
ANTRADIENIS - TUESDAY, SPALISXLVI NO. 67.

Syrijos sukilimas prieš Nasserj už nepriklausomybes atgavimą ROMAI “IkTUŽTCJO”: Kongresas baigč ilgiausi) nuo Korėjos karo sesiją.

MIX E b 
KEISPAPFRS

Nepriklausomybes atgavimas kelia naują klausimą: ar atsilai
kys prieš kombinuotą Egipto ir Maskvos spaudimą iš vidaus

Jungtinė Arabų Respublika, 
kaip pasivadino Egiptas, 1958 
susijungęs su Syrija, subiro. 
Rugsėjo 28 Syrijos kariuomenė 
sukilo ir paskelbė Syrijos ne
priklausomybės atstatymą. Min. 
pirmininku paskyrė Mahmoun 
al-Kuzbari, buvusi įvairiose vy
riausybėse teisininką ir profe
sorių, konservatyvaus nusista
tymo politiką. Kuzbari jau pa-

skelbė, kad kariuomenė nuo 
valdymo pasitraukė ir jis per 
4 mėnesius įvykdys demokra
tinius rinkimus.
NASSERIO TAKTIKA

Nasseris blaškėsi. Rugsėjo 29 
Nasseris paskelbė sunaikinsiąs 
sukilimą ir pasiuntė parašiuti
ninkus. Kai Syrijos kariuome
nė juos visus susėmė, Nasse
ris antrusyk paskelbė, kad

sa kita kariuomenė grįžtų, nes 
neliesiąs arabų kraujo. Jis tik

vi-

NASSERIS: Syrijos sukilimas pavo
jingesnis dalykas nei Sueso užpuo
limas.

PASAULIS
Vokietijoje sustiprinti "anti

klerikalizmo" šūkiai
Vokietijoje Lamburgo vysku

pas augz. Walther Kampe at
kreipė dėmesį, kad paskuti
niuose parlamento rinkimuose 
buvo labai stipri agitacija “an
tiklerikalizmo” ir “antikonfesio- 
nalizmo” šūkiais. Iš tikrųjų, ra
šo vyskupas — tai buvo pri
mityviausia akcija prieš katali
kybę, lyg būtų atgiję reforma
cijos laikai. Išvada iš tokios su- LABIAU BUO KARO NEI NIKITOS?
stiprintos akcijos: Mes turime 
skaitytis su galimybe, kad le- Vokiečiai ir prancūzai nepasitiki

kapitalistų imperialistų ^įsigalė
jimui. Taip pat nutraukė dip
lomatinius santykius su Jorda
nu ir Turkija, kurios pripažino 
naują Syriją.
PRIEŽASTYS. Sukilimas buvo 
tautinis ir socialinis pasiprieši
nimas prieš Nasserio skubini- 
mą pašalinti iš atsakingų vie
tų, ypačiai iš karinės vadovy
bės, Syrijos žmones, jų vietoj 
paskirti egiptiečius. Privertė 
pasitraukti net jam pasitarna
vusį ir ištikimą pulk. Serraj, 
kuris buvo žinomas kaip Syri
jos Berija ir Nasserio valdžio
je turėjo prezidento pavaduo
tojo pareigas. Antra, Nasseris 
skubinos suvalstybinti ūkį. Su
kilėliai dėl to ir paskelbė Nas- 
serį tironu, kuris siekia arabų 
vienybės tik'tam, kad jos prie
kyje jis būtų.
PADARINIAI.

Nasserio prestižas palaužtas. 
Jo idėja — sujungti visus 80 
milijonų arabų į jungtinę ara
bų valstybę gavo smūgį. “Jung
tinėje Arabų Respubikoje” be
liko tik Egiptas ir mažutis Ye- 
men. Sustiprėjo Nasseriui opo
zicija . kitoaą^arabų valstybėse. 
Ligšiol kietai laikėsi tik Jorda
nas. Dabar Jordanas pirmasis

KUZBARI: Syrija nenori ti
rono Nasserio.

BALSAI IŠ VISUOMENES GARSĖJA 
Pro oficialią tylą apie pavergtųjų laisvę prasiveržia 
balsai, kurie pradeda virsti antikomunistinės akcijos 

židiniais ir sąjūdžiais
Yra žmonių Amerikoje, ku

rie pavergtuosius kraštus yra 
pamiršę vardan biznio su So
vietais, kiti tyli apie juos var
dan politinių kombinacijų. Bet 
žmonių, kurie virto šauksmu už 
pavergtuosius kraštus vardan 
savo sąžinės nuraminimo. Sąži
nės dalim yra pavergtieji vir
tę Tėvo Fr. Ginder straipsniuo
se (Our Sunday Visitor).

matuoju klausimu: ar tai pri
artins kenčiantiem broliam iš
laisvinimą ar tai bus naujas 
laisvės reikalui smūgis?

Autorius pasisako už akciją 
prieš Kremliaus tiraniją. Jis 
pakartoja tai, ką prezidentas 
Rooseveltas siūlė taikyti Hit
leriui — “karantiną”: nutrauk
ti diplomatinius ir ūkinius san
tykius, surengti ūkinę blokadą...

Tačiau žino, kad ne visi taip 
ima reikalą į širdį. Primena, 
kad Amerikoje buvo gausūs 
Stalino šalininkai, kai Ameri
ka buvo sąjungoje su Mask
va. Sąjunga su komunistais, 
sako autorius, baigės nuo Chur- 
chillio kalbos Fultone 1946 va
saryje apie'^geležinę uždangą”. 
Nuo tada kilo sąmyšis tarp 
Stalino šalininkų Amerikoje. 
Bet neilgam. "Nors komuniz
mas yra blogis, bet mes nie
ko negalim padaryti. Stovėki
me vietoj, ir gal tai bus nau- 
dingiausia". Tokia politika bu
vo paskelbta Foreign Affairs 
1947 liepos mėn. p. X. straips
nyje. Tas ponas buvo George 
Kennan, dįabartinis preziden
to artimas patarėjas ir atsto-

Maldos už taiką
— Popiežius Jonas XXIII 

kreipėsi į pasaulio katalikus, 
kad spalio mėn. rožančių skir
tų už taiką.

....— Syrijos nauja vyriausybė 
įsakė išsikraustyti egiptiečiam, 
kurių čia buvo atgabenta 6,000 
karių ir 5,000 civilių.

— Prancūzija panaikino sa
vo karines bazes Maroke. Ame
rika jas panaikins iki 1963.

— Ispanija spalio 1 šventė
25 metų Franco valdžios sukak
tį-

— Prancūzija ir Tunisas rug
sėjo 29 pasirašė sutartį, kad
prancūzai atsitrauks iš Bizer- aš kalbu savo maldas. Aš mąs- ny Kennanas įtikinėjo, kad po-

— Kur aš einu, ką aš vei
kiu, mano mintyje visada sto
vi Kremliaus gangsterių pa
vergtų rusų ir kitų tautų ago
nija. Aš įsijaučiu ne tik fizi
nes tortūras sovietinės polici
jos kalėjimuose bei koncentra
cijos stovyklose, bet taip pat 
desperaciją milijono motinų, be
viltiškai stebinčių, kaip jų vai
kai iš krikščionių verčiami į 
ateistus ... šie dalykai lanko 
mane kiekvieną dieną prie al
toriaus, kai aš pakeliu pateną 
link Viešpaties Sosto ir kai aš 
dalinu šventąją Komuniją. Aš 
meldžiu Viešpatį, kad Jis pasi
gailėtų savo žmonių ir grąžin
tų jiem laisvę. Nuskriaustųjų 
šešėliai telkiasi apie mane, kaistovėti vieni. Pavogus valan- Valstybės sekr. Rusk ir So- OPINIJA RENGIAMA

n- Gromyko BUO 21 Amerikos spaudoje diplomą- — “T/?““ £“*“7 tos miesto, kurį buvo užėmę tau apie juos, kalbėdamas ro
žines ir kaires susųungs .r pa- turėjo tris pasitarimus. Juos tęs tai sudarinėja įspūdį, kad bus kovų metu liepos mėn. Atsi- žančių. Jie sukasi mano medi-

trauks šios savaitės eigoje į tacijose. O kai aš skaitau dien- 
uosto zoną. raščius, kiekvieną pranešimą

si reikš prieš vidurio demokra
tines jėgas.

ir šią savaitę. Spalio 9 išvyks 
į Maskvą. Lig šiol Rusk sten
gėsi įtikinti Gromyko. kad Ame
rika kariaus, jei reikės ginti 
Berlyną ir kelius į jį nuo ko
munistų kliudymo. Stengėsi iš
gauti iš Gromyko aiškesnius 
pasisakymus dėl garantijų Ber
lyno laisvei ir susisiekimui su 
Berlynu. Gromyko nieko aiš
kesnio nepasakė.

Berlyne ir Paryžiuje yra aps
tu nepasitikėjimo šitais Rusk 
ir Gromyko pasitarimais — kad 
nebūtų kas padaryta už akių. 
KAS KALTAS DĖL 
"KVAILYBĖS"

Šen. Fulbright, užsienių po
litikos kom. pirmininkas, Lon-

Lotynų Amerikoje pagalba 
iš J. Valstybių nepasiekia 
tikslo
San Antonio arkivyskupijos 

laikraščio redaktorius Tėvas 
Oūintana lankėsi Ekvadore. Pe
ru. Čilėje, Argentinoje, Bra
zilijoje, Kolumbijoje, Meksiko
je. Tikrino, kaip veikia Ame
rikos valstybinė ir privačių įstai 
gų ten siunčiama pagalba. Ra
do. kad milijoninės vertės me
džiagos ten stovi sukrautos san
dėliuose. Žmonės jom nesinau
doja, nes jie nėra parengti, 
kaip reikia atsiųstais daiktais 
pasinaudoti. Antra, sudaryta done rugsėjo 30 paskelbė, kad 
ten nuotaika, kad Amerika tai 
geradaris, kuris duoda išmaldą. 
“Lotynų Amerikai reikalinga

susitarta su Maskva dėl kon
ferencijos Berlyno ir Vokietijos 
klausimais. Konferencija galin
ti būti viršūnių.

R. Drummond (NYKT) rašo, 
kad Chruščiovas iš visų dery
bų yra susidaręs įspūdį, jog su
siderėti bus galima, nes Ame
rika labiau bijanti karo, negu 
Chruščiovą.

vas Jugoslavijoje. Savo straips-

pagalba, bet ji neprašo išmal
dos”. Tokia yra ten visuotinė 
nuotaika. Pagalbos administra
toriai neprieina prie žmonių, ne
mokėdami jų kalbos ir nepa
žindami jų reikalų. Nuotaikas

dėl dabartinės padėties “kvai
lumo” neteisinga būtų kaltinti 
tik Sovietus. Amerika už tai 
taip pat labai kalta. Spauda aiš
kina, kad senatorius turėjo gal
voje Amerikos atsakomybę už 
visą pokarinę politiką, kuri pa
dalino Vokietiją ir privedė iki 
dabartinio “kvailumo”.

sas skriaudas, kurias Jordanas 
patyrė iš Nasserio. Prie Syrijos, 
Jordano arčiau jungsis ir Saudi 
Arabija bei Kuwait. Tos vals
tybės atskirs Egiptą nuo Ira
ko.

Turkija priėmė žinią su pa
sitenkinimu ir antroji pripaži- 
ną naują vyriausybę. Trečioji 
— nacionalinė Kinija. Anglija 
buvo nustebinta: ji kaip tik bu
vo pradėjus mėgsti santykius 
su Nasseriu. Prancūzija stebi, 
kiek Nasserio pralaimėjimas 
atsilieps Alžiro sukilėliam, ku
rie Egipte turėjo savo centrą. 
Amerika nuo vertinimo susilai
ko ir dar nesiskubina pripaži
nimo naujai vyriausybei. Tačiau 
įvykiai plėtojasi Amerikai pri
imtina linkme.

Jugoslavijos Titas siuntė Nas
seriui užuojautą ir piktinosi at- 
sigavusia Syrijoje “buržuazija”.

— Kom. Kinija spalio 1 tu
rėjo iškilmes 12 metų režimo 
sukakčiai minėti Tarp svečių 
nebuvo Maskvos ir Albanijos 
atstovų. Kom. Kinijos kalbėto
jai kaltino Ameriką ir grasino

kursto komunistai, kurie moka VIENI NEIGIA, KITI TEIGIA pmMtento patarėjas irprie žmonių prieiti. Ir jeigu ne- Šen. Edmund S. Muskie, Mai- ka,bM 33 ’ Pa,mSią F<>nn0Xą-

ne dem., grįžęs iš Berlyno ir 
išsikalbėjęs su gen. Clay, spa
lio 1 pareiškė, kad yra galimas 
rytų Vokietijos neformalus pri
pažinimas. O valstybės depar
tamentas buvo tvirtinęs, kad iš
vados iš gen. Clay pareiškimų, ti dokumentus. Tokias žinias kaip svetimos valstybės agentai

Kataliku cnanHAc caiii>.<mū> kad Amerika keičia politiką paskelbė FBI direktorius Hoo- 
Katalikų spaudos sąjungoje Vokietijos klausimu, esančios 

San Antomo arkivyskupas Ro- 
bert E. Lucey rugsėjo 21 tvir
tino, kad daugeliui katalikų 
laikraščių Amerikoje trūksta .... . , .- . . „ ,
dviejų dalykų: km. dvHto. kad metas Vaka-
ir rnalliepimo į vfeto. gynni- ™ s "Tž,1™”- •’S 
mo mikaks. Ne tiek įaustos S,“‘T
žinios ir istorijos reikalingos, ' dahnė ™>uno Eu-
kiek reikia vedamosios linijos, r0P°le

bus atmainų, per penkeris - 
dešimtį metų, komunistai domi
nuos.

Ar Amerikos katalikę laik- 
raiEiai savo uždavinius at- 
Faka?

Komunistai rengiasi pogriiTU M ui
Amerikos kom. partijos sek- komunistų apeliaciją dėl teis- 

retorius Hali važinėja per savo mo nutarimo birželio 5, kad 
skyrius ir patarinėja sunaikin- komunistai turi registruotis

ver. Teismas spalio 2 svarstys “ Sovietai derybose dėl gen.
... - ■ n i . .. sekretoriaus J. Tautom pada

rė vieną “nuolaidą” — tegul
neteisingos.

— Vokietijoje min. Strauss , „ -- ,
rugsėjo 29 drąsino vokiečius Prieš RoOSeveltienę būsią keturi asmens, bet jau

«... « be veto teisės.Vieno Milijono Komitetas
prieš kom. Kinijos priėmimą į — Prancūzijoje prezidentas 
J. Tautas kreipėsi | preziden- de Gaulle paskelbė, kad dikta
tą Kennedy, kad atleistų Mrs. tatorinius įgaliojimus, kuriuos

_____________________________ Roosevelt iš delegacijos J. Tau- buvo gavęs vieniem metam, grą 
atsiliepimo į socialinius klau- tose, nes ji rugsėjo 28 viešoje žins parlamentui. Socialistų ly
sinius ir jų nušvietimo pagal pasakyti tiesą dėl valdžios__po- kalboje pasisakė už kom. Kini- deris Mollet ir radikalų sočia*
katalikų socialinę doktriną, rei- tvarkių ar vietos įstatymų. Tik jos priėmimą į J. Tautas. Tai listų lyderis Mendes France or-
kia atsiliepimo į vietos visus tokia spauda ims vietos visuo- diplomatinio mandato peržengi- ganizuoja bendrą frontą prieš
gyvuosius klausimus be baimės menei vadovauti.

litika roU back prieš Sovie
tų tiraniją supykintų Kremlių 
ir paskatintų imtis smurto. Dėl 
to ir dabar žodis “liberation” 
yra nemiela', ir pakeistas ‘con- 
tainment” ar “coexistence”, o 
žodžius "Peace and Freedom" 
pakeitė žodžiai "Peace and 
Friendship".

Akciją prieš Sovietus siūlė 
anksčiau. Georgę Patton 1945 
siūlė, kad mūsų armija žygiuo
tų per visą Europą, iki visi 
Sovietų komisarai bus sugrūsti 
atgal į Rusiją. Tada tai buvo 
lengva padaryti, nes mūsų bu
vo didelė jėgos persvara (Pat
ton keistoje katastrofoje žuvo). 

. Paskui, kada įsigalėjo “con- 
tainment” politika, buvo paša
lintas gen. MacArthuras, nes 
jis norėjo laimėti Korėjos ka
rą. Paskui — kultūriniai mai
nai, ir Mikojanas pirmasis ke
liavo po šį kraštą. Paskui įvai- 

ADOULA, Kongo min. pirmininkas; riaUSlOSe pozose fotografavosi 
ar jis bus laiptelis Gizengai užkopti? Chruščiovas SU Eisenhoweriu.

