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Kokio panašumo randa tarp Vakaru kapituliacijos prieš 
Hitlerį Muenchene ir 
Chruščiovu...

Popiežius Paulius VI rugsė
jo 29 šv. Petro bazilikoje ati
darė Vatikano H susirinkimo 
antrą sesiją, dalyvaujant 76 
kardinolam, 8 patriarcham, 
2300 vyskupų ir stebėtojam iš 
21 krikščionių tikėjimo. Sesi
ja truks iki gruodžio 4, bet 
popiežius Paulius VI numatė 
ir trečią sesiją, kaip tai jis pa
žymėjo sesijos atidarymo kal
boje. •
Sesijos siekimai:

Sesija siekia keturių tikslų— 
kalbėjo popiežius — Bažnyčios 
pažinimo, Bažnyčios reformos, 
visų krikščionių vienybės, Baž
nyčios ryšio (dialogo) su dabar
tiniu pasauliu. Pagrindinis da
lykas — kalbėjo popiežius — 
giliau pažinti ir žmogiškiausiais 
žodžiais kuo suprantamiau iš
reikšti Bažnyčios esmę bei mi
siją. Nuo to priklausys ir kal
bamoji reforma, kurioje tiks
liau turės būti apibrėžtos vys
kupų kompetencijos ir nustaty
ti jų santykiai su popiežium. 
Iš čia plauks ir atsakymai į ki
tus du siekimus —vienybę bei 
ryšį su pasauliu.
Vienybės kelias ilgas:

Popiežius sveikino atsiliepu
sius į kvietimą, reiškė viltį, kad 
jo žodžius išgirs ir tie, kurie 
į kvietimą neatsiliepė. Taikyda
mas į ilgus amžius, kurie pra
ėjo be vienybės, apgailėjo ir 
prašė atleidimo tuos atsiskyru
sius brolius, kurie jaučias Baž
nyčios nuskriausti, kaip ir Baž-

Popiežiaus Pauliaus mintys sesijos atidaryme sutiktos kaip tikslesni ir aiškesni • 
pop. Jono XXIII keliai į krikščioniu vienybę ir Bažnyčios tarnavimą vargšam

Kalbos įspūdis tarp 
nekatalikų:

Popiežiaus kalboje stebėto
jus labiausiai patraukę jo žo-. 
džiai dėl vienybės, popiežiaus 
atsiprašymas dėl galimos Baž-

POPIEŽIUS PAULIUS VI

Prezidentas leis
Nikitai kviečius

nyčia atleidžia visas jai pada
rytas skriaudas dėl atsitrauki
mo nuo Bažnyčios.

Popiežiaus žodžiai reiškė vie
nybės siekimą ne tik su “atsi
skyrusiais broliais”, vadinas or
todoksais, protestantais, bet ir 
su nekrikščionių tikėjimo ats
tovais. (suprantama, kad čia tu
rėjo minty žydus, musulmo
nus).. Nerodė popiežius opti
mizmo. kad vienybė būtų grei
tai galima. Bet skelbė, kad rei
kia kantrybės tiriant sąlygas, 
kurios atvestų į vienybę.
Pasaulio pažanga ir atžanga:

Kalbėdamas, kad sesija bū
tų tiltas tarp Bažnyčios ir da
bartinio pasaulio, tą pasaulį po
piežius "vaizdavo neoptimistiš- 
kai. Pabrėžė, kad ne visur ti
kėjimas ir žmogaus teisės turi 
laisvę. “Ar mes galime nema
tyti ir nepažymėti, kad dauge
lis vietų šiame susirinkime yra 
neužimtos? Kur mūsų broliai iš 
tautų, kuriose Bažnyčiai prieš
taraujama ir kokiose sąlygose 
religija egzistuoja tuose kraš
tuose?” Suminėjo religijos ir 
visų žmoniškųjų laisvių, religi
nę, politinę, rasinę netoleran
ciją. Suminėjo taip pat ateiz
mą išplitus žmonijos dalyje. 
Suminėjo mokslinę pažangą 
gamtos pažinime, bet aptemi
mą Dievo pažinime ir dėl to iš
tuštėjusias sielas dabartinia
me pasauly.
Bažnyčios misija tokiame pa
sauly:

Bažnyčia siekia ryšio su 
dabartiniu pasauliu. Ir tegul 
pasaulis žino, kad Bažnyčią ne
siekia nugalėti, bet siekia tar
nauti. nesiekia pasaulį pa
smerkti, bet siekia jį sustiprin
ti, akis labiausiai kreipdama į 
neturtėlius, išalkusius, kenčian
čius, liūdinčius.

