai mėgo ir mylėjo. Tebū
nie švelnus jo pelenams Chi- 
kagos Tautinių Kapinių oras, 
nes jis iš širdies, kaip tik mo
kėdamas, dirbo Amerikos lie
tuvybei ir Lietuvai.

Jupzas J. Bachimas 
Sodus, Mich.

P.S. Redakcijos paaiškinimas 
bus kitame numeryje.Kas rūpinosi

(Atkelta iš 5 psl i 
aiškinti ano meto sąlygom, ne
sitikint, kad Lietuva galėtų bū- kunigų, bet ir tikėjimo prieši-
ti visai nepriklausoma, ir tuo ninku. Toks gandas apie Šilu- 
pagrindu, kad socialdemokratų pą susidarė dar anksčiau, negu 
mintis buvo nukreipta į fede- jis buvo pradėjęs kovą prieš 
raciją, į tautų ir valstybių’su- tikybas. Gi vis daugiau ir dau- ______

' sijungimą •KpagaFiiimžffksist>ftio giau apšaukiamas bedieviu ir fiioBofljhi, matematikai, kalboms 
socializmo siekimus. ‘ blogu žmogumi, jis vėliau iš 35-64 79th st, Jackson Heights 72,

- į. Tel.; IL 8-0808

mu, kuris organizavosi į poli- stiprino savo antireligišką ak
tines partijas, panašios parti- ciją.
jos kūrimo reikalas kilo ir Lie- Dr. J. Januškevičius dar pri- 
tuvoje. Pradžioje jungėsi kar- mena: “Man teko girdėti kele
tu lietuviškai ir lenkiškai kai- tą jo prakalbų. Keista, kad jis 
bantieji. Kalba neturėjusi skir- beveik kiekvienoje primindavo 
ti, bet ji išskyrė ir nuo lietu- žmonėms nebučiuoti rankų nei 
vių socialdemokratų atbloškė kunigams, nei vyskupams”... 
net tokį bajorvaikį Feliksą Rankų bučiavimas kažin ar yra 
Dzeržinskį, pirmąjį čekos virši- tikrasis lietuvių tautinis papro- 
ninką bei organizatorių. Gerai, tys. Gal daugiau jis buvo len- 
kad tas kruvinas ir gėdingas kiškas ir tai buvo vergijos ir
vardas nuo lietuvių socialdemo
kratų atitoko. Vis dėlto lietu
vių socialdemokratų partijos 
pobūdis liko stipriai internacio
nalinis. ši partija išaugo iš 
tarptautinio marksistinio judė
jimo.

Kitoms politinėms lietuvių
partijoms buvo sunkiau greito- ateiviai iš Lietuvos ir rytų Eu- 
mis susiformuoti į reikiamą po- ropos. Aišku, kad raginimas ne- 
litinj programinį vienetą. Jos bučiuoti rankų kunigams dar 
turėjo ieškoti savo kelio, tuo nereiškia “kovos prieš katali- 
tarpu socialdemokratai jau tu- kybę’. Anais laikais Amerikos 
rėjo pavyzdį. Bet kas pirmes- lietuvių kunigų ir parapijų gy- 
nis, nevisadą dar esti geresnis 
ir tik dėl savo pirmumo nėra “ 
statytinas ant piedestalo. Juo 
labiau dėl Lietuvos nepriklau
somybės reikalavimo, nes ta

baudžiavos laikų liekana. - Tų 
liekanų ir su jomis susijusių 
papročių dr. Jonas (ir ne jis 
vienas!) labai nemėgo ir piestu 
šokosi. Mano augimo metais' 
Amerikoje, maždaug prieš 60 
metų, to rankų bučiavimo pa
pročio nebuvo, bet jį vartojo

DAMittFNKAS

ras

cool, cool ocean-front

AIR CONDITIONED. FREE PARKING

CARR1AGE DRIVE RESTAURANT AND SHOP, Hamden, Conn. 
ATwater 8-9346

One of mest giamorous restaurants in New Englanrt French Provincial

Wine & bquor Store
322 Union Avė. Brooktyn 11, N. Y. 

TeL: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RAYS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAFEJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J KAMANAtJSKAS
1113 Mt. Vernon Street Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

CARROLL FUNERAL HOME, Ine

51 PROVIDENČE STREET 
WORCESTER 4, MASS. 

PLeasant 4-3501

mint^, kaip minėjome, kitų 
lietuvių srovių buvo jau anks
čiau keliama ir be minties fe- 
deruotis su kitomis tautomis. 
Tai ypač išryškėjo Petrapilio 
seime 1917 metais

NAUJOS PtOKSTEUS
Soiist* Lionė Juodytė 

hew» yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųoest Re- 
cording Company vardu "Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St, Brooklyn JI, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stoką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 doL

kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

NAME: 
ADDRESS:

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms 17 kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei-

Periodically. Group Life Insurance « available »

bis program. Under a United Periodic lattMąeėt

in over 100 American corporatiotM.

obligatioo, fili ia and Rstusn TEIS AEtttriSSMERt

INC.
|W*Y«rtAM.T.

A&AM STANKŪNAS

WADDELL & R] DĮ > J

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ.

* '
t Sav V ZELENIS
į 4423 FULTON STREET FELEFONAS

RROOKLYN8. N Y KPplegate 7-0349

i 35 iki 40% nuolaidos 1959 metų" 
; vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
’ bei Stereo aparatams.
? Dideli atpiginimai Admiral bei
J RCA televirijoms,
1 Geriausia proga įsigyti Fedders 
i oro vteintuvą (Air conditioner).

C M

DARBO VALANDOS. Kasdien iki 7 vak vate.

Tetevizįjoe, Hi-Fi bei vokiškų ’ 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko, pripa- 
finto RCA. |

Cockta.il