Tris kartus buvo mum proga 
Castro ir Argentina išnaudoti sukilimus sovietinių

» vergų imperijoje. Mūsų vyriau-
Castro rengė perversmą Ar- sybė nieko nedarė ir įspėjo ki- 

gentinoje. Tai rodo dokumentai tas vyriausybes nieko nedary-

ĮSPĖJIMAS DEL KONGO ĮVYKIU
N. Y. Times vedamajame pri

pažino, kad Kongą sujungti ka
rine jėga nepasisekė. Tai J. 
Tautų pralaimėjimas. Lieka to
liau jungti tik derybom. Jung
ti tik federaciniais pagrindais, 
kuriuos Tshombe ir siūlo. Pri
pažįsta laikraštis, kad Gizen- 
ga su sovietiniais agentais, ku
rie jau sugrįžo į Leopoldville, 
stengsis perimti valdžią. Įspė
ja, kad šiam triukui netalkintų 
JT kariuomenė, išlaikoma Ame
rikos pinigais. Laikraštis užsi
mena apie pašalinimą tų JT 
narių, kurie neatlieka chartos 
reikalaujamų prievolių — ne
moka pinigų.

— Leopoldville vyriausybės 
kariuomenė telkiama prie ka- 
tangos sienos.

— Tshombe ėmėsi iniciaty
vos tartis su Adoula vyriausy
be neutralioje vietoje dėl fe-, 
deracijos sudarymo. Paskelbė, 
kad visus svetimus tarnauto
jus iš Katangos jau atleido.

TAIKA VIRtONtSE.

kuriuos buvęs Kubos diploma
tas išvogė iš Kubos atstovybės 
Buenos Aires. Laukiama, kad 
Argentina nutrauks santykius 
su Kuba.

ti ...

Kad toki balsai prieš nuolai
das nebūtų tik palaidi n dėl 
to nereikšmingi balsai, autorius

— PMy Vtotn«no preziden- )au ankatau buvo raginęs at- 
tas paskelbė, kad Pietų Korė- skirose vie,ose organizuoti bu
joję kariauja jau ne tik komu- relius. Dabar tai kartoja. Jų 
nistų partizanai, bet eina “tik- uždavinys patrikti faktus, ku- 
ras karas” rie esti neskelbiami, jei jie na-
. m . * ■ * -i. palankūs dominuojančiai ko-Pietų Vietnamui Amerika per 1 ~ .....__ 4 _ j egzistencijos linijai. Tarp to-7 metus yra davusi 2 bilno- .. .... • • nus dol 3 kių būrelių ir jau virtusių or-

ganizacijom, jis suminėjo For 
America, Amęricans for Cons- 
titutional Action, The Chris- 
tian Crusade, The National 
Education Program, The 
Church League of America, The 
Christian Anti-Communism Cru
sade. Tos visos organizacijos

— Adeneueris partijos vie
ningai buvo paremtas, kad lik
tų kancleriu. Tada jis oficialiai 
pasiūlė “laisvųjų demokratų” 
lyderiui Mende tartis dėl koa
licijos. Mende sutiko. Daroma 
išvada, kad Mende atsisako nuo 
reikalavimo vietoj Adenauerio ima kelti matėte antikomunisti-

de Gaulle. nės akcijos bangą.mas. duoti kitą kanclerį.



turi
Afrikos Kon-

ųtos ipfprm

už Krago vienybę federaciniais

Ar Katangos prijungimas ka
rine prievarta yra suderinamas

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario, I d.. 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNQ NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
UAf AklftAC PIRMAD. ir KETVIRTAD. .....   9 v. r. iki 8 p.p.VALANUUj; ANTRAD. ir PENKTAD........... 9 v. r. iki 5 P-P-

8ESTAD. 9 v. r< iki 12 v. d.; Treėiad. uždaryta.

vyfc-

sušąukimą 
vyt

perspektyvas

yra žmonių, kurie 
„ “r P“

yraatdaryta opinija. Jie drįs
ta pateikti faktus, kurie paro
do, kad opinija buvo sudary
ta apgaulinga. Jau seniau iš 
Krago ateidavo nusiskundimai, 
kad Vakarų informacija apie 
Kongo įvykius esanti neteisin
ga; esą tikrieji faktai nuslepia
mi Pirmas tą Kongo aferą de
maskavo šen. Thomas Dodd se
nate. Su jo teigimais iš esmės 
sutaria ir naujas pareiškimas 
— Rebert Strausz-Hupė, Penn- 
sylvanijos universiteto užsienių 
politikos instituto direktorius. 
Jo pareiškimas paskelbtas per
eitą savaitę Ų. S. News a. 
World Rteport

Robert Strausz-Hupė tiesiai 
sustoja prie fakto, kad J. Tau
tų kariuomenė siekia nukariau-

kius klausimus:
Kam iš Katangos nukariavi

mo bus naudos? Atsako:
Komunistai gaus svarbią ba

zę Afrikoje, iš kurios galės 
kurstyti ir remti “išsilaisvini
mo” karus kiekvienoje Afrikos 
valstybėje į pietus nuo Saha- 
ros dykumos.

Kiek iš to naudos turės Ne
to?

Komunistai, laimėję Katangą, 
kontroliuos vienas iš turtingiau
sių pasauly kasyklų — kuriose 
ypačiai gausu retų metalų, la
bai svarbių mūsų apsaugai Iš 
viso, Jungtinių Tautų vykdoma 
politika Konge yra apgaulė, ku
ri neša didelius pavojus visai 
Atlanto bendruomenei.

Ar J. Tautos vykdo Kongo 
vyriausybės ir kongiečię valią?

Ne. Kongo prezidentas Ka
savubu, lankydamasis Amerikoj

sukomunistinimo procesas.

Kodėl Kasavubu nusilakto?
Jj spaudė J. Tautos. Spaudė 

sudaryti koalicinę vyriausybę 
su komunistais, grasindamos 
nuginkluoti, neduoti paramos

gAinaMft and

B. R. PIKTKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

Nėra jokio pagrindo, kodėl 
Katanga neturi kovoti už savo 
nepriklausomybę, būdama dau
geliu atžvilgiu pranašesne už ki
tas gimines. Taip darė gyven
tojai Kipro saloje, taip daro 
dabar Alžire. Pastangos JT ka
rinėm jėgom prijungti Katan- 
gą galima vertinti palyginimu... 
Jei Prancūzija prašytų JT pa
galbos “apsaugoti nuo pilieti
nio karo” Alžire ir tokiu būdu 
išlaikyti Prancūzijos vienybę, 
— ar J. Valstybės rastų tokį 
prašymą pateisinamą ir ar pri
tartų JT kariuomenę pasiųsti 
į Alžirą, kad ji ten vykdytų 
tokią JT rezoliuciją sujungti 
Prancūzijai?

(nukelta į 3 psl.)

SPAUDA

(wbožesale) kainomis.

sę kptogijy studentus pavers*

patys vargiai jaučiasi laimingi, 
autorius apeliuoja:

DAG HAMMARSKJOLD, miręs Jungtinių Tautų gen. sekretorius Kongt 
1960.

Kokia teise Hammarskjoldas 
įsakė karinę agresiją prieš Ka-

Reikalingas žmogus, ne skeveldra 
šauksmag už gpežtą švieti mo sistemos reformą Amerikoje

profesorius ir direktorius South būsiu inžinierius, sako vienas, 
Illinois universitete, kuris tuos ir noriu kiekvieną minutę skir

ti inžinieriaus darbui.

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams

Balsai, kurie skelbia nepasi-

Soviety kolonijoj 
•—Lietuvoj
Partijos centro komitete bu

vo redaktorių pasitarimas. Bu
vo kalbama, kad ligi šiol pro
paganda labiausiai 0elbė “tau
tų draugystę”, dęaiaskavo “bur
žuazinių nacįpdalistų, lenkų ir 
lietuvių, bei katalikų kunigų tenkinimą Amerikos švietimo 
nusikalstamą veiklą”. Dabar pir- .. ■
miausia reikia aiškinti žmonėm 
apie partijos programos bei sta
tuto pakeitimus.

Kaip su rudens sėja
Partijos centro komitetas pa

skelbė, kad rudens sėjai pasi
ruošimas nepakankamas. Iki 
rugpiūčio 10 buvo pasiruošta 
tik 62 procentais, o/Šalčinin
kų, Skuodo, Mažeikių, Kalvari
jos rajonuose tik 22 : 39 proc. 
Labiausiai neparuošta laiku 
sėklos.

rą autonomiją Katangai ir Ka- 
saį provincijom. Tokia prasme 
sutąrė vienybę ir Kongo lyde
rių konferencija Tananarive, 
Madagaskare.

Kas tą sutarimą pakeitė?
StanleyvjUe lyderiai, komu

nistų remiami, atsisakė nuo to
kios konferencijos. Stanleyvil- 
le režimas sugriovė Kasavubu 
federacijos idėją, reikalauda
mas griežtos centrinės admi-

Ęuyo dvi rezoliucijos: Saugu* 
mo Tarybos 1961 vasario 21 
ir J. Tautų pilnaties 1961 ba
landžio 5. Abidvi rezoliucijos 
pasisakė už Kongo sujungimą, 
už JT kariuomenės pavarto ji- 
mą jei reiktų, pilietiniam ka
rui sukliudyti; už užsieninio

siaurus specialistus tęvadina 
skeveldrom, ne žmonėm.

Mūsų visuomenė — kalba jis 
— augina savo geriausius pro
tus klaidingom linkmėm ir su 
klaidingu vertybių pajautimu. 
{Specialistas chirurgas pasitei
rauja kirpykloje apie politinę 
padėtį ir įsitikina esąs didesnis 
ignorantas nei kirpėjas. Tai 
žmogaus skeveldra, bet ne žmo
gus. Gubernatoriai gubemato-

sistema, garsėja, šiuo tarpu pra
siveržė tuose balsuose viena 
ypatinga ir Amerikoje tokia ne
įprasta gaida: šauksmas prieš 
kvalifikuotus ir gerai treniruo
tus specialistus, kuriuose neli
ko kito žmoniško intereso kaip 
tik savo specialybei. Ję vietoj 
šauksmas: mum reikia žmogaus, 
pilnutinio žmogaus.

Tokį šauksmą paskelbė N. Y« riauja. Daktarai daktarauja. In- 
Times Magazine — anglistikos žinieriai inžinieriauja ir tt Aš

LEOPOLDVILLE. Paminklas Afrikos tyrinėtojui Stanley, kurio vardu 
pavadinta Stanfeyville rytinėje Afrikoje — dabar komunistų Gizengos ir 
Lundulos bazė.

TeL: APplegate 7-0348 Sav. V. ZELBNIS

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

NAUDOKITE PROGA!

Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
40% nuolaloos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 indų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko

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

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

— TeL AL 4-8319

Gerai ar blogai, kalbama apie LB
Aiduose Nr. 7 V. Vaitiekūnas druomenės organizacijai skirtą 

paskelbė įdomių duomenų apie 
bendruomenės rinkimus ir tiek 
pat įdomių sugestijų ateičiai 

Rinkimai jau treji. Pirmuose 
1955 dalyvavo 6,916, antruose 
1958 dalyvavo 4,137, trečiuose 
1961 — 4,648. Visose apygar
dose tas pats reiškinys — dau
giausia balsavo pirmuose rin
kimuose, trečiuose daugiau nei 
antruose. Išimtis čia tik vaka
rų apygarda, kurioje dalyvių 
skaičius mažėjo.

Tarp kliūčię, kurias reikia 
pašalinti kitiem rinkimam, au
torius siūlo — pašalinti mokes
tį: “Turime atsieti tautinio so
lidarumo įnašų rinkimą nuo bal
savimo teisės”.
pakeisti bendruomenės struktū- laiko nei pastangų savo veik
ią ta prasme, kad vadinamos los duoklei atiduoti”.

tomatus specialistus, kurie y centrinės tradicinės JV lietuvių KURIE DARBAI JAUDINA 
o^Hizgcijos bei institucijos. Keleivis rugsėjo 13 ir 20 at- 
įskaitant ir redakcijas, turėtų siliepė dėl bęndniomenės tary- 
savo vietą aukščiausiame orga- bos nutarimo organizuoti dele- 
ne — taryboje ... dabartinėje 
LB organizacijos struktūroje se
nieji JV lietuviai nesusiranda 
deramos vietos. Neturime moti 
į tai ranka — tesižinai”. Tre
čia, “tektų atkreipti dėmesys 
į sudarymą šventiškos nuotai- 

. _ kos balsavimo dieną. Tyčia ar
Jei mes pasikliausime tech- netyčia šiemet LB valdyba bal- organizacija”, jos veikėjus — 

nologais ir inžinieriais, jie gal savimui nustatė labai patogią “smulkiais politikieriais”. Para- 
nugabens mus į mėnulį ar net dieną — Motinos dieną. Deja, gino “mūsų politines grupes ir 
į Marsą, bet kam gabenti iš daug kur ta puiki proga visai darbuotojus”, kad jie “tuos 
žemės tokią kvailą bendruome- nebuvo balsavimo reikalams žmones įspėtų ir jiems primin- 
nę? panaudota. Manding, Motinos tų. kur jų vieta ir kokia jų
O žemėje galima sukurti švie- diena derėtų paversti bendruo- 

sią, laimingą, sveiką bendruo- menės rinkimų tradicija”.
menę. Tik jos nesukursime to- Dėl ršrinktęję į tarybą: “Nau 
kios iš skeveldrų. Ją galime su- josios tarybos sudėtis daugiau 
kurti tik iš griežtų, sveikų, lai- atspindi, sakyčiau, bendruome- 
mingų ir atsakomybę jaučian- nės pačią ašį: mokytojus ir 
čh| vyrų ir moterų ... Mūsų bendruomenės organizacijos vei 
bendruomenė reikalinga specia- kėjus. Tai viltingas reiškinys, 
lįstų, tačiau ji desperatiškai nes ne garsūs vardai, bet kon- 
rekialing^ vyrų ir moterų. 2a- kratus darbas lietuvių mokyk- 
vios skeveldros turi būti pa- loję ir bendruomenės organuo- 
keistos žaviais žmonėm”. se gali sėkmingai vykdyti ben- veikėjai turi būti Įspėjikais?

Kam tada man knygos ir vi
sa kita. Kam man skaityti lli- 
•dą ar Odisėą, jei aš būsiu 
gydytojas, ar advokatas ar in
žinierius. Na, galėčiau skaity
ti, jei iš to būtę galima pada
ryti pinigo ...

“Gauti darbą” virto tauti
niu šauksmu. “Specializuotis, 
specializuotis, specializuotis” 
virto tautiniu reikalu. Gauti dar 
bą. Daryti pinigą. Dirbti, studi
juoti, lankyti kolegiją ir gauti 
darbą. Vesti ir rūpintis, kad 
žmona gautų darbą. Turėti vai
kų ir rūpintis, kad vaikai gau
tų darbą Visi šie darbų ieško
tojai, pinigų darytojai specialis
tai sukuria ūkinę santvarką, 
kuri gali sugriūti, paniekinus 
daug esmingesnes vertybes.

Pasisakydamas prieš šiuos au-

antropologijos* daugiau filoso
fijos, daugiau visę dąiliyjy me
nę ir humanistiniu datykę".

misiją”.
KAS TIE VEIKĖJAI
Dirva rugsėjo 13 buvo atsi

liepus: nors buvo siekiama į- 
traukti į vadovybę naujų vei
kėjų, bet tarybos pirmininko ir 
valdybos pirmininko bei revizi
jos komisijos rinkimuose yra 
tie patys veidai, tik persodinti 
vietom. “Darydami šią pastabą, I 
mes nenorime niekam nieko 
primesti, bet tik pažymėti fak
tą, kad naujų veikėjų nepasi
sekė iškasti, nes tokių kaip ir 
nėra, o bendruomenės veikla, 
kaip lygiai ir kitose organiza
cijose, sukasi apie tuos pačius 
asmenis. Gerai dar, kad sukasi 

Antra, “reiktų apie veiklius, nesigailinčius nei

> 
>

> 
>

>

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 89-50 už pilną eilutę

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones 1 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines Iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45Str. NewToikM,N.Y. • Tel CMe S-TUl

CORPORATION
Licensed by Vneshposiitorg

gadją pas prezidentą Mato čia 
pavojų Altui: “Ką gi B-nė siū
lo su ALT daryti? Nieko ne
siūlo. Ji pasišauna perimti Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbą 
ir dėl to nemato net reikalo 
pasiaiškinti. Bendruomenę 
laikraštis išvadino “rasistine

darbo sritis”. Girdi, ta “rasis
tinė organizacija” esanti “be 
šaknų visuomenėje”, pasitari
muose su “mūsų visuomeninė
mis organizacijomis”, žadėjo tą 
ir tą ...