Prezidentas Kennedy esąs 
palankus kviečių prekybai su 
Sovietais, beisiąs parduoti 3 
m ii. tonų už 380 mil. dol. Ga
lutinis sprendimas būsiąs po 
prezidento pasikalbėjimo su 
Gromyko. Šen. Fulbright skel
bia, kad nelaukiama didelio 
sipriešinimo Kongrese.

pa-

Nikita šaukia: 
padėtis sunki

Chruščiovas rugsėjo 30 vie
šoj kalboj pareiškė: šiemet der
lius blogas, padėtis sunki. Ka
zachstano plėšiniai nepateisino 
Chruščiovo vilčių. Dabar jis 
kalba vis apie trąšas, kurios tu
rinčios išgelbėti žemės ūkį.

Diplomatai spėja, kad susitar
ti su Vakarais Maskvai neak
tualu. kol reikalas nesutvarky
tas su kinų komunistais ir že
mės ūkio krize. Ar spėjimas 
teisingas, rodys prezidento ir 
Rusk pasikalbėjimai su Gromy
ko.

AMERIKA IR GROMYKO: Tik 
kalbos apie senus dalykus

Valstybės sekr. Rusk tarėsi 
su Vokietijos ministeriu Schroe- 
deriu. 
me. o 
Rusk, 
myko.
tąsi senom Maskvos siūlomom 
temom — nusiginklavimas, 
nepuolimo sutartis, kontrolė 
abipus uždangos, viršūnių kon
ferencija Maskvoje. Pasikalbė
jimus tęs Gromyko su prezi
dentu Kennedy. paskui vėl pa
šnekesiai tarp trijų ministeriu.

nyčios kaltės, kreipimasis ne 
tik į krikščionių tikėjimo žmo
nes. N. Y. Times tvirtinimu, 
nekatalikam popiežiaus kalba 
darė palaftkų įspūdį. Herald 
Tribūne 
daroma 
kalboje 
neturėti 
tautai - 
netikėjimo. Laikraštis pažyfnė- 
jo, kad popiežiaus Jono XXIII 
sukelta banga turi plačių pada
rinių. Ortodoksų Bažnyčia, nors 
Graikijos Bažnyčia ir priešina
si, padarė žymių žingsnių ben
dradarbiavimo su Katalik ų 
Bažnyčia kryptimi (Antroje se
sijoje dalyvauja tik Rusijos or
todoksų 2 atstovai, bet dešimt 
kitų ortodoksų tikėjimų, va
dovaujant Kanstantinopolio pa
triarchui, paskelbė atsišaukimą 
melstis už tikėjimo vienybę). 
Protestantų tikėjimai (nors ir 
tarp jų yra tokių taip pat kaip 
Graikijos ortodoksai) — sako 
H. Tribūne — taip pat rodo 
pagyvėjusio intereso dalyvau
ti pasikalbėjimuose ir bendra
darbiavime.
Paulius šalia Jono:

Sesijos atidarymo proga iš 
naujo lyginamas Paulius VI su 
Jonu XXHI. Pastebimas abiejų 
siekimas tas pats, tik Jo
nas XXIII buvo gaivališkesnis, 
dinamiškesn is, didesnės pom
pos, Paulius VI racionales
nis, santūresnis, labiau palin
kęs į paprastumą. Anot Times, 
Paulius VI savo kalboje buvo 
tikslesnis, aiškesnis, bet gal 
mažiau judrus nei popiežius 
Jonas XXni.

