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Mums reikia atgaivinti asmeninio atsakingumo pajautimą
Tarp milijonų žodžių, kurie 

savaitės eigoje buvo tarti, di
džiausio dėmesio vertas Ameri
kos ganytojų laiškas, paskelb
tas š. m. lapkričio 20, 227 kaf-~ 

~ dinolų, arkivyskupų. vyskupų 
vardu, po jų metinės konfe
rencijos Washingtone.

Pasiremdamas popiežiaus pa
skatinimais, laiškas kalba apie 
gresiantį asmens pavergimą ko
lektyvo naudai; laiškas skatina 
sąjūdį už asmens laisvės ir as
meninės atsakomybės atgaivini
mą.

Tą Įspėjimą ir skatinimą plė
toja žvilgsnių i Amerikos pra
eiti. dabartį ir ateitį. 
AMERIKOS PRAEITIS

Amerikos visi laimėjimai pra
eityje buvo pasiekti asmeniškai

Tokio tikslo sąjūdį skatina Amerikos ganytojų laiškas

atsakomybę jaučiančių laisvų 
žmonių. Asmeninės atsakomy
bės pajautimas ir asmeninė 
iniciatyva buvo amerikiečių tau
tinės žymės.
AMERIKOS DABARTIS

Asmens atsakomybės pajau
timas yra sumenkęs. Atsakomy
bė nuo asmens perkeliama ko
lektyvui. grupei. Žmogus, vyk
dąs kolektyvo valią, “organiza
cinis žmogus”, beasmenis, ano
nimiškas. labiau remiamas ir 
proteguojamas nei atsakingas 
asmuo. Tai matyti šeimoje, u- 
nijoje. korporacijoje, tarptauti
niuose santykiuose. Net auklėji-

me norima, kad asmuo jlrisi- ti, kad šio krašto, o taip pat 
imtų .grupės, junifarminį galvo- ir kitų kraštų, piliečiai turi at- 
jimą. —

SPECIALIAI dėl j. tautų
Daugelis piliečių, sakoma laiš

ke, atrodo, galvoja, kad mūsų 
priklausymas prie J. Tautų at
palaiduoja mus nuo tolimesnio 
atsakingumo už 
tvarką ir kad JT 
nepaisant, kokios 
jektyvios vertės, 
būti laikomi moraliai teisingi. 
Priimdami kaip neabejotiną rei
kalą paremti J. Tautas ir pri
pažinti jų duoklę įvairiose sri
tyse, mes turime aiškiai supras-

tarptautinę 
sprendimai, 
jie yra ob- 
visada turi

AMERIKOS KARDINOLAI, dalyvavę ganytojų konferencijoje James Francis Mclntyre — Los Angeles; Rich- 
ard Cushing — Boston, Francis Spellman — New York, Albert Meyer — Chicago.

KONGO KARIUOMENĖ NUVEIKĖ JUNGTINES TAUTAS
nesi buvo pranešta, kad Wel- 
beckas nepageidaujamas, bet 
jis atsisakė jį atšaukti, tvirtin
damas, jog Kongo prezidentas 
jo negalįs iškraustyti. Jei J. Tau 
tos nebūtų kišęsi į Kongo vi
daus reikalus. VVelbeckas bū
tų iškraustytas be kraujo pra
liejimo.

Dabar jau kyla Mausimas ne dėl Jungtiniu Valstybių,
bet dėl Jungtinių Tautų prestižo

sakomybę pasverti irįVėrtrntr” 
JT samprotavimus ir sprendi
mus pagal objektyvines mora
lines normas, visus saistančias.

BLOGYBIŲ ŠAKNIS
Šeimoje, unijoje, korporaci

joje. tarptautiniuose santykiuo
se blogybių šaknis yra ta pati 
pagrindinė — asmeninės atsa
komybės nebuvimas, pasitikėji
mas grupe, organizacija. Laiš
kas teigia, kad už minėtas blo
gybes yra atsakingi individua
lūs asmens. Jaunimo nusikalti
mai yra padaras tėvų nusikals
tamo atsakomybės už juos ne- 

' jautimo; Tjėdiėvfška “visuomenė 
yra bedieviškų asmenų pada
ras. ;

Atsakomybės nejautimas yra 
pirmiausia religinių įsitikinimų 
susilpimo padaras. Nors bažny
čių narių skaičius auga, bet ga
nytojai neužmerkia akių, kad 
religinė įtaka privačiame ir vie
šame gyvenime yra susilpusi. 
To rezultatai — silpsta ir mo
raliniai pagrindai. Dėl klaidingo 
moralės supratimo modernusis 
žmogus įsivaizdavo, kad stai
gus ir griežtas situacijų pasi
keitimas pakeičia principus; 
kad principai nebekontroliuoja 
situacijų, bet greičiau situacijos 
kuria principus. Ši "situacijų 
moralė" neišvengiamai, sakoma 
laiške, paneigia, grisus nekinta
mus principus ir atima pagrin
dą visiem moraliniam sprendi
mam, kuriais 
bes pajautimas.

Istorija, sakoma, nesikarto
ja, tačiau tarp istorijos įvykių 
ne syki galima pastebėti para
lelių. šiom dienom krinta į akis 
viena mažutė paralelė —- tarp 
Ązijos ir Afrikos įvykių.

AZIJOJE PRIEŠ DEŠIMTMETĮ

Amerika parodė didelės ir at
sakingos iniciatyvos Kinijoje. 
Kai Chiang Kaišekas kovojo su 
komunistiniu Mao Tsetungu. re
miamu Matkvos, Amerika sie
kė taikos ir reikalavo, kad 
Chiang Kaišekas priimtų į vy
riausybę ir Mao komunistus. 
Grasino neduosianti karinės pa
ramos. Ir ja. pagaliau nutraukė. 

-Tos iniciatyvos vaisius — Ki-

— Tekis sąjūdis už asmens at
sakomybės atgaivinimą pagydys 
dvasine letargiją, inerciją, ku
rios leidžia organizacijai uzur
puoti savo narių teises.

Kol dar nevėlu, tariama laiš
ko pabaigoje, turime ątgaivinti
savo tarpe ir pristatyti žmoni- — riją.paėmė Mao. Amerikos pa
jai idealus, kurie yra tautinės galba Chiang Kaišekui grįžo, 
didybės šaltinis. tada, kai jis buvo jau bejėgis.

Sovietuose aliarmas, kad sportuoja klebonas Plungėje, 
kurią amerikietis rado... Rusijoje

Newsweek, rimtas, žurnalas, 
paskelbė tokią žinią. — Buvo 
aistringai žaidžiamas futbolas; 
rezultatai jau buvo 12:12. Stai
ga suskambėjo bažnyčios var
pas. Be įspėjimo vienas iš žai
dėjų paliko aikštę, peršoko per 
tvorą ir dingo bažnyčioje. Žai
dėjo pavardė buvo paskelbta 
pereitą savaitę — tai Kerpaus- 
kas. Plungės parapijos klebo
nas. Žinią Nevvsweėk paėmė 
iš ‘‘Sovietinio sporto" laikraš
čio. kuris dar paaiškino, jog 
klebonas Kerpauskas žmonėm 
pritraukti organizuoja futbolo 
ir krepšinio žaidynes. Sovieti
nis laikraštis įspėja vietos par
tiją. kad tokius dalykus leidžia.

Laikraščiui žinia įdomi, be 
abejo, kaip vaizdas apie religi
nę padėtį Lietuvoje. Mums krin
ta į akį dar ir tai, kad Newš- 
vveek. gerai informuotas žurna
las, gerai informuotas, nes pa
žymi. kad Plungė yra 400 my-

Kongo istorijoje du nauji la
pai — vienas pačiame Konge, 
antras Jungt Tautose. Pirmas 
rašytas krauju, už kurį atsa
kingos J. Tautos. Lapkričio 21 
Kongo valdytojo pulk. Mobutu 
kareiviai kovėsi tris valandas 
su J. Tautų kareiviais prie Gha
nos atstovybės.
PRIEŽASTIS

Kautynės vyko dėl Ghanos 
prezidento įgaliotinio Welbe- 
cko. Jis buvo sučiuptas otga- 
nizavęs sąmokslą Lumumbai 
grąžinti Į valdžią. Kongo pre- 
zidėntas pareiškė Ghanos pre
zidentui, kad jo įgaliotinis ne
pageidaujamas. Bet Ghanos pre-

zidentas atsisakė Welbecką at
šaukti. Welbecką globoti ėmė
si J. Tautų kariuomenė iš Tu
niso. Lapkričio 21. kai Mobutu 
atstovas atvyko pas VVelbecką 
su įsakymu išvykti, tas atsisa
kė išvykti, nes jis nepripažįs
tąs nei Kasavubu nei Mobutu 
valdžios, o tik Lumumbą.
REZULTATAS

Žuvo kautynėse 4. sužeisti 
3. Tarp žuvusių yra pulk. Mo
butu pavaduotojas. JT kariuo
menė sutiko, kad AVelbeckas 
būtų iškraustytas. Kasavubu pa
reiškė apgailestavimą Tunisui 
ir Hammarskjoldui ir kaltę už 
incidentą sudėjo Ghanos pre
zidentui, kuriam jau prieš mė-

MOBUTU KARIUOMET I 
ATSILYGINO J. TAUTOM

Atsinaujinusios kautynės tarp 
J. T. ir Kongo kariuomenės 
truko visą naktį. Laimėtojai 
Kongo kareiviai prilupo daugelį 
J. T. pareigūnų, atsikeršydami 
už nukautą jų komendantą pulk. 
Joseph Koko’o. Pyktis prieš J. 
Tautas dar gali pasikartoti pul
kininko laidotuvių metu.

Kaltininkas Lsinešdino
Ghanos atstovas Welbeckas lap
kričio 22 sovietiniu lėktuvu iš-
skrido i Ghar.a.

J. Tautų pilnatyje kautynės 
žodžiais truko keturias dienas 
dėl Kasavubu. Sovietai ir jų 
satelitai stengėsi neprileisti, 
kad Kasavubu būtų pripažintas 
Kongo delegacijos vadu J. Tau
tose. Ghana ir Guinėja grasi
no, kad pasitrauks iš penkioli
kos komisijos, jei Kasavubu pasitrauks JT kariuomenė, tai 
bus pasodintas J. Tautose. Lap
kričio 22 53 balsais prieš 24 
ir 19 susilaikius laimėjo Kasa
vubu.

ge iki metų galo atsieis dau
giau kaip 66 mil. Hammarskjol- 
do planas suorganizuoti papil
domą 100 mil. fondą Kongui 
nuėjo niekais, nes lig šiol te
surinkta 12,5 mil. Noi ėdamas 
sugraudinti JT narius. Hammer- 
skjo’das gąsdino: jei iš Kongo

tuštuma negalės liktis — ten 
įeisianti Sovietų kariuomenė. 
Tačiau ir šis argumentas pini
ginių neatrišo. Kitiem metam 
Hammarskjoldas numatė 67.5 
mil. biudžetą, tai 5.5 mil. dau- 

AR JUNGT. TAUTOS BUS gjau rej 1959 Tačiau Ham- 
NEIŠSIMOKĄS BANKROTAS? marskjoldas pažymėjo, kad ir 

JT gen. sekretorius Hammar- eilinių įmokų nariai nesumoka 
skjoldas lapkričio 21 pranešė, — Hammarskjoldas nėra išrin- 
kad metų pabaigoje JT turės Bęs iš jų 31 mil.
2 mil. deficito. Jei pinigų ne
bus, teks kariuomenę iš Kongo 
atšaukti. O maža vilties, kad jų 
būtų. Nors Amerika sumoka be
veik pusę išlaidų, bet Kongo 
reikalams sovietinis blokas nie
ko neduoda. O kariuomenė Kon

AFRIKOJE DABAR
Amerika stengėsi iniciaty-

• vos ir atsakomybės išvengti, kai 
konfliktas kilo Afrikoje, Kon-

susidūrus nacionalistinio
Kongo Kasavubu ir Maskvos re
miamam Lumumbai. Amerika 
iniciatyvą perdavė J. Tautom. 
Jungt. Tautos, kaip kitados A- 
n.ierįka, siekė Konge taikos, ra- 
gindamos Kasavubu ir Lumum-

• bą susitarti. Ne tik ragino, bet 
verste vertė. Tokios J. Tautą 
iniciatyvos vaisiai būtų toki pat 
kaip Amerikos iniciatyvos Ki
nijoje — Kongas turėtų virsti 
Maskvos satelitu.

Kongo tai J. Tautų- iniciaty
vai pasipriešino ginklu. Kongo 
padėtis geresnė šiuo metu nei 

-Kinijos ir dėk to. kad Ameri— 
ka pamatė, jog noras komunis
tą ir nekomunistą sudėti į vie
ną valdžią reiškia tiek pat kaip 
baltus dažus sumaišyti su juo
dais.

lių nuo Leningrado, bet vis 
dėlto žinią įdėjo į skyrių, ku
ris pavadintas “Russia”. ‘ Taigi 
Plungė atsidūrė Rusijoje.

"Dievas gimė tremtyje"

Prancūzų Goncourt premiją už 
romaną laimėjo rumunas egzi- 
las Vintila Horia, buvęs infor
macijos attachė Romoje. Jo ro
mano vardas “Dievas gimė

JOHNSONAS SUSILAUKĖ 
PASISEKIMO
’ Šen. Johnsonas susilaukė Pa- 'Tremtyje’.-; Goncourt pienuja 

J veikia nuo 1903. Nuo to laiko 
jau trečiu kartu premija teko 
užsieniečiui.

ryžiuje Nato parlamentinėje 
konferencijoje didelio pritari
mo, kai jis pareiškė lapkričio 
21. kad Amerikos rinkimai nė
ra pakeitę prezidento Eisenho- 
vverio politikos remti Nato jė
gas Europoje.
GYRĖSI PER ANKSTI

Amerika buvo pasiskardenu
si, kad žmogų su raketa pa- 
leis 1961 pabaigoje. Pasiskar- 
denimas buvo per ankstyvas, 
nes lapkričio 21 mėginimas pa
leisti raketą su smaigaliu, ku
riame ateityje turės keliauti 
žmogus, nepasisekė. Po nepa
sisekimo abejojama, ar Ameri
ka galės aplenkti Sovietus.

Vokietijcs socialistus skaldo 
atomai

Vokietijos socialistų partijos 
suvažiavime lapkričio 22 kišo 
aštrus nesutarimas tarp vadų 
dėl apsiginklavimo atominiais 
ginklais. Pirmininkas Ollenhau- 
eris pasisakė prieš atominius 
ginklus. Kandidatas į preziden
tus Brandtas su juo nesutiko. 
Jo šalininkai aiškina, kad Brand 
tas greičiau atsisakys būti 
kandidatas į prezidentus, negu 
pritarti nerealiai politikai.

LAiMfeTOJAI. Kongo kariuomenės paradas, kurį priimta pulk. Mobutu.

AMERIKOS ATEIČIAI
— Dabarties didžiausias rei

kalas atgaivinti asmeninio įsi
pareigojimo jausmą. Pagilinda
mi religinius įsitikinimus, at- 
naujinąm ir sustiprinam atsa
komybės jausmą. Turime siek
ti išplėsti asmens autonomijos 
sritį ir apsaugoti jo asmenybę 
nuo didesnio jo laisvės ir at
sakomybės paneigimo.

— Reikalas, .kuris aktualus 
žmonijai, yra prisiimti objekty
vias normas mo~alei, taigi ir el
gesiui.

— Šeimoje, bažnyčioje, uni
joje. korporacijoje, tarptauti
niuose santykiuose asmuo turi 
veikti pagal sąžinę, turėdamas 
veikimo laisvę ir socialinę pri
gimtį. reikalaujančią veikti ki
to žmogaus gerovei.

Ar vokiečiai gelbės Amerikos dolerį?
Bonnoje lapkričio 21 pradė

jo tartis Amerikos delegacija, 
vadovaujama valstybės iždo val
dytojo Andersono ir valst. 
sekr. pavaduotojo Dillono su

kariuomenę išlaikyti. Vokietija 
sutinka atsilikusioms tautoms

— Padorumo legi jonas lap
kričio 21 paskelbė, kad Hol- 
lywoodo filmų gamyboje sustip
rėjo nepadorūs filmai — 1959 ->. . , , _ TAIKOS SARGYBOJE. Frewdtm«s EJMimuwei I*. praSOinM Niceragujos
VISOS gamybos buvo 14.o9 proc. jr Guatemalos. pasiuntė lektuvnstj "SfUMtgrl-La" Ir 5 naikintuvus j Kari- 
nepadorių. šiemet 24.33. bū vandenis saugoti nuo komunistę agresijos.

PO RINKIMŲ

Fulbright?
Demokratų tarpe esą nepa

sitenkinimo. kad šen. Johnsonas 
siūląs Kennedy į valstybės se
kretorius šen. Fulbrightą. į paš
to valdytojus kongr. \V. Davv- 
son. negrą. Nepatenkinti, nes 
esą jie jausis priklausą nuo 
Johnsono.

Aiškina sukčius
Chicagoje betikrįnant rinki

mų davinius, išaiškėjo, kad kai 
kurie balsuotojai, pabalsavę 
Cook apskrity, dūmė balsuoti 
dar ir į Lake apskritį India
noje.

Kiek kaštavo
Demokratam rirkimai atsiė

jo apie 6 mil. Pajamų turėjo 
5 mil. Respublikonų išlaidos iki 
7 mil.. deficitas 250,000. kurį 
turės padengti respublikonų 
tautinis komitetas.

Vokietijos vyriausybe. Ameri
kos delegacija doleriui gelbėti 
nori, kad Vokietija sutiktų mo
kėti už Amerikos kariuomenės 
išlaikymą Vokietijoje, o taip 
pat. kad stambia suma parem
tų atsilikusias tautas. Amerikos 
kariuomenės išlaikymas Vokie
tijoje atsieina 700 mil. dol. Vo
kietija to nenori psichologiniais 
sumetimais — kad neatrodytų, 
jog Vokietija grįžo į okupaci
nę padėtį, kurioje būdama ji 
mokėjo 1945 - 1957 Amerikos

skirti per 4 metus, kasmet po 
852-909 mil. Bet Amerika nori 
išspausti iš jos 1.5 milijar
dų dol. Pažymėtina, kad Vokie
tijos aukso atsargos yra 7 mi
lijardai dol.. beveik pusė to. 
kas yra Amerikoje.

— Amerikos doleriui sulai
kyti numatoma sumažinti ne- 
muitinamą turistų atsiga
benama svetimų prekių kieki 
perpus. Ligšiol nemuitinania už 
500 dol.

O rezultatas?
Lapkričio 21 buvo nesuskai

tyti daviniai tik iš 50 apylin
kių. Viso tokių balsavimo apy
linkių buvo 166.264. Pagal lig
šiolinius davinius balsavo 
68.394.331. Už Kennedy 34.049, 
287. už Nixoną 33.845.878. už 
kitus kandidatus dar 449.166. 
Procentais skaitant — už Ken
nedy 50.1498. už Nixor.ą 49. 
8502. Tokiu būdu Kennedy ga
vo tik mažesnę pusę balsų kaip 
ir jo pirmatakas demokratas H. 
Tru manas 1948.