Laikraščiui niekinant Bend
ruomenę ir jos veikėjus, savai
me kyla klausimas, koki vardai 
tinka tada tom “mūsų visuome
ninėm organizacijom”, kurių

►

► 
►

►

►

SSSR dali.
SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per-. 
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų Jtainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiatudą skyrių:

> Tel.: AL 4-5456 
Tel.: OI 5-8808 
Tel.: FO 3-8505 
TeL: MU 4-4810 
Te*.: LO2-1446

NEW YORK 3* N. Y, 39 - 2nd Avenue 
BROOKLYN 7, N. Y. 800 Suttsr Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 128 - 4th Street — 

• PATKRSON 1, N. J, 98 Main Street —
• NEW HAVEN, Conn, 8 Oay Street —
• PITTSBURGH 3» P*, 1015 E. Carton Street — Tel.: HU 1-2730
> WORCE8TER, Mase, 174 Mlllbury Street — TeL: 8W 8-2888
► HAMTRANCK, Mfch„ 11333 Jee. Campau — TeL; TO 7-1575 
» CLEVELAND 13* Otele* 2683 W. 14tte Street — Tel.: T01-1068
• CHICAGO 22, III, 2222 W. CMcago Avenue — Tel.: BR8 6966
• CHICAGO 8, HU 3212 So. Halsted Street — Tel.: 5-2737

SAN FRANCI8CO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 
NEWARK 3, N. J„ 428 SpringfleM Avenue — Td.: Bl 3-1797 
PHILADELPHIA 23* Pa. 530 W. Glrard Avė, — Td. WA 2-4035 
WATERBURY, Cenn, O Jeten Street — Td.: PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Miete, 606 Bridge St, N.W. — GL 8-2256 
PASSAIC, N. J, 17S Market Street — Td.: GR 2-6387 
DETROIT, Miete, 7300 Mieteigan Avenue — Td.: VI 1-5355 
ATHOU Maes, 61 MG Pleasont Street — CH 9-6245 
LOS ANGELES 22, Callf, 960 Su. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 
BOSTON 18, Mase, 271Shawmut Avė. — Tel.: Ll 2-1767 
WOOOHAVEN 21, N.Y, 84-17 Jamaica Avė. — Tel.: VI 3-1477



INK A S

THt WORKER mtte OapyrMM) Ry FRANCISCAN FATHĖRS 
Etas <MM> 1t15 RtoDf. »51 sujMAfli AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

PRENUMERATOS KAINA 
AonrtkoJ* Himi --------------- SS

Niekas šiandien neabejoja, x a“ —— —■ Sovietine teroro strategija
Iš dr. A* Trimako kalbos, pasakytos rugsėjo 19 pavergtųjų 

Europos tautų seime New Yorke

UžatonyJ*Foęcign

Laikrattl tvarto REDAKCINt KOMISIJA. Vyr. tod. S. SUŽIEDSLIS

ntol saugomi ir gražinami autoriam* prašant. Pavarde paalratyti straipsniai nabO- 
Unal HreHkta radakcijoa nuomom*- Ut skelbimų turini Ir kaibg redakcija neatsako. 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: ŠIO Wllloughby Ava., Brookiyn 21, N. Y-

Kiekvieną spalio dieną
dvasią”.

Šiuo prašymu maldaujame, 
kad mūsų laikų nusigręžimas 
nuo Dievo, kokia forma jisai 
besireikštų, keistųsi atsivertimu 
kuriame atskiri žmonės rastų 
savo dvasiai ramybę, slegiamos 
tautos — laisvę, o pasaulis — 
tikrąją taiką.

Kiekvioną dieną garbink Ma
riją! — buvo šv. Kazimiero

įtampos ir ginklavinposi lenk
tynių, o taip pat atominių ban
dymų ir Berlyno krizės kalti
ninkė. Sovietų sudarytos pai
niavos ir ateities netikrumas 
dar labiau įtempė esamąją pa
dėtį. Kremlius, tuo pasinaudo
damas, sustiprino savo propa
gandą ir Europos sunaikinimo 
grąsinimus. Europa vėl tapo 
Rytų ir Vakarų kovos centru. 
Pavergtosios Europos tautos jau 
seniai kovoja už savo laisvę, 
tačiau jų kovos likimas pareis 
ne vien nuo jų pastangų ir 
pasišventimo dydžio, bet žymia 
dalimi ir Vakarų paramos, o
taip pat reikalavimo, kad Ims- kos, jei nusiMstų sovietam.

Kremliaus grasinimų išgąsdin
ti asmenys sukūrė naują teori-

draugingų faktų, Vakaruose at- loginės ir psichologinės jėgos, 
siranda žmonių, kurie, bijoda
mi karo dėl Berlyno, siūlė pa
daryti Maskvai naujų nuolaidų. 
Siūlytojai, matyti, pamiršta pra
eities pamokas, kad nuolaidos 
tik paskatina sovietus į įžūles
nes avantiūras ir į griežtesnius 
reikalavimus, kad Vakarai ka
pituliuotų. Laisvasis pasaulis

nos lotyniškos giesmės: Omni 
die dic Mariae ... šventasis 
kasdien tą giesmę giedojęs. Jos 
tekstas rastas grabe prie gal
vos. Vienu tos giesmės posmu 
reiškiamas prašymas pagalbos: 
“Susimąstę nešam naštą savo 
nuodėmės didžios. Tu, švento
ji, Nekaltoji, meldžiam, gelbėki 
iš jos!”.

Kone po penkių šimtų metų 
mūsų poetas Maironis viena sa
vo giesme išreiškė dar kitą 
prašymą visos žmonijos: “Pa
lengvink vergiją, pagelbėk žmo
nijai! Išgelbėk nuo priešo bai
saus”.

Priešo baisumą — nėra ti
kinčiajam abejonės — užtrau
kia ir nuodėmės didumas. Ma
rija yra meldžiama gelbėti nuo 
abiejų pavojų. “Mes puolę klys
tam, prisipažįstam, mūs Atpir
kėjo melsti nedrįstam. Tu, Mo
tin, viena, lieki kasdieną šviesi 
mūsų viltis” — kreipiamės vysk 
A. Baranausko žodžiais.

Rožinio maldos siekia šv. Do
mininko laikus, XII amžių, kai 
Dievo Motinos jam buvo ap
reikšta kalbėti rožinį ir prašyti 
pergalės prieš klaidatikius albi
giečius. Yra būdinga mūsų lai
kam, kad anoji klaida buvo ap
sivijusi apie neteisingą blogio 
supratimą, kuris plačiai pa
skleistas paprastoje liaudyje. Ir 
dabar blogis, kuris neramina 
visą pasaulį, pirmuosius savo 
daigus Įleidžia į paprastus žmo
nes, prislėgtus kurio rūpesčio 
ar vargo. Jie panaudojami di
deliam mūsų laikų pavojui di
dinti.

Prieš 40 su viršum metų spa
lio 13 Fatimoje apsireiškusi 
Dievo Motina paskutinį kartą 
Įspėjo ir savo žodžius Saulės 
stebuklu patvirtino. Ji kalbėjo: 
“Aš esu Rožinio Karalienė ir 
noriu ... kad jūs ir toliau kal
bėtumėte rožinį ... žmonės tu
ri pasitaisyti ir prašyti nuodė
mių atleidimo ... Jie neprivalo

tautos šventasis, poetas ir vys- daugiau Įžeidinėti Viešpatį, nes 
kūpąs. Kasdien kalbamas roži- įp taip jau perdaug įžeis-. 
nis. Lietuvoje, Paežerėje, yra tas”.
ir stebuklingas Dievo Motinos »•«
paveikslas, vaizduojąs Rožinio Saulės stebuklo Fatimoje ne- 
Karalienę — Nugalėtoją; šven- galima tylomis praeiti. JĮ ma
tė spalio 7. Katalikų Bažnyčios tė 70,000 žmonių: tikinčių ir 
liturgijoje ji yra įvesta popie- netikinčių, kaimiečių ir mies- 

priminti tiečių, mokytų ir nemokytų.
Saulė skleidė įvairiaspalves 
šviesas ir neįprastai sukosi ne

Spalis yra tasai mėnuo, ka- 
. da didelės žmonių minios visa

me pasaulyje kreipiasi į Mari
ją kasdien. Kreipiasi su tais 
pačiais prašymais, kuriuos savo 
giesmėmis yra išreiškę lietuvių

žiaus Klemento XI 
krikščionių pergalei prieš tur-
kus. Toje šventėje kreipiamės „

‘Rožinio Ka- tam, kad žmonės išvystų kurią 
raliene, krikščionių meldžiama, gamtos išdaigą. Tokių nežinome.
į Mariją malda:

padėjai laimėti prieš turkų pa- Žinome, kad galime pasigamin- 
gonybę ... padėk, prašome, pa- ti atominę saulę savo pačių pra- 
siekti pergalės prieš naująją pulčiai, jei Dievas lems tą baus- 
pagonybę įžeidžiančią tavo Sū- mę dėl to, kad nuo Jo auši
nu ir naikinančią mūsų brolių kreipiama.

pavergtosioms tautoms nedel 
siant sugrąžinta.

Maskva gerai žino Europos 
kovos tikslus, todėl visokiais 
būdais — puolimo taktika, ap
gaule ir subversija* — siekia 
susilpninti laisvės kovotojų jė
gas. Šiam tikslui Sovietų Są
junga suintensyvino savo de
moniškos klastos ir apgaulės 
metodus, o jos agentai veržia
si Į gyvybinės reikšmės Vaka
rų institucijas, mūsų pačių or
ganizacijų neišskiriant, ir ruo
šia sąmokslus Pietų Ameriko
je, Azijoje ir Afrikoje suiru
tėms kelti. Be to, Maskva daro 
visa, kad suskaldytų vakarie
čius ir sumažintų Amerikos su- 
siidomavimą Europa.

Chruščiovas tuo pat metu 
tęsia grasinimus pasibaisėtino 
galingumo ginklais žmonėms 
sunaikinti. Tuo, žinc.aa, jis no
ri įgąsdinti pirmon galvon Skan 
dinaviją, Beneluz, Turkiją, Ita
liją ir kitas mažesnes Europos 
valstybes. Tais grasinimais ir 
atominiu smurtu Maskva norė
tų sukurti toki karą, kokį ji 
šiandien Pekinui talkininkau
jant, veda Laose ir Vietname. 
Be to, sovietai spausdami taip 
vadinamus neutraliuosius, sie
kia juos paimti savo kontrolėm 
Negana to, Maskva paskutiniuo
ju laiku sustiprino savo pre
kybinę ofenzyvą Vakaruose. Kai 
kur, panaudojus Įvairias machi
nacijas, yra pavykę pakirsti 
ūkinę pusiausvyrą ir pažangą, 
o taip pat palaužti pasitikėji
mą ateitimi. Anglijos ūkis yra 
vienas sovietinės ofenzyvos tai
kinių, jau nukentėjus nuo so
vietų prekybinės užmačios. Ne
seniai Maskva dargi pasisiūlė 
į Europos rinką, kad sugriautų

Europos ūkį iš vidaus.
Nepaisant šių aiškių ir ne-

įoįe. Net kultūriniai mainai su 
Sovietų Sąjunga ir vadinamos 
tautų bendradarbiavimo progra
mos nieko nepadėjo. Kremlius 
rūpestingai visa išnaudojo savo 
politikos tikslams. Nepaisydami 
šios tikrovės, etfoUucijomstai 
dargi pasiūlė Vakarams nekelti 
pavergtųjų Europos tautų lais
vės bylos, kad nesuerzintų 
Maskvos.

JAV prezidentas Kennedy, 
viename savo raštų Chruščio
vui, tačiau pažymėjo: "JAV

LEVAS N. TOLSTOJUS

Evangelijos žodžiai neišėjo jam 
iš atminties.

štai, praeina du kareiviai. 
Vienas valdiniais batais, kitas 
— nuosavais. Po jų, įsispyręs 
žvilgančius Maiiošus, praėjo 
gretimų kaimyninių namų savi
ninkas. Paskui kepėjas su duo
nos krepšiu. Visi jie praėjo ne
sustodami.

vėlyva. Mes ir musę draugai 
turimo suprasti, kad Mkiminio 
sprendimo ištikti negalime dau
giau atidėti".
Tokia yra šiandieninė padė
tis. To nepaisant, mūsų kovo
jančios už laisvę tautos nėra 
lig šiol susilaukusios jokio Va
karų kvietimo prisidėti prie jų 
gretų; nei gavusios patikinimą, 
kad Vakarai iškels mūsų lais- • 
vės bylą Jungtinėse Tautose. 
Tokia nelemta laisvojo pasau
lio laikysena slegia laisvės ko
votojus ir silpnina ję pasitikė
jimą Vakarę politikę pareiški
mais. Prezidentas Kennedy yra 
teisus, kai jis teigia, kad “Svar
bu, kokios konkrečios reikšmės 
teikiame savo žodžiams gyveni
me”. Mes keliame laisvės revo
liuciją ne skatinimais, ką kiti 
turi daryti, bet tuo, ką iries pa
tys atliekame”. Pavergtosios 
tautos gerai supranta tą tiesą. 
Jos taip pat žino, kad Vakarai 
ligi šiol, deja, nieko nėra pa
darę pavergtiesiems padėti ję 
bylai įtraukti į Vakarę politi
nės veikios programą, nepai
sant visę sovietę imperialisti- 
nię iššūkię.

Chruščiovas, pasinaudodamas 
Vakarų ypatinku atsargumu, 
plečia savo vergų imperiją šal
tojo karo priemonėmis, grasi
nimais karu ir veidmainiškai 
puldamas kolonializmą. Jei Va
karų demokratijos iš tikrųjų 
nenori būti Įtrauktos į tikrą 
karą, jos turi suprasti tikrovę 
ir pasipriešinti sovietams be 
jokio delsimo. Pavergtųjų tau
tų byla ir laisvo apsisprendi
mo teisės grąžinimas turėtų nie
ko nelaukiant būti iškeltas. Ar 
Vakarai nori ar nenori, jie tu
ri nusileisti istorijos reikalavi
mui išeiti į viešumą, kaip lais
vės gynėjai. Tai pareikalaus, 
be abejo, dvasinės ir politinės 
drąsos bei ryžto. Vakarams nė
ra kitos išeities. Jie turi nuga
lėti komunistus arba jų pačių 
civilizacija žus. Valanda iš tik
rųjų yra vėlyva.

šiandienines painiavas didi
na dar ir evoliucijos šalininkai. 
Jie teigia, kad istorija be jo
kių pastangų iš šalies, dėl vi
sai nesuprantamų priežasčių, 
bus mūsų pusėje, šia klaidin
ga galvosena evoliucijos apaš
talai didina pasyvumą ir nie
kuo nepagrįstą viltį, kad So
vietų Sąjungoje įvyksią pasi
keitimų, kurie sušvelninsią re
žimą. Jų galva, pagerėjusios 
gyvenimo sąlygos ir švietimo 
pažanga tai attiksią šie evo-'* žmonės tiki, kad laisvo apsi

sprendimo deisk yra pagrindi
nės reikšmės ir ji turėtų būti 
visur pasaulyje pritaikinta. Mes 
atmetamo bet kuriai politinei 
grupei ar valstybei teisę nusta
tinėti kitų tautų valią".

• Tuoj po nelemtų Kubos įvy
kių prezidentas dar pridėjo: 
“Faktai yra aiškūs — valanda

liucijos garbintojai tačiau pa-gaus galias ir nuvertina tautų 
rezistencijos vertę, nors kovo- -miršta, kad evoliucijai reikia 
jančios tautos ne kartą yra įvei
kusios net stipriausias galybes.
Bailiai tačiau neįstengia supras
ti, kad ne vien ginklai remia 
ateitį: ypatingai šiuo karinio 
pajėgumo pusiausvyros metu 
nemažai lemia politinės, ideo-

daug laiko, net šimtmečių, ir 
palankių, pasikeitimą skatinan
čių sąlygų, kurių, deja, Sovie
tų Sąjungoje nėra. Priešingai, 
Maskva daro visa, kad užtik
rintu kalią bet kokioms pasi
keitimams raudonojoje imperi-

TRIMAKAS. Vilko pirmininkas.DR. ANTANAS

širdžiai pasiūlė Martynas.
— Nebeturiu jau pieno, — 

skundėsi moteris, — nuo anks
tyvo ryto esu nevalgiusi.

Tačiau kūdikį glaudė prie 
krūtinės.

Palingavo galvą Martynas, 
nuėjo prie stalo, atnešė duo
nos. Atidengė pečių, ištraukė 
puodą, pripylė lėkštę barščių

Moteriškė valgydama pasako
jos, iš kur ji keliauja.

— Esu kareivio žmona. Ma
no vyrą prieš aštuonis mėne
sius išsiuntė, ir iki šiol jokios 
žinios iš jo neturiu. Kol dar 
vaiko neturėjau, dirbau virėja. 
Dabar, su kūdikiu, niekas ma
nęs nenori samdyti. Jau trys 
mėnesiai, kai aš be jokio dar-

Pažvelgė moteriškė į megz
tinį, po to į Martyną, ir paėmė 
verkdama. Ir vėl nusigrįžo Mar
tynas, pasilenkė po lova, iš
traukė iš ten pintinę, pasirau
sė joje ir vėl prie moteriškės 
prisėdo. Moteris dėkojo:

— Dievas atlygins tau, ge
rasis seneli. Mano laimė, kad 
ties tavuoju langeliu apsistojau

Amerikoje • •.
(atkelta iš 2 psl.)