su Anglijos Earl of Ho- 
rugsėjo 28 susitiko jau 
Earl of Home ir Gro- 
Nesutarta nieko; kaltė*

— Italijos komunistų partija 
pasijuto infiltruota Kinijos ko
munistų šalininkų ir 200 jų pa- 
Salinn Pr< mum/ui uline literatūra

atsiliepimu, kas bus 
popiežiaus Pauliaus VI 
minėta prasme negali 

reikšmės kiekvienai 
- betkurio tikėjimo ar

Kitos dienos vedamajame Ti
mes dar iškėlė kitą skirtumą: 
esą Paulius VI yra. kritiškesnis 
nei jo pirmatakas vyriausybėm 
anapus uždangos ir mažiau gai
lestingas komunistam.

— Italijos komunistų Unitą 
laikraštis kritikavo popiežiaus 
Pauliaus VI kalbą. Tai esąs nu
sigręžimas nuo Jono XXIII į 
Pijaus XII antikomunistinę po
litika.

Rugsėjo 29-30 naktį suėjo 
25 metai nuo įvykio, kuris vir
to appeasemento ir išdavimo 
simboliu. Tai Muencheno sutar
tis su Hitleriu, kuria buvo pa
aukota Čekoslovakija, kad bū
tų išgelbėta taika.

Muencheno sutartį pasirašė 
keturiese: Hitleris ir Mussolini, 
Chamberlainas ir Daladier. Ta
čiau istorija taip nukreipė sa
vo šviesas, kad Daladier vardas 
toje sutartyje užmirštas. Atmi
nime liko tik Chamberlainas. 
Anglijos vyras su skėčiu. Atmi'- 
nime jis liko kaip žmogus, ku
ris buvo pastatytas prieš dide
lį bandymą: pasipriešinti pikty-

MUENCHENO SUTARTIES DALYVIAI 1938 rugsėjo 29-30: iš k. Anglijos mirt. ‘pirm. Nevill Chamberlain, 
Prancūzijos min. pirm. Edouard Daladier, Vokietijos Adolf Hitler, Italijos duče Benito Mussolini.

AMERIKA IR DE GAULLE: Atomai
Amerikai kalbantis su Mask

va iš vienos pusės ir kalbantis 
su Nato sąjungininkais dėl lai-

KAPITONO ŽODŽIAI Iš UŽDANGOS
Armijos kapitonas Alfredas

Svensonas, kilęs iš Lietuvos, at
vykęs į Ameriką iš DP stovyk
los Vokietijoje 1949, baigęs

vų apginklavimo atomais iš an
trosios, de Gaulle pagriežtintai 
demonstruoja savo nepritari
mą Amerikos politikai ir ėji
mą savarankišku, nepriklau
somu keliu. Keturių dienų ke
lionę pietų Prancūzijoje de 
Gaulle baigė politiniais pareiš
kimais Lyone. Būtent: Pran
cūzija sveikina Amerikos ir 
Rusijos susitarimą susilaikyti 
nuo atominių bandymų, kada 
jau turi pakankamai atomų pri-

Prancūzija 
eis savu keliu, iki turės nepri-

tolina, gal atomai 

suartintu?

Amerika ir Pakistanas Albertas svensonas vei
Amerika pažadėjo rugsėjo 27 prašneko.

Pakistanui naujos paramos — 
plieno ir geležies gaminių už 
70 miL dol., nepaisydama, 
kad Pakistanas susitarė su ko
munistine Kinija ir dabar siun- 
čioja delegacijas. Pakistanas pa
sirašė sutartį ir su Maskva, iš prieš Ameriką. Ėmė kalbėti jau, 
kurios '
mento. 
nų.

gaus 100,000 tonų ce- 
o iš Lenkijos 30,000 to-

— Brazilijos gubernatoriai 
Rio de Janeiro ir Sao Paulo 
miestuose atsisakė priimti Ti-