Japonijoje politika nesikeis
Japonijoje parlamento rinki

mai paliko valdžioje tuos pa
čius liberalus demokratus. Rin* 
kimuosc sustiprėjo abudu kraš
tutinumai: konservatyvieji li
beralai demokratai turėjo 233 
atstovus, gavo 296. Jie turės 
absoliutinę daugumą, ir politika 
nesikeis. Tačiau sustiprėjo ir 
radikalieji socialistai, kurie rei
kalavo neutralumo ir ryšiu su 
komunistiniais režimais, boiko
tavo prezidento Eisenhowerio 
kelionę. Jie turėjo 122. gavo 
145 Komunistai turėjo 1. gavo 
3.



BROLIAI. Vladimiras ir Jurgis Petrovai susitiko Vienoje.

SPAUDA

IŠ LIETUVOS

Sąjungos meisteris. ta Lenino ordino).
ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILCJŲ1860 1960

AMERICAN HOME REMTY

WILLIAM J. DRAKE

Licensed Real Estate Broker

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

kur jūsų pinigai tarnauja tik jums

“Ar matėt kolchozų ir pri
vatinių sklypų pasėlių skirtu-

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

ęr. Linus Pauline ramsčiai
Dr. Linus Paulingo ir senato., 

vidaus saugumo komisijos w 
dai tik neseniai nustojo rodę- 
si spaudoje. Dr. Pauling, No
belio laureatas, organizavo prieš 
3 metas peticiją dėl atominių 
bandymų draudimo. Peticija bu
vo įteikta Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriui su 11,021 parašų iš 
49 kraštų.

Senato vidaus saugumo ko
misija susidomėjo, kiek tos pe
ticijos organizavime įtakos tu
rėjo komunistai ir kiek ta pe
ticija tarnavo to meto Sovietų 
politikai. Komisija kreipėsi į 
Pauling, kad jis pasakytų, ar 
parašai po ta peticija yra tikri, 
ar jis gali parodyti parašų ori
ginalus ar bent laiškus, kuriuo
se tie žmonės sutiko pasirašy
ti; kas jiem padėjo organizuoti.

Pauling atsisakė pareikšti, 
kas jam padėjo peticiją orga
nizuoti. Jis aiškinosi, kad pa
vardžių nurodymas reikštų ga-

Divtdendai apskaičiuojami 
daugiau (3*6%

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS Į

Brolis Jurgis šypsodamasis 
atsistojo ir tarė: “Nemanau,

DIVIDENDAS 
KETVIRČIAIS

Brodwaji Office: 
135 BROAOWAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. rvtd iki 7 v. vakaro 

STagg 2-M75

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir

Urnas agresijas prieš tuos.žmo
nes. Ilgai buvo tąsomasi tarp 
PauMng ir komisijos, pagaliau 
komisija nutraukė istoriją, pa
tyrusi jai reikalingos medžiagos 
ir kitu keliu. Patyrė iš tų or
ganizacijų, kurios stojo remti 
Paulingą jo istorijoje su komi
sija. Viena iš tokių organizaci
jų buvo vardu “The Emergen- 
cy Civil Liberties Committee” 
New Yorke. Ji yra subversyvi- 
nių organizacijų sąraše.

Tos organizacijos paskelb
tame pareiškime už PauUngą 
tarp 148 parašų pirmasis yra 
H. Abrams iš New Yorko. Š. 
m. gegužės 13 Abrams buvųiš-

- kviestas į serato komisrją.- Jis' 
pasirėmė pirmuoju ir penktuo
ju konstitucijos priedu ir nesu
tiko atsakyti į šios rūšies klau
simus:

Pratęstam pareiškimus tę 
Amerikos lietuviu, kurie kaip 
turistai lankėsi Lietuvoje ir 
savo įspūdžius paskelbė grį
žę spaudoje

„ .. ,. . . . iao. gavės Lenino ordiną. Uztas Pasvalio klebonas kun. Jo- . . * , ,. , * .ką jam Maskvos ordinas duotas, 
aiškėjo iš žodžių, kuriais jis 
savo raštą baigė: “Prieš ket
virtį šimtmečio Lietuva buvo 
bemokslė, basa, pririšta prie 
dvaro, parklupdyta ant kelių 
prieš Kryžių. 0 šiandien visą 
Lietuvos žemę valdo patys ar
tojai: miestus, fabrikus stato

aš grįžčiau? Ar tavo draugai iš 
MGB, išgavę iš manęs viską, 
kas jiem reikalinga, neišsiųstų 
manęs a/gal į Sibirą?”.

Jurgis purtė galvą ir kalbėjo: 
“O ne, saugumas tebėra labai 
galingas. Bet jis dabar nesi- 
smulkina. Tu girdėjai apie am
nestiją tokiem žmonėm, .kaip 
pats”.

Vladimiras girdėjęs apie to
kią amnestiją Bet jis priminė 
broliui girdėjęs ir apie du žmo
nes Krasnodare, kuriem buvo 
pritaikyta amnestija, bet po to 
jie buvo sulikviduoti, pritaikius miršai 
jiem koliaboravimą su vokie
čiais karo metu.

“Tai buvo bestijos, o ne žmo
nės”, prieštaravo Jurgis, “jie 
buvo verti sušaudyti, tavo reika 
las yra visai kitoks”. Ir Jur
gis, pats žavėdamasis, kalbėjo, 
kad Vladimiras gal visai ir ne
būtų teisiamas. Jis galėtų pa
daryti gerą karjerą Maskvoje. 
Ten reikalingi sumanūs žmonės.

"O kaip tik dėl te į» ir mm> 
no, kad tu goriausiai tinki tam 
darbut Niekai tavęs neįtars 
Amerikoje.' Jeigu FBI_ kaip 
nors suuostu, visada rasi prie-
JK r| •liilURŲIU

ne. Tokiu atveju per 24 va
landas būsi Maskvoje draugo 
su šeima. Ir busi tikras hero
jus", baigė brolis Jurgis sa
vo kalbą triumfuodamas.

— Mr. Abrams, ar tamsta 
buvai Amerikos komunistų par
tijos buhalteris?

— Ar tamsta buvai Emergen- 
cy Civil Liberties Committee 
buhalteris?

— Ar tamsta dabar esi ko
munistų partijos narys?

— Ar tamsta esi tas pats 
Adams, kuris 1939 gyveno 972 
E. 14 gatvėje Brooklyne?

— Ar tamsta nesi tas Henry 
Abrams, kuris pasirašė komu
nistų partijos nominacijos pe
ticiją 1939, nurodydamas adre-. 
są 972 E. 14 gatvė, Brooklyn.

— Ar tamsta esi narys ko
munistų partijos 11-to klubo, 
kuris susirenka 2744 Broadway 
New Yorke?

— Ar tamsta šiais 1960 me
tais esi pinigais parėmęs Ame
rikos komunistų partiją.

Abrams nedavė atsakymo į 
tuos klausimus, bet klausimai 
rodo, kaip komisija buvo su
rinkusi visas reikiamas žinias. 
Jos rodė, kaip komunistų par
tija sugeba pakinkyti Amerikos 
intelektualų kai kuriuos žymius 
žmones į Maskvos propagandos

JONAS DEKSNYS PARAŠĖ 
KNYGĄ

Vilnis lapkričio 16 paskel
bė pasikalbėjimą su dr. A. Mar
geliu, grįžusiu iš Lietuvos. Mar- 
geris pasakojo^ kaip Vfliuujė: 
Nėringos kavinėje susitikęs su 
Jonu Deksniu. Kai Margeris su 
kitu kavinėje kalbėjęsis, nuo 
kito stalelio pakilo asmuo ir 
priėjo prie Margelio stalelio. 
Pasikalbėjimą su juo Margeris 
taip pasakojo:

“Atsiprašau. Nugirdau kal
bančius apie Ameriką, tai bene 
tik būsit vienas iš amerikie-

AŠ NORĖJAU TIK 
PATARNAUTI

Kai Vladimiras pasakė griež
tą — ne ir pasiteiravo, ar bro
liui nebus iš. to nemalonumo, 
tas nusišypsojo ir atsakė:

“Kodėl turėtų būti. Aš tik 
norėjau MGB pasitarnauti, aš 
gi nesu-jų tarnautojas”.

“Ne? Tai kaip visa tai atsi
tiko?”.

“Visai paprastai. Prieš atsa
kydamas į tavo laišką, aš pasi
mačiau su savo draugu iš vie
tinio KGB. Jis paragino mane 
palaikyti susirašinėjimą".

“O keno idėja buvo pasima
tyti mum?”.

“Žinoma, jo. Ir toliau buvo

“Jų apverktina padėtis ... 
Keli grįžę giminaičiai atėjo ir 
manęs aplankyti. Jie atrodė bai
siai — tikri gyvi žmonių šešė
liai. Į klausimą — kaip gyve
nat, jis atsakė — gerai. Gir- 

rais stogais namai būdingi esą di, dabar Lietuvoje daug ge-

— (Forest Parkway stotis)
Tel. Hlckory 1-5220

NUO PADĖJIMO DIENOS 
ipskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Moteris narsivežė nuotrau
ką tėviškės namo, kuris dabar 
atrodo lūšna. Dėl to namo pa
sakojo: “Seniau jis gražiai at
rodė, nes buvo prižiūrimas. Ma
no senutė mamytė, kurios ne
buvau mačiusi daugiau negu 
30 metų, sakė, kad kada nors 
stogas bus apklotas, kad jie 
gerai gyvena, apsiprato su pa
dėtim ir kiauras stogas 'nesu
daro bėdos. Juk niekas ne
verčia troboj stovėti ten, kur van 
dens lašai varva, nes čia lais
vi žmonės”. Tačiau toki kiau-

FASIRENGĖ KOEGZISTENCIJAI. Taip vaizduoja Amerikos ir Sovietų santykiu* W jų sąjungininkus vengrų 
dali. V. Vaitu. .

džius, kad esą Deksnys grįžęs 
... iš Amerikos ir tai neper-

NORMALUS
PER METUS METŲ

kia idėja? Iš ryto tu jos netu
rėjai. Kas nuo to laiko nutiko?” 

PULKININKAS NORI 
PAMATYTI

Jurgis, žiūrėdamas broliui tie
siai į akis, kalbėjo: “Tai pul
kininkas iš MGB, kuris atvyko 
sykiu su manim iš Maskvos. 
Jis yra netoli nuo čia. Apie 11 
vai. mes su juo pasimatysim”.

“Nekvailiok. Aš neisiu pa
simatyti su tavo pulkininku nei 
su kitais tavo draugais. Pasa
kyk savo pulkininkui nuo ma
nęs, kad jis yra idiotas. Kaip 
profesionalas jis turėtų geriau 
nusimanyti, kad rodydamas sa
vo snukį svetimam žmogui, jis 
rizikuoja su visom šmulkrrienom 
būti aprašytas FBI. Jis tada bū
tų išgabentas į Sibirą už ele
mentarių saugumo taisyklių ne
silaikymą. O tu geriau vyk na
mo ir griebkis darbo savo fab
rike. Nustok kaišiojęs nagus 
į šnipinėjimo reikalus. Tai pa
vojinga”.

TAI VIENINTELIS MAN 
BŪDAS

Jurgis nesumišo. Priešingai. 
Atrodė, lyg jis būtų pajutęs 
palengvėjimą. “Aš jam sakiau, 
kad aš neturiu laiko tau pa
veikti/ Bet jis mane spaudė. 
Dabar man nesvarbu. Aš savim 
nesirūpinu. Aš esu sena var
na ir man niekas nenutiks”. 
Paskui palinkęs artyn prie Vla
dimiro per stalą tęsė: “Prašau, 
nemanyk, kad aš čia tik dėl

Eastem Parkwav Office: 
539 EA8TERN PARKWAY 

at Noatrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Plrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PReeident 3-7000

ir juos valdo patys darbinin
kai. Praėjęs šimtmečio ketvir
tis labiausiai 20 metų, atsto
ja šimtmečius. Tai metai pa
stangų, svajonių ir galutinio 
laimėjimo, kuris iš šaknų pa
keitė ne tik Lietuvos peizažą, 
bet ir žmogaus dvasią”, (jei ga
lima spręsti iš Tilvyčio raš
to, tai ji pakeitė tiek, kad me-

O JEI SUGRĮĖČIAUt BROLIAI SUSITIKO 43)
> Vladimiras Petrovas, brolio ■ . / -1 .
kalbinamas grįžti į Sovietus, taip. Kai aš vykau į Maskvą,
paklausė: ‘O Us būtų, jeigu jiądavė man telefono nume

rį, kuriuo turėjau paskambinti. 
Tas žmogus Maskvoje nukreipė 
mane į KGB generolą. Genero
las žino apie tave viską^ Jis net 
man padiktavo kai kuriuos laiš
kus tau. Jis nenori, kad tu tu
rėtum nemalonumų su FBI*.

Broliai užėjo į restoraną, ge
rai pavalgė, išgėrė vengriško 
vyno butelį. Beliko reikalą už
baigti. “Tikiuosi, nesijauti nu
sivylęs, sutikdamas pasimatyti 
su manim”} kalbėjo Vladinū- Vladimiras buvo pritrenktas 
ras. Brolis pažiūrėjo nustebęs ir klausė: “Kada tau atėjo to- 
ir tardamas: “Argi tu viską pž- 

Tu negali pasakyti M 
GB ne, įei ji tave prašo pa
tarnavimo". Paskui pažvelgė į 
laikrodį ir atvirai pasakė: “Da
bar aš turiu eiti pranešti Mes 
susitiksimą, rytoj rytą”.
O DABAR TURIU KITĄ 
PASIŪLYMĄ

Dar tą patį vakarą paskam
bino Jurgis ir pranešė, kad jis 
laisvas ir bus už 10 minučių. 
Jis pakvietė brolį Vladimirą va
karienės. Sakė, kad tame resto
rane, žinąs, esąs labai geras 
maistas. Vladimiras užsispyrė, 
kad Vienoje jis turįs brolį vai
šinti; iih kvietė jį į savo resto
raną. Brolio Jurgio veide pasi
rodė sumišimas.

Restorane, į kurį nusivedė 
Vladimiras, brolis Jurgis bailiai 
apsidairė, palinko prie Vladimiro 
ir prabilo? “Turiu tau *dabar ki
tą pasiūlymą”, ir vėl baimingai 
apsižvalgė. "Jei tu nenori grįž
ti į Rusiją, gali sau liktis ir 
pasitarnaut musę saugumui. Tu 
daug žinai, o ko. nežinai, gali 
lengvai patirti. Tu turi tik pa
informuoti, o ne šnipinėti".

“Iš kur tavo draugai pasiga-

Sovetskaja Litva stengiasi Kaip turi atsilyginti
suniekinti kunigus po vieną, Lenino ordiną

Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

vardais ir pavardėm .kiekvie- T. atvykau. M sutikau, W.
nam pakišdama kokius kruni- J r
natinius

“Taip. Jis labai didelis. Kol
chozo žemėje pasėliai menki 
mačiau daug nenupjautų javų, 
nenušienautų pievų. O kolcho- 
zininkų sklypeliuose derlius ke
leriopai didesnis, laiku sėjama, 
laiku pjaunama, laiku į pastogę 
sunešama. Jie tai atlieka nak
timis ir šventadieniais”.

“Kaip atrodo keliai?”
“Didieji geri, o šoniniai ne

išbrendami”.
“Kaip įsikuria iš Sibiro grį

žusieji?”

nl pradžioje ryšium su J. Deks- 
nio. išpažinties paskelbimu ra
šė kad J. Deksnys lankęsis 
Chicagoje ir ten vadovavęs 
Vlikui, tačiau Chicagos lietu
viai jo niekas Chicagoje nėra 
matę — negi jis būtų lankę
sis tik Vilnies redakcijoje. Kad 
jis būtų buvęs Amerikoje, to 
nepasakoja nė J. Deksnys 
savo išpažintyje, kuri buvo pa

vasario 20 Tie-

kad reikėtų rytoj dar pasima
tyti. Pulkininkas man liepė ta
vęs nepaleisti. Bet aš jam mo
kėsiu išsiaiškinti”. Kiek lukte
rėjęs vėl pridūrė: “Ir mintis, 
kad tu prisijungtum prie mū
sų ekskursijos, buvo jo. Gal 
gerai, kad nutiko taip, jog ne
prisidėjai”.

Brolių akys susitiko, ir Vla
dimiras žinojo, ką Jurgis galvo
jo — Jurgis turėjo būti akty
vus dalininkas sąmoksle Vla
dimirui pagrobti.

“Duokš ranką, ir tikėkimės, 
kad susitiksime kitokiom ap- 
linkybėm”, kalbėjo Jurgis. “Ir 
nelydėk manęs. Aš esu sena 
varna ir niekuo nesirūpinu”. 
Tai buvo paskutiniai brolio žo
džiai. visoj Lietuvoj. Netaiso, nes ne- riau negu prie Stalino Sibire’

nas Bagdonas. Apie* jį rašo, kad 
jis supirkinėjęs statybines me
džiagas spekuliaciniu būdu. Jis 
esą nupirkęs savo broliams po 
namą. Dabar mėginęs pirkti ket 
virtą namą už 150,000 rublių. 
Ta pačia proga primena, kad 
tai kapelionas “bandito” Vy
tauto Kėkšto, kuris sušaudytas 
už komjaunuolės V. Ramanaus
kaitės nužudymą.

Vistaneckio sukaktis
Vilniuje paminėta Isaako Vis

taneckio 50 metų sukaktis. Vis- 
taneckis žinomas šachmatinin
kas jau 30 metų. 1930 jis bu
vo jaunųjų turniro meisteris, 
1941 jis tapo Lietuvos čempi- 
jonu. 1946 Pabaltijo čempijo- 
nu, o po metų buvo Sovietų luoja ir nerausta, o tai ir ver-

“Taip, — atsakiau ir paklau
siau: — O jūs iš kur būsite?”

“Aš ir iš Amerikos”.
“Ar seniai grįžote?”
“Ne per seniausiai”, — at

sakė lyg nenorėdamas.
“Prašau į mūsų draugiją, — baigė su pakeltu balsu, su

— pasikviečiau”. degančiomis akimis”.
“Ačiū, — paadavo’

gauna medžiagos. Nuotraukoje 
matyti ožkelė. Turistė pasako
ja, kad šiandien Lietuvoje ož
ka svarbus gyvulys. “Tai yrą 
mano mamytės ožkytė. Ožky
tė — šeimos pieno centras. Kas 
ožkytę turi, tas srebia baltin
tą sriubą”. Turistė parsivežė ir 
ožkos pieno sūrį... Toliau 
turistė atsakė ir į tokius klausi
mus:

“Kas rūpinasi kolchoze se
neliais ir paliegėliais?”

“Tik giminės”.
“Ar gali kolchozo darbinin

kas be pįkęisti darbo
vietę?” '

“Negali, ne”. Kiek tiesos apie Deksnį čia 
“Prašau. Bus patogiau krū- papasakojo dr. Margeris, sun- 

voj šnekėti apie Ameriką ir ku patikrinti. Tačiau yra pa- 
Lietuvą”. grindo manyti, kad jis kažką

“Prašome, — pakvietė ir bus nupasakojęs pro šoną, ka- 
mano draugas”. da jis tvirtina, jog dypukai

“Atėjo ir prisistatė kaip Jo- “akėjo jį už sugrįžimą į Lie- 
nas Deksnys. Prašomas pri- tuvą”, nes niekas jo dėl to ne- 
sėdo. Užsakiau 200 gramų kon
jako ir antrą stiklinę arbatos.