Ar JT vykdė vienijimo už
davinius nešališkai?

Visa JT intervencija buvo 
nukreipta ne prieš komunistų 
režimą Stanleyville, bet prieš 
Katangą (antikomunistinę), nors 
Stanleyville grupė sujungimą 
kliudė labiau nei Katangos pre
zidentas Tshombe.

Kokia rolė Amerikos?
Amerika tai JT ekspedici

jai davė lėktuvus. Amerika ap
moka didžiąją dalį išlaidų (kai 
Sovietų Sąjunga ir satelitai ne
moka nė cento. Belieka dar 
pridėti — Amerika savo vadų 
lūpom garbina tą JT vykdomą 
apgaulę ir jos vykdytojus. Red.)

turteliai, gailestingiem, palai- Praėjo taipgi moteriškė, ap- ir ištraukė kitą puodą su ko- bo, ir viską, ką turėjau, pra- — kitaip mano kūdikis būtų 
~valgiau. Norėčiau žindyve eiti, —* - -----------—

bet niekas neima — per lie
sa. Kreipiausi į vieną pirklie- 
nę, pas kurią mano pažįstama 
tarnauja, tenai žadėjo mane manęs vargšės su kūdikiu pa-

(3) 
Palingavo Stepanyčius galva minti nesuteptos širdies”. -

ir žodžio nepratarė. Išgėrė sa- — Tai vis Jo prasmingi žo- kaimiškom klumpėm. Bet pra
siavusi vilnonėmis kojinėmis še, kuri tačiau nebuvo dar iš

virusi. Padėjęs valgius ant sta
lo, nukabinęs nuo kablio rank
šluostį, pridengė juo stalą.

— Sėskis ir valgyk, mano 
. . . „ _____,___________ ___________ _ . _ brangioji, o kol pasistiprinsi,

— Ir aš mąstau apie tai, klausėsi, o ašaros plaukė per *5 turėjo kūdikį ant ran- kūdikį paglobosiu. Moku aš su 
: t tokiais elgtis, savų esu turė

jęs.
Moteriškė persižegnojo ir, sė

ėjusi pro šalį, sustojo tarpvo arbatą ir pastūmėjo stiklinę džiai.
į šalį, bet Martynas dar kartą Stepanyčius net pamiršo iš- dviejų langų. Bestebėdamas ją, 
pripildė ją ir pastatė svečiui, gerti savo arbatą Jis buvo se- Martynas įsitikino, jog ji ne

nas ir jautriaširdis. Sėdėdamas vietinė. Ji buvo blogai apsiren-

kaip mūsų Viešpats žemėje jo veidą, 
vaikščiojo ir, svarbiausia, bend-

kų. šliejosi prie sienos, nugarą 
nugręždama vėjui. Aiškiai buvo 
matyti, jog kūdikį nuo šalčio

— Na, gerk dar, — ragino 
ravo su žmonėmis praščiokė- jį Martynas. . -

Stepanyčius tačiau persižeg- Neturėjo kuo susupti, dusi prie stalo, pradėjo valgyti.
Eidavo, visada kuo pa- nojo, padėkojo, pastūmėjo sa- Prastutėliai jos drabniai buvo

liais...
-------- —. .... —™ r— uvjv, j v, <»«- _ - Martynas prisėdo ant lovos 

prasčiausiai apsirėdęs, rinko vo stiklinę į šalį ir atsistojo, gerokai apdėvėti. Pagailo Mar- prie kūdikio ir, kaip įmanyda- 
apie save mokytinius iš papras- t , tynui, ir jis neiškentę-
ta. bengta irnonta, telkė nu- ~ tm, Martynai Ay- į gatvę ir palaukė: iš bedantės burnos jokio įmant-

vaišinai mane ir atgaivinai ne Moteriškė apridairėmes. “Kas save aukština — , _ . . . . ,
bus pažemintas, o kas save že- mano a “eU-
mina — bus išaukštintas”. — — Nedėkok! Netrukus ir vėl
skelbė. ateik! Man labai malonu, kai

“Jūs vadinate mane savo svečias aplanko, — atsakė Mar- 
Viešpačžu, o aš pasiruošęs tynas.
jums kojas plauti” — sakė. Stepanyčius , išėjo. Martynas

sušalęs. Kai ėjdu iš namų buvo 
šilta, o dabar taip atšalo ... 
Gal pats Dievas tave, seneli, 
įkvėpė pro langą pažiūrėti ir

priimti, ir aš maniau galėsianti sigailėti.
tuojau pradėti dirbti. Bet liepė šypsodamasis Martynas atsa- 
vėliau nueiti, o ji taip toli gy- kė:
vena. Pavargau bekeliaudama. — Taip, mano miela. Jis man
Mano vaikelis taipgi yra labai liepė. Be jokios vados, nesi-
išvargęs. Laimė, kad šeiminiu- dairyčiau pro langą.
kė pasigailėjo ir toliau gyventi Ir papasakojo Martynas varg- 
leido. Kitaip nebežinau, kur ir šei savo sapną, kaip girdėjo jis 
kaip begyvenčiau. Kristaus balsą, ketinusį šian-

resnio garso nesisekė išgauti, ir su užuojauta paklausė: _ visko gali būti, — tarė
Kūdikis vis labiau rėkė. Suma- — O šiltų drabužių ar turi? moteriškė.

— kodėl stovi tu čia nė tada Martynas pirštais kaip — Iš kur aš šiltus drabu- Aprivflko megztinį, susupo 
su kūdikiu tokiame šaltyje? nors kūdikį sudominti. Pakėlė žius turėsiu, mano mielasai, kūdikį ir, atsisveikindama bei
Eikš pastogėn, šilumoje geriau jis pirštą prie burnos ir štai- Paskutinę šiltą skarą vakar už dėkodama geradariui, žadėjo
galėsi apžiūrėti kūdikį. gju judėsiu nušalino. Darė jis dvidešimt kapeikų įkelčiau. niekada neužmiršti.

Pamačius prieš save seną su tuo pirštu įvairiausias išdai- Bepasakodama moteriškė pri- — Paimk tai dėl Dievo mei- 
nepažįstamą žmogų su prijuos- gas. Tik savo piršto, pajuodu- ėjo lovą ir paėmė iš Martyno lės, — tarė Martynas, įteikda-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Kaip su vadovėliais
Utenos vidurinės mokyklos 

direktorius I. Kalinin skundžia
si, kad mokslo metai prasidėjo, 
tačiau vadovėlių visai negauna 
pirmai klasei, labai trūksta sep
tinti! ir aštuntai klasei. Į krei
pimąsi švietimo ministerijos at
sakyta tyla.

Padėkos partijai
Sovietinėje spaudoje gausiai 

ima skelbti iš kolchozų, sovcho- 
sų laiškus, kuriuose pritariama 
ir dėkojama partijai, kad ji ne
paleido iš kariuomenės vyrų, 
kad atnaujino atominius bandy
mus ir t.t. Tokius pat laiškus 
skelbia Teofilio Tilvyčio ir kitų 
rašytojų, gydytojų. Visi baigia 
susižavėjimu, kad bus duotas 
smūgis Vakarų “imperialistam”

“Kas nori būti didesnis, tas prisipylė sau likusios arbatos, te, ją šaukiantį, moteriškė nu- šio nuo smalos, nedėjo kūdikio kūdikį. Martynas paslinko į pa- mas moteriškei dvidešimt ka
bus visų tarnas. Ir kas tik no- išgėrė, nukraustė stidą ir vėl. stebo, bet nusekė paskui jį laip- burnytėn. Bestebėdamas to juo- sienį, pasirausė sukrautuose te- peikų įkrista jai skarai išpirkti,
ri būti jūsų tarpe pirmas, bus sugrįžo prie savo įrankių ir tais į porūšį, kur jai tvarkytis do piršto įvairius judesius, kū- nai daiktuose ir išėmė mėgsti- Persižegnojo moteriškė, pei-
paskutinis”. darbo baigti taisyti uftulnį. buvo nurodyta lova. dikis nutilo, aprimo, o vėliau nį. sižegnojo ir Martynas išlydė-

“Palaiminti nužemintieji, ku- Bedirbdamas rūpestingai žvri- — Atsisėsk arčiau pečiaus, net juoktis pradėjo. Tai pra- — Prašau, paimk! Nors ir damas viešnią
rie trokšta trisybėš, nes jie gėri pro langelį. “Kristaus lau- čia, mano mielą sušilki ir nu- džiugino Martyną ir savo suge- senas, bet turėsi į' ką kūdikį Moteriškei išėjus, Martynas

. bus pasotinti. Prisiminti ne- kiu” — mąstė jb bedirbdamas, raminki savo kūdikį, — nuo bėjimu jis buvo palankinta* susupti. išsrėbė likurius beričhu, nu-

kraustė stalą ir vėl sėdo prie 
darbo. Be pertraukos mąstė 
jis apie minėtąjį įvykį ir be
veik nenuleido žvilgsnio nuo 
lango. Vos tik kokiam šešėliui 
šmėkštelėjus, Martynas tuojau 
puldavo žiūrėti, kas eina.

V«sokių pasitaikydavo praei
vių: pažįstamų ir nepažįstamų, 
bet niekas jo dėmesio ypatin
gai nepagavo.

dcmgiovj
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BRITANIJOS imperija (Elizabeth II) joja lanktyniy žirgu

MOKYKLA - VAIKŲ PASLAUGAI, NE. MOKYMUI
Marija Montessori buvo pati 

pirmoji moteris, Įsigijusi medi
cinos daktaro laipsni Romos 
universitete. Jos specializavima- 
sis nuėjo auklėjimo kryptimi. 
Romos neturtingųjų kvartale į- 
steigė vaikų priežiūros namus.

Montessori teigia, kad vien 
mylėti vaikus neužtenka, rei
kia juos ir gerbti. Iki septyne- 
rių metų vaikai linkę mokytis 
individualiai, atskirai, aplinko
je. kurioje nevaržomai jie ga
lėtų judėti iš vietos i vietą su 
savo staliuku ir pasirinktomis 
priemonėmis. Modernus auklė
jimas į šiuos natūralius vaikų 
polinkius kol kas dar nėra at
kreipęs dėmesio. Vaiko moky
masis tampa efektingu, kuomet 
jo darbas, jo susikaupimas nė
ra pertraukiami, kuomet jis ga
li dirbti pagal savo individua
lų ritmą.

Žodinio mokymo montesori- 
nėj mokykloje beveik nėra. Vai
kas supažindinamas su Įvairio
mis priemonėmis, kurių pagal
ba jis išvysto savo fizines ir 
protines galias. Mokytojas (mon 
tesorinė mokykla prasideda nuo 
3 metų) yra daugiau paslaugai, 
ne mokymui. Aplinka, kurioje 
vaikai gali laisvai bendrauti 
suteikia progos vieniem vai- 
vaikam padėti kitiem. Vai
ko pagalba vaikui priimama su 
rimtumu, su nuolankumu, tuo 
tarpu suaugusiojo, ypatingai 
dar agresyvi,* atstumia.

Aritmetika montesorinėj mo
kykloje yra labai imponuojan
ti. Ketvertų - penkerių metų vai 
kas su dideliu susidomėjimu at
lieka aritmetinius veiksmus ke
turženklių skaičių ribose. Tuo 
pat metu jis įsigyja supratimą 
apie kėlimą kvadratu ar kubu. 
Tam tikslui ant vielos glaudžiai 
vienas prie kito yra suverti de
šimt karoliukų. Dešimt tokių 
vėrinių, sudėti vienas šalia ki
to. sudaro kvadrata — suma 
šimto karoliukų arba dešimtį 
pakeltą kvadratu. Dešimts eilių, 
sudėtų po šimtą, sudaro kubą 
— sumą tūkstanties karoliukų 
arba dešimt pakeltą kubu. To
kios vaizdinės priemonės pade
da vaikui lengvai suvokti tam

IŠ MRS. N. RAMGUSH PAS
KAITOS JAUNIMO NAMUOSE 
CHICAGOJLL.

tikrus matematinius principus 
ir labai paprastu būdu.

Čia tik maža dalelė monte- 
sorinio skaičiavimo, kuris ypa
tingai Įdomus. Penkerių metų 
vaikas jau suvokia pagrindus 
aritmetikos, geometrijos ir tri
gonometrijos. Jis turi pilną su
pratimą apie trupmenas, laisvai 
skaito ir rašo. Tuo metu jau 
yra įsigijęs nemaža žinių iš geo
grafijos, istorijos bei gamta
mokslio.

šios, kaip ir visos kitos ži

nios, montesorinėje mokykloje 
yra Įsigijamos be jokios prie
vartos, be paraginimo, tiktai 
dėka spontaniškos vaiko veik
los bei Įgimto noro tyrinėti ir 
sužinoti. Mokyklos uždavinys 
sudaryti kuo palankiausias są
lygas ne tik Įdomiam, bet ir 
.prasmingam vaiko veiklumui, 
apsaugojant jį nuo nereikalin
go išsiblaškymo ir tuščio ener
gijos eikvojimo .

Kas norėtų susidaryti aiškes
ni Montessori mokyklos vaizdą, 
patartina aplankyti Mrs. N. 
Rambusch Whitby School, Up- 
per Lake Avė., Greenvvich, 
Conn.

Motery Sąjungos seimas vi
sai netoli — beliko tiktai de
šimts dienų. Reikia tikėti, kad 
visi skyriai atstoves jau bus iš
rinkę. Galbūt, ir daiktai kelio
nei jau gražiai sudėti. Nepa
mirškime vieno dalyko: i savo 
lagaminą ar ryšulį Įsidėti sky
rių pranešimo (Raporto) ir su
manymų. Tie dalykai svarbes
ni už skrybėlaitę ar rūbą. Šių 
nepamirškime, o anuos galime 
išleisti iš akių.

Visos renkamės Chicagoje 
spalio 12-15. Žinome, kad kai 
kuriom atstovėm Chicaga toli- 
ma, kaip pernai Chicagos apy
linkei buvo tolimas Hartfordas. 
Bet kas mums toliai, jei yra 
noro ir pasiryžimo. Tolimesnės 
viešnios mielai laukiamos, gra
žiai sutinkamos.

Susitinkame Nekalto Prasidė
jimo parapijos salėje, prie 44 
ir Fairfield gatvių sankryžos. 
Galima bus nesunkiai rasti: pa
stebėsite naujos statybos. Pa
rapijos klebono prel. D. Moze- 
rio, kurio globa naudosimės, 
daug kas perstatyta ir atnau
jinta. Rasime vėdinamą ir vė
sinamą salę, pad;dintą mokyk
la, modernišką virtuvę. Ir ji 
bus reikalinga; matysite.

Laukiame atstovių dar iš va-

Priešybės labiau išryškina ir 
pačius žmones, ir daiktus ir 
idėjas. Šviesa mums atrodo stip
resnė tamsoje, melas labiau 
Įskaudina sužinojus tiesą, svei
kata pabrangsta ligoje, ramy
bės pasiilgstame triukšme.

Tuo pačiu kontrastu aiškiau 
apsireiškia ir tikras moterišku
mas bei vyriškumas. Tai nėra 
iš tikrųjų nei vyras nei mote
ris, o tam tikros dvasinės ap
raiškos, kurių turi vieni ir 
antri. Natūralu, kad moterys 
reiškiasi daugiau moteriškai ir 
vyrai — vyriškai. Tam yra pri
gimties pagrindas. Tai matome 
iš viršaus. O ką regime, mus

karo, ypač iš artimesnių vietų, 
nors paprastai iš toliau atva
žiuoja laiku ir anksčiau. Nori
me dar iš vakaro, spalio 11. 
trečiadienį, 7 vai. susitinkti. pa
žintį atnaujinti, nauja užmegz
ti. Bus susipažinimo vakaras.

Spalio 12,' ketvirtadieni, 9 
vai. ryte rinksimės mišiom baž
nyčioje, paskui bus pusryčiai 
ir posėdžiai, o vakare dalyvau
sime išvykoje į lietuvių marijo
nų gražią sodybą Clarendon 
Hills.

Penktadienį, spalio 13. 8 vai. 
ryte mišios, posėdžiai ir raka-

Kas naujo Montessori 
pasauly

Švedija 1960 Stockholme bu
vo oficialiai įsteigta švedų Mon
tessori draugija. Ją sudaro psi
chologai, švietimo ministerija 
bei parlamento atstovai.

Italija. 1959 nuo liepos iki 
lapkričio vykusioje 12-toje tri
metinėje architektūros parodo
je Milane buvo skirta daug vie
tos Montessori metodo demons
tracijoms bei mokyklų architek
tūrai.