Scrantono universitetą, pabė
gęs šiemet gegužės 4 į rytų Vo
kietiją. vėl pasiskardeno. Rytų 
Berlyne rugsėjo 30 buvo pa
kviesti vakarų korespondentai, 
ir jiem Svensonas pareiškė, 
kad jis pabėgęs politiniais mo- sigaminusios, bet 
tyvais, pasiliekąs rytų Vokieti
joje, dirbąs radijo tarnyboje 
propagandoje svetimom , kal
bom; gal vieną dieną galėsiąs 
pasakyti, kad jis jau esąs ko
munistas; kritikavo Amerikos 
užsienių 
skelbė, kad Ameriką vieną die
ną valdys komunistai. Jei buvo 
paskelbta, kad jis rugsėjo 2 at
vykęs rytų Berlyne į Reuthe- 
rio informacijų agentūrą ir pa
sisakęs, kad pasienio sargybi
niai jam išmušė dantis, kai jis 
norėjęs grįžti į vakarus, tai jis 
to nieko nežinąs ir neatsime-' 
nąs. nes tą dieną savo bute jis 
su kompanija buvęs nugėręs.

Vienas iš korespondentų pa
stebėjo, kad Svensonas kalbė
jęs atsargiom iš anksto išmok
tom frazėm.

bei ar jai nusilenkti išduodant 
sąjungininką. Chamberlainas li
ko istorijoje nusilenkimo pik
tybei personifikacija, simboliu, 
kaip Norvegijos min. pirminin
kas Qu‘islingas liko su nepamė- 
glmu tariamo kolaboranto sim
boliu. •

Atsižvelgdamas į žmogaus 
pastatymą pasirinkti nusilenki
mą piktybei ar jai pasipriešini
mą, Christian Science Moni- 
♦or nelauktai palygina Muen
cheno įvykį* su mūsų laikais, 
kada susikerta dvi didesnės ga
lybės negu Muencheno lai
kais. Nebe Hitleris ir vakarų 
sąjungininkai, bet globalinės 
jėgos, kurias patogumo dėliai 
vadiname Rytais ir Vakarais.

Tada sąjungininkai buvo pa
statyti prieš pasirinkimą išduo
ti Čekoslovakiją ar ją ginti. 
Šiandien Čekoslovakija nėra su
sikirtimo objektas. Čekoslova
kija jau seniai paaukota Stali
nui be pasipriešinimo iš Vaka
rų pusės. Chr. Sc. Monitor sa
ko, kad Vakarai pastatyti da
bar prieš kitokį pasirinkimą— 
prekybą kviečiais... Ir N. Y. 
Times pripažįsta, kad kviečių 
prekyba su Sovietais išaugo į 
vieną iš patraukliausių Ameri
kos politikos klausimų šaltojo 
karo istorijoje.

Šis klausimas visu svoriu iš
kyla ne prieš Anglijos ministe- 
rį pirmininką. Chamberlaino į 
pėdiniui dabar rūpi ne appea- 
sementas ar jam pasipriešini
mas; jam užtenka rūpesčių su 
Profumo skandalu, kuris, sa
ko Monitor, pasaulio akyse nei
giamoje šviesoje išryškino ang
lų moralę. Tai kas kad Kana
da savo kviečių prekyba buvo 
pirmesnė už Ameriką. Sako, ir 
Daladier padėjęs parašą anks
čiau. bet išdavimo atminimas 

.teko Chamberlainui. Pasirin
kimo bandymas istorijoje su 
kviečiais tenka Amerikai, ku
rios vardu sprendimas ką pasi
rinkti kris prezidentui.

Amerika supranta, kad tai 
nėra tik prekybos reikalas. N. 
Y. Times tatai pabrėžia: esą 
visai aišku, kad bet kuris pre
zidento sprendimas būtų poli
tinis sprendimas, kuris pakeis
tų iš pagrindų vidaus ir užsie
nio politiką. Tai pasirinkimas 
priešintis komunizmui ar prisi
pažinti šaltąjį karą pralaimėjus.