“Dabar sėdėjome trise, taigi 
ir pokalbis pasidarė platesnis, 
gyvesnis. Itin jį pagyvino Jo- seniausiai. Tiesa, ir Vilnis š. 
nas Deksnys. Jis pasisakė, kad 
už mėnesio išeisianti jo paruoš
ta knyga, vardu “Kruvini is
torijos puslapiai’ ... Ir iš gau
sios jo kalbos štai kas įstrigo 
ir pasiliko mano galvoje: ...Pa
sakykit, drauge, Margeri, kad 
aš spjaunu jiem (jis čia turėjo 
galvoj Amerikos dypukus, ku
rie akėjo jį už sugrįžimą į Lie
tuvą. M.) į akis, .kad nešu gry
no patriotizmo vėliavą! Lietu- skelbta š. 
vių tauta yra laimėtojų tauta! soje.

Keleivis lapkričio 9 paskel
bė moters, pavarde neminimos, 
pasakojimus. Kelionė, pagal jos 
pasakojimus, atsiėjo 1,200 dol. 
Lietuvos valdininkai buvo man
dagūs, sutikimas gražus. Ma
tyti miestai švarūs. Bet vaiz
dą “gadina rusiška uniforma 
aprengti policininkai, rusiški 
pinigai, gatvių varduose rusų 
kalba, už vis blogiausią įspū
dį daro visur pristatyti Leni
no, Stalino ir kitų okupantų 
paminklai, paveikslai”.

Ar galėjo be palydovo ke
liauti? Atsakė: “Taip ir ne. 
Mums buvo leista 5 dienas .at
siskirti nuo ekskursijos ir be 
matomo palydovo vykti į kai
mą pas savo artimuosius. Bet 
tik į vieną vietą. Mus įspėjo, 
kad nevažinėtame iš vienos vie
tos į kitąir būtume tik toj 
vietoj, kurią Užsiregistravome. 
Į Sudavifą (Suvalkiją) niekam 
neleido važiuoti. Mačiau, kaip 
dvi ekskursantės verkdamos 
prašė leisti joms nuvažiuoti į 
jų tėviškes, rodos, Vilkaviškio 
apskrityje. Jos šakė esančios 
komunistės, net Laisvę su Vil
timi skaitančios, bet ir tas nie
ko nepadėjo ... Joms buvo 
patarta, kad jų giminės atva
žiuotų pasimatyti”. .

nusikaltimus. Spalio 
mėn; “ataskaitai” buvo paim-

akėjo. Nupasakojo pro šalį ir 
perduodamas J. Deksnio žo-
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vąMiną dhtolę reikš
mę visų pavergtųjų tautų gy
venime. Ieškoma saiųpos prie- 
bėgos, telkiami nauji ištekliai 
tolesnei laisvės kavai tęsti. Tai

į pavergtą Lietuvą

kai Vakarti apie Lietuvą tylėjo

Tik Vatikanas iki tol nebu
vo kurčias.

Nebuvo kurčias nė aniems,
nervai pagrįstiems priekaišto 
žodžiams. Nuo 1948 metų bu
vo skirta daugiau laiko lietu- 

- viškoms programoms, ir 
nuolat tobulinamos. Nuo 
sustiprinus stoties galingumą 
laidos siunčiamos kadiens ket 
virtį valandos, o 
net du kartu.

Vatikano valandėlės, be abe
jo, pirmoje eilėje tarnauja re
liginiam ryšiui tarp katalikybės 
centro ir jam ištikimos tautos. 
Tačiau kiekvienas, kas dažniau 
jų pasiklauso, gali pats įsiti
kinti. jog daug rūpestmgo~dė-„ 

~ mesto skiriama ir kitiems gyvy
biniams lietuvių klausimams. 
Bolševikinių puolimų propagan
da yra sudariusi klaidingą įspū-

, dį, tarsi komunLtus labiausiai 
( erzintų Amerikos Balso radi

jo laidų kryptis. Lyginant Va
tikano ir Am. Balso savaitės 
laidų turinį, Vatikanas ne tik 
proporcingai, bet kartais apla-

( mai daugiau duoda lietuviškąjį 
gyvenimą liečiančių žinių, nors 
Washingtono laidos yra dvigu
bai ilgesnės. Tai liudija neabe
jotinai didesnį atsakingų sluoks
nių palankumą Lietuvos bylai. 
Neveltui bolševikų žiaurūs truk
dymai nebuvo nutilę nė tada,

’ kai vienu metu Maskva mėgino 
“merkti akį” ir netrukdė Wa- 
-shir gtono. Sovietinių trukdytu- .- 
vų' perkūnijos yra geriausias į- *= 
rodymas, kad Lietuvoje tos va- 
landėlės pakankamai girdimos 
ir turi klausytojų.

Lietuviškame radijo ryšio 
klausime šv. Sostas yra pada
ręs viską, kas galima. Nebent 
būtų galima pageidauti, kad 
būtų įvestas programos pakar
tojimas. Tai labai svarbu esant 
trukdymams. Tuo reikalu turė
tų būti padaryti žygiai, kurie 
tik nuo mūsų pačių priklauso.

Reikia tikėtis, kad mūsų re
prezentatyvūs veiksniai ir or
ganai, o taip pat plačioji vi
suomenė bei organizacijos ne
praleis tylomis šios garbingos 
Lietuvai prielankaus ir reikš
mingo darbo sukakties. Kai 
tauta kenčia priespaudą užčiaup 
tomis lūpomis, laisvėje gyve
nantiems jos nariams tenka

tautai dienomis, kai upeliais bu
vo liejamas kraujas ir ašaros, 
Vakarams užkietėjusiai tylint.

Tiesą tas balsas palyginti 
buvo silpnas prieš tuo metu 
viešpatavusį pasaulinį cinizmą, 
kuris Kat. Bažnyčios moralinį 
autoritetą matavo ... ginkluo
tų divizijų skaičiumi. Juo ma
žiau tad turi pagrindo po Veng
rijos sukilimo komunistų sklei
džiama pasaka (neapdairių ke
liauninkų ir į Vakarus atnešta), 
esą. /radijo valandėlės iš už
sienio kurščiusies kraujo pra
liejimą ir dėl to kaltos juž- lie- 

—tuviško-o jaunimo sunaikini
mą".

Jei toks kaltinimas būtų bent 
kiek pagrįstas, tai Lietuvos at
veju jis galiotų tik Vatikano 
radijui. Kitos valandėlės, kaip 
žinoma, savo darbą pradėjo tik 
tada, kai, tų pačių bolševikų 
žiniomis, partizaninis sąjūdis 
jau buvo užgniaužtas (Amerikos 
Balsas iš VVashingtono prabilo 
pirmą kartą 1950 metais, iš Eu
ropos— 1952; tais pačiais me
tais Italijos valstybinis radijas 
ir 1955 — Madridas).

Vatikano valandėlės Lietuvos 
žmonių nekurstė.

Priešingai, partizanai buvo 
kiek nusivylę jų nuosaikumu. 
Antai, 1945 .spalio mėn. rašyta
me pogrindžio pranešime tuo/ 
reikalu buvo tiesiog skundžia
masi:

"Mes stebimės Romos (su
prasti Vatikano — J. V.) ra
dijo lietuviška valandėle, kuri 
tiek maža paguodos duoda. Ko 
jai bijoti! Kaip mes nebijome 
mirti ne tik už tėvų žemę, bet 
civilizaciją, krikščioniška kultū
rą. Kaip drąsiai šiandien kal
bėtu Romos apaštalai! Ne tik 
kalbėtų, bet šaukte šauktų gel
bėti žmonijos kultūrą! Kalbė
kit drąsiai, šaukit, kaip Legalit. 
Niekados nemeluosite, nes at
vaizduoti mūsų tėvynės kančių 
niekad nesugebėsite, jų neper
gyvenę ... Nebijokite, mums 
niekad jau blogiau nebus, .jei 
jūs kviesite pasaulį sutramdyti 
barbarus. Ko Roma bijo, kai 
apie ją kasdien girdime šlykš
čiausių dalykų, kaip apie žmo- garbės prievolė deramai išreikš- 
r.ųcs ir laisvės priešą gilaus susijaudinimo, prisi-
numen pirmą. rišimo ir dėkingumo jausmus,

Nuo pasaulio aklinai atskir- kuriais lietuvis sutinka iš krikš-

istorijos. Vilkda- • į__ __ _  _ ____
ma carinės priespaudos jungą, kraštams buvo per mažai pra- 
mūsų šalis turėjo tiesioginį ry
šį su užsieniu, nes anuomet 
“geležinė uždanga”, sutapusi su 
Didžiosios ir Mažosios Lietu
vos riba, ėjo per lietuvišką že
mę. Kokia svariu tai buvo ap
linkybė, pakanka prisiminti 

, spaudos draudimo kovas.
Laiškas palietė dalį konflik- šiandien padėtis blogesnė.
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Atsisakymas nuo atsakomybės ir laisvės
Amerikos ganytojų laiškas, Laiškas palietė dalį konflik- šiandien padėtis blogesnė, 

kurio santrauka yra šio laikraš- to, kurį Dostojevskis legendo- Nebėra tiesioginių ryšių su už- 
čio pirmame puslapyje, pakėlė je rodė tarp Kristaus ir Anti- sieniu. Tik šiais laikais leng- 
baisa asmens laisvei „.apgin- „kris t o karalystės. Tą legendą viaupalaikyti netiesioginius ry
ti ir asmens atsakingumui pa- aiškindamas pfof. A Maceina šius. Radijas yra tasf langas, per 

kurį srūva šviesa pavergtom 
tautom komunistinėje vergijo
je. Galima tik apgailestauti, jog 
iki šiol, sprendžiant iš palygi
nimo su kitais bendro likimo

ti ir asmens atsakingumui pa
žadinti. Tai įspėjimas apie įsi
galinčią gyvenime srovę, kuri 
siekia asmens laisvę pavergti 
kolektyvui. Tai pasipriešinimas 
tiem, kurie siekia vairuoti gy
venimą pagal šią srovę, pasro
viui.

Pasroviui vairuojantieji ap
ramina: Kam piliečio ramybę ir 
laimę sunkinti viešaisiais rū
pesčiais; tegul jie palieka kolek
tyvinės vadovybės galvom ir 
pečiam.

Prieš srovę eidamas, ganyto- priekaištus. Kad to vidaus prie- 
jųlaiškas tam pasipriešina: Nuo ' kaišto išvengtų, žmonės atiduo

da savo laisvę kitiem už juos 
Anot Dostojevskio, 

“juos apsprendė kiti ir kiti rū
pinosi šitą apsprendimą įvyk
dyti. Kiti jiems nurodė, kas 
yra gera ir bloga ... kiti juos 
maitino, linksmino ir leido net 
nusidėti”. Nes kiti išaiškino, 
kad ir nuodėmė nustojo buvus 
nuodėme, aplinkybėm pasikei
tus. Taip tie Antikristo vairuo
tojai nuėmė nuo žmogaus at
sakomybės pajautimą drauge su 
laisve, kad duotų “žmogui kuo 
daugiausia pasitenkinimo, ramy 
bes ir malonumo”.

Vyskupų laiškas tai pasiprie
šinimas tokiai Antikristo kara
lystės dvasiai.

pažymėjo, kad Antikristas ga
lėjo uzurpuoti žmonių laisvę dėl 
to, kad laisvę žmonės jaučia 
kaip sunkią naštą. Laisvė pasi
rinkti tarp gera ir bloga už
deda atsakomybės pajautimą. 
Pasirinkti gera skatina žmo
gaus dvasinė prigimtis. Bet tam 
reikia pastangų, pasiaukojimo, 
revoliucijos prieš save. Pasi
rinkti. bloga skatina žmogaus 
gyvulinė gamtinė prigimtis. Bet 
tam reikalinga pakelti sąžinės

asmens, ir pirmiausia nuo as
mens, priklauso gerovė šeimo- spręsti, 
je, valstybėje, tarptautiniuose 
santykiuose; jie turi rūpintis 
net ir J. Tautų sprendimais.

Pasroviui vairuojantieji: Pi
liečio ramybė ir laimė reikalau
ja nesivaržyti jokiais principais, 
derintis prie aplinkybių, nes 
pasikeičia aplinkybės, keičiasi 
principai, moralės normos.

Prieš srovę eidamas laiškas: 
O visdėlto pilietis turi kritiš
kai vertinti savo darbus ir įvy
kius pagal moralinius princi
pus. kurie niekados nekinta.

Pasroviui vairuojantieji, ap
ramindami piliečio sąžinę: Gy
venimo blogybės tai juk socia
linių' ir kitokių įvykių padaras, 

; ir žmogus jose yra bejėgis. Žmoguje sykiais
Prieš srovę eidamas laiškas kilimas į idealą sykiais į že- 

neatleidžia. Už blogybes, ly- mę. Kas dedasi atskiro asmens 
giai kaip ir už gėrybes, yra istorijoje, tas pats dedas ir žmo- 
pirmiausia atsakingas asmuo; nijos istorijoje — bangavimas, 
jam priklauso kaltė ir nuopel- svyravimas. Vyskupų laiškas no

ri būti svoris, kuris persvertų 
į gerą, — kol dar nevėlu.

Lietuviui skaitytojui jis ža
dina dar ypatingos atsakomy- 

meehanizmo vairininkas, mecha bės pajautimą — atsakomybės 
rūkas. už lietuviško gyvenimo eigą.

nat
Taip dabartinė gyvenimo sro

vė asmenį palieka tik mechaniz
mo mažu rateliu, o ganytojų 
laiške asmuo iškeltas kaip to

sieniu. Tik šiais laikais leng-

kraštais, tas langas Baltijos .1940 lapkričio 27 Vatikano 
radijas prabilo lietuviškai.

Tas svarbus postas buvo pa
tikėtas Lietuvos patriarchui, di
džiam mokslo vyrui, šviesios 
atminties vyskupui Pr. Bučiui.

vertas. Pagaliau, tai pastebėjo 
ir Europos Taryba. Ji šiemet 
Strasburge specialia rezoliuci
ja iškėlė reikalą padidinti ra
dijo laidų skaičių pabaltiečiams. Jo vadovybėje per pirmąjį bol-

Kol šie reikalai pasitaisys, 
su dėkingumu tenka prisiminti 
tuos, kurie pirmieji suprato ra
dijo ryšio reikšmę pavergtai 
Lietuvai. Turime mintyje Vati
kano lietuviškas valandėles, ku-

-riom sukanka jau 20 metų. Ne 
kas kitas, o Šv. Sostas gerai 
suprato Lietuvos tragediją ir 
neapsiriboja vien tik platoniš
ka užuojauta. Savo prielankumą 
išreiškė, konkrečiu būdu.

ševikmeiį sklido iŠ Amžinojo 
Miesto paguodos ir sustiprini
mo žodžiai Lietuvai. Radijo ry
šys vėl buvo atnaujintas 1946.-

■ Tik ateities isterikai galuti
nai išaiškins tai didžiulį poka
rio tylos sąmokslą, kurio ypa
tingomis aukomis buvo stalini
nei sauvaliai išduoti Baltijos 
kraštai. Tik tada bus tinkamai 
Įvertintas Vatikano valandėlių 
vaidmuo. Tai buvo vienintelis 
balsas tomis liūdnomis lietuviu

pertveria

POPIEŽIUS PIJUS XII šventina Vatikano radijo stotį.

ti mūsų broliai nežinojo, kokios čionybės širdies jam siunčiamą 
tada buvo nuotaikos Vakaruo- gimtąjį žodį. Sukaktis drauge 
se. Juk tik po Kopėjos užpuo- įpareigoja surasti būdų, kad 
limo, Įsiliepsnojus Rytų — Va- §įs darbas, kiek tai nuo mūsų 
karų šaltajam karui, mūsų by- priklauso, būtų geriau remia- 
lai parodyta kiek daugiau pa- mas, negu nū šiol.
Jaukumo. J. VIDZGIRIS (ELI)

IGNAS MALĖ MAS
pasidalyti naujienomis su na
miškiais.

Ir tikrai Visur žinios buvo 
parneštos labai skubiai ir pri
imtos labai gyvai. Daug kas pa
pietavęs išskubėjo pas kaimy
nus tą klausimą plačiau aptar-

galulaukį atkreipusiam akis 
kiekvienam padubiečiui. Paga
liau sumažėjus ūkio darbams ir 
pagausėjus įvairiems susibūri
mams, šis klausimas padubie- 
čiams pasidarė kasdieninio po
kalbio mazgas, kurio pačiam
viduryje vistiek stovėjo Juli- ti. Ir visur tarė iš įvairių pu- 
ja. Jai pavydėjo ne tik netekė- šių, vis surasdami naujų gali- 
jusios merginos bei jų moti- mų painiavų. Rytojaus dieną

Ketvirtadienio vakarą į Pa- 
dubių galulaukį kripšleno trijų 
Jurgių kolona. Priėję Duknio 
naująją sodybą, dar kieme visi 
ėmė gėrėtis erdviu Unto kie
mu, toli nusitiesusiais tvartais 
su aukštai iškilusiais pamatais, 
su trimis durų poromis išsiry- 
kiavusiu kluonu, su erdviu svir
nu ir didžiuliais, šviesiais lan-

Unto namai buvo beveik vi- nos tą. nežinomą nirtulį ėmė aidėti ir galutinė viso to gaiš žvilgančiu gyvenamuoju(2) _________ t _______ _____ _
Kalvis tuo metu kyštelėjo į. siškai baigti. Tvartų ir kluonų reiškė jau ir dar nepasipūkavu- išvada — tokia smaųgtliemenė 

vandenį pasmailintą Unto no- stogai buvo dengti gontais, o sių dukrų motinos bei tėvai, neturės vaikų. O iš to aiškus 
ragą, tas sučirškė ir Untas ėmė pirkios ir klėties — kūleliais. q jiems pritarė taip pat ir vi- ir tokių vedybų tuščiavidurišku 
su kalviu atsiskaitinėti. Jo įsitikinimu, šiaudiniai labiau sj kiti turtingesnieji kaimo ūki- mas: sulaukus senatvės, nebus

le priemene. Tiesa, ir čia bu
vo priemenė, bet nedidutė. Iš 
jos buvo įėjimai į tris puses. 
Į priešingą pusę buvo net dve
jos durys. Viduje buvo keturi 
kambariai, virtuvė ir prie jos 
mažas sandėliukas su daugybe 
lentynų. Svečiai ne tiek gyrė, 
kiek kraipė galvas ir teiravosi, 
kam tai ar kita daryta? Virtu
vėje' viena siena buvo iš spin
tų arba stalčių. Visi pajuto, kad 
čia šeimininkei bus tikras gy
venimas — labai dideli pato
gumai.

— šitokia virtuvė būsima
jai jaunamartei tai jau bus tik-

— Tai net nežinau, kurią čia ras džiaugsmas, — pastebėjo 
sąsparą reikėtų duoti svečiam ramiai linguodamas galva Jur- 
nebuvėliam pabučiuoti.

— Mes jau nutarėm, Ųntu-

Untas tai priėmė tik pajuo
kavimu, palydėdamas lengvu 
šypsniu.

— Kas tiesa, tai tiesa, Un
tai! Ūkininkui žmonos reikia 
ūkininkės, o iš skruzdėlės, 
kad ir geriausios, tinkamos žmo
nos nepadarysi. E Balynaitės, 
Untuli, nei mergos, nei ūkinin
kės, nei darbininkės — ramiai 
dėstė Tamulynas.namu.