Danija. Kopenhagoje veikia 
Montessori kursai, davovauja- 
mi Ragnhild Hoff. Ypatingą su
sidomėjimą rodo prof. dr. Plum 
vaikų ligoninės direktorius. Jis 
taiko Montessori metodą vaikų 
gydymui bei auklėjimui. Yra 
įsteigta ir pavyzdinė mokykla, 
kuriai vadovauja R. Hoff mo
kinė.

Vokietija. Vakariniame Ber
lyne yra įsisteigęs Montessori 
tėvų ratelis. Jį įsteigė susipra
tusių tėvų būrelis, kad galėtų 
skleisti Montessori auklėjimo 
idėjas šeimoje. Ratelis teikia 
moralinę ir medžiaginę paramą 
Montessori vaikų namams ir 
prad. mokykloms. Ratelis palai
ko artimą ryšį su vokiečių 
Montessori d-ja. tarpt. Monte
ssori s-ga. Unesco ir su tarpt. 
Pestalozzi d-ja. Gauta stambi 
finansinė parama. įgalinanti su
organizuoti Montessori kursu 
V. Berlyne.

Anglija. Londone veikianti 
“The Marie Montessori Trai- 
ning Organization” įsteigė kur
sus Edinburghe ir Mancheste- 
ryje. Londone veikia nuolati
niai vienerių metų kursai, i ku
riuos kasmet atvyksta vis dau
giau klausytoju, net iš 3-jų 
kontinentų.

Airija. Dubline veikia Mon
tessori institutas, kuris ruošia 
specialistes auklėtojas vaikų li
goninėms. šio instituto Įsteigė
ja ir vedėja yra Nancy Jordan. 
1959 liepos 8 buvo išleista pir
moji laida auklėtojų, kurios 
specialiai yra išlavintos Mon
tessori metodą taikyti vaikų li
goninėse. V. R.

re 7 vai. blynų vakaras, šeš
tadienį, spalio 14, 9 vai. ryte 
posėdžiai, vakare banketas. Sei
mą užbaigiame spalio 15, sek
madienį, pietumis 12 vai. ir 
posėdžiu tuojau po pietų.

Visais reikalais prašome 
kreiptis Į Mrs. Mary Paukštis, 
4428 So. California, Chicago 32, 
III., tel. LA 3-2396. Seimo ren
gėjos — 20 kuopos narės — 
laukia atvažiuojant iš arti ir 
toli. Ligi pasimatymo! M.D. ARKLIŲ jodinėjimo “akademijoje” Amerikoje.

ŽIRGAI, CIGARETES, KAVA IR ... TABLETES
visada stipriau veikia ir lenkia 
spręsti paviršutiniškai. Dėl to 
gana dažnai susidarome klai
dingas pažiūras i dalyko esmę. 
Reikia priešybės arba kontras
to, kad mūsų žvilgsnis pasi
darytų gilesnis.

Deja, gyvename tokioje civi
lizacijoje, kuri visa lygina. Švie
sos dirbtini efektai naktį pa
verčia diena miestų gatvėse, 
salėse ir namuose. Yra butų, 
kur žmonės natūralios šviesos 
beveik nemato. Yra tiek prie
monių žmones prigauti melu, 
kad jie nustoja nuovokos skir
ti, kas yra tikra ir kas netik
ra. Pakanka čia prisiminti tik

Apačioje: Negaliu užmigti...

tai ' propagandą ir reklamas. 
Yra tiek gundymų ir vilionių, 
kad nebelieka supratimo, kas 
yra pagunda. Yra tiek bildesio 
ir triukšmo, kad sukuria klai
dingos neramybės pajutimą ta
da, kai stoja tyla. Ir pagaliau: 
yra taip suvienodėjęs vyrų ir 
moterų darbas, papročiai, ap- 
valkas ir elgsena, kad tik iš 
išvaizdos gali pasakyti, jog ten 
praėjo, pravažiavo ar prajojo 
moteris, o ne vyras.

Negalima būtų tvirtai sakyti, 
jog moterim netinka tai, kas 
tinka vyram, arba priešingai, 
bet tiktai labiau pritinka. Sa
kysime, vyram labai pritiko ir
pritinka jodinėti žirgais, negu 
moterim, o vis dėlto šiais lai
kais tą “sportą” yra beveik už- 
valdžiusios mergaitės. Vyram ki
tados labiau pritiko dūmą leis
ti iš pypkės ar cigaretės, šian
dien cigarečių rūkytojos jau 
ima lenkti vyrus; rodosi ir pyp
kutės dailiuose dantukuose. Dėl 
rūbų vienas Bostono dienraš
tis parašė: “kelnėtos mergaitės 
su vėsa pradingo paplūdimiuo
se, bet matronos iš gatvių var
gu ar pradings ligi gruodžio 1”. 
Nereikia stebėtis: seniau Romoj 
ar Graikijoje moterys ir vyrai 
mažai kuo skyrėsi savo togo
mis, o šiandien šiaurėje lapiai 
ir eskimai yra vienodi kailių 
kelnėmis ir rūbais.

Bet tame vienodume susidaro 
pilkuma, kuri persmelkia dva
sią. Ji darosi nerami. Neranda 
savyje atsparos. Nebelieka no
ro remtis savo prigimtim — 
tikruoju moteriškumu ar vyriš
kumu. “Vyriška” atrodo savo 
neramybę blaškyti žirgais, ci
garetėm ir juoda kava, o kada 
ir tai nepadeda . .. ateina tab
letės. Skausta galvą, neramu, 
nuobodu. Tylu ir tuščia. Ko
dėl?

“Mes šiandien savo darželių 
lysėse neželdome svajonių gė
lių. bet užpildome muzika ir 
riksmu. Taip yra dėl to, kad 
dvasios tuštumos jau nepajė
giame užpildyti savo sielos mu
zika” — pastebi Anne Morow 
Lindbergh. pirmojo transatlan
tinio lakūno žmona. O ta mu
zika, kaip ir dainavimas, mo
terim negali būti tenoras ar- 
basas. Aa.



T?
DARBININKAS

Parodyta daug dėmesio ir širdies
Bostono lietuvių mišraus cho

ro koncerto Clevelando lietu
viai laukė. Ir suprantama ko
dėl: vietoj turėdami ir nuolat 
girdėdami muz. Alf. Mikulskio 
vadovaujamą Čiurlionio ansam
blį, atvejų atvejais girdėję Chi- 
cagos Dainavą ir vyrų chorą, 
Toronto Varpą ir kt. garseny
bes, jie dabar smalsavos, ką gi 
atveš su muz. Juliaus Gaidelio 
vardu susijęs Bostono choras.

Bostoniečių repertuaras bu
vo sudarytas iš dviejų dalių. 
Pirmojoj daly — Dambrausko 
Malda už tėvynę, Žilevičiaus 
Anoj pusėj ežero, Gaidelio Šie
napjūtė, Sasnausko Užmigo že
mė, Vanagaičio Vėjužėlis, Šim
kaus Vėjo dukra, vėl Gaidelio 
Pavasario daina, Bertulio Pa
busk pasauli, vėl Sasnausko Kar 
velėli mėlynasis (su soliste St. 
Daugėliene), antroj daly — pen
ki J. Strausso valsai (Meninin
ko gyvenimas. Mėlynasis Duno
jus, Vienos miško pasaka. Vie
nos gyvenimas. Vynas, moterys 
ir daina). Pirmojoj daly solistė 
Daugėlienė taip pat rodėsi ir 
atskirai su Tallat-Kelpšos Dai
na apie sesytę. Račiūno Lop
šine ir Gailevičiaus Aš turėjau 
brolužėlį, antroj daly — mo
terų St. Daugėlienės, Ir. Mic- 
kūnienės ir Ir. Žukauskienės 
trio su Chopino Rudeniu. Pes- 
talozzos Ciribiribin, Offenba- 
.cho Barkarole ir Tu prisimink.

Choras nėra gausus — sce
noje suskaitėme 16 moterų ir 
19 vyrų, iš viso 35 asmenis. 
Pirmojoj daly moterys buvo 
apsitaisiusios tautiniais drabu
žiais. Strausso gi valsus daina
vo pasipuošusios stilingomis bal 
tomis, sukniomis. Vyrai, rodos, 
savo apdaro nekeitė — abiejo
se dalyse buvo tais pačiais 
tamsiais drabužiais. Bendrasis 
vaizdas akiai buvo malonus.

Apie menini programos atli
kimą kompetentingai kalbėti te
galėtų specialistas. Deja, mūsų 
gyvenime jie arba “tyli”, arba 
yra “neryžtingi”. Todėl, kad 
neliktų po kincertų “tuštumos” 
(jos nenori niekas — nei vyk
dytojai. nei klausytojai), tenka 
apie koncertus kalbėti papras
tiems žmonėms, žmonėms, ku
rių mūsų kultūriniu gyvenimu 
domisi, jį seka ir sielojasi jo 
gyvybe.

Taigi koks šio koncerto Įspū
dis paprastajam klausytojui?

Kaip lietuvis, toks klausyto
jas džiaugiasi ir gėrisi kiekvie
na pozityvia kultūrine pastan
ga. Todėl jam taip pat bran
gus kiekvieno choro darbas, 
skiriamas mūsų dainos kultū
rai ir pristatymui. Malonu pa
stebėti. kad Bostono choras de
ramą vieta taip pat yra susi
radęs ir organizuotame mūsų 
gyvenime — kaip vienetas jis 
priklauso JAV Lietuvių Ben
druomenei.

Daug svarbesnis klausimas 
yra pats choro pajėgumas. Tai 
priklauso nuo choro vadovo ir

KUN. J. KLIMAS, stovyklos kapelionas, dalija šv. Ko
muniją mišių metu.

BOSTONO CHORAS CLEVELANDE

dainininkų. J. Gaidelio, kaip 
muziko, vardas turi kalbėti pats 
už save. Jį mes pažįstame kaip 
prityrusį choro vadovą, šį dar
bą dirbusį dar nepriklausomoj 
Lietuvoj. Taip pat žinome jo 
rūpestingumą ir atsidėjimą. Tai
gi Gaidelis davė, ką galėjo duo
ti. Bet choro vadovui taip pat 
dar reikia ir “Dievo dovanos”, 
o Dievas, mums rodosi, Gaidelį 
apdovanojo žymiai didesne kom 
pozitoriaus dovana.

Dainininkai — mūsų sąlygo
mis mėgėjai. Jie tedirba laiku, 
kurį dainai tegali aukoti savo 
poilsio valandomis. Bostono cho 
ro garbei reikia pasakyti, kad 
visi balsai savo partijas moka 
tobulai. Tai didelio ir kieto dar
bo vaisius. Iš tono gi išeiti pa
sitaiko net profesionalams, tad 
tokių vietų viena kita, rodos, 
buvo ir bostoniškių dainavime. 
Tai suprantame kiekvienas, juo 

Mirė kun. Pr. Aukštikalnis
Worcester, Mass. — Rugsė

jo 23 čia mirė Šventojo Kry
žiaus (Holy Cross) jėzuitų ko
legijos profesorius kun. Pran
ciškus Aukštikalnis. Jis buvo gi
męs Worcesteryje 1899 gegu
žės 1. Vidurinę mokyklą (High 
School) baigė Bostone. Įsto
jęs į jėzuitų ordiną, klieriku 
buvo Lietuvoje ir čia padėjo 
kurti Kaune pagarsėjusią lietu
vių jėzuitų gimnaziją. Išėjęs 
JAV kolegijos mokslus, kuni-
gu įšventintas 1931 birželio 16. 
Buvo grįžęs vėl Lietuvon prieš 
II pas. karą jau būdamas ku
nigu. Nuo karo vėl pasitraukė 
į Ameriką. Čia su kun. A. Mėš
lių, S. J., redagavo ir leido 
“žvaigždę”, lankė lietuvių pa
rapijas. vedė misijas. Perleidęs 
“Žvaigždę” lietuviam jėzuitam 
Chicagoje. dėstė filosofiją ir 
teologiją Švento Kryžiaus jė
zuitų kolegijoje VVorcesteryje. 
Vienu metu buvo taip pat Mal
dos Apaštalavimo direktorius 
lietuvių parapijom. Palaidotas 
rugsėjo 25.

labiau, kad choras dainavo po 
16 valandų kelionės autobusu, 
per naktį nemiegojęs. Negalė
jo neatsiliepti nuovargis, kaip 
lygiai taip pat visus slėgte slė
gė ir koncerto dieną pasitaikęs 
nepaprastai tvankus oras. Verti
name tai, kad ir dainininkai 
atidavė visa, ką galėjo. Stip
riausi chore, rodos, sopranai, 
mažiausiai ryškūs pasirodė te
norai. Labai simpatinga savo 
dainavimu ir laikymusi buvo so
listė St. Daugėlienė.

Repertuare sunkiai supran
tami net penki Strausso valsai, 
ir tai dainuojami dar iš eilės. 
Juk juokiamasi: visi Strausso 
valsai tokie panašūs, kad net 
pats autorius ilgainiui negalė
jęs jų išskirti. Tad kodėl tokia 
išskirtinė Bostono choro sim
patija tam vienam Straussui? 
Jei jau linkstama į pačius val-

Ruošiasi Federacijos kongresui
DETROIT, MICH.

LieTuviai biznieriai ir atski
ri asmenys prašomi paremti Ka
talikų Federacijos kongresą 
skelbimais kongreso programos 
leidinyje; vienas puslapis — 
20 dol., pusė puslapio — 10 
dol., ketvirtis — 5, atskirų as
menų sveikinimas 1 dol. Svei
kinimus siųsti kongresui reng
ti komiteto sekretoriui St. Gar- 
liauskui, 1949 Hubbard, Det- 
roit 9, Mich.

Rekolekcijos lietuvėms mote
rims prasideda spalio 18, tre
čiadienį. 9 vai. ryte, Mt. Mary 
Reparatrix vienuolyne, 17330 
Quincy St. Rekolekcijas ves 
kun. J. Kidykas, S. J., iš Chi- 
cagos. Rekolekcijas ruošia ALR 
Katalikų Federacijos Detroito 
skyrius. Informacijai ir regis
tracijai prašome kreiptis į E. 
Paurazienę, 17403 Quincy, Det- 
roit 21, Mich., tel. UN 2-3298.

Balfo skyriaus metinė rink
liava prasidėjo sekmadienį, spa
lio 1. ir tęsis visą spalio mėn. 
Aukos renkamos aukų lapais 
lankant aukotojus namuose. Au 
kas taip pat galima siųsti rink
liavos vadovei E. Paurazienei 
aukščiau nurodytu a'dresu.

šv. Antano parapijos cho- 

KUN. VAC. MARTINKUS iš Providence lankėsi Baltijos stovykloje.

VVORCESTERIO jaunutės skautės-paukštytės 
šulinj su svirtimi. Nuotr. R. Britkaus.

atvaizdavo seną lietuvių

sus, tai. be Strausso. juk jų 
yra davę ir kiti pasauliniai kom
pozitoriai. Ar nebūtų klausyto
jui įdomesnis paįvairinimas?

Chorų vaidmuo mūsų gyveni
me labai reikšmingas. Savo vie
tą šiame gyvenime taip pat tu
ri ir Bostono lietuvių mišrus 
choras, ir mes džiaugiamės ga- 
ėję jį išgirsti. Bet mūsų chorų 
gyvybė priklauso ne tik nuo jų 
vadovų bei dainininkų, bet ir 
nuo mūsų pačių, t. y. nuo klau
sytojų. Tuščioms salėms chorai 
negali dainuoti. Kiek tad dė
mesio ir širdies šiuo atveju 
parodėme Bostono pasiryžė
liams? Daug, nes erdvi slovė
nų salė buvo pilnai pilna rink
tinės Clevelando lietuvių pub
likos. Clevelandas egzaminus iš
laikė gerai, ir tai buvo gražiau
sias atpildas Bostono svečiams 
už jų išvyką. Koncertą surengė 
Dirva. St. B.

ras. vadovaujamas muz. Alber 
to Mateikos, atliks meninę pro 
gramą, užbaigiant ALR Katali 
kų Federacijos kongresą spa 
lio 22 Leland viešburyje. Cho
ras taip pat ruošiasi statyti 
operetę. Dainininkai kviečiami 
įsirašyti į chorą.

Lietuvos vyčių 102 kuopa nu
tarė steigti dvi jaunių kuopas: 
vieną lankantiems pradžios mo
kyklą. kitą — aukštesniųjų mo
kyklų mokiniams.

ALR Katalikų Susivienijimo 
75 metų jubilėjaus proga vyk
domas naujų nariij verbavimo 
vajus. Informacijų apie apdrau- 
dos sąlygas teikia St. Garliaus- 
kas, tel. TA 6-1385. M. Šimo
nis, tel. VI 2-5394, O. Valat
kienė. tel. BR 3-2224.