Belieka pridėti, kad Cham
berlainas buvo gundomas tau
riu idealu —“laika”. Pasirašęs 
tarėsi atlikęs žygį, kuris užtik
rins “taiką mūsų laikam”, nors 
nepraėjo nė metai, ir Hitleris 
žygiavo karo žygiu. Amerika 
gundoma kitokiu idealu — So
vietų auksu, kuris išbalansuo
siąs Amerikos užsienio preky
bą. pakeisiąs dolerio vertę. 
Gundo vertybe, kuria komu
nistai paniekinamai apibūdina 
kapitalizmą.

klausomą atominę jėgą, kad 
nepriklausytų nuo J. Tautų nei 
nuo Nato, kada bus liečiami 
Prancūzijos interesai.

Dar labiau santykius įtem
pė tarp Amerikos ir Prancūzi
jos žinia, kad Amerika pasiū
lė Vokietijai naudotis Ameri
kos bazėm Prancūzijoje kariuo
menei treniruoti. Prancūzija tai 
palaikė derybom už jos pečių 
ir paskelbė, kad sutartį suda
rė su Amerika, ne su Vokieti
ja.

O Amerika žino, kad be susi
tarimo su Prancūzija sunkėja 
susipratimas ir su Maskva dėl 
Europos. N. Y. Times vedama
jame patenkintas, kad Vokieti
ja eina su Amerika, kad nau
jasis kancleris bus lankstesnis 
bendradarbiavimo ieškant su 
Sovietais. Tačiau pripažįsta, 
kad klausimas pasunkėja, jei 
susitarime nedalyvauja Prancū
zija. Laikraštis iš naujo siūlo 
duoti Prancūzijai paramą ato
minei bombai gamintis ir tuo 
būdu grąžinti bendradarbiavi
mą.
OPOZICIJA PRIEŠ 
De GAULLE

. Prezidentas de Gaulle pas
kelbė. kad norės būti išrinktas 
vėl 1965 rinkimuose. Opoziciją 
puolėsi organizuoti Ikię radika
lų vadai — buvę ministeriai 
Maurice Faure ir Francois Mit- 
terand, o taip pat senato pir
mininkas Gaston Mounerville. 
Jie nori sudaryti bendrą opo
zicijos sąjungą su MRP ir so
cialistais. MRP linkus į tą są
jungą. bet socialistai labiau 
linkę dėtis su komunistais į 
opoziciją. Masėje, kaip rodė vi
zitai po provinciją, de Gaulle

BALTIEJJ RŪMAI:

— Darbo savaitę teks trum
pinti? Prezidentas Kennedy pa
reiškė Kalifornijoje, kad ry
šium su automatinėm maši
nom fabrikuose darosi aktualu 
trumpinti darbo savaitę. Kita
dos darbo savaitė buvo 58 va
landos, paskui 48. dabar 40, o 
unijų sąjungos prezidentas Mea 
ny jau siūlo 35.

— Prezidento sprendimo lau- 
kiadėl kviečių pardavimo So
vietam. Iki to sprendimo dery
bos tarp Amerikos eksportinin- 
kų ir Sovietų delegacijos Kana
doje rugsėjo 27 nutrauktos.

— Baltieji Rūmai stengiasi 
paveikti senato finansų komi
siją. kad mokesčių mažinimo Į- 
statymą svarstytų tuojau. Ko
misijoje reiškiasi didelio noro 
įstatymo svarstymą nustumti 
iki po naujų metų. Komisijos 
pirm. Byrd nori prijungti prie 
nauja. biudžeto svarstymo.

— Atstovu Rūmų komisija.
28 apmėtė akmenim ir apspjau- vadovaujama kongr. John E. 
dė draugus rusus Daireno uos- Mass.krugsėjo 30 paskelbė kal
te, o taip pat išvarę juos iš tinimus valstybės departamen- 
parkų ir klubų. Taip skundžia- fui, kad slėpė žinias apie pade*

ir rasinę politiką;

Castro — su Maskva ar su Kinija?
Castro nustojo savo kalbose

linksniavęs Sovietų pagalbą

kad Kuba turi savo politiką ir 
kad reikia pasitikėti savo jė
gom. Daromos išvados, kad 
Castro jaučiasi galįs netekti 
Maskvos paramos ir būti jos iš
duotas, jei Amerikai sektųsi su-

simais. Būdinga ir tai, kad 
Castro rugsėjo 26 paskelbė Ku-- 
bos-Kinijos draugiškumo savai
tę-

— Kinijos draugai rugsėjo

AMERIKA IR ISPANIJA
Amerika ir Ispanija rugsėjo 

26 sutartį, sudarytą 1953. dėl 
bazių uostuose sutarė pratęsti 
penkeriem metam. Ispanija ne
išsiderėjo vietos Nate. bet ga
vo naujus 100 mil. dol. per ke
lerius metus iš Amerikos im
porto eksporto banko.