Untas, eidamas į svirną ir 
pamatęs netikėtų svečių, susto
jo vidury7 kiemo ir, su staig
menos šypsniu veide, užkalbino:— Gal tavo akys ir kitaip atsparūs ir kintančiai tempera- ninkai, nes visi nujautė būsi- kam palikti ūkio, 

i tūrai ir lietaus lašų garais- mąjį turto konkurentą.
saulėtą sekmadftnį, džiausią! pergyveno suaugiisių- 

lauke besidraikant paskuti- jų dukterų motinos. Tai nelai- 
niams voratinkliams, kunigas mei E Unto kelio prašalinti; te- 

— pajuokiamai tarė jie tinka tik žmonėms gąsdinti, pranešė iš sakyklos, kad rengia- liko vienas vienintelis būdas — 
Gyvenamajam namui meistras si priimti moterystės sakramen- nueiti pas Untą keliems vyres- 

TaČiau Untas tai praleido ne- skubėjo kabinti duris ir dėti tą Andanas Duknys ir Juliją niems ir pagarbesniems kaimo 
girdom ir. vielos gabaliuku už- langus. Iš statybinių medžiagų RalynaitĄ Abu iŠ Padubtų kai- vyrams ir rimtai su juo pasi
kabinęs baigiantį atvėsti norą- likučių jau buvo išaugusios ir mo, Rumbonių parapijos. Už- kalbėti, nes jau pats paskučiau- 
gą, patraukė namų link. Pake- tvoros. Ilgesnį laiką galulauky sakas pirmas. sias metas tokį rimtą klausimą
liui jam vis nebėjo E galvos nebebuvusiems atrodė, kad so- Bažnyčia lyg apmirė. Pasida- spręsti. , Jur2is Tamuivnas
smaugthemene Julija. Ji jam <jyba vasarą E žemės išdygusi, rė tyliau, negu per pakylėjimą. Didžiausia Šio klausimo žino- • v. . . . <
buvo ir dailesnė, ir meilesnė, Pro šalį einantieji neiškęsdavo Paskui gausūs atsikvėpimai, aps vė buvo visiem gerai pažįstama Visi lengvai šyptelėjo, kad 
nei kuri stiprioji ar pagahau stabtelėti ir apžvelgti tebeaugau tūs apsidairymai, o išėjus iš pribuvėja Palšaitienė. Ji, Svėgž- šviesioje sodyboje šviesiai mez- 
rmcititrinfi limmn ’t.____ _i_______ _ i__ »__ —_______ • _ _ —- * _ •___ _ _ . . .. . .... .... ... --- i--i____

Visų svarstymų metu į paviršių mą. 
vis aiškiau iškildavo ana smaut- 
liemenė Čigonaitė ir Untas vis 
tvirtėjo savame sprendime.

mato, bet. kas žino, kaip jos 
matys po metų, — rimtai tarė 
seniūnas.

, — Gal po metų ir Julija bus 
storesnė?

Apie skardinius jis nenorėjo 
ir girdėti, griežtai tvirtindamas, 
•kad lietaus ir vėjo dienomis

Tą didžiąją nelaimę skau-

Kašėta.

gis Maišeliūnas. Kas tyliu my
kimu, kas vien smakro moste- 

U, pala‘uku'"jaunamartte. Tada lėiimu šiam Pilnai Pritarė- 
jau bus išgijęs ir mano pučkas _ Tik kažin, Untai, ar su* 
ant lūpos. 0 dabar už sąspa- tuo jaunosios pasirinkimu ne
ros dar užsikabyst— pilnu tai- darai klaidos? — pradėdamas 
kos ir priimtinumo tonu užbai- tikrąją misiją, tarė Jurgis Ta

mulynas.

— Pagaliau 3 ha ūkininkai
tė neturėjo kur ūkio darbų iš
mokti! — prilipdė Kintalas.

Untas pamatęs, kur kalbos 
linksta, ramiu balsu kietai bet 
tvirtai tarė:

— Vyrai, jūs turit, savo akis, 
d aš — savąsias. Jeigu jūs pa
žiūrėtumėt į Balynaitę mano 
akimis, tai pamatytumėt, kad ji 
ir sveika, ir vikri, ir netingi
nė, ir dar protinga mergina. 
Sakote — čigonė. Tebūnie ir či
goniška mano žmona!

i Untas nutilo, bet užrišo bur
tam tikra rizika, bet vis dėlto nas ir vyram. Šie ypač pasiju- 
žmorės rizikuoja ir veda. — to nejaukiai, kai išgirdo, jog 
atsakė Untas. Untas jau vadina Juliją savo

busimąja žmona. Tai sugriovė 
visas atkalbėjimo viltis ir norą, 
ir, pagaliau, drąsą. Apie tai kad 
su Balynaite Untas negalėsiąs 
susilaukti šeimos, jau nebedrį
so nė užsiminti. Visi, lyg susi- 

mergą, kuri būtų pilnas glėbys tar^7 galvoti apie šio po- 
išpylė visą kalbio išlyginimą.

pasiturinti jo luomo mergina, tį buvusio plyno lauko gyveni- bažnyčios' — didelis būriavi- dienės ir kitų pasitikėjimo ver- gėsi jų kaimyninio susitikimo
masis ir gausios kalbos. Jų vi- tų Padubto moterėlių padeda- kalba. Persimetę dar viena ki-

Tačiau visiems krisdavo į sų veik vienintelė išvada: viso ma, jau suskubo įtikinti ir du ta pasigėrėjimo pastaba, šeimi- — Bet tu, Untai, gali pasi-
ninko kviečiami, svečiai suėjo rinkti iš kelių parapijų! į to

kius namus eis bet kuri mergi
na. Toki laukai! Toki namai!

. Toki įrengimai! O dalių ir sko
lų — jokių. Taigi, čiupk tokią

akis, kad gyvenimas be moters to priežastis — Julija. Tai ne tikrai rimtus Padubto vyrus — 
čia nebus pilnas. Tik visi atsi- pora. Ji ir čigonė, ir smaugt- Jurgį Tamulyną ir Jurgį Mai- 

RUDUO buvo pavydėtinai mušdavo į tą keistą klausimą:' liemenė, ir beturtė, ir ne ūki- šeliūną. Trūko tik trečio. Bet 
gražus. Jis ne slinko, bet šuo- nejau čia gali ateiti šeiminiu- ninkė, ir nežinosianti, kaip rei- kai visi jau ėmė šias abi pa- 
liavo. Soduose dar marguliavo kauti Balynų Julija? Toks klau- kia melžti kumelę ar bulių. Pa- vardes linksniuoti, tai beregint 
obuoliai ir vėlyvosios kriaušės, simas kildavo pro šalį praei- galiau, prižėrę pilnus patvorius išdygo ir trečias — Jurgis Kin- 
bet iš ryto Šalnų buvo aišku, ' nančiam, kildavo pro šalį pra- kalbų, susigriebė, kad jau me- talas. Tada svarstymai jau bu- 
kad ir jų paskutinės dienos. važiuojančiam, ypač kildavo į tas skubėti namo ir, žinoma, vo baigti

į vidų.
Svečiams tuojau krito į akis 

visiškai kitoniškas gyvenamojo 
namo suskirstymas, čia nebuvo 
to įprastinio padalinimo dviem ir pjjni namai, 
galais, su juos skiriančia didžiu- savo gražbylystę Kintalas.J (bus daugiau)
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MALDA UŽ VISUOTINĮ BAŽNYČIOS SUSIRINKIMĄ

Išleisti V. Bacevičiaus kūriniai

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

ma
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DARBININKAS, 910 WiUoughby Avė, Brooklyn 21, N.Y.

NEVVARK,

WoodhavenRichmond Hill

MOŠŲ SKYRIAI

VAIKAI IŠMOKSTĄ MYLSTĮ Iš TĖVŲ (ii tarptautinės moterų parodos) 
Nuotrauka V. Maželio >

padaryti Ss kaimietis? Aš ma
nau, jeigu kaimietis ir kunigas 
bent trumpam pasikeistų vieto
mis ir kolūkiais galėtų bent 
vieną kartą išgirsti bet kurio

109 Bumet Park Drive 
SfRACUSE, N. Y.
GRantt 8-8435

(Šv. Apaštališkoji Penitenciarija, 1959 m, 
rugsėjo mėn. 23 d.)

ser bendrovės. Gi Bacevičiaus 
kūrinius, išleistus Vienoje (Uni- 
versal Edition), galima įsigyti 
per Associated Music Publi- 
shers New Yorke. Beje, jau se
niau V. Bacevičiaus piano kū
rinių albumus buvo išleidęs Pa- 
ragon Music Publishers New

nes 
mą

558 Hudson Avenue 
ROCHESTER 5. N. Y.

BAker 5-4210

397-A West Broadvvay
10. BOSTON. MAS S.

ANdrew 8-2718 >

Philadelphia, Pa.
Pereitą vasarą V* Krėvės ant

kapio šoninėje briaunoje buvo 
iškaltas angliškas įrašas: “E- 
rectedūn memory of the great 
Litbuanianauthorby his country 
men”. Dabar ir nelietuviai, Phi- 
ladelphijos šv. Kryžiaus kapi
nių lankytojai, galės žinoti, 
kad ten palaidotas žymusis lie
tuvių rašytojas. Krėvės pamin
klo statymo komiteto kasoje 
likę 52.37 doL paskirti Vasa
rio 16 gimnazijai, o įvairūs do
kumentai perduoti Pasaulio Lie
tuvių Archyvui Chicagoje. Tuo 
būdu komitetas, kurį sudarė A. 
Jūrskis, M. Krasauskaitė, V. 
Maciūnas, V. Mykolaitis, K.

Dieviškoji Dvasia,. kuri Tėvo siųsta Jėzaus vardu, 
neklaidingai padedi ir vadovauji Bažnyčiai, išliek į Visuo
tinį Susirinkimą savo dovanų pilnybę.

Meilingoji Mokytoja ir Ramintoja, apšviesk /protus 
mūsų Vyskupų, kurie išgirdę Aukščiausiojo Romos Gany
tojo kvietimą, susirinks į šių iškilmingų Sueigų.

Padaryk, kad šis Susirinkimas subrandintų gausius 
vaisius: tepasklinda vis plačiau žmonių bendruomenėje 
Evangelijos šviesa ir jėga; teįgyja naujo gyvastingumo 
katalikų tikėjimas ir jo užsimojimai misijoms; tepagilėja 
Bažnyčios mokslo pažinimas ir tepakyla išganingas krikš
čioniškosios dorovės praktikavimas.

Malonioji sielos Viešnia, sutvirtink mūsų protus tieso
je ir nuteik klusnumui mūsų širdis, kad Susirinkimo nu- 
tsriinatsusilauktų. .didžiadvasio mūsų pritarimo ir uolaus 

' įvykdymo. , _ s
Meldžiame Tave taip pat ir už tas avis, kurios jau 

nebėra vienoje Jėzaus Kristaus avidėje, kad ir jos, kurios 
taip pat nešioja garbingą krikščionių vardą, pagaliau vėl 
surastų vienybę vieno Ganytojo vadovybėje.

Pakartok mūsų gadynėje naujų Sekminių stebuklą ir 
suteik, kad karštesnėje vienaširdėje maldoje sustitelkusi 
apie Mariją, Jėzaus Motiną, Petro vadovaujama, Šventoji 
Bažnyčia sėkmingai platintų Dieviškojo Išganytojo kara
lystę, kuri yra tiesos, teisingumo, meilės ir taikos kara
lystė. Amen.

SAULĖ 
KRYŽIUOSE

dimas. šešiuose (viso 75 pusi.) 
numeriuose bandė liesti ne 
vien organizacinius reikalus, bet 
ir platesnes religines, kultūri- 

ir kitas studentų gyveni- 
bei jo asmenybės 
liečiančias temas, 
spėti iš atgarsių, 

davinius įvykdė visai 
namai, 
giasi 
Ateitimi, Gaudeamus, 
Lietuviams ir kita spauda.

Kiek tai buvo galima, ban
dė susitikti ir atskirai gyve
ną studentai. Miuncheniečiai 
buvo susirinkę apie 14 kartų 
bendrai pasitarti, pasimelsti ir 
šiaip gražiai praleisti laiką. Bai
giantis vasaros semestrui bu
vo kartu išvažiavę aplankyti 
Wiess bažnvčios ir Liudviko H

formavi- 
Čia gali- 
savo už- 
patenki- 

Valdyba taip pat sten- 
aprūpinti visus narius 

Laiškais

*832 North 7th Street 
PHILADĖLPHIA 23, PA.

WAinut 3-1747

pilių netoli Fuesseno. Nemaža 
darbo kainavo 1960. rugp. 5-6 
įvykęs Europos ateitininkų su
važiavimas, prie kurio organi
zavimo studentai ypatingai pri
sidėjo. šeši studentai atstova
vo lietuviam Pax Romana Egzi- 
lų komisijos suvažiavime 1960 
liepos 29 - 31.

Valdyba pravedė anketas 
spaudos ir studijų savaitės 
klausimais, norintiems išsiun
tinėjo 1959 metų studijų savai
tės nuotraukas bei paskaitų

1. Dešimties metų atlaidai tikintiesiems, kurie
atkalbės šią maldą su gailesčiu širdyje.

2. Visuotiniai atlaidai kartą į mėnesį įprastomis
sąlygomis (išpažintis, komunija ir bent ;1 Tė
ve mūsų,-Sveika Marija, Garbė Dievui. .-, 
šv. Tėvo intencija), kalbantiems ją kasdien 
per ištisą mėnesį.

tekstus, šv. Kazimiero pašto 
ženkliukus, Eucharistinio kon
greso programas ir dar šį bei 
tą. Valdyba taip pat paruošė 
įstatų papildymo projektą ir 
Europos ateitininkų suvažiavi
mo žodį į kraštą.

Koks yra bendras 1959 — 
1960 įspūdis? Buvo per mažai 
padaryta narių ideologiniam pa
siruošimui gilinti, per mažai 
bandyta sudominti ir patrauk
ti naujų narių. Europos ateiti
ninkų Nuvažiavimas nukreipė 
didelę valdybos pastangų dalį 
į išorines problemas ir neleido 
pakankamai susikoncentruoti į 
pagrindines — vidines. Reikia 
todėl tikėtis, kad naujoji val
dyba, sumažėjus išoriniams rū
pesčiams, galės paruošti įžodžio 
pasiruošimo programą ir tam 
reikalingą medžiagą. Tam, aišku, 
daug pasitarnaus išėjęs “Atei
tininkų vadovas”. K.Ž.

45 Whitehead Avė. 
SOUTH R1VER, N. J. 

CLIfford 7-5320
ADELE ZINKEVIČIENE - DAGGRES
ATI DAKA »E*TADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS

107 So. Vermont Avė 
LOS ANGCLES 4. CALII 

DUnkirk 5 8550

LEONARDO 
ANDRIEKAUS 
eilėraščių rinkinys

1 ■ iA " ■■■■■" . i. .

-tVENTOM RUMBA~ naši ettežųjonių ir klaupiasi 
“Patinka berniukam^ ir mer- išpažinčiai. štai prie kiausyk- 

gaitėms šokiai. Taigi tebus šven- los langelio buklupo kolūkietis 
ta ir nimbą. Juk kojos taip pat /Leonas Makauskas. Tiesą pa
turi tarnauti Dievui Galbūt, 
kad ir šokių salėj kuri ners su
klaidinta porelė pueis prie al
toriaus”.

_“O štai kun. Pukėnas Lent- 
varyje organizuoja šokių vaka
rus. Jis vaikščioja po butus ir 
verbuoja jaunimą šokiams. Ko
dėl nešokti? - Kunigas turi pa
tefoną ir vertingą plokštelių

Bilietai: 
vakarienei. koncertui ir šokiams — $10.00 • Koncertui — $3.00

1900 Fleet Street 
BALTI MORE 31. MO. 

Dlckens 2-4240

kai pasistotų ant galvos”.

"EKSKUNIGO PAVYZDYS"
Maskvos “korespondentai” 

pripliauškę visokių kaltinimų 
kunigams, “įrodę”, kad kunigai 
kasmet išvilioja iš tikinčiųjų 
milijonus rublių, savo ilgą pra
nešimą baigia:
“Atsibuskite,, susimąstykit! Te

esie jums pavyzdžiu ekskunigas 
Ambraziejus Akstinas. Jis buvo 
Riešės klebonas. Dešimtį savo 
jaunystės metų jis paaukojo 
Dievui. Tai buvo pražudyti me
tai. Dabar jis yra įsitikinęs, 
kad katalikų bažnyčia, kaip ir 
visos kitos, laikosi melu, ap
gaule, godumu, ir dėl to jos at
sisakė. Dabar Akstinas yra- gar
bingas žmogus ir dirba avieno
je įmonėje kaip antros eilės 
tekintojas.

“Ne, ne religija yra stipri
— tvirtina šis kilnus žmogus.
— Deja, dažnai yra per silpna 
antireliginė propaganda.”

“Tai rimtas įspėjimas! Turi
te susimąstyti, jūs, jaunieji Lie
tuvos komunistai. Kam, jei ne 
jums, kurie pradėjote pajusti 
tikrąjį gyvenimo džiaugsmą, ten 
ka pareiga kovoti su obskuran- 
tizmu?”.

ĮDAVIMAS
Toks yra, nors ir iš išvirkš

čios pusės pavaizduotas, Lietu
vos religinis gyvenimas prakti
koje. Patys rusai turi pripažin
ti, kad Lietuvoje žmonės lai
kosi savo tikėjimo, nepaisyda
mi baisaus persekiojimo Stali-

Mercury Music Corp. New 
Yorke neseniai išleido Vytauto 
Bacevičiaus šiuos piano kūri
nius: Sonata Nr. 2, op. 37, (kai
na 3 dol.), sonata Nr. 31 op 
52 (kaina 3 dol.), Capriccio op. 
28 (1 dol ).
' šiuos kūrinius Amerikoje ir
Kanadoje platina tik Theodore Yorke.
Presser Co., Philadelphijoje. ’ Vk- Bacevičius .dabar turi dvi 
Juos galima užsisakyti visose Master Class studijas: vieną N. 
didesnėse muzikos krautuvėse. Yorke (sekmadieniais, pirmad.

V. Bacevičiaus piano sonata ir antrad.), o kitą Bridgeporte, 
Nr. 1, op. 4, išleista Paryžių- Conn., nuo trečiadienio iki šeš- 
je (Edition Heugel, Au Menes
trel), Amerikoje taip pat plati
namos tos pačiosTheodore Pres-

“ Jaunimas domisi literatūra, 
mėgsta klausyti radijo. Tegul 
skaito, tegul klauso. Ir štai ku
nigas Masys savo bute Biržuo
se įsteigė klubą. Jis turi tris 
radijo aparatus, patefoną, šach
matus, liškas (šaškes), žurnalų 
ir laikraščių. Dvidešimts jaunuo 
lių — via vid. mokyklos mo
kiniai, lanko šį “katalikišką 
klubą”. Visi 26 po atitinkamo 
parengimo pradėjo lankyti baž
nyčią, dalyvauti chore ir apsi
vilkę kamžomis tarnauja religi
nėm apeigom”... ....