Lithuanian Melodies radijo 
valanda šiais metais mini savo 
veiklos dešimtmetį. Daugel me
tų programa buvo transliuoja
ma iš Ann Arbor stoties. Prieš 
pusantrų metų pradėta trans
liuoti iš WJLB stoties Detroi
te. banga 1400 kiloc. kas šeš
tadienis nuo 5 iki 5:30 vai. po
piet. Programos reikalu kreip
tis — R. Valatka, 15756 Lesure. 
Detroit 27, Mich.. tel. BR 3- 
2224. V.

VYR. SKAUTININKAI inspektuoja Baltijos stovyklą.

SEKMADIENĮ pamaldose miške.

BALTIJOS
Šiais metais Atlanto rajono 

skautės ir skautai buvo suplau
kę į “Baltijos” stovyklą Buz- 
zards Bay, Mass.. kur įkūrė lie
tuvišką palapinių miestą. Vyres
nieji sustatė palapines ir įsi
kūrė rajonus arčiau vandens, 
žemesnėse vietose, o paukštytės 
ir vilkiukai apsigyveno ant kal
nelių mažiukėse kabinose. Sta
tėsi lenktyniuodami, vieni ki
tus konkuruodami. Netrukus 
iškilo atskirų rajonėlių vartai, 
išdygo staliukai, stovyklinės kė
dės, lentynėlės; pasirodė tauti
niais motyvais išmarginti sa
maniniai ir akmeniniai pagra
žinimai. Vakare, žvaigždutėm ir 
mėnuliui pasirodžius, jaunieji 
stovyklautojai kūrė laužus, o 
vyresnieji, sklindant romantiš
kų melodijų garsams, rinkosi 
šokiams.

Savaitės laikotarpyje buvo 
laivelių lenktynės ežere, šaudy
mo pratybos, tautinių šokių de
monstracija. Iš pradžių rodė 
naujus šokius, o po pusvalan
džio jau ir visi "žiūrovai” links
mai sukosi ratelyje. Pavargus 
kojoms, gvildeno Lietuvos pa
pročius ir pasakojo iš tėvelių 
nugirstus atsitikimus laisvoje 
Lietuvoje. Sesės skautės suren
gė “kelionę po Lietuvą". Kiek
viena vietovė įruošė savo ra
jone ką nors, kas primintų sto
vyklautojams kenčiančią Lietu
vą. Pastatoma Gedimino pilis, 
Šventosios švyturys, kaimo gy
venamas namas. Laisvės muzė- 
jaus bokštas ir k.

Skautiškos pratybos taip pat 
sudarė didelę programos dalį. 
Buvo ir egzaminai. Juos laikė 
sesės ir broliai, per ilgus me
tus namie ar iškylose ruošėsi 
aukštesniam patyrimo laipsniui. 
Sekmadienį pamaldos buvo sto
vyklos miško bažnytėlėje. Miš
ko takeliai prisipildo gražiai 
uniformuotų sesių ir brolių 
vilkstinėm. Jie žengė šįkart be 
dainos, susikaupę. Bematant

Norite geros — meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

PYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

STOVYKLA
i

prisipildė aikštelė. Mažiukai su
sodinti suoluose; vyresnieji su
stojo lanku. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė stovyklos ka
pelionas kun. J. Klimas. Pasi
meldus ir gausiai grupei priė
mus šv. Komuniją, suskambėjo 
“Štai užbaigėm auką gausią, lai
mink Dieve mus visus, ir Tė
vynę mūs brangiausią ir geruo
sius tėvelius” .. .

Lankė tėveliai ir svečiai. Bu
vo iškilmingas paradas ir ofi
cialus stovyklos uždarymas. 
Didžiojoje vėliavų aikštėje išsi- 
rykiavo 400 stovyklautojų, o ši 
milžinišką kvadratą apsuko lan
kytojai. “Baltiją” sveikino iš 
Chicagos atvykę vyr. skautinin
ke Ona Zailskienė ir vyriau
sias skautininkas inž. Eugenijus 
Vilkas. Sekė eilė apdovanoji
mų, pranešimų bei pagerbimų.

Po savaitės griuvo palapinės, 
vartai, tvorelės . . . Liūdna bu
vo stovyklautojams palikti taip 
mielą gamtos prieglobstį, drau
gus. Mašinų kolonom slenkant 
autostrados link, dar ilgai ai
dėjo “Nors sakom mes dabar 
sudiev, bet širdys plaks iš vien, 
nors sakom mes dabar sudiev, 
bet susitiksim vėl” .. .

Seserijos stovyklai vadovavo 
viršininkė S. Subatkevidienė, 
padėjėja D. Venckutė, komen
dante D. Vakauzaitė. Skautų vy
čių stovyklos vadovu buvo A. 
Treinys, padėjėjas V. Damb
rauskas, komendantas B. Ne- 
mickas, adjutantas A. Bitėnas. 
Atskirą dar vadovybę turėjo 
vilkiukai ir paukštytės. Buvo 
leidžiamas kasdieninis laikraš
tėlis “Baltijos Aidas". Jį rašė, 
redagavo administravo ir spaus
dino K. Matonis ir R. Kulytė. 
Tris gražias vėliavas pasiuvo ir 
išsiuvinėjo Giedrė Karosaitė iš 
Bostono. Stovyklą parėmė prel. 
P. Virmauskis. atvežęs dovanų 
dvi dėžes vaisių, A. Finelis 25 
dol. auka ir J. Tuinyla 10 dol. 
auka. (rb)

IŠ VISUR į
— ALR Kataliku Federaci

jos kongresas įvyksta spalio 
21-22 Detroite. Katalikiškos 
organizacijos prašomos išrinkti 
savo atstovus. Kiekviena gali 
siųsti po vieną atsotvą nuo 100 
narių ir vieną atstovą nuo 50 
narių likučio.

— Poetui Juozui Mikuckiui, 
gyvenančiam dabar Baltimorė- 
je, rugsėjo 20 suėjo 70 metų. 
Kaip poetas pradėjo reikštis 
dar 1907 Lietuvoje. Pirmas jo 
eilėraščių rinkinys “Auštant” 
išėjo 1912. Kai kurie J. Mikuc- 
kio eilėraščiai yra pavirtę dai
nomis, kaip antai, “žvaigždė, 
kuri jaunystėj mano’, 'Sunkaus 
gyvenimo drauguže’ ir k.

— Prel. Antanas Kripaitis 
mirė Lietuvoje rugsėjo 12. Bu
vo Panevėžio katedros klebonu.

— Dr. Jonas Sukarevičius 
mirė Clevelande rugsėjo 15. 
Buvo tik 56 metų. Liko žmo
na Serafiną ir dvi dukterys.

— Dr. V. Terci jonas Lietu
vių Bendruomenei paskyrė 
1,000 dol., už kuriuos nori, kad 
Ne\v Yorke būtų suorganizuo
tas lietuviškas vaikų darželis 
ir pasirūpinta išleisti knygą, 
kaip gelbėti lietuvybę.

— Jokūbas Stukas yra iš
rinktas lietuvių demokratų klu
bo pirmininku New Jersey vals
tybėje. Klubas remia Richardo 
Hughe kandidatūrą į guberna
torius.

— Lietuvos vyčiai yra pasi
ryžę po visą Ameriką statyti 
lietuviškus kryžius. Nevvarko 
vyčiai jau pradeda darbą. Ko
mitetas sudarytas šv. Trejybės 
lietuvių parapijoje. Komitetui 
vadovauja Jokūbas Stukas, ‘Lie
tuvos atsiminimų’ radijo direk
torius.

— Toronte, Kanadoje, įsteig
tas jaunesniųjų ateitininkų bū
relis. Pirmasis susirinkimas įvy
ko rugsėjo 24. Užsirašė 17 na
rių. Naują būrelį suorganizavo 
kun. B. Pacevičius, globoja A. 
Laurinaitis. Valdybą sudaro Vio 
lėta Akelaitė, Laima Dambraus
kaitė ir Jonas Šeputis.

— Kun. B. Sugintas rugpjū
čio mėn. surinko 1.200 dol. pa
remti Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje, saleziečių — Italijo
je ir Punsko — Suvalkų kraš
te.

Ieškoma moteris arba slaugė, 
kuri galėtų prižiūrėti sergančią 
moterį. Galima gyventi vietoje 
arba kitur, pagal susitarimą. 
Dėl sąlygų skambinti vakarais 
po 5 vai. VI 7-6101.

\|RS|\| A
(.IRIOS (i

Ž V AIGŽDĖ 
VIRŠUM 
G I R I O S

ALĖS ROTOS 
romanas

Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai. Šventes, 
senieji papročiai ir ano moto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knyga išleido DARBININKAS. 
.171 psl.. kaina I dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 VVilloughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.



MARIJA SAULAITYTė rugpiūčio 14 priėmė vienuolės habitą Putnam, 
Conn. Nuotr. B. Kerbeiienės.

susipratimų: jų visada buvo 
visada bus.

Badas ir pyktis keičia pasau- 
U-

Laikrodk nuolat kartojasi; 
laikas niekad negrįžta.

Mokslas lengvina žmogaus 
būvį, bet ne visad daro žmogų 
laimingesnį.

* Karžygiai miršta, bęt jų idė
jos niekada.

Gyvenam* laisvėje, dėl ku
rios daugelis yra mirę.

Tik neturtingi* j i patiria 
džiaugsmo, kai gali kam padė
ti.

N*apykanta yra bailio kerš
tas.

Sunkiausiai yra groti antruo
ju smuiku.
-„Garbė už pinigus neperka
ma, bet gali būti parduodama.

Gėda yra nemalonumas, dėl 
kurio seniau visi raudo, o da
bar paraudonėja tiktai nuge
riantieji.

Opozicija pavirsta pozicija,
kada prieš ją susidaro kita opo
zicija.

Abstraktus manas yra rašy
mas ieroglifais, kuriuos išskai
to tik tie, kurie rašo; kas ne- 
paskaito, laikomas meno pro
fanu.

Mažoji enciklopedija tuo ski
riasi nuo didžiosios, kad turi 
mažiau klaidų.

Jaunimą, kuris praleidžia 
atostogas namie, galima rasti 
visur, išskyrus namuose.

★

ŠIMTMEČIO SUKAKTIS
LINDEN, N. J.

Dvidešimt penkeri metai gerų darbų
PUTNAM, conn.

"Nurodyk nors kokį gerą dar
bą, kurį tu atlikai”— klausia 
teisėjas kišenvagį. “Ogi aš da
viau pastovų darbą keturiem 
detektyvam”.

Prieš šimtą metų New Yor- 
ko didesnės krautuvės savinin
kai skelbė tarnautojam tokius 
reikalavimus: 1. Būti krautuvė
je nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. 
vak., 2. atvykus į darbą, išva
lyti grindis, nuvalyti dulkes, 
išvalyti kaminus bei pripilti ži
balo į lempas, 3. atidaryti lan
gus ir įleisti šviežio oro, 4. 
kiekvienas tarnautojas turi at
sinešti į darbovietę kibirą van
dens ir anglių krosniai, 5. tar
nautojas laikomas nepadoriu, 
jei: rūko cigarus, vartoja bet 
kuriuos gėralus, skutasi pas 
barzdaskutį, lanko viešus šo
kius. 6. kiekvienas tarnautojas 
piršlybų tikslams gauna vieną 
vakarą savaitėje laisvą, tačiau, 
jei jis yra reguliarus bažnyčios 
lankytojas, gauna du vakarus 
laisvus.

Spalio 14, 15 ir 21 Linde- 
nas mini savo šimto metų Įsi
kūrimo sukaktį. Šiam įvykiui 
paminėti Lindeno miesto ad
ministracija paruošiamuosius 
darbus pradėjo anksti pavasa
rį, intensyviai dirbo vasarą, o 
dabar jau vykdo savo planus. 
Darban įtraukta gausūs kultū
riniai, vosuomeniniai, politiniai, 
religiniai, komerciniai vienetai 
ir korporacinės bendrovės prie 
programos prisidėti ir patį mi
nėjimą paremti.

šio pirmojo šimtmečio eigo
je Lindeno miestas smarkiai 
išsiplėtė, jo pramonė išaugo, 
ekonominė gerovė pakilo, o gy
ventojų skaičius priaugo iki 
100.000. Lietuvių buvo apie 
1,000, bet šiandieną vargu ar 
bepriskaitytume 300. Visa eilė 
išmirė, kiti nutautėjo, savęs lie
tuviais nebelaiko, nors pavar
dės yra lietuviškvs, tik dažnai 
lenkiškomis galūnėmis pamar

— Anglijoj* tėra viena vie
ta, kur žmonės nesiskundžia 
tirštom rudens miglom — tai 
kapinės.

gintos.
Neabejotina, kad minėjimas 

visiems lindeniečiams paliks 
neišdildomą įspūdį. Spalio 14, 
šeštadienį, numatytos eisenos

TRAVEL BARGAINS!!

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resld. Illinois 8-7118

ONLY AN EXPERT AGENT CAN OFFER YOU:

• Expert Foreign Travel advise and Tour Plannhiff 
i • Group and Independent Tonrs throufout the world

o Air and Steamship Tiekėte and Officiai Rates 
o Crntees — Hotel Reservations — Car Reniais.

Make Sure to Contact Us First

KOCH TRAVEL BUREAU
206-208 EAST 86tb STREET. N. Y. C. TeL LE 8-5686

TCestchester Branch — 195 MammaroneH Avė.. tVhite Plalns. N.Y.

V1 i k o nariui TeL wh 6-0002

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vienuolynui Putname, 
Conn., sukanka 25 metai. Ke
lios lietuvaitės vienuolės iš tos 
vienuolijos motiniškųjų namų 
Lietuvoje 1936 metais atvyko į 
JAV ir prisiglaudė Thompson, 
Conn., šalia Putnamo. Karo 
audra į tą mažą lietuviškojo 
vienuolyno židinį atbloškė dar 
kelias seseris. Naujai įstojan- 
čios kandidatės papildė vienuo
lyno šeimą ir taip per tuoš 25 
metus išaugo, palyginti, gausi 
vienuolija. Tų lietuvaičių vie
nuolių darbai Dievo garbei, tau
tos labui ir žmonių gerovei au
ga dar sparčiau. Čia senelių 
globa, čia vaikų auklėjimas, čia 
jaunimo ugdymas, čia geros ka
talikiškos spaudos leidimas ir 
1.1. Visiems žinomos garsiosios 
mergaičių stovyklos. Į lietuviš
kąsias šeimas lankosi vaikams 
laikraštėlis Eglutė. Keliasde
šimt moksleivių ir studenčių 
iš seserų laikomo bendrabučio 
labai gerai pasižymi akademi
joje ir kolegijoje.

Seserų darbai kelinti metai 
pasiekia ir Dainavos stovykla
vietę prie Detroito. Jos dide
lius vaikų globos ir jaunimo 
auklėjimo darbus atlieka ir Ka
nadoje bent keliose vietose. 
Putnamo sodyboje uždaroms 
rekolekcijoms dažnai susispie
čia būreliai mergaičių ir mo
terų. Ten pat posėdžiams vie
tos randa iš apylinkių ir kitų 
pašaukimų žmonės — kunigai, 
pedagogai, visuomenės veikė
jai, organizacijų vadovai ir tt. 

įvairių religinių bendruomenių, mielas ir ^<5 Uetu.
vybės židinys visiems, kurie jo 
reikalingi ir jį prisiima.

NAUJI UŽSIMOJIMAI
Gyvenimas verčia kai ku

riuos darbus būtinai plėsti ir 
didinti. — Daug pagyvenusių 
lietuvių — vyrų ir moterų — 
norėtų senatvei prisiglausti lie
tuvaičių globon ir būti drau-

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETEBS - Petrauskas
1 ®*uw®*®*®®©®®*<©®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ė

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9518

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

parapijų su jų ženklais, vėlia
vomis, orkestrais ir k. Spalio 
15, sekmadienį, pasirodys val
džios įstaigos, komercinės bei 
akcinės bendrovės, korporacijos 
specialioje eisenoje su savo pa
puoštais vežimais (flotais) ir k. 
Spalio 21, šeštadienį, 6 vai. po
piet numatytas įvairių tautybių 
kultūrinis pasirodymas, kuria
me dalyvaus 12 tautinių gru- SU lietuviais. Dabartinėse 
pių. Kiekvienai grupei skirta patalpose vietą gauti labai sun- 
15 minučių laiko. .

Į šį tautybių pasirodymą bu
vo pakviesti ir Lindeno lietu
viai. Tokį kvietimą yra gavęs 
Jonas Liudvinaitis, kaip Ame
rikos Lietuvių Tarybos Linde
no skyriaus atstovas. Jis, pasi
taręs su kai kurių vietinių or
ganizacijų vadovybėmis įsitiki
no, kad negausi Lindeno lietu
viškoji visuomenė šimtmečio 
minėjime galėtų būti atstovau
jama tik kultūrinėje — meni
nėje srityje —r- dainomis ir tau
tiniais šokiais. “Lietuvos atsi
minimų”, radijo valandėlės di
rektoriui Jokūbui Stukui re
miant ir “Rūtos” dainų an
sambliui sutikus, šis visų Dėtu
vių labai mėgiamas vienetas at
liks dainų prjogramą. Jo reper
tuare numatytos 3-4 dainos, ku
rių vienoje pasirodys ir solis
tai. Lindeno šeštadieninės mo
kyklos tautinių šokių grupė, va
dovaujant intruktorei Julijai 
Vaičiūnaitei, pašoks 2-3 tauti
nius šokius.