RENKASI MINIOS
“Jaunimas mėgsta šventes ir 

pramogas. Gerai, jis bus paten
kintas. Štai į Bagaslaviškį, 50 
km. nuo Vilniaus, renkasi mi
nios. Iš tolimesnių vietų atvyks
ta vežimais ir automobiliais. 
Vėliau sužinojome, kad mašinų 
traktorių stotis, trečios mokyk
los internatas ir ministrų tary
bos restorano širvintuose savi
ninkai mielai parūpino tą dieną 
tikintiesiems valstybės automo
bilius, kad galėtų nuvykti į 
šventę. Prie bažnyčios švento
riaus pardavinėjama kryželiai, 
rožančiai, šventųjų “fotografi
jos” ir kita. Šalia bažnyčios yra 
kultūros namai, bet šiandien 
jie uždaryti ir niekas nežino, 
kur rasti jų vedėją draugą Po-

Ossining-on-Hudson, New York
A Privalė Psychiatric HospitaL, completely eųuipped fot 

Diagnosis and Treatment of Mental and Nervous Conditions. 
Insulin Coma Electroshočk Psychotherapy 

Masses and Sacraments Available

dr. A. Kučas, Scrantono uni- ■ - * >
versiteto profesorius. Solistė. ■ I BH
choras ir deklamuotojai išpil- komp. bruno-markaitis, s. j. r . *.<^.3 o* Atbert, tarptautinio 
dys meninę dalį. Visi apyhn- 9arso smuikininkas virtuozas, kuris atl - Tivo Markaišio naujausių kū- 

kės lietuviai kviečiami atsuan- Ansam«)|įo koncerte, gruodžio 4 dieną Čikagoje, Terrace Casino —Morri- 
kyti. Įėjimas nemokamas. LM son viešbutyje.

1241 N. Ashland Avė. 
CHICAGO 22. Il-L.
HUmbott 8-2818

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedfonl Avesoe. TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEVVARK, N. J. — 312 Mufcet St- TeL MI2-2452 ir M 2-1681. BOrihig Green 9-6992 
• Per mflM) firmą taunCiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku e Visi muitai apmokami 
vietoje — mOsų įstaigose, gavėjas nieke nemoka, o Prie firmos įstaigų yra krautuvė, kuriose galite gauti 
įvairiausių prekių o Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.

Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 iki 6 vai.;
•eštad. ir sekmad. nuo 9 vai. Ud 4 vaL vak.

Ostrauskas, J. Puzinaš if A. Va- ;■ 
sys, baigė savo darbą. Antka
pis iškaltas skulptoriaus P. Vaš- 
kio pagal arch. J. Muloko pro
jektą. z

tadienio šiuo adresu: 76Q Wa- 
shington Avė., Bridgeport 4, 
Conn.

jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj,
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y. 
Iliustravo
dail. Telesforas Valius 
20Š psl., kaina 3 dol.

Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga —

geriausia 
švenčių 
dovana!

643-47 Albany Avenue 
HARTFORD 4. CONN.

CHapel 7-5154

Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus, šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik pas Mns perkmt bisite patenkinti saro namais
DONT BUY THE WR0NG WAY — BUY THE RITE WAY

L. B. Apylinkės valdyba ir 
ramovėnai ruošia Žalgirio mū
šio 550 metų ir Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukakčių 
minėjimus lapkričio 27, sekma
dienį. 10,30 vai. švč. Trejybės 
bažnyčioje šv. mišios už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, o 
12 vai. minėjimas parapijos sa
lėje. Paskaitą skaitys istorikas

Vokietijos studentai ateitininkai
Vokietijos studentų ateitinin

kų draugovė atsikūrė studijų 
savaitės metu Koenigsteine 
1959 rugpiūčio 23 - 30. Į ją 
buvo suvažiavę 17 iš maždaug 
28 tuo metu Vokietijoje gyve
nančių studentų ateitininkų. 
Suvažiavusieji, ketvertą kartų 
atskirai susirinkę, diskutavo su 
dr. St.- Bačkiu Prancūzijos jau
nimo padėti, su kun. dr. P. Bra
ziu — Amerikos lietuvių jau
nimo veikimą; savo reorgani
zacinės konferencijos metu iš
sirinko valdybą bei aptarė ei
namuosius reikalus.

Kadangi didelis narių išsi
sklaidymas darė bendrus susi
rinkimus neįmanomus, sąjun
gos valdybos veikimas koncen
travosi į bendrus ryšių bei šei
mos nuotaikos palaikymą laiš
kais, raštais ir aplinkraščiais, 
čia didžiausias darbas buvo 

KOLCHOZININKO IŠPAŽINTIS no Janais ir dar didesnio po sav0 laikraštėlio ‘Ateitin” lei- 
“Štai mes vėl bažnyčioje .. Chruščiovo letena. Tokie Mask- 

Galingais halsais gieda choras. vos agentų lankymaisi, “tyrinė- 
Pasięniais visa eilė klausyklų, jimai” ir įspėjimai Lietuvos ko- 
kiekvienoje jų kunigas Prie munistams nieko gero nežada, 
vielomis išpinto langelio arti- ypačiai tiems 

rie buvo nufotografuoti ir ap- 
rašyti. Galima laukti, kad tie 
asmenys susilauks atitinkamų 
pasekmių ir taps savo tikėjimo 
kankiniais. Tačiau jų auka bus 
paskatinimas ir pavyzdys ki
tiems neišsižadėti savo bran
giausio turto ir idealo — tikė
jimo. kuris vienas saugoja nuo 
komunizmo pastangų paversti 
žmogų gyvuliu ir darbo įrankiu. 

Dr. J. Šav.

LEO J. PALMER, M.O. 
Medical Director

Charles A, Bright, M.O. Maurice J. O’Connor, M.O.
Associate Director Associate Director

Telephone 914 Wl 1-7400

128 TUgm«w Street 
ALL£NTOWN. PA. 
HEmtock 5-8415

Programą atlieka

Alke Stephens damininkės 
su svečiais —

smuikininku FRANCOIS D’ALBERT, 
bosu-baritonu ARNOLDU VOKETAIČIU;
akompanuoja GEORGE LAWNER

Koncertas įvyksta
MORRISON viešbučio Terrace Casino salėje

Clark St., prie Madison Ave^s Chicagc, III.
Vakarienė — 5:30 popiet; groja Jotui Byatiskas

Koncertas 7 vai. vakare
Šokiai . - 8:30 v.v.; groja Marty Gould

(Long Play Hi-Fi LHhuanian Records)

papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų $4.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 4.50 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų albumas 4.50 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkas dainuoja,. 10 liet, dainų 

ir 10 kalėdinių ........ ................:........ .............. ...................
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Balta ragio malūnas, K. Borutos; išpildo Montrealio lietuvių 

dramos teatras (dviejose plokštelėse)  -....—.. 10.00

r
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GRAŽI DOVANA VISIEMS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA!

Naujos plokštelės išeina 
prieš pat Kalėdų šventes 

LITHUANIAN - AMERICAN

M

uotmoms aras
mečhu bes&aigiant Detroito a- šiai ir, Ind betoną tauto

LIETUVIŲ FESTIVALIS WORCESTERY

Naujos plokštelės Netrukus

tų davė pasižadėjimus. .

se: vadovavo apskrities sporto?-o-

KEARNY, NJ.

Kun. D. Pocius, be savo tie-

pareigų, sutiko būti ir Kearny

kun. D. Pocių pagerbti ir kar-

LIETUVA

PADĖKA

sios Dievo Motinos par. vika- taurų žmogų, pavyzdingą dva- — svečių priėmimo, S. dovybės rinkimai jau užsibai- 
ras kun. R. Thompson (Tatno- siški ir energingai besireiškian- Vaskas — veteranų ir būbnų S®- Korespondencinių rinkimų

sis žmogus iš akmens kalasi įrašė minėtą muziką į juosteles 
sau stabą žvėries veidu. Nusi- praeitą pavasarį besilankydamas

nata, New Jersey valstybės gy- nas, miesto atstovai ir k.), api-
nėjas Andr. Salvest, Sopulingo- budindami kun. D. Pocių kaip M- Watkihs — maisto, Jankaus-

Lapkričio 16 d. 8 vai. vak. lie
tuvių centro salėje kun. D. 
Pociui buvo suruošta iškilmin-

mus, akademiją vesti buvo pa- grojimo lietuviškų plokštelių 
kviestas J. šoliūnas. 10 studen-

ga vakarienė, į kurią teikėsi Kun. D. Pocių sveikino visa 
atsilankyti viso miesto gaisri- eilė kalbėtojų (Andr. Salvest, 
ninku vadovybė su visu peę^o- P. Velevas, kun. R. Tamošiū-

Geriausia kalėdinė dovana 
yra knyga

Tokios knygos yra:
Vyt. Augustino

Lietuvos vaizdų albumas

to pareigūnai ir šiaip įvairių 
stoginių parapijos pastoracinių svečių. Salė buvo beveik pil- 

na vyrų, kurie atvyko savo my- 
miesto gaisrininkų kapelionu, limą ir gerbiamą dvasios vadą

komitetui 10 metų, jau aštun
tus metus eina apskrities pir-

kūs plakatai, o sendraugių 
veiklios valdybos nuoširdūs laiš
kai skelbė ir kvietė visus į 

. minėjimą.
Lapkričio 5, šeštadienio va

karą, šv. Antano bažnyčioje bu
vo beldžiamasi už - mirusius 
ateitininkus. Kun. K. Simana
vičius pasakė trumpą pamoks
lėlį, parapijos choras, vedamas 
A. Mateikos, sugiedojo VL Pau
lausko Libera, kurį specialiai 
šiai progai išmoko, ir J. Cižaus- 
ko Meldžiam Tave, Viešpatie. Pa

nizacijų Centro pirm. dr. 
Karvelis, Lietuvos vyčių-C. 
pirm. R. Boris, A.L.R. £-|| 
Fed. Detroitu skyriaus pirm.
Paurazienė ir Detroito skautų 1 

atstovas skaut, A. Banionis. j
Tautos himnu užbaigus iškik|| 

mingąjį posėdį, būrys mokstež-j 
vių ir studentų atliko gtesmiiįj 
dainų ir dailaus žodžio pynę] 
“Auksiniai spinduliai”. 5| 

Vakare apie pora šimtų atei
tininkųir jų. bičiulių rinkosy 
St. Clement salėn vakarienei," 
kurios vedėju buvo dr. V. Ma
jauskas. Gražių sveikinimų ir 
linkėjimų išgirdome iš gen. J. 
Černiaus, Gaižučio ir kitų. Nu
skambėjus dainoms atvyko ir 
Pax Romana pirm. dr. V. Vy
gantas, kuris bylojo apie kata
likų studentų veiklą Azijoje ir 
Afrikoje, taip gi kvietė tapti 

dė^is ir Ateitininkų Federacijos aktyvesniais tarptautinėje plot- 
Tarybos pirm. dr. Adolfas Da- mėje. Sveikino ir padėkos žcP 

^mušis, toliau ritosi jaunučiai, dį tarė Ateitininkų Federacijos 
moksleiviai, studentai ir sen
draugiai. Pirmą kartą taip skait
lingai detroitiečiai ateitininkai 
išsirikiavo. Parapijos klebonas 
kun. W. Stanevičius savo pa
moksluose lietuviškai ir angliš
kai priminė sukaktį, Sveikino 
ateitininkus ir kvietė, kad “Vi
sa atnaujinti Kristuje”, šūkis 
būtų visų pilnai suprastas ir 
įgyvendintas.

Po sumos ispanų salėje vy
ko iškilminga akademija, kurią 
atidarė Detroito sendraugių atei 
tininkų pirmininkas ir šio mi
nėjimo rengimo didžiausias vyk
dytojas Vyt. čižauskas. Sukvie
tus garbės ir darbo prezidiu-

se. pamaldose dalyvavo - apie 
60, ypatingai reti buvo studen
tai.

Sekmadienį, lapkričio 6, į tą 
pačią bažnyčią sumai sužygiavo 
visos trys sąjungos visoj savo 
pilnybėj. Paskui tautines ir 
moksleivių ateitininkų kuopos 
vėliavas žengė pats Ateitininkų 
Federacijos vadas Simas Sužie-

vadas Simas Sužiedėlis. Pabai
gai dr. V. Majauskas išsitiesė 
su savo “pranašystėm”, kas 
bus po 50 metų, o prezidenti
niai kandidatai Komedis ir Niek 
šonis susitiko Vilniaus televi
zijos stotyje debatams 1985...

Jaunimėliui bešokant, vyres
nieji džiaugėsi švente ir gai
lestavo, kad deimantinis jubi- 
lėjus dar taip toli ... O tas 
tarpas reiks taip pragyventi, 
kad šių metų šūkis ‘Ištikimy
bė Kristui, ištikimybė Lietuvai” 
taptų tikrove. P. Natas

‘ minga ooveBa boto lapkriFto 
14 ■ 22. Per devynias dienas 
maldininkai rinkosi šv. Ątfon- 

r so bažnyčioje maldauti Dievo 
į Motinos užtarimo, kad įgytų 
L sau ir savo mylimiesiems gau- 

šių Dievo malonių.
[ Kalėdojimas pasibaigė. Mūsų 
i parapijos kunigai apjankė vi- 
s sus parapiečius, įteikdami jiem 
I kalendorius ir paptelėtos. Kto-

melsti šv. Tėvo intencija ir Baž
nyčios reikalais -• v

Kesyi Momaitis mirė savo 
namuose Cypress St. Curtis 
Bay lapkričio 15. Trys kuni
gai aukojo gedulingas mišias 
šv. Alfonso bažnyčioje lapkri
čio 19. Palaidotas Holy Redee- 
mer kapinėse. Liko nuliūdusi 
žmona Blanche ir motina Va
lerija. Jonas Obelinis

Į IŠ VISUR Į

PRIE KNYGOS. Nuotrauka V. Maželio.

kyklos padėkojo visiems už su
teiktas aukas.

Lietuviškų kalėdinių pasvei
kinimų galima gauti klebonijo
je. Taip pat galima gauti grą
žtų anglą kalba kalėdinių pa
sveikinimų, lietuviškų malda
knygių ir rožančių iš Romos ir 
Jeruzalės, Liurdo vandens.

Sodalietės paskutiniame sa
vo susirinkime nutarė susirink
ti rekolekcijos dienai sekma
dienį, gruodžio 4. Visos soda
lietės raginamos dalyvauti. Pa
mokslą sakys kun. A. Drangi
nis.

Prof, KtzimMro Pakšto 
minėjimas

Sekmadienį, lapkričio 27, šv. 
Alfonso bažnyčioje lO val. šv. 
mišios bus aukojamos už di
džio lietuvio, mokslininko ir vi
suomenininko a. a. prof. K. 
Pakšto vėlę. Po pamaldų para
pijos salėje buvęs K. Pakšto 
mokinys ir asistentas dr. Vla
das Viliamas skaitys paskaitą: 
“Pakšto vieta moksle ir visuo
menėje”. Visi Baltimorės lietu
viai kviečiami tiek pamaldose, 
tiek ir paskaitoje' dalyvauti.

Nauja studentu aieitininky 
valdyba
Baltimorės studentų ateiti

ninkų draugovė šiems mokslo

albumas, pavadintas “Pavergtos 
tėvynės muzika”. Albume tilps 

Pagrindinis kalbėtojas Simas 24 lietuviškos dainos, ištrau- 
Sužiedėlis savo mąstymų pagrin kos iš lietuviškų operų, šokiai 
dan pasiėmė K. Čiurlionio pa- ir estradinė muzika. Albumą 
veikslą, kuriame Dievo sukurta- leidžia Jokūbas J. Stukas, kuris

viešpatavimu būdinga 19 šimt- plokštelės kaina 4 dol., už abi
mečio pabaiga, žvėriškumo pa- 8 dol. Persiuntimas — 1 dol.
sireiškimų pilnas ir 20-tas am- Užsakymus siųsti: 1264 White
žius. Ateitininkai kūrėsi, kad St., Hillside, N. J.

Lapkričio 27 Worcesterio ir 
apylinkių lietuviams yra neei
linė diena, šį sekmadienį ne 
tik lietuviai rinksis į didžiulę 
Memorial auditoriją, bet lau
kiama daug kitataučių, kurie 
ateis pasižiūrėti lietuvių kultū
rinių vertybių — tautinu šo
kių, liaudies išdirbinių, daili
ninkų darbų, lietuviškų valgių, 
pasiklausyti lietuviškų liaudies 
dainų, lietuviškos muzikos ir 
Lt. Laukiama, kad į auditoriją 
suplauks apie 4,000 žmonių.

venyrais ir knygomis, kurias 
bus galima įsigyti.

Bus tikrai įvairi ir įdomi pro
grama, kuri užtruks keturias 
valandas — nuo 4 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. Įėjimas nemo
kamas. Dėl to visi lietuviai kvie
čiami kuo gausiau atsilankyti 
ir padėti pripildyti didžiulę au
ditorijos salę. Laukiama daug 
kitataučių, nes po lietuvių pa
sirodymo dar . seks trylikos ki
tų tautybių pasirodymai.

Kor.

. __ Šv. Alfonso mokyklos vaikai .. . . , ,.i- metams issinnko nauja valdv-šiom dienom ruošiasi metinei ”7 _
kalėdinei programai, kuri šie
met bus sekmadienį, gruodžio 
11, parapijos salėje. Programa.
prasidės 3 vai. popiet. Bus 
giesmės, eilėraščiai ir monta
žas. Moko seserys kazimierie- 
tės. Visi kviečiami dalyvauti. 
Paremkime vaikučių pastangas.

Amerikos vyskupų metinei 
drabužių rinkliavai parapiečiai 
prašomi aukoti, kas kiek gali, 
kad būtų galima sušelpti vargs-, 
tančius kituose pasaulio kraš
tuose. Drabužius atnešti į kle
boniją.

Padėkos dieną iškilmingos 
mišios su asista bus 10 vai.
Mokyklos vaikučiai giedos per Janonis, gimęs New Yorke, 1940 
mišias. Kitą dieną, lapkričio 25, įstojo į tuometinę Bronxo kuo- 
bus šv. Tėvo Jono XXIII gim- pos krepšinio komandą. Toliau 
tadienis. Visi, kurie dalyvaus jis veikliai reiškėsi New Yorko- 
tose mišiose, raginami pasi- New Jersey apskrities darbuo-

ba: pirm. S.. Nastopka, vice- 
prt-m. R. Kudirkaitė, sekr. E. 
Zupkutė, ižd. B. Bogutaitė. Dva
sios vadu yra kun. K. Puge- 
vičius. Naujasis pirmininkas tik 
ką baigė inžinieriaus mokslus 
John Hopkins universitete ir 
pradėjo dirbti National Space 
Administration Washingtone.

VYČIŲ VEIKĖJAS BUS 
PAGERBTAS

Lietuvos vyčių New Yorko - 
New Jersey apskritis ruošia 
vakarienę pagerbti Laurą Jano
nį, kuris jau 20 metų tebedir
ba vyčių organizacijoje ir yra 
ištikimas vyčių idealam. Lauras

— Vysk. V. Brizgys lapkri
čio 20 tėvų jėzuitų koplyčioje 
Chicagoje aukojo iškilmingas 
šv. mišias už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės.. Tą dieną Jauni
mo, Centro sodelyje buvo pa
šventintas paminklas žuvusiem 
už Lietuvos laisvę.

— Nauię Metę sutikinu ruo- 
šia Chicagos ateitininkai Key- 
men salėje gruodžio 31. Pra
džia 8 vai. vak.