Maloniai kviečiame visus bu
vusius ir esamus lindeniečius 
lietuvius būtinai dalyvauti tau
tybių pasirodyme spalio 21, 6 
vai. popiet Athletic Field (tarp 
Gibons ir Durtis St.), netoli
Highschool. Įėjimas nemokamas 
Smulkesnių informacijų bus 
Lindeno “Observtr” bei “DaJy 
Journal”.

Geriausiai
apie 1961 moty įvykius nu

simanysi, įoigu DARBI* 
N I N K Ą skaitysi.

neliams namus su medicina 
globa. Planai paruošti, yra i 
vieta. Reikia pinigų! Ir jų grei 
tai reikia.

Vienuolyno sodyboje nebesu 
telpa stovyklaujančios mergai 
tės vasarą. Reikia ir geresni 
specialių įrengimų dar tobulės 
niam stovyklavimui. Reikia nai 
jos stovyklavietės. Yra tinki 
ma vieta miške prie ežero. Ne 
pradėti pagrindiniai darbai. Be 
ir čia reikia kiek laiko ir da 
pinigų. Jei pasisektų naująj 
stovyklavietę įrengti taip, kai 
pramatyta, tai ne tik vasar 
mergaitės joje džiaugsmingiau 
ir tobuliau stovyklautų, bet ir 
kitas lietuvių jaunimas—moks
leiviai, studentai, ateitininkai, 
skautai ir p. turėtų tinkamas 
sąlygas savo* geriems subuvi
mams ugdymosi reikalais. Net 
ir suaugusieji galėtų atitinka
mai pasinaudoti savo konferen
cijom, suvažiavimam, studijų 
savaitėm ir tt.

Vienuolyno rėmėjų centro o®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®* 
valdyba, prel. P. Juro pirmi- v 
ninkaujama, užsimojusi raginti • 
geraširdžius tautiečius vienuo- ; 
lyno 25 metų sukakties proga ; 
toms statyboms sudėti 25 tūks- ; 
tančius dol. Tai bus įmanoma, ; 
jei tokių darbų rėmėjai tuoj J 
pat bet kokio dydžio auka pri- ; 
tars. !

SUKAKTIES ŠVENTE
Minėjimas bus Putname, vie- • 

nuolyno sodyboje, spalio 15, L 
sekmadienį. Padėkos mišios bus * 
11:30 vai. ryte Marijos koply- > 
čioje. Po to bus vaišės ir pro- » 
gramėlė bei kiti įvairumai. Se- * 
selės į sukaktuvinę šventę į 
kviečia visus savo geradarius, j 
vienuolyno darbų rėmėjus ir į 
kitus, kuriems šie dalykai prie J 
širdies. Putnamo sodyboje erd- Į 
vu, nemaža vietos ir gražiojoje Į 
koplyčioje; taip pat keli šim- Į 
tai svečių gali sutilpti ir prie į 
vaišių stalų minėtoje salėje. 
O seselės* visada gerai ir -nuo- j 
širdžiai pavaišina.

ku. Būtina tuoj pat statyti se- .. Tačiau da^
siantiem svarbu numatyti, kiek 
kur paruošti vietos, kiek pasi
ruošti vaišinti ir p. Todėl la
bai svarbu, kad ligi spalio 12 
seselės bent apytikriai nuvok
tų, kiek atvyks. Pranešti la
bai pa'prasta, o šventės pasi
sekimui tai beveik ir būtina.

Kas atvykti tikrai negalės, o 
iš tolimesniųjų kolonijų, aišku, 
nedaug kas galės, tie gali paš
tu ar per kitą asmenį pasiųsti 
savo sveikinimą ir auką dar- ' 
bams vykdyti. Adresas toks: 
Sisters of Immaculate Concep- 
tion, R. F. D. 2.. Putnam, 
Conn.

Kas pats negali padaryti di
desnių darbų, tai padaro dide
lį darba„ kai paremia kitų pa
stangas. A.S.

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius įr sūrius 

We take all orders special price for Weddihgs and Parties 
348 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma 1 namus nemokamai

Ryšium su “Rūtos” dainų 
ansamblio iškvietimu į Linde- 
ną bei Lindeno lietuvių atsto
vavimu šiame minėjime, komi
tetas turi su tuo susijusių iš
laidų. Prašome lietuvius biznie
rius, vietines organizacijas ir 

-atskirus asmenis savo, kad ir 
mažą, auką su vokeliu siųsti 
Jonui Liudvinaičiui, 14 Palisa- 
de Rd., Linden, N. J. Atliki
me savo pareigą kaipo pirmie
ji šio šimtmečio Lindeno lietu
viai.

Norintieji gauti platesnių in
formacijų prašomi kreiptis į 
Joną Liudvinaitį, tel. HU 6- 
8031.

Komitetas

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobiliu, baldu ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ave„ Woodhaven 21. N.Y. Tel. VI7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuvių grupės Lihdeno šimt 
mečio minėjimo komitetan įei
na Amerikos Lietuvių
Lindeno skyriaus valdyba: Jo
nas Liudvinaitis, prof. Pranas 
Jucaitis, Stasys Vaičiūnas, Ste
pas Samatas, Vincas Valentuke- 
vičius, Jonas Kasauskas.

MOTINA M. AUGUSTA, naujoki* Eugenija Ir Regina, magietrt M. Aloy-

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo* 

gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND BU* N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

WiTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADI8ON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

duodami palaidotu elniai 
pietOe. Pirmo* rOtlee lle- .
tuvHkas maiatae prieina- 
moml* kalnomi*.



FILMAS
JUDGMENT AT NUREMBERG

Rugsėjo 26 Darbininko at
stovas turėjo progos pamatyti 
pirmą kartą tik spaudos žmo
nėms rodomą naujai "pagamin
tą filmą. Jis buvo demonstruo
jamas labai siauram rateliui 
RCA Victor patalpose. Plačia
jai publikai teks matyti tik 
nuo gruodžio 19.

Filmas yra gana ilgas — 
trunka net tris valandas ir im
ponuoja ne spalvingumu ar in
triga, o giliu teisinės filosofi
jos narpliojimu. Gamintas Holly 
woode ir V. Vokietijoj, nespal
votas. Artistai patelkti vieni iš 
geriausių: Spencer Tracy, Bart 
Lancaster, Richard Widmark, 
Martene Dietrich, Judy Garland 
Montgomery Cliff ir kiti. Filmą 
gamino Stanley Kramers, Rox- 
lom produkcija. Išleido United 
Artists.

Veiksmas sukasi Vokietijoje. 
Matomi pokario, 1948 metų 
vaizdai, ypač karo padariniai 
Niurnberge ir Berlyne. Vaidi
nimas perpintas puikia, dažnai 
kariška vokiečių muzika, matyti 
vargingos vokiečių dienos po 
pralaimėto karo. Veiksmo eigo
je, kuris tariamai trunka kelis 
mėnesius, iškyla. Berlyno bloka
da.

Beveik visas vaidinimas su
kasi apie specialų tribunolą, ku
ris teisia keturis nacių rėžimo 
teisininkus. Jie kaltinami, kad 
padėjo diktatoriui Hitleriui vyk
dyti terorą, pasmerkdami mir
čiai ar koncentracijos stovyk
loms daug nekaltų žmonių. Kal
tinamuosius gina gabus vokie
tukas advokatas, labai prime
nąs nacių veikėją. Prokuroras 
yra Amerikos kariškis, uolus 
teisybės ieškotojas.

Filmas užintriguoja nuo pat 
pradžių, ir trys valandos pra
bėga visai nejučiomis. Intrigos 
viršūnėje yra labai sena pro
blema. Kas kaltas: ar įstatymų 
leidėjas ar jo aiškintojas, kai 
įstatymas yra nežmoniškas. Fil
me susikerta dvi teisininkų gru
pės: amerikiečių ir vokiečių- 
nacių. Pirmieji mano, kad blo
gas įstatymas negali būti teis
me naudojamas, antrieji yra 
paklusnūs įstatymo pritaikyto- 
iai, nekreipdami dėmesio, kad 
jis yra antihumaniškas.

Vokiečiai teisinasi, kad Hit
lerio dėka jie norėjo išbristi 
iš tautos nelaimių, užgriuvusių 
Vokietiją po l pasaulinio karo. 
Laikams pagerėjus, jie buvo 
suplanavę Hitleriu nusikratyti 
<• f nukelta į 8 psl.)
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EXCELLKNT CATERENG FACZUTIES 

WEDDINGS - BANQUETS - PARTIES - SOdAL KVENTS 
Ample Parking 

Visit Our Beautiful Cucktail Lounge 
Special Consicleration to Rebgious Groaps 

3821 Bronxwood Avė, Broax
2 Blocks East of WMte Ptains Rd. (at 236ta SL) 

RALPH A LUCILLK PORCO, Managens 

OL 42406

TIK VIENAS DOLERIS!

FESTIVAL KSTOMNAS ■ MUS 
VACYS STEPONIS, ravtninkaa

46 East 26th Street, New York City, N. Y.

DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 
laikraščio kainos kelti. DARBININKO skaitytojai gauna 
laikraštį už 6 dol. Tai pigiausias mūsų laikraštis.
Norint ir toliau ta kaina DARBININKĄ išlaikyti, reikia 
naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti 
DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, 
gaus susipažinti iki šių metų pa
baigos. // Kas prisius 5 dol., gaus 
vieniem metam, // už 6 dol.—šiem 
ir 1962.

Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos papiginimu ir už
prenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimiesiems.
Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite auka, 
kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
negali užsimokėti.
DARBININKO skaitytojų talka padės administracijai 
ilgiau nekelti kainos, nes darbas ir pragyvenimas vis 
brangėja.
Prašome pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

DARBININKAS
910 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y.
Prašau siųsti laikraštį adresu:
Vardas ir pavardė ....................................................-.................
Adresas ................................. ......................................................
Užsakė ............................ ....................... ........................... ..
Siunčiu už prenumeratą S.—...........

Ji

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue — TeL'YA 7-1741-2

4330-34 South Calrfomia Avė. — Tel. LA 3-0440 • 9852
Ambulance patarnavimas dieną ir naktį ,

AURIESVILLE. Kolizijos - bažnyčia su 72 durimis.

KELIAUJAM TEN, KUR LIEJOS PIRMŲ A1M SUKOS KANKINIŲ KRAUJAS
KELIAUJAME! Lygiu, tiesiu 

ir plačiu keliu. Patogiu autobu
su. Atsiloši kėdėje ir žiūri pro 
langą. Kelias bėga pro kalnus 
ir klonis. Medžių lapai jau gels
ta. Kai kur raudonija it krau
jas. Susimąstai: keliaujame ten, 
kur liejosi pirmųjų Amerikos 
kankinių kraujas.

Netoli Amsterdamo, nuvažia
vę apie 160 mylių, sukame į 
šoną — į Auriesville. Tuo var
du pramintas buvęs indėnų 
kaimelis Ossemenon, kur da
bar yra pastatyta Kankinių Ka
ralienės šventovė (Shrine of 
Our Lady of Martyrs).

Prieš mūsų akis atsiveria di
delis apvalus pastatas, vadina
mas kolizėjumi, kur sutelpa 
tūkstančiai žmonių. Mišios au
kojamos viduryje. Nuo čia ir 
pradedame maldininkų kelionę.

Pataikėme kaip tik laiku, nes 
tos kelionės būva nuo gegužės 
iki spalio pabaigos, kai gamto
je dar galima melstis.
Lipame į Kankiniu kalvą (The 

Hill of Torture). čia prieš 300 
metų (1642) buvo kankinami 
krikščionybės skelbėjai. Gydy
tojas Rene Goupil yra pirma-

RESTAURANTS

For the F i nešt Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
We*t 32nd Street PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazza A Philip Mercatt. 
Special consideration gteen to re- 
ligious groups. Free Pandng after 
6 P JA Dinera Club Member. 

sis kanonizuotas amerikietis. 
1642 - 46 nukankinti buvo dar 
šv. Isaokas Jogues ir šv. Jo
nas Lalandas. Aplankėme tą 
vietą, kur jie meldėsi — Mal
dos kalvą (The Hill or Prayer), 
šv. Rene Coupil statulą, pasta
tytą jo palaidojimo vietoje.

Tarp kalvų ir miškelių išve
džioti keliai ir takai, o prie 
jų
tėlię: Liurdo grota, Kankinių 
Karalienės bažnyčia, Kryžiaus 
keliai, pal. Kateri Tekawitha 
muzėjus.

— daug paminklų ir koply-

ST. RENE GOUPIL .

Ši pirmoji indėnų šventa 
mergaitė, praminta Mohawkų 
lelija, čia gimė 1656, praslin- 
kus dešimčiai metų, kai buvo 
nukankinti Jogues ir Lelandas. 
Paaugusi su savo gentim ji nu-

§

IN
sikėlė į Kanada — Caughno- 
wauga, kur yra palaidota. Iš 
ten dažnai atvyksta indėnai ap
lankyti savo šventosios buvusį 
kaimelį.

Vaikščiojant tomis švento
mis vietomis, mus lydėjo rim
tis ir susimąstymas. Atrodė taip 
menki visi gyvenimo rūpesčiai, 
nes čia alsuoja amžinybė. Bu
vo žmonių, kurie aukojosi iki 
mirties, kad ir kiti būtų išga
nyti. Kiek mes dabar aukoja
mės? Gal tas klausimas nevi- 
šiem ir kyla? Reikėtų nuvažiuo
ti į Auriesville.

*
LANKĖME dar vieną vietą 

— už 26 mylių nuo Auriesvil
le, arčiau New Yorko valsty
bės sostnės Albany. čia, prie 
Cobleskill, yra garsūs požemi
niai urvai ir ežerai. Toji gam
tos retenybė ir grožybė vadi
nama Howe Cavems. čia pasi
junti, lyg visai kitame pasauly
je. Mat, atsidūrėme po žeme, 
vandens išgraužtose olose. Jos 
raitosi pagal požeminę upę apie 
kokią mylią. Olos pagražintos 
liūliais ir dygliais, vadinamais 
stalaktitais ir stalagmitais, ku
rių vienam inčui susidaryti, 
kaip mokslininkai sako, reikia 
šimto metų. Ir vėl susimąstai: 
koks trumpas žmogaus gyveni
mas, bet kiek daug jam yra 
Dievo leista pažinti! Ar visada 
žmonės tai įvertina!

Urvuose buvo tikrai gražu, 
pasakiška. įvairių įvairiausios 
spalvos. Ežeras apšviestas, Juo 
irstomasi. Lankytojai tai vadi
na “Venecijos naktimis”. Ve
necija, Italijos miestas, stovi

mariose, gatvėm plaukiojama. 
Vakare vandenyje atsispindi 
namų žiburiai, spalvotos laivų 
lempos. Bet kam taip toli ke
liauti? Tai galima matyti ir 
Howe Cavems.

*
DAR NEVELU! Dar gali pri

sidėti prie ekskursijos, kuri 
išvyksta spalio 15, sekmadienį. 
Išvažiuojame po 7 vai. mišių 
ryte nuo pranciškonų vienuo
lyno, 680 Bushwick Av., Brook
lyn 21, N. Y. Užsisakykime 
vietą iš anksto telefonu GLen- 
more 5-7281, vakarais GLen- 
more 5-7068.

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St. 

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318 į

■■ i-_ ---- ----------t

YOUR BEST INVESTMENT TODAY 

^8 REAL ESTATE. — CaU

AMHUCAN HOME Rmn
84-14 JAMAICA AVĖ, 

Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Hlckory 1-5220

; Jamaica Line, Foreat Parkway «tn.)

WILLIAM J. DRAKE

I Licensed Real Estate Broker

I

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tek APpIegate 7-7083

VISOKIA INFORMACIJA VELTUI

Pažymėkit apačioj langelyje ženklu \/ ir grąžinkite man:

AMERICAN HOME REALTY

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

□ Noriu pirkti namus

O Noriu parduoti savo nuosavybę
□ Noriu nebrangios apdraudos

Pavardė _

REPUBLIC
Liguor Store, Ine.,

822 Union Avė. Brooklyn U, N. Y

Tek: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Manager
Didelis pasirinkimas 

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

< < 
Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės J

<

INSURANCE - REAL ESTATE ‘
<

JOHN ORMAN AGENCY
< 
I

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. ■;
<

Tek VIrginia 6-1800 J

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 ML Vernon St. Philadeiphia 28, Pa.
POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJA8

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis Į 
— naujose patalpose — ’

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 East Street, New Britais, Cooa, 

TeL: BA 9-2242 — 9-9386
Aptarnauja NEW BRITAIN. WATERBURY ir HARTFORD. Conn



Religinis liet, kongresas New Yorke
Kunigų Vienybės New Yor

ko - New Jersey provincijos
ganizacinį komitetą. Kitame su
sirinkime religiniam kongresui

RABIJO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

Prof. Z. Ivinskis spalio 2, j 
pirmadienį, iš New Yorko iš
skrido atgal į Romą. Rugpiū&o | 
pabaigoje buvo atvykęs į Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos suva
žiavimą Chicagoje; yra Akade
mijos vicepirmininkas. Po su
važiavimo lankė lietuvių kolo
nijas ir ateitininkus Detroite, 
Clevelande, Bostone, Washing- 
tone, Philadelphijoje ir New 
Yorke ir skaitė eilę paskaitų. 
Prof. Z .Ivinskis baigia rašyti 
vokiškai platų Lietuvos istori- I 
jos vadovėlį. Yra narys Baltų ] 
Instituto Bonnoje, Vokietijoje.

New Yorko ateitininkų stu
dentų draugovės susirinkimas 1 
įvyks spalio 6-7 vai. vak. Vai
nių namuose, 508 Cleveland 
St, Brooklyn, N. Y. Vieta yra i 
lengvai pasiekiama Jamaica 
line, Cleveland Avė. sustoji
mas. Numatoma paskaita, pa
sitarimai ir diskusijos. Po su
sirinkimo bus vaišės ir grupės 
išvyka. Kviečiama visus daly
vauti.

klyne dalyvavo svečias iš Ro
mos prel. L. Tulaba ir 21 šios 
provincijos kunigas. Susirinki
mą pravedė provincijos pirmi-

KUN. N. PAKALNIS, Apreiškimo 
parapijos klebonas, New Yorke ir 
New Jersey provincijos Kunigų Vie
nybe pirmininkas.

(atkelta iŠ 7 psl.)
Deja, Hitlerį moraliai sutvirti
nęs konkordatas su Vatikanu, 
Churchillio ginančios Hitlerį 
kalbos parlamente dar 1938 me
tais ir JAV prekyba, pelno ieš
kojimas Vokietijoje. Amerikos 
kapitalas atstatė Vokietiją ir 
išsaugojo Hitlerį, kuriuo tikrie
ji vokiečiai labai norėjo nusi
kratyti.

Kaltintojams pritrūksta argu
mentų. Čia pat iškeliama Ber
lyno blokada (1948) ir JAV ka
riškių baimė, kad be vokiečių 
paramos jie neatlaikys sovie
tų spaudimo. Todėl teismas tu
rįs būti švelnus vokiečiams, nes 
teisiami ne keli juristai, o vi
sa vokiečių tauta.

Vokiečiai, net teisiamieji ju
ristai, džiaugiasi kylančia so- 

tracija palieka Wilkes-Barre, vietų agresija Berlyne. Tai 
Pa. sutvirtina jų argumentą, kad

—o— Hitleris buvo teisus, nes stip-
Mūšy kariai skaito Darbininką rin0 VakanJ Prieš rau- 

donąji tvaną. Tam reikėjo au-

Adomas Mickevičius, buvęs 
“Mūsų Vyties” redaktorius, iš 
Chicagos buvo atvykęs į New 
Yorką ir su dr. Vyt. Vygantu 
lankė Darbininko redakciją. Ad. 
Mickevičius toliau perėmė re* 
daguoti anglų kalba leidžiamą 
žurnalą Lituanus. Spausdinimas 
ir administracija palieka senoje 
vietoje Brooklyne.

Garsas, Lietuvių Kat. Susi
vienijimo Amerikoje organas, 
kuris nuo spalio mėn. leidžia
mas vieną kartą i mėnesį, to
liau yra renkamas bei spausdi
namas lietuvių pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Redak
torius Matas Zujus ir adminis-

G. Kaillas ir A. J. Gečas, kų? koncentracijos stovyklų, bet 
vos atvykę Į Ft. Monmouth, N. viskas nesunku esą dabar su- 
J., atlikti karinės prievolės, tuo- prasti ir pateisinti, kai visiems 
jau užsisakė Darbininką, kad 
galėtų sekti lietuvių gyvenimą 
ir Dėdės Šamo kareivinėse. Sek
tinas pavyzdys ir kitiems, ypač 
tėvams, kurie ir patys galėtą 
užsakyti laikraštį savo sūnums, 
kurie, kad ir neilgam, turi iš
sijungti iš aktyvaus lietuvių 
bendruomenės gyvenimo, kad 
nuo jo nenuprastų. Prisiuntus 
adresą jaunuolio, esančio ka
riuomenėje, Darbininko admi
nistracija tuojau siuntinės laik
raštį papiginta kaina.

tų pavojus.
Diskusijos šiomis temomis 

Niurnbergo teismo salėj 3 bus 
Įdomios kiekvienam, besirūpi
nančiam dabartinės Europos li
kimu, arba išgyvenusiam ten 
H pasaulinio karo baisumus.

Kalti ar nekalti Hitlerio lai
kų teisėjai, pasiuntę daugelį į 
krematoriumus? Jie sakosi, kad 
to nežinojo, nes K. Z. buvę 
labai saugomi ir plačioje Euro
poje slepiami.

Žiūrovai, daugumoje Jungti
nių Tautų korespondentai, po

kreiptis: J. Kazikevičius, 87-28 spektaklio ir prie gaivos stiklų 
97th St., Woodhaven, N.Y. ginčijosi dar visą valandą. Be-

Reikalinga moteris kartais 
pasaugoti vaikus. Dėl sąlygų

Susirinkimo programoje sky
riaus valdyba buvo numačiusi 
pranešimą iš Kunigų Vienybės 
metinio seimo, įvykusio Maria- 
napoly, ir religinio lietuvių kon-

bus pranešė prel. J. BaUcūnas. 
Seime paskaitą skaitė vysk. V. 
Brizgys apie priemones ir bū
dus kovoje su bolševizmu. E 
seime padarytų atskirų provin
cijų pranešimų paaiškėjo, kad 
New Yorko - New Jersey pro
vincija per praeitus metus bu
vo veikliausia. Padarė dešimt 
susirinkimų ir ąyarstė aktua
liausius šio meto pastoracijos 
bei katalikiškosios akcijos klau
simus bei jų vykdymą provin
cijos ribose;

Seimas nutarė organizuoti 
religinį lietuviu kongresą pa
saulinės parodos metu, kuri ruo 
šiama New Yorke 1964. Reli
ginio lietuvių kongreso suren
gimu pavedė rūpintis New Yor
ko - New Jersey Kunigų Vie
nybės provincijai. Susirinkimas 
nutarė pavesti provincijos val
dybai sušaukti visų provincijos 
parapijų klebonų ar jų įgalio
tinių susirinkimą ir sudaryti 
religiniam kongresui rengti or-

patieks kongreso planą ir bus 
numatytos reikiamos komisijos 
bei jų sudėtis. Organizuojant 
religinį lietuvių kongresą, teks 
palaikyti artinuos ryšius su Lie
tuvių Bendruomene, kuri nu* 
mato ta proga'rengti New Yor
ke dainų šventę, lietuvių tau
tinę parodą ir k. '•

Svečias prel. L. Tulaba il
gesniame savo pranešime pa
informavo susirinkusius apie 
Katalikų Bažnyčios padėtį už 
geležinės uždangos bendrai ir 
Lietuvoje specialiai. Iš prane
šimo paaiškėjo, kokia sunki 
yra šiandien padėtis Katalikų 
Bažnyčios Lietuvoje ir kaskart 
vis sunkėja. Kulto ministerijos 
vadovas visomis priemonėmis 
siekia praktiškai tvarkyti visus 
religinius reikalus Lietuvoje. 
Tačiau katalikų ir jų dvasinių 
vadovų kunigų ištikimybė Baž
nyčiai ir Kristaus mokslui yra 
didelė ir nepaiso didelių aukų.

Po susirinkimo tėvų pranciš
konų' vienuolyno viršininkas 
tėvas L. Andriekus pakvietė ku
nigus kavos. Buvo dar tęsiami 
pašnekesiai visais svarstytais 
klausimais.

Prof. K. Pakšto portretų yra 
pagaminęs foto menininkas Vyt 
Maželis. Kas būtų suinteresuo
tas įsigyti (atskiri asmenys ar 
ateitininkų vienetai), prašom 
kreiptis adresu: V. Maželis, 422 
Menahan St., 1 
Ridgewood. N. Y., tel. HY 7- 
4677.

N. Anglijos Lietuvos 
suvažiavimas buvo rugst

Petro, bažnyčioje ir aptarė 
repinėje salėje savo 
veiklą. Turėjo draugišką 
rienę. Vadovavo John 
iš So. Bostono. Atstovų buvo 
iš Bostono, Brocktono, Cam- 
bridge, Lawrence ir Nashua, N. 
H. Vietiniame komitete buvo: 
Jerome Venis, Albert Jaritis, 
Edmund Rudis, Longinas Švel- 
nis, Mary Kraunelis, Mary Kle- 
ponis, Alice Zaremba, Brenda 
Statsky, Florence Zaleskas, Lo- 
retta Kontrim, Frances Daniels. 
Bostono Liet. Pil. klubo salėje 
buvo vyčių šokių vakaras. įsi
dėmėtinas vyčių mėgimas “Suk
tinio” ir “Noriu miego, saldaus 
miego”, ilgiausiai iš visų šokių 
šokti su muzikinėmis variacijo
mis ir patiems šokėjams žo
džiais pritariant.

Bostono vyskupija kasmet 
pakiemiais sunkvežimiais su
rankioja atliekamą popierį, 
parduodama jį fabrikams, nau
jo popieriaus gamybai. E gau
tųjų pinigų vyskupija gali pa
remti savo išlaikomas mokyk
las. Pereitą savaitę popierius 
buvo surinktas; čia daugiausia 
prisidėjo jaunimas.

J. Dobkovičiūtės - Paukštie
nės dailės paroda So. Bostone 
buvo rugsėjo 17-23. Aliejiniais, 

Brooklvn imperiniais, kazeiniais, paste
liniais ir vandeniniais dažais 
pieštų paveikslų buvo per 60. 
Kelioliką jų bostonEkiai įsigijo. 
Paroda laikoma gera ir labai 
nusisekusi. Ta paroda netrukus 
aplankysianti New Yorko bei 
Brooklyno lietuvius.

Viesulas, ne iš didžiųjų, pe
reitą savaitę praėjo per Bosto
ną, tik įkyriu lietum gerokai 
užliedamas. Gyventojai buvo 
pasirengę blogesniam atvejui. 
Uraganas sudužo jūroje, ne
betekdamas galios.

Lietuviai kitur. Chicagoje yra 
išleista knyga apie N. Angliją 
“Exploring New England” by 
Clifford Harold B. Leidinys su 
paveikslais. Jame yra'įdėtas ir 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio šokėjų šokio paveiks
las.

PROF. DR. J. ERETAS

Prof. dr. Juozas Eretas at
vyksta į Bostoną šios savai
tės pabaigoje ir sustos pas dr. 
Juozą Leimoną. Abu Lietuvoje 
buvo Pavasario S-gos, katalikiš
kojo jaunimo vadai. Bostono 
LB apylinkės pakviestas, prof. 
J. Eretas spalio 7, šeštadienį, 
7 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėje padarys pranešimą 
apie dabartinę Europos ir Lie
tuvos padėtį. Sekmadienį, spa
lio 8, 2:30 vai. šv. Petro pa
rapijos salėje kalbės katalikiš
kos akcijos klausimais. Paskai
tą užprašė prel. Pr. Virmaus-- 
kis ir ateitininkai. Popiet sve
čias žodį tars Balfo skyriaus 
bankete, kuris prasidės 5 vai. 
Liet. Pil. dr-jos salėje. Visi ma
loniai kviečiami pasiklausyti re
to svečio ir puikaus oratoriaus.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA

Direktorius
JOKOBAS J. STUKAS

WEVD - 1330 kiL 97,9 mg. FM
New York, N. Y.

Šeštadieniai* nuo 5 iki 6 vai. popiet 
Rastinė: 1264 White Street

Hillside, New Jersey
Tel. W A verly 6-3325

#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vid.*

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas

P. VIŠČINIS 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilocikly 
FM bang. 105.7 megacikly 

iŠ
WKOX, Framingham, Mass. 

#

RADIJO PROGRAMA
Seniausia N. Anglijoje 

Vedėjas
STEP. MINKUS

Boston, Mass.
WLYN —1360 kilocycle* 

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

gero susisiekimo, Richmond
. _ SKAUTĖS paukštytės iš New York* Baltijos stovykloje. Nuotraukos R.

Hill rajone. Kreiptis VI 7-8093. Britkau*.

NEW YORKO skautės Baltijos stovykloje (ž. 5 pusi.).

WOODHAVEN, L. I.

Parduodami: 2 šeimų na 
su visais patogumais, prie 
ma kaina. Vienos šeimos 1
privatus namas su patogum 
neaukšta kaina. Abu namai 
toli Jamaica linijos trauki 
Kreiptis VI 9-1060.

rods, pusė tvirtino, kad filmas 
išteisina nacius, kita pusė tei
gė, kad naciai buvo pasmerkti 
tribunolo (du prieš vieną) spren 
dimu. , K. LJ.

Savo pasiekė! Bostoniškis 
Gediminas Margaitis, baigęs 
Kennebunkporto tėvų pranciš
konų gimnaziją gerais pažy
miais, įstojo studijuoti Bostono 
universitetan. Jis dalyvauja Bos 
tono lietuvių tautinių šokių 
sambūryje ir lietuvių parapi
jos chore.

Lietuviu gimnazijon, tėvų 
pranciškonų vedamon Kenne- 
bunkporte, Me., iš Bostono į- 
stojo 5 lietuviai: į pirmą kla
sę — 2, į antrą — 1 ir į ket
virtą — 2.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą 19 

ONOS IVAfiKIENftS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mas*. 
Off. Tel.: AN 8-4618 
Re*.: AN 8-5961

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

STEPO AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Bateamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
X BROOKLYN, N. Y.

Freedomhouse šių metų tai
kos premiją paskyrė Vakarų 
Berlyno burm. Willy Brandt. 
Jam rengiamas iškilmingas pa
gerbimas Commodore viešbuty
je, į kurį pakviestas Balfo rei
kalų vedėjas kun. L. Jankus.

Parduodamas vienos šeimos 
gražus namas su dviem su pu
se miegamųjų. Pilnai įrengtas 
su apšildymu, didelis plotas 
(90x100) žemės, du garažai, ar
ti mokyklos ir krautuvių, prie

RUDENS EKSKURSIJA
HOWE CAVERNS

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

s | AURIESVILLE spalio 15. Autobusas 
važiuos nuo pranciškonų vienuolyno po 
vai. ryte mišių koplyčioje. Aplankysime

non apylinkėje ir įdomius požeminius 
rus — HOWE CAVERNS/ Kelionės rei
dais kreiptis į Darbininko admi- 
straciją telef. GLenmore 5-7281 (vaka- 
is GL 5-7068). Vietas prašome iš anksto

L nes bus tik vienas autobusas.

TRYS ĮSTAIGOS VIENAME NAME

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P*rtwiy Statloa) 

. WOOOHAVEN, N. Y.

SoteOdam garbinga* teMotave* 
StoplyHo* nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL VIrgM* 7-4499
A. Namę pirkimo - pardavimo ir apdraudos
B. Kelionių ir pakratę persiuntimo
C. Advokato

L Čia Tamstos rasite didelį pasirinkimą namų, sklypų, apartamentų ir 
taipogi žemiausiomis kainomis padaryti reikalingą apdraudą ir taksus.

2. Čia Tamstos galėsite pasiųsti į Lietuvą ir kt. kraštus netik nuosavų 
daiktų pakietus, bet ir prieinamiausiomis kainomis pasirinkti aukš
čiausios rūšies angliškų ir kitokių medžiagų.

3. Čia Tamstos gausite iš žymaus advokato teisinius patarimus ir palan
kiausiomis sąlygomis Jūsų bylų vedimus.

A. PETERS (Petrauskas) — PARK HILL REALTY — VI3-I477 
DR. A. ZARSKUS — Baltic Parcel Service - Travel Bureau — VI6-3330 
Advokatai GREY & GREY — Law Offices — VI6-7040 

84-17 JAMAICA AVENUE. WOODHAVEN 21, N. Y.
(Prie pat Jamalča traukinio sustojimo vietos — Forest Parkway)

N mūsų adresą prašome išsikirpti ir pasaugoti, kad reikalui esant lengvai surastumėt.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
H* BALSAMUOTOJAS

Cembridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas Sa
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir I kitus miestus.
Raikai* Saukit*: T*L TR 6-6434