— Dešimtasis Balfo seimas 
įvyksta Chicagoje lapkričio 25 
- 27 Jaunimo Centre. Congress 
viešbutyje šeštadienį, lapkričio 
26, ruošiamas banketas. Banke
te meninę programą išpildys. 
sol. St. Baras ir D. Stankaity- 
tė, akompanuos muz. VI. Ja- 
kūbėnas.

— L. Bendruome.iės centro 
valdyba savo posėdyje lapkričio 
9 iš savo iždo pervedė 2,000 
dol. Kultūros Fondui lituanisti
nių mokyklų vadovėliams leis
ti ir kitiems kultūriniams už
daviniams vykdyti.

__Pianistas Andrius Kupre
vičius gruodžio 10 koncertuoja 
Toronte, Moters žurnalo penk
mečio minėjime. Sukaktuvinis 
Moters žurnalo numeris išeis, 
gruodžio pradžioje. Leidžia Ka
nados L. K. Moterų Sąjungos 
centro valdyba, redaguoja Iz. 
Matusevičiūtė.

— Feliksas Liesonis, ilgame
tis Albertas, Kanadoje, gyven
tojas, mirė lapkričio 10. Ve- 
lionies kūnas atgabentas į To
rontą ir palaidotas naujose lie
tuvių kapinėse. .

— Lietuviy dramos teatras 
“Aukuras” iš Hamiltono gruo
džio 4 Toronte lenkų salėje 
vaidins dramą “Žmogus, kurį 
užmušiau”.

-—-Aštuntoji Kanados lietu
viu diena 1961 metais įvyks 
Montrealyje. Antroji šventės 
diena skiriama jaunimui. Šven
tęs rengimo pirm, yra Jonas 
Lukoševičius.

Šiam lietuvių pasirodymui 
jau rengiamasi daugiau kaip 
3. mėnesius. Pasirengimo dar
buose dalyvauja visos stambes
nės Worcesterio organizacijos 
ir abi parapijos. Sudaryti keli 
komitetai ir keliolika komisijų. 
Sudaryti garbės, patariamasis 
ir vykdomasis komitetas. Gar
bės komitetą sudaro: Vysk. Fla- 
nagan, prel. K. Vasys. kun. Ba- 
kanas, miesto atstovas McGrath 
ir visa eilė kitų garbingų as
menų. Vykdomąjį komitetą su
daro: Edv. ^Jtruckus — pirm., 
V. Mačys -— sekr., kun. J, Ste
ponaitis — ižd., C. Tagman — 
fin. sekr. ir visi komisijų pir- 
menininkai, kurių yra net kelio- 

tu palinkėti geriausios sėkmės lika: J. Krasinskas — finansų 
Kristaus vienuogyno darbuose, komisijos pirm., P, Račiukai- 

tis — programos, Julija Lend- 
raitienė — rankdarbių parodos, 
p. Wackell — dailininkų dir
binių, Yodzionis — muzikos,

STUDENTŲ DĖMESIUI

LSS Dešimtasis Suvažiavimas mininko pareigas. Jo pastango- 
Uetuvių Studentų Sąjunga T™5. Torko - N. Jersey ap- 

JAV veikiai jau 10 metų. Kiek- skntistapo pati veikliausia. Be 
vienais metais LSS CV suruo- Janonis š. m. vyčių vi- 
šia metinius suvažiavimus, šie- seime antru kartu

išrinktas vyčių centro valdybos 
vicepirmininku. Lietuvos vyčių 
N. Yorko - N, Jersey apskri
tis kviečia visus vyčių rėmėjus 
prisidėti prie L. Janonio pa
gerbtųjų. Vakarienė ir šokiai 
bus 1961 sausio 14 d. 6:30 
vai. vak. šv. Jurgio salėje, 180 
New York Avė., Newark, N. 
J. Jokūbas Stukas bus vakaro 
vedėjas. Bilietų ir vakarienės 
reikalais kreiptis į Juozą Sable 
- Sabalevičių, 342 Grove St., 
Jersey City 2, N. J. A.B.

met suvažiavimas įvyks lapkri
čio 24 - *27 d.d., Padėkos die
nos savaitgalyje, Clevelande.

Studentų Sąjunga įsikūrė su 
tikslu sujungti visų lietuvių stu
dentų organizacijų narius į vie
ną bendraujančią organizaci
ją, kad visi studentai dirbtų 
Lietuvos labui studentiškoje 
dvasioje.

Kasmet iškyla naujų proble
mų studentų gyvenime ir jų 
veikloje, šias problemas aptar
ti ir spręsti yra geriausia me-

For Carved Turkeys 
Back on Fr«m»

Cal

pirm. A. Venclauskas, Worces- 
ter, Mass., kartu su mandatų 

torinių informacijų, A. Kondro- komisija ir kviestais stebėto
jais lapkričio 19 suskaitė bal
sus ir pranešė rezultatus. Rin
kimai parodė, kad visa sąjun
gos vadovybė bus iš naujų va-

Mirė M. Pajaujis
Lapkričio 8 mirė žymus vie

tos veikėjas ir Darbininko skai
tytojas Motiejus Pajaujis. Lap
kričio 11 iš Aušros Vartų baž-' 
nyčios palaidotas šv. Jono ka
pinėse. Bažnyčioje mišias au
kojo trys kunigai: prie didžio
jo altoriaus prel. K. Vasys, prie 
šoninių — kun. Albinas Jan
kauskas ir kun. Justinas Stepo
naitis. Į kapines lydėjo virš 60 
automobilių. -

M. Pajaujis buvo pirmojo 
karo veteranas. Prie jo karsto 
visą laiką budėjo lietuvių karių 
veteranų sargyba.

Velionis M. Pajaujis buvo 
Suvalkijos sūnus, gimęs Rūd
ninkų parapijoje. Paliko nuliū
dime žmoną Marijoną, sūnų tiniuose suvažiavimuose. Tuo 
Viktorą, tris anūkus ir daug pačiu laiku įvairių studentų or-
artimų giminių. . P. ganizacijų valdybos turi pro-

=•= gos ne tik savos organizacijos
.. . . . . veikla aptarti, bet kartu prisi-

r v & ^ti pne bendros lietuvių stu
dentų veiklos aptarimo ir pa
gerinimo. Nepaslaptis, kad šian
dien svarbiausia problema yra 
lietuvio studento suamerikonė- 
jimas. Ši problema ir bus šia. 
me suvažiavime diskutuojama.

Tad LSS CV ir Clevelando 
skyrius kviečia visus studentus 
kuo gausiau dalyvauti Dešimta
me LSS suvažiavime.

Suvažiavimas prasidės ketvir
tadienį, lapkričio 24, Padėkos 
dieną, Tudor Arms viešbutyje, 
1 vai. popiet. Vakare bus at-

— Draugo dešimtojo romano 
konkurso jury komisija Los An
geles, Calif., pasiskirstė parei
gomis: pirm. Jurgis Gliaudą, 
sekret Juozas Kojelis, nariai: 
Bern. Brazdžionis. Elena Tu- 
mienė ir Feliksas Kudirka. Kon
kursui gauta penki romanai, 
kurie pasirašyti slapyvardžiais: 
Audra tyloje — J. Kalniečio; 
žiobriai plaukia — Norbos Zui
kelio; Lieptai ir bedugnės — 
Kazio Viesulo; Sidabrinis takas 
— Smilgos ir Kremliaus Vai
duoklis — Valentino Aido. Pre
mijos įteikimas numatomas va
sario mėn. Chicagoje.

šiūnas), Kearny miesto tary- tį ne tik pastoraciniame dar- orkestro, E. Gorodeckienė — 
bininkas P. Velevas, kiti mies- be, bet ir įvairių katalikiškų dekoracijų, sesuo Emma — is- 

draugijų veikloje. f . * - L
Vakarienė tikrai praėjo gra- — suvenyrų, 

žiai ir jaukioje nuotaikoje. Kiek Programą atliks 
vienas asmeniškai turėjo progos jų ratelio choras, vadovaujamas 
paspausti kun. D. Pociui ran- muz j Beinorto, Aušros Vartų dovu Chicašoie 
ką ir palinkėti sėkmės, o kun. parapijos choras, vad. Burdu- 
Domininkas kiekvienam mielai jįOj skautų tautinių šokių gru- 
nusišypsojo ir gražiais Žodžiais pė, §v. Kazimiero par. mokyk- 
atsidėkojo. los mokiniai. Bus liaudies dir-

Kun. D. Pocius šioje para- binių paroda, kuriai jau surink-
pijoje yra jau nuo 1947 metų. daug 'eksponatų. Dailės pa- Į^nis ^ reišta’ame"nuoširdžia  ̂r»- skirų 0r«ani2aciiU susipažinimo Kas neturi kur ramiai leis- 

rodoje bus gaUma >an,?‘ytl dėką prel. K. Vasiui, kun. A.
sų žymiųjų dailininkų kuniuus: jankauskui ir kun. j. stepe-

S h n n pS..i Galdiko, Varno, Šimonio, Pau- naičiui už dvasinį patarnavimą
tenka kun. D Pociui, nes jis ueniaus ir kitų, o taip pat Ta- j, miš(as laidotuvių direktoritd 
vadovavo statybos komitetui, mošaičiu meniškus audinius » ru x u *- • rūpinosi lėšomis ir visais ki- SXs X" b “Xa
^2“ - -.e tik pamatyti, bet ir valgy- ' SZ ^au^S

mišias ir gėles, visiem lankyto
jam ir užuojautos reiškėjam.
visiem ir visom nuoširdžiausias 
ačiū.

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis .tinka visiems,' 
kas kokia kalba bekalbėtų. Al
bumas Lietuva yra geriausia ka
lėdinė dovana visiems. Kaina — 
5.00 dol.

ATEITININKŲ VADOVAS $4 00

A. a. Motiejui Pajaujui, mū
sų mylimam Tėvui ir Vyrui

DĖMESIO* Sol. LIONE JUODYTE-Mathews 
yra įdainavusi naują lictuviftkų 
dainų plokštelę

vakarai. Penktadienį įvyks į- ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
vairus pašnekesiai ir diskusijos 
LSS veiklos klausimais.. Penk
tadienio vakare bus bendras su
sipažinimo vakaras. Šeštadienį 
ruošiamos kelios įdomios ir ver
tingos. paskaitos apie lietuvius 
studentus išeivijoje, o vakare 
įvyks koncertas — balius su šo
kiais. Suvažiavimas baigsis sek
madienį popiet.

”MANO
LIETUVOS

PRISIMiNIMAI"
į Old Town Farm — poilsio 
namų - šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas; 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100

Žmona Marija, tunus Vikto- Visų laukiame suvažiavime ir 
Diekis, Ola Town Farm, Terry-

(My Uthiianian Mentoriesi 
Kaina -$l

Antrąja ntaZą lanjfhAkan
"Christmas Carols '

$1.00

vilie, Conn. Tek Bristo! LUd

ALEX MATHEWS
256 Union Avė.. B^ooklyn 11, N V. 

a rba
ATZTHNINKŲ FEDERACIJA

916 Are.,
Brookiyn M, N. T.

icphcrd Boy and Sleeping <*bild 
Kaina

lAIcistos Mill Marlbor-' Co.
Platintojam.* ul*akniM didraniA*

. <lu...1ama nuolaida
VZSAKVMFS SIUSTI

DARBININKAS 
910 Willou«M>y Avenue 

Brookiyn 21. N. Y.

STASYS SALKAUSKIS $4.00 
/ Sttm actuvaMią
MARUA^6€LB<KI MUS $1.00

*Prol. St. Šalkauskio __
ATEITININKŲ

IDEOLOGIJA $3.00

rūpinosi lėšomis ir visais ki-

sijusiais reikalais. y į§ Waterburio atvažiuoja V.
Lietuviams ypač brangus Vaitkus su savo lietuviškais su- 

kun. D. Pocius, nes jis, nors ,
ir šiame krašte gimęs, bet lie
tuviškais reikalais sielojasi, re- damasis kuo daugiausia padė- 
mia juos ir visada, kur tik ti savo tautiečiams, kurie jam
gali, padeda. Ypač daug prtsi- visada buvo ir bus arčiausiai r" "■ “ malonaus pasimatymo!
deda prie Balto reikalu, sielo- širdies. J. 17 Ames St., Worcester. Mass.
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' BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTIONCHILDREN BOARDED

Sav. B. KUČINSKAS

Brooklyn II, N. Y.35 So. 8th Street

Resid. Illinois 8-71 18EVergreen 7-21 55

PETRO LISAUSKO

RĘST HOMES

Catholics Welcome at the

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE ■NURSING HOMEDidžiausias Vokietijos batų fabrikas
JOHN ORMAN AGENCY

Riehmond Hill 18. N. Y.
SU ŠILTU PAMUŠALU Tel. VIrginia 6-1800

CHIROPRACTFCE

VARTOTI RŪBAI buvusi

Home-Made Bologna
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

Tel. Stagg 2-4329

Christmas Grave PiIIows

MONEY TO U.S.S.R.
10 RUBELS PER S

Jūs esate kvalifikuotas:

Te!.: TR 6-7460

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
RESTAURANTS

REGINE WĄV RESTAURANT

TU 7-020561 Ridgedale Avė.

meni seaicd f mm mitsade

HANOVER FLORAL COMPANY
N«-ar Gate of H-aven Cemet^ry-Hanover

i

Catholic Mother WILL GIVE EX- 
CELLENT DAY &JYEEKLY CARE 
FOR CHILDREN ALL AGES — in 
private home. Reasonable prices.

DA 8-4339

SZABADI DE LUX 
USED CLOTHES 

1575 3rd AVENUE (88-89 Sts.)

OLSEN RĘST HOME
for the elderly, all ground floor 
accomodations, family atmosphere. 
reasonable rates. Call — RO 9-5676

Brooklyn, N. Y. 
H Y 2-6921

nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. popiet
Xha pirrnnd « krntrd.

ŠALTOMIS DIENOMIS
GABY 
su avies kailio 
pamušalu, 
juodi arba 
balti Eoncalf
$13,95

Grand Hair Stylist, Ine.
Open Every Day 

Also Thursday Evening
32 West Grcnd St., MO 4-7344

Kupranugario vilnų 
kambariniai sandalėa: 

nos vilnos 
ais padais 

$5,98

Su šiltu pamušalu 
vaikų batai 
jvairii’. .-palvu 
$6.95

Catholic Ovvnership 
in Flemington. New Jersey

Triephone. WAtkins 9-1010 
Chapel with four Al tars
THE LEO HOUSE

A Catholic Hospice for, Cl»*rgy. Nuns. 
. Laity (Single or Marri«dl| Transicnts— 

<Pric<-.« Moderatei. Stster Superior. 330 
W. 23rd Street. l>-tweęn 8th k 9th Avės. 
New York 11. N.Y. Convenient to Steam- 
ship piers. Railroads. Universities and 
shojiping. — Aid to Travelers.

Hyattsville, Md., Tel. HE 4- 
413G arba HE 4-8805. (Skelb.)

SPECIALIZED 24 hour NURSING T • a
care for AGED. CHRONICALLY ► H0"04 Jamaica Avenue
ILL and CONVALĖSCEN^. Malė > 
or female. Inspection invited. $55 ► 
week. STate 2-5755. h

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato i namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for V.’eddings and Parties
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

J. MIRONO ' MAISTO KRAUTUVĖ
Q U A L I T Y M E A T MARK ET

Restaurant a.-?^ C er’-.g. Service 
from 15 to ’"P'> V-d 'nes - Com- 
rr.umon Bre kfnsts F nguets, and

Religinės muzikos ilgo grojimo plokštelės
Religinės muzikos ilgo groji

mo plokšteles šiomis dienomis 
išleido Empire Records of Ta- 
coma Park, Maryland.

Giesmes Įgiedojo 17 Jėzaus 
— Marijos kongregacijos vie
nuolių choras Hyatsville, Md.. 
vadovaujamos Motinos Marle 
Latitia. R. J. M., kuri muziki
ni išsilavinimą Įsigijo dar prieš 
Įstodama i vienuolyną pas A- 
lexander Peloųuin Chorale. Il
go grojimo 12 coliu plokštelė 
turi 15 giesmių. Gražiai papuoš
tas keturių spalvų aplankas J.

Abramsomo piešiniu lyg ir sau . klubą., direktorius Paul liū
go plokštelėje telpančias šias> me, muzikos kritikas Washing- 
giesmes: Laudate Dominam — ton Post laikraštyje, apie nau-
Grassi, Jesu daleis memoria — jai išleistą plokštelę taip rašo:
Chant. 0 bone Jesu — Pales- 
trina. Regina Coeli — Grassi. 
Avė Maria — Kodaly. Salve 
Regina — Chant. My Shepherd 
is the Lord — Gelineau, Lift 
Thine Eyes — Mendelsschn.. 
The Woman in the Shoe. En 
passant par la Lorraine. What 
Child is This?. The Happy Wan- 
derer. Patapan. Mam'selle Ma
rie. The Little Drummer Boy.

Georgetown universiteto Glee

SALAMANDER
GATVES BATAI

“Šios plokštelės muzika yra 
daug daugiau nei gaidos ir žo
džiai ... čia mes girdime gra
žiausių muzikos gabaliukų, at
liekamų moterų choro, gražiu 
skambėjimu ir labai gera tech
nika”.

Vienuolyno provincijos na
mai ir naujokynas pastatytas 
tik prieš seseris metus, bet pa
sirodė jau per mažas. Tikima
si, kad paleidus šias labai ge
rai paruoštas religinės muzikos 
plokšteles i rinką, susidarys 
reikiamos sumos naujai vienuo
lyno statybai vykdyti, šio vie
nuolyno motiniški namai yra 
Romoje, Italijoje.

Plokšteles galima užsisaky
ti: Mother Mary Immaculata, 
R. J. M., 8910 Riggs Rd.,

OŽKA m PSICHIATRAS
Žmonės dabar toki nervingi. 

Savo nervų gydyti dažnai krei
piasi į psichiątrą. Tokia dabar 
mada. Apie vieną tokių ligų 
nuotyki dabar pranešė iš Bue
nos. Aires. * • '

“Nežinau, kas man darosi, 
— skundėsi žinomam psichiat
rui senjoras Santiago. — Aš 
nuolat girdžiu ožkos mekenimą. 
Tai persekioja mane net mie
gant”.

“Tamsta gyveni kaime?”. 
_ę. “0 ne. daktare, gyvenu penk
tame aukšte devynių aukštų na
me”.

“Būdingi haliucinacijos reiš
kiniai”, pripažino daktaras po 
ilgesnio apklausinėjimo, 
šė receptą.

Senjoras Santiago rijo 
tus, darė, ką psichiatras 
re, bet ožka vistiek mekeno. 
Kai iš naujo atvyko pas psichi
atrą. tas rūpestingai toliau klau
sinėjo: ar savo jaunystėje sen
joras Santiago ne perdaug bus 
gavęs ožkos pieno ir dėl to bus 
jam susidaręs kompleksas? Ar 
jis nebuvo kada ožkos badytas? 
Ne ir ne — atsakinėjo pacien
tas.

Ožkos iš Santiago ausų ne
buvo galima išvaryti. Kai tik 
pareina namo, kai tik ima ro
dytis, kad viskas aprimo, stai
ga ir sumekena ožka. Dar blo
giau. Pradėjo senjoras Santiago 
užuosti ir ožkos kvapą. Psichi
atras pacientą guodė: reikalas 
pagydomas, tik. reikia daug lai
ko, reikia kantrybės.

Pagaliau senjoras Santiago 
buvo išgelbėtas nuo to košma
ro. Kitas kaimynas ^me name 
taip pat išgirdo ožką. Bet jis 
kreipėsi ne Į psichiatrą, o į po
liciją. Toji rado, kad už sienos 
vaikinga šeima buvo pasislėpu
si ožką, kad turėtų vaikams pi
gaus pieno. Nuo tada senjoras 
Santiago miega ramiai. Tik jį 
dar spaudžia kartais brangiai 
apmokėti receptai.

REAL ESTĄTE
Sav. V. Z E L E N IS

vais- 
pata-

In Catholic Area of SOUTHOLD. 
LJ. N.Y. — Laigė house on Sound. 
fumished. heaL front porch, modern 
kitchea, 5 ta bedrooms, baths. 
livingroom. diningioom. basenient. 
full kitchen. toilet, garage. 25' patio 
and shower; Tel. — VIrginia.7-2644.

In Our Lady of Loretto Parish 
in Hempstead

, Seven-room Cape, four bedrooms, 
one-car garage. corner. 115' front. 
fireplace. porch. sundeck; t Asking 
$18.500. Phone IVanhoe 1-7084.

In Blessed Sacrament ParistL _ 
in VALLEY STREAM. L.I. N.Y. 

Colonial, 3 bedrooms. modern kRch- 
en. new hot water heat. all improve- 
ments. 2-car garage. conv/ trans- 
portation, schools. Stores, $18,000.

VAItey Stream 5-7146

In Saint William’s Paristi 
in SEAFORD. L.I. N.Y. 

3-bedroom RANCH, finished base- 
ment. 60x100. 8 years old: garage; 
$18.500. $2.100 cash over F.HA. 
commitment. VA 5-5541 - SU 5-2030

Catholics Węlcome 
Day Care BIRTH to PRE-SCHOOL 

Equipped Nursery
Near Park 142nd Street vicinity 

Reasonable Pridės '
FO 8-2789

Catholics Welcome- 
In Private Home7 

DAY CARE OF CHILDREN 
Any Age 

233rd Street vicinity 
Reasonable prices 

' XX 4-9027

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fędders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40W nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radi o bei stereo HI-FI

aparatams -
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA

~ — -• -kvaMtktioto-techniko-—y-"■-------

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.: penktad. iki 9 vai vak.

Lietuviškų produktų: ’ ~ «
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ i

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TęW 4-8087 4

Priimami. užsakymai vestuvėms ir pobūviams 4
Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai 4

BETTY 
Fussarzt
Juodi arba 
rudi su avies 
kailio 
pamušalu 
$17.95

(su sagtimis) ir SANOALIAITaip pat jvairūs PUSBAČIAI
Greitai išpildomi užsakymai paštu. Katalogai siunčiami nc-mokamai

MOTERIŠKOS PERLON KOJINĖS 69c ir daugiau
VOKIŠKOS HELENKA VYRIŠKOS KOJINĖS 79c

335 EAST 86th STREET itarp 1 ir 2 Ave.i N.Y.C. • EN 9-3045 
58-02 MYRTLE AVENUE. Ridgewocd - Brocklyn EV 1-3727

20,000 SATISFIEO ČUSTOMIKS M ADE DRY
, wrthoi’t

DIGGING
No injury to lav/ns, shrubs, 

sirfewalk5. or deives
Freė Estima+es

Call Cnllect w;thin 100 miles.
24-hour Phonę Service 

CALL
9R 6-6030 — Eist Orang". N.J.

EL 2-7331 - Elizabeth. N.l.

SW 7-2824 - Fair Lawn. N.J.

v-j»h Oii- F.x-

Ind istri I
Investigate Beforc You Buy

buvę don*

VULCAN BASFMENT
W3terproofing Company

7 SOUTH HARRISON STREET. EAST 0RANGE. N. J.

General Motors.

siųsti i Europą, beveik^kaip nau
ji/ moterims, vvrams ir vaikams 
LABAI ŽEMOMIS KAINOMIS
VYRIŠKAS KOSTIUMAS 

naujas, nuo $20 
Kostiumai $9 

. ir aukščiau
Kelnės 100% vilnos $4 

Žieminiai palitai nuo $8 
MOTERIŠKOS SUKNELĖS $3 

MOTERIŠKAS KOSTIUMAS $4 
Vilna ir šilkas

Vilnonis švarkelis $1.50 
Mergaitėm nyleninės suknelės $1 
Nvlon bliuskelėms ir vyriškiems 
baltiniams kainos — nuo 70<--$l 

Kiekviena.* daiktas beveik naujas 
Prašome įsitikinti pačiam

All Sočiai r ■—> tio • fc ■! ronst- 
dcration to Rcligious Groups. Phone 

1-6495 OL 4-1684

CYPRESS MANOR
Availablc for Wedding Receptions. 
Dinners and Sočia! Functions. Fully 
Air-c<v-d tT<-,ned. Acc. 50-1 
rious Banouet rooms. Co 

■tie Avė.. Ridze 
Te!. VA 1-4153

Fr«-< Park’ng after .•» P.M.

HOTELS

REGINT MANOR MOTOR HOTEL
Fishkill - Route 52.a Nevv York 

O;>m All Yra-. Ali ’c«nvenienc<s 
Special cors.dera’icn ęivcn to Re- 
Prin-os r-ro'in'* Th- 'lavlmum in 
.Service for the Mosrt Diseriminatlng.

TW 6 9033

DOLLS. GAMĖS. TOYS 
ELECTRIC TRAINS. SLEDS 

BICYCLES, BABY CARRIAGES 
BABY FURNITURE. CRĮBS 

HIGH CHAIRS. MATTRESSES 
5204—Fifth Avenue at 52nd St.

ALBANY STORES

Made of fresh evergreens 
and fashioned with proper decoi-um 

Are On Display At

HANOVER FLORAL 
co.

Let us place a Christmas Pillovv 
on the Resting Place of 

Your Departed Loved Onės 
in

GATE OF HEAVEN 
CEMETERY

1 Call or Write

Chas. B. Sabella, D .C., Ph.C. Chiro- 
praktikas. — Chfropraktika atgauna na
tūralia sveikata — kam kentėti: šonų 
skausmai - Galvos skaudėjimas - Nervin
gumas - Arthritis - Lumbago - Sciarica 
- Meno pauzos - Nemiga - Bursitis - 
I>r*-buliai - Sinusai - Neuralgija - Odos 
Ugos - Alpimai - Augštas ir žemas kraujo 
spaudimas - Depresija - Kojų skausmai. 
Ilgai gyvenk, būk sveikas? 1701 Madison 
St.. Cor. Cypress; nr. Myrtle, Ridgeyvood

EM 6-4003

Deadline: Dec. 10, 1960
Write for detailš.

Also for SELF-SERVICE Food 
and Textile List — Make up 
parcels in the comfort of your 
home. Low prices. No shopping

GRAMERCY — Dept. DA
New York: 118 East 28th Street 

(Room 906) — Tel. MU 9-0598
Newark, N. J.: 744 Broad Street 

(Room 925>. Licensed and bonded

Here’s the Solution. to Your Christmas 
Shopping Problems ...

A heartwąrming record album 
the whole‘ fanviy will enjoy. 
When you hear it you ll love it!

‘PATTERNS IN SONG 
Širteen ftelerlions mtng by tb- 
Norires and Ponfulants of t/i. 
Religionit of Jesus and Mary.
• The perfeet girt for yourig

and old alike. ~
• Homfm of joyrtil Mnglng avail- 4 

aMe in stereo and Hi-Fi LP. 2
n 

H—ili fBr.** “Tbr Rtimjn in f*»r •’l.lfl M
••The IJCtle l>rummrr bmV many m.trr.

į;

■Y

5^

J

S 
A a

RteiNA RKORD. 891 • Riggi Reod. H7«mv;ile. Md.

tnctoMd te □ 3.95 H:-R
□ 4.T5 Stereo

■

• KAMI:
STBttT STATE: e« ‘ A

»^***^*^^*****fc**»— — ~ -----ir-mrij-1.

AR JŪS NEPERMOKATE f
už savo automobilio apdraudę?

-Virš 21.000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui,

Kreipkitės: Z
ALBERT F. PETERS (Petrauskas) I

APDRAUDOS SPECIALISTAS
84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477 >
NAMU adresas 

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

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

•fc SAVININKAS
1883 MAOISON STREET 

BROOKLYN 27, N. V.
< Ridgeu’oodi

Tel EVergreen 2-6410

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietos. Rirmosr rOties He- 
t u vilkas maistas prieina
momis kainomis.



BROOKLYN 6, N. Y.

WHITE HORSE TAVERN

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT

TeL BA 3-977131 Spring St, New Britam, Conn.

RAY’S LIQUOR STORE

SPORTAS CHICAGOJE

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

ROMAN FUNERAL CIIAPEL

HAVEN REALTY KARLONAS
FUNERAL HOME

74 Providence Street

Stephen Bredes, Jr

Bostono tarpldiibinėse lap
kričio 19 d., Lietuviai - Sylva-

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

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

N. Y. Times deda daug vilčių 
stipęĮąį^Ąšneriįlpns komandai. 
Praeitas p-heš Laimėjo Bidga-

Gruodžio 3 d. Lietu viai run
giasi su Boylston klubu, pas 
juos.

Partija iš koresp. rungtynių 
JAV - Jugoslavija, tilpusi Bos
ton Sunday Globė, lapkričio 13 
d. Balti: Ivan Maričič, Zagreb; 
juodi—Kazys Merkis, So. Bos
ton, Mass.

1. e4 c5 2. Žc3 Žc6 3. g3 e6 4. 
Rg2a6 5. a4 Žf6 6.-Že2Re7 7. 
0-0 0-0 8. d3Bb8 9. h3 b5 10. 
a:ba:b 11. Re3 e5 (čia gerą par
tijos tęsinį siūlė juodųjų ėji
mas 11... d5) 12. Žd5 Ž:Ž 13. 
e:ŽŽd4 14.c3Žf5 15.Vd2d6 
16.f4Ž:R 17.V:Že:f 18.V:f4 
b4 19. c4 Rf6 20. d4 Ve7 21. 
Bfel Rg5 22. Vf3 Ve3+ 23. V:V 
R:V+ 24. Kfl Rf5! 25.d:cR:c5 
26. Žclh5 27.b3Ba8 28.B:B 
Ė:B 29. Ke2Bal 30. Kd2 g6 31. 
Be2 Rd4! (palikdamas 2 neap
gintu pėstininku) 32. Be8+ 
Kg7 33. Re4 (už laikiną pėsti
ninko kainą baltieji 'stengiasi 
gauti į žaidimą jų Žcl, tikieda- 
miesi netrukus pagauti 36 arba 
b4) 33... R:h3 34. Že2 Rf2! 35. 
Rf3 (apsaugo žirgą nuo grę
siančio pririšimo su Ba2+ ir 
Rfl arba Rg4) 35... Ba3! už
puldamas naują pėstininką. 36. 
K-c2 Rf5-i- ir balti pasiduoda.

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

Telefonas: VIrginia 3-3544

ToL Mū 3-2928
VACYS 8TEPONI8

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. OELANCY.N.Y.C.

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL 

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

sudėties (Ręnrfirn^ KMvačkasu* 
iširti),, didžioje Glen Kdge 
Paris aikštėje nieko ypatingo 
neparodė, ir laimėjo vėl laimės 
dSt Mūsų suaėtiS:Naroms, 
Mileris, Krušinskas, McGee, 
Kulys, Sokolas, Hardy (Vai
nius H), Meszaros, O’Hara, 
Budreckas, StaroBs. Puolime | 
be Klivečkos labai sunkiai ėjo- i 
si, nes beliko tik O’Hara ir Į 
Budreckas. Vainius II vietoje 
Hardy pasirodė neblogiau. Tik- Į 
riausiai ir vietoje netikusio 
Meszaros galime surasti saviš
kį. Kolsmanno pirmąjį įvartį i 
mūsiškiai išlygina O’Haros lai- i 
mingu įsikišimu. Antrame kė- i 
linyje Meszaros iš nuošalės į- i 
kerta 2:1. , J

Krepšininkai pralaimėjo j 
Gana brangiai atsiėjo mūsų ; 

krepšininkam laimėjimas prieš ; 
latvius — turėjome du sužeis- 1 
tus žaidikus: Kuryla ir Dauk- < 
ša. Gydytojui uždraudus Ku- i 
rylai žaisti, mūsiškiai prieš i 
Bushwick Hylarks juodukus 
turėjo išeiti žaisti sekančios 
sudėties —- Budreckas, broliai 
Šutės, Daukša, Jankauskas, 
Laugalis, Gintautas. Negrų ug
nis ir sparta triumfuoja, taip 
kad LAK pralaimi 48:66. Se
kančias rungtynes mūsiškiai 
žaidžia prieš E. U. S. gruodžio 
1 d., ketvirtadienį 8:30. vai. v..

Atletas.

LFK Lituanicos futbolinin
kai, baigę pirmenybių rungty
nes, turėj6" dvejas rungtynes

New Britam, Conn.
Tel. BA 9-1181

dėl JAV mėgėjų taurės. Pirmo
se iš jų jie nukirto vokiečių 
Rams vienuolikę (I-mos divizi
jos šiaurės grupės meisterį) 6:5, 
o antrose turėjo supasuoti prieš 
lenkų Eagles (iš aukštosios 
divizijos) 0:1. Tokiu būdu lie
tuviai iš tolimesnių varžybų iš
krito.

Bratislavos futbolo komanda,

“Tautvaišas wins Chicago,” 
tokiuo antgalviu Chess Life į- 
dėjo jo laimėtą partiją prieš 
latvį J. Tums, pabrėžiant Taut- 
vaišos didingą formą, davusią 
be didelio vargo jam trečią lai
mėjimą Chicagos p-bėse. Illi
nois komandos laimėjimo ap
rašyme prieš Wisconsin 38 Vš - 
12Vž, tas pats Chess Life mini 
Tautvaišą, Palčiauską, Karpuš- 
ką ir Šalkauską Illinois laimė
tojų eilėje.

Chicagos Neries žaibo turny
rą lapkričio 12 d. laimėjo Ve- 
ber su 13 Ii tš. (iš 15), A. San
drui 13, K. Ramas 1114, A Zu- 
jus 10, K: Jankauskas 10, K. 
Jakštas 9Vž, P. Tautvaišas 9 tš. 
Viso 16 dalyvių.

Boston Sunday Glohe, lap
kričio 19 d., Lietuviai - Sylya- 
jo Bostono p-bes, pabrėžia apie 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos didingą pereinamąją do
vaną, skirtą toms p-bėms. Lie
tuvių dovanos, laimėtojų skai
čiuje suminėtas Ged. Šveikaus
kas^ laimėjęs ją 1959 m.

LIQUORS — BEER — WENES 
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais Ir- sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VI9NIAUSKAS

Kaunas įveikė Vilnių, santy
kiu 6-4. Pralaimėjo Vilniaus 
šulai: Mikėnas ir Vistaneckis. Tomas Leonas, Rimas ir Virgi- į0S futbolo rinktinę

Parduodama: Šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobeleną*, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDUJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delanėey Street.
Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai Įvertintas

4. Cukraus 20 svarų; Miltų 10 svarų; Kakao 5 svarai; 
šveicariško Šokolado 24 plyteles po 3^ oz. Viso 5 sv.
$4990

Sigutė Paulauskai! ė, Vida s daugkartinis Čekoslovakijos 
Ripskytė, Audronė ir Birutė meisteris, atvyksta į Chicagą ir 
Sedleckaitės, Irena Kaušaitė, Ąą gruodžio 11 žaidžia su vie

nija Vaičaičiai yra neseniai iš 
Lietuvos atvykę jaunuoliai, ku
rie ten reiškėsi sporte. Kai ku
rie jau įsijungė į Chicagos lie
tuvių sporto klubus, o kiti ža
da tai padaryti artimiausiu lai
ku. Vienas iš jų — Rimas Vai
čaitis — jau yra išrinktas į 
Neries sporto klubo valdybą.

Artinantis Kalėdų šventėms, mes paruošėme efę žemiau 
išvardintų standartinių siuntimų. Prašome patikrinti Šių 
siuntinių kainas ir Jūs įsitikinsite, kad ji karnos yru labai 
žemos, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.

nia sužaidė 2:2 su 1 nebąigta. 
Šiose rungtynėse lietuvių ko
mandai tašką uždirbo jaunasai 
Algis Makaitis, 15 metų; po 
pustaškį pridėjo Petras Kon- 
tautas ir Aleksis Klinovas.

• LAKEWOOD, N. J. 126 - šth Street — TeL; FO 3-SM9
• PATERSON 1, N.J„ 99 Main Street — Tel.: MU 4-4919
• NEW HAVEN, Conn„ 6 Day Street — Tel: LO 2-1444
• PITTSBURG 3, Pa^ 1015 E. Canon Street
• WORCESTER, Mau^ 174 Millbury Street

- DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir i kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mOsų skyrius 
COSMOS PARCELĖ Ezpress Corporation 

Licenaed by Intourist

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Incotne Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 lamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

berne, du latviai: Ivars Kaime 
(Pennsylvania univers.) ir Ed- 
mars Medais N.Y.U. Apie Kal
inę, kuris dukart laimėjo Š. 
Amerikos latvių p-bes ir pake
lis kart: Philadelphia ir Penn- 
sylvania p-bes, didmeisteris 
S. Reshevsky išsitaria: (Chess 
Life, biri. 5): “Kaime, vienas 
iš daugiausiai žadančių Ameri
kos jaunuolių, jis nužengs la
bai toli. Žaidžia drąsiai, užtik
rintai, agresyviai; jei ko trūks
ta, tai — patyrimo...”

Bostono - Pittsfield mokslei
vių rungtynes laimėjo Bosto
nas santykiu 5-1. Vienintelį 
tašką Pittsfieldui laimėjo Ce
cilija Rock, duktė Henry Rock 
iš Becket, Mass. Čia t. b. pa
brėžta, rašo Boston S. Globė, 
kad josios oponentu buvo Al
gis Makaitis, laimėjęs M.S.C.A.- 
klasės p-bes su tikra čempiono 
pasekme 6-0!

Buenos Aires. Larry Evans 
iš N.Y. buvo atsistojęs pirmuo
ju tarptautiniam turnyre po 4 
ir 5 ratų su pasekme 3-1 ir 
3^2-1 Vž. Dabar turnyrą veda 
vokietis Unzicker. Jis turi 5-2 
tš., po jo seka P. Benko ir S. 
Reshevsky (abu iš N.Y.), turė
dami po 4-2. Toliau Gligorič, 
Olaffson, Pachman, Szabo. Tai- 
manov, Uhlmann po 4-3 tš. L. 
Evans 3VŽ-2VŽ. Sovietų čem
pionas Korchnoj stovi su 3-3 
tš., jį įveikė argentinietis Ros- 
settor Nekokią pradžią rodo B. 
Fischer, turėdamas 3-4 tš. Jis 
pralaimėjo argentiniečiams — 
Elįskases ir Wexler.

DABAR JOS. GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 
Mūsų įstaiga, .taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnioms informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPHffi JAU DABAR! '
< mitų giminės SSSR, Gud^oje, Lietib-

KA Latvijoje, Estijoje, Ųžkao^ye tabia«st«i 
vertina gautam'siytiiųi7?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
IflĮR galima, pirkti ųihumes medBaįas dovanom po- 
aAU-M. ėtom žemiaMsiom komom vuetfe?

TIK S KRAUTUVĖSE FIRMOS

Tel.: HU 1-2750 
Tel.: SW 8-2868 
tel.: TR 3-1954 

o- CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. Mth Street — Tel.: TO 1-1098 
e CHICAGO 22, IIL, 2222 W. Chicago Avenue — TeL: BR 8-4988 
o CHICAGO 29, IR, 2439 W. 89th Street — TeL: WA 5-2737 
o SAN FRANCISCO, Cal, 2079 Sutter Street — TeL: Ff 8-1571 
o NEWARK 3, N. J, 42S SpHngfleM Avenue' — Tel.: Bl 3-1797 
o PHILADELPHIA 41, Pa., 4925 OM York Rd. ~ Tel.: DA 4-4401 
o SPRINGFIELD, Mass., 220 Worthington 9L — Tel.: RE 2-7,163 
o WATERBURY, Conn^ • John Street — Tel.: PLaza 0-07H

Illinois universiteto Chicago- 
je futbolo (soccer) rinktinėje, 
kuri yra viena iš pirmaujančių 
Vidurio Amerikos kolegijų pir
menybėse, žaidžia penki lietu
viai. Du iš jų — J. Žukaus
kas ir Bavarskis yra vieni iš 
geriausiųjų rinktinės žaidėjų ir 
dažnai minimi amerikiečių spaų 
doje. Visi šie žaidėjai žaidžia 
ir Lituanicos klubo komando
se. E. 4.

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

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
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

baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

Telefonas: Elazabeth 4-1711 '
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 

Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

1113 Mt Veraon St Philadelplua 28, Pa.
POplar 5-4110

NERAL PARCEL & TRAVEL C0 
132 FBANKUN AVIL, HARTFORD, OONN.

1. Pusvilnones medžiagos penkiems vyriškiems, arba mo
teriškiems kostiumams. Iš viso 17 jardų; pamušalo 7^4 
jardo, siūlų 5 špūlės, sagų 3 tuzinai ir adatų 1 pokeūs 
$49.90

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

P*piMry*f» gazas — Sudedami nauji vauadtiai * 
Atidarą pšnsadteni* iki peaktadianio nuo S Od 8 y. v, v,

BMtafflaniala —viaą dieną..
dlrtrantų titoakym? rt»mbinti STerttng 94SM (po 8 vai. vafc.1



OPERESTĖS CHORO MOTERŲ GRUPES, diriguoja M..Cibas. Nuotr. V.Maželio.

NEW YORK

Pilone: EVergreen 4-8859

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(ARMAKAUSKAS)

BROOKLYN,

Matthew P. Ballas

NOTARY PUBLIC

VAIDINIMĄ GLOBOJA BALFAS

E. OŠLAPIENĖ Tel. Vlrginia 7-4499
VIENAS IR KITI Įėjimas su pakvietimais, kurie

Z. J U RYS
DaiL T. VALIUSE. JUZUMAS

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

geras susisiekimas. Kreiptis te
lefonu STerling 9-4563.

VAN WYCK JUNIOR HIGH SCHOOL 
85-05 144 St. Jamaica, L.I.N.Y.

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Joseph Carszva

N. Y., Tel. MI 7-6014,; pas pla

ALB. BALTRŪNAS - BALTON 
— Reikalų Vedėjas

Išnuomojamas kambarys su 
atskiru įėjimu Woodhavene prie 
pat parko ir Forest Pkwy sto
ties (Jamaica linijos). Skambin
ti tel.: HI 14872

Vlhl9 GRUODŽIO 3, 5E9TADIENJ, 8 v.v.
MVA : GRUODŽIO 4, SEKMADIENI, 3:30 vai p.p.

Norite geros—meniškos fotografij

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas East New Yorke. Skam
binti MI 7-7158.

422 Menahon Street, R»dgewood, Brooklyn, N. Y< 
Tel. HYecmt 7*4677

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. įhio 1:30 iki 2 p p.

Pasaulio lietuviu katalikių 
sąjungos centro valdyba posė
džiavo New Yorke lapkričio 6. 
Dalyvavo M. Galdikienė, G. Vai
tiekūnaitė - Kanneb. dr. N. Bra
žėnaitė, dr. A. šlepetytė ir B. 
Venskuvienė iš Paryžiaus. B. 
Venškuvienė padarė pranešimą 
apie būsimą pasaulio katalikių 
moterų kongresą 1961 gegužės 
mėn. Romoje. Aptarta lietuvių 
katalikių moterų delegacijos su
dėtis. Posėdžiui vadovavo M.

Tą dieną 11 vai. Angelų Ka
ralienės par. bažnyčioje bus pa
maldos už mirusius ir žuvusius 
korporacijos brolius. 1960 mi
rė korporacijos nariai dr. Ka
zimieras Oželis ir dr. Juozas

Stipriausias betgi įspūdis bu
vo, kaip koncerto pabaigai jung
tinis choras užtraukė Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais no
rime ir būt ... Dainavo Rūtos 
ansamblio choristai, beveik vi
si Amerikoje gimę lietuviai; dai
navo kartu darniai ir galingai 
su Operetės choru, kurio na
riai daugumoj, yra nauji atei
viai. Kaip tai simboliška, gra
žu ir miela!

Bendrai šis koncertas buvo 
jauki dainos mylėtojų šventė. 
Tie 40 žmonių, kurie susibūrė 
į Operętės chorą, tiek laiko ir 
širdies skiria lietuviškai dainai, 
yra mūsų kovojančios tautos 
garbė ir pasididžiavimas. H.

dies šauksmas. Choras, rodos, 
ne tik dainavo, bet širdimi iš
liejo tautos pirmąjį troškimą: 
laisvės. Pats kompozitorius J.
Žilevičius atrodė sužavėtas, o 
žmonės jam ir jungtiniam cho
rui sukėlė audrą plojimų.

L. KARMAZINAS
V. VALIUKAS
Rež. pad. V. STROLIA
Administrat. K. VASILIAUSKAS

nausko. Šio vieneto moterų cho
ras išpildė Vaidilučių giesmę 
iš operetės “Birutė”, solo dai
nuojant L. Stukui, o mišrus 
choras — Udrio dainą iš Kar
na vičiaus operos “Pilėnai”, (so
lo L. Stukas), Agnės dainą iš 
operos “Radvila Perkūnas” (so
lo O. Zūbavičiėnė), o taip pat 
ir Jaunojo Bajoro dainą iš ope
ros “Gražina”.

New Yorke organizuojasi nau
jas vyrų balsų oktetas, kuriam 
dar trūksta vieno pirmojo te
noro. Vyrai, norį šiame viene
te dainuoti pirmuoju tenoru, 
prašomi skambinti R. Keziui, 
AP 7-3244. ž

'FLO WERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

‘ . Smstnm. Naujasis vyskupas 
J Kun. Norbertas Pakalnis, Ap-_ jau flgą laiką vadovauja Ame- 

par klrfynas, sekma- rikos katalikų šalpos darbui.
. .. ... —, ... . j© jaipos finioje yra virš 190

vargstančių ir. šelpiamų tautų* 
bei valstybių. Lanko tuos kraš
tus^ pažįsta žmones ir šelpia 
per Amerikos vyskupų fondą 

Imigrantų aprūpinimas bu
vo ir yra viena svarbesnių ^ 
merikos katalikų šalpos dar
bų. čia ir lietuviai patyrė la
bai daug pagalbos. Beveik vi
si tremtiniai atsimena reikš
mingas NCWC raides.

Vyskupas E. Swanstrom nuo
širdžiai atjaučia lietuvius ir pa
žįsta mūsų žmones ir jų rei
kalus. Jis yra tikras ir labai 
nusipelnęs lietuvių bičiulis ge
radaris. Be to, dabar yra lietu
vių katalikų religinės šalpos 
(LKRS) globėjas. Apskritai, yra 
daug gero padaręs lietuviams 
ir toliau tebesirūpina lietuvių 
šalpos reikalais.

Pagerbimo balius bus gruo- 
džio 14. Apie 18 tautinių gru
pių pagerbs jį Commodore vieš
butyje New Yorke. Laukiama 
gausaus skaičiaus" irlietuviu. 
Ta proga bus įteikta ir simbo
linė tautų dovana. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusi lietuvai
tė bus viena iš įteikėjų. Pager
bime dalyvaus Juozas Rajec
kas, Lietuvos atstovas iš Wa- 
shingtono.

Pagerbimo proga bus išleis
ta fpeciali programa su rėmė
jų vardais. Būtų gera, kad lie
tuvių rėmėjų vardų ten būtų 
daug. Prelatas J. Balkūnas ir 
kan. J. Končius yra vicepirmi
ninkai komiteto pagerbimui su
ruošti.

Visais reikalais kreiptis į 
Balfą, 105 Grand St., Brooklyn 
11, N.Y., arba į LKRŠ — 225 
So. 4th St., Brooklyn, -N.Y.

į vaidinimą "Vienas ir kiti" 
bilietus galima gauti pas: Juo
zą Andriušį, tel. VI 7-4477, Ri
mą čerkeliūnienę, tel. TW 4- 
6657, Stasį Modzeliauską, tel. 
tel. MI 7-7158, Joną Pašukonį 
(spaudos kioske) tel. HY 5-5237, 
Kostą Vaitaiti (Piliečių klube), 
tel. EV 4-9672, ir pas K. Va
siliauską, tel. MI 7-6014.

PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ 
įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografijų? Jums 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS

Priedin* filmą: 
'Die sr^oene MeMerin”

Prieinamiausiomis kainomis a& 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą ii 

ONOS IVASKIENRS

VYČIŲ PROGRAMA
WLOA — 1550 kil. Braddock
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

dienj, lapkričio-27, d. 11 vaL, 
šv. mišias —- sumą aukos už 
a. a. prof. Kazimiero Pakšto, 
buv. Ateitininkų Federacijos 
vado, vėlę. Visi ateitininkai pra
šomi šv. mišiose dalyvauti.

Solistai Arina Kaskas ir Sta
sys Baranauskas * išpildys me
ninę programą Darbininko de
šimtmečio koncerte sausio 22, 
1960, Webster salėje New Yor-

L. VASILIAUSKAITĖ
J. BOLEY

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.

PIRMĄ KARTĄ NEW YORKE
A SKEMOS 4 paveikslų vaidinimas

galima gauti butui modemiški 
baldai,-įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k 

J_ITHUANIAN‘ 
FURNITURE CO.

366 Wect Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 
Off. TeL: AN 8-4618 

Re*.: AN 8-5961

•• A. A. Kazimiero Pakšto mi
nėjimą lapkričio 27, sekmadie
nį, 12:30 vai. Apreiškimo pa
rapijos mokyklos didžiojoje sa
lėje ruošia New Yorko ateiti
ninkai. Programoje bus buvu
sio K. Pakšto mokinio ir vie- 

th> artimųjų jo bendradarbių 
^profesinėje srityje — Antano 
TBendoriaus paskaita. Išgirsime 
•šr paskutinę K. Pakšto kalbą, 
^pasakytą Ateitininkų kongrese 
TThicagoje. Bus ir nuotaikai pri
taikytos poezijos. Ateitininkai 
nuoširdžiai kviečia lietuviškąją 
visuomenę minėjime dalyvauti, 
nes K. Pakštas yra ne vien atei
tininkų žmogus. Tai vienas di
džiųjų Lietuvos žmonių.

Gydytoju korporacijos "Fra* 
temitas Lituanica" New Yorko 
skyrius šaukia korporacijos 52- 
rą metinį suvažiavimą lapkričio 
27 Brooklyne dr. Antano Snieš- 
kaus rezidencijoje, 28 Ashford 
St., Brooklyn, N.Y. 1 vai. po-

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. V'IEnis

WK0X — 1190 kil. Farming-
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

Išnuomojamas gražus kam
barys vienam esmeniui, apsta
tytas baldais, su teise naudotis 
virtuve, arti Botanikos sodo,

Kava atidara: Penktadieniai* 6 vai. p.p.
Šeštadieniais iki fllmoe pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienas

fetas.
Tos pačios dienos ryte 10 

vai. bus pamaldos už kritusius 
dėl Lietuvos laisvės. Minėjimą 
rengia ir visus kviečia ALT 
Bostono skyrius.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miestų dalyse; veikia ventiliacija

Elena Padvarietienė sunkiai 
susirgo. Dr. V. Kanaukos pa
guldyta į ligoninę operacijai.

Išnuomojamas 6 kamb. labai 
patogus, šviesus butas antrame 
aukšte. Pageidaujami suaugusie 
ji asmens. Skambinti tel. VI 3- 
3544 nuo 9 vaL ryte iki 9:30 
vai. vak. Apžiūrėti galima nuo 
5 vai. vak; šeštadieniais visą 
dieną. •

ved. Jonas J. Romanas/ sr.
WHIL — U30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA

baigiamajame žodyje ypatingai yetuvįų parapijos choras. Pc 
iškėlė lietuvių katalikių veiklos veiks bu.
svarbą tarptautmeje plotmėje. 
Posėdis įvyko Waldorf Astoria 
viešbutyje, jį sukvietus ir vai
šinant G. Vaitiekūnaitei —: Kan
neb iš Worcester, Mass.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Rtdgewood: tel. VA 1-2613

Svečiai taip l>at išpildė su 
ypatingu pasisekamu ištraukas 
iš operos “Aida , “Cavaleria 
Rusticana”, “Carmen” ir “Tru
badūro”. Čia kaip solistė savo 
sultingu, pilnu temperamento 
balsu pasireiškė mūsų publikai 
nauja. Amerikos lietuvaitė p. 
Carol Boven, kuri buvo itin 
šiltai priimta.

Pabaigai tikrą staigmeną su
darė jungtinis Operetės ir Rū
tos ansamblio choras. Galingai 
nuskambėjo Malda už tėvynę, 
kurią* visi išklausė atsistoję. J. 
Žilevičiaus — Laisvės daina

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūon Stukas

WEVD — 1330 kil., New York, 
N. Y.

Seštad. nuo 5 iki 6 p.p.

Penktadieni, lapkričio 25, iki 
Trečiadienio, lapkričio 30, 1960
Tikrovės istorija giliai veikianti 

mūsų Širdį ir protą
“CISKE EIN KINO BRAUCHT 

LIEBE”
su angliškais parašais 

Vaidina: H. Flnkelzeller. A. Kerst. 
B. Drews. G. Lueders. D. v.d. Veide

Psrapijos koncorto komiteto 
susirinkimas įvyko lapkričio 16 
parapijos klebonijoje. Koncer
tas įvyks sausio 8, 3:30 vai. 
popiet. Jordan kali, Bostone. 
Komiteto nariai nutarė lapkri
čio pabaigoje išsiuntinėti kvie
timus tūkstančiui šeimų ir skel
bimus dalins apylinkės miestuo
se. Parapijos klebonas prel. Pr. 
Virmauskis nupirko 40 bilietų 

t ir juos išsiuntinės savo priete- 
liams kaip kalėdinę dovaną. Inž. 
A. Chaplikas paragino visus ko
miteto narius įsipareigoti par
duoti kiekvienam po 25 bilie
tus. A. Matjoškos pasiūlymu 
paskelbtas platinimo varžybos, 

- kurių laimėtojai bus skelbiami 
—spaudoje. Tuo tarpu platinirno 

darbe pirmauja parapijos treti
ninkų brolija.

šv. Petro par. CYO beno 
dalyvių tėvai lapkričio 27 pa
rapijos salėje rengia kalėdinių 
dovanų išpardavimą — bazarą. 
Pradžia 8 vai. ryte, tęsis iki 
4:30 vai. popiet. Visas gautas 
pelnas skiriamas beno tolimes
niam palaikymui.

Žalgirio mūšio minėjimas
įvyksta sekmadienį, lapkričio 

27, 5 vai. popiet, So. Bostono 
lietuvių piliečių draugijos di
džiojoje salėje, trečiame aukš
te. Minėjimo pradžioje bus į- 
teiktos premijos Bostono litua
nistikos mokyklos mokiniams, 
laimėjusiems konkursinį rašinį 
apie Žalgirio mūšį. Rašinys bu
vo rašomas mokykloje, moky
tojams prižiūrint. Premiją ski
ria L. Bendruomenės Bostono 
apyl. valdyba.

Taip pat minėjimo metu bus 
pagerbti tie bostoniškiai ’ lietu
viai, kurie čia pat Bostone da
lyvavo Žalgirio mūšio 500 me
tų sukakties minėjime. Tada 
tas minėjimas buvo ypač gau
sus, dalyvaujant tūkstančiams 
lietuvių.

Pagrindiniu kalbėtoju tą die
ną bus istorikas prof S. Sužie
dėlis, Darbininko vyr. redakto
rius. Meninę dalį atliks solis
tė S. Daugėlienė, aktorė Irena 

. ..................................   . . . Nikolskytė ir komp. Jeronimo Galdikiene, pirmininke, kun Kaansko yedamas

Metinis Operetės choro kon
certas, įvykęs lapkričio 13 
Schwaben Hali, Brooklyne, su
darė malonią progą pasigėrėti 
lietuviška daina. Choras, vado
vaujamas muz. Mykolo Cibo, 
paruošė daugumoje visai nau
ją repertuarą. Pirmoje dalyje 
buvo išpildyta S.’ Sodeikos — 
Šiaurės pašvaistė, J. Zdaniaus 
— Siūbau lingau paukštelis, 
Šimkaus — Vėjo dukra ir Si- 
niaus — Pavasario daina, šį ne
lengvą repertuarą Operetės cho
ras atliko, palyginti, labai leng
vai, tiksliai ir vykusiai.

Antroje dalyje, choras pui
kiai išpildė populiaresnes ir gy
vesnes dainas: B. Budriūno — 
O Nemune, A. Vanagaičio — 
Vėjužėlis, Bruno Markaičio — 
Partizanų daina ir J. Žilevi
čiaus — Tėvynei laisvės. Ypa
tingai gražiai nuskambėjo Vė
južėlis. Choras su juo skriste 
skrido ir ne be reikalo buvo 
palydėtas smarkiu plojimu. O 
publikos susirinko apsčiai. Pa
sirodo, žmonės žino ir mėgsta prasiveržė kaip maištingas šir- 
šj simpatingą chorą, o choras 
savo ruožtu pasistengia jų ne
apvilti.

Labai gražų įspūdį paliko ir 
choro svečiai — “Rūtos” ra
dijo ansamblis iš New Jersey, 
vadovaujamas Algirdo Kača-

FU N E R A L1I O M E
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

•—------—-----------------Cambnage, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tėl. TR 6-6434

tintojus ir vaidinimo dieną prie 
įėjimo.

po veikla nepriklausomoje Lie
tuvoje. Po posėdžio bus pobū
vis. Suvažiavime kviečiamos da
lyvauti ir narių šeimos.

Since 1889
OUR ONLz STORE

We Deliver Anywhere
We Telegraph Flovoers

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Vėl pradėjo praktika

144 Kent St.. Brooklyn 22. N. Y. 
(IND GG Line Green Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:31 
-7:00 vak.; šeštadieniais 10-12 diena

(prie Forest Parkway Statton)
WOOOHAVEN, N. Y.

270 B R O A D W 
BROOKLYN 11, N. Y.Trečiokas.

Suvažiavimo programoje be 
kitų klausimų bus paskaita dr. 
D. Matulionio — Dr. Jono šliu-

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.