— Vokietija pasirašė sutartį 
pristatyti Sovietam 250.000 to
nų miltų už 20 mil. dol. Tai iš 
kviečių, kuriuos Vokietija ga
vo iš Amerikos, pastebi N. Y. 
Times.

— Indijoje ministerio pirmi
ninko Nehru autoritetas susvy
ravo visose partijose dėl nesu
gebėjimo paruošti Indiją nuo 
Kinijos invazijos.

— Čekoslovakijos turistų
grupės 4 asmenys Palermo 
mieste pasiprašė azylio; taip



jau daugiau nei vieno pąsisa- f*
atominės gamybos
kurios 
vietam. Amerikos

nuomonėm pat^ti tekias disku- . Soviehfii ?iaitoma botu pašilai-O
sijas surengė Foundation for Diskusijose buvo’ prnpintas kyti tarp dviejų atominį mono-J 

'■Foręign; Affairs (centras Chi- prezidento Kennedy pasikalbę- P°4- Tai esąs taip pat nedrau- j

• ziją. Jei atominis .klausimas ne-, ja 
bus sutvarkytas galįs, $ikilti'| 
Nato.

Anglijos pozicija nebuvo pa- i 
guodžianti nei prancūzam nei^l 
juo labiau vokiečiam. Prof. C. .1 
E. Carrington, karališkojo ins- 1 
tituto užsieniniam reikalam | 
buv. narys, kalbėjo, kad Ang- I 
Ii ja žiūri’į Sovietus grynai po- I 
litiškai, t.y. laikysis koegzisten- I 
cijos, kol Sovietai nerodo agre
sijos pačiai Anglijai. Šiaip An- I 
glija labiau susirūpinusi dėl In
dijos nei dėl Vokietijos. ' j

Toki faktai bei motyvai bu
vo anose diskusijose dėstomi. 
Jie verčia vokiečių ir prancū-.J 
zų intelektualus žiūrėti į Ame-, J 
riką vis labiau kaip “į nepatiki 
kimą sąjungininką”. ’ |||
IŠVADOS 15 TOKIO i 1
VERTINIMO: /!

Esą mintys buvo nukreiptos j 
labiausiai į Vokietijos-Prancū- - 
zijos sąjungą. Jei tiksliai infor
mavo Chicago Tribūne, tai Vo- 
kietijosPrancūzijos sąjunga lai
koma “giliausios reikšmės da
lyku dabarties istorinėje raido
je”. Europinių ekspertų šioje 
konferencijoje įsitikinimu, va
karę Europa, vadovaujama Vo- 
ktofijos-Prancūziįos, *u nepri
klausoma atomine jėga, yra bū
tina norint atsispirti sovietinei 

» agresijai gabalais ir eventualiai 
norint grąžinti laisvę ryty Eu- 

į ropei. . '

ą v ėžgoik drengė su Institutu rytu 1961 su Chruščiovo žen- giškas veiksmas prieš Prancu- 
“T““ ............ ' - ’*• * --------

><dfentras WiesĮn3ešek .Diskus?
buvo. Więstedene, Vokieti- 

\ ?Pągal dneago Tribūne 
4 iitfannacijas dalyvavo* daugiau 

kaip 100/amerikiečių ir euro
piečių (taip jų buvo ir kongr. 
Derwmski).

Svarstant vakarų Europos 
integraciją ir rytų Europos atei- ___________ ______ __
tį, sustota slaugiausia prie Mas- sekretoriaus padėjėjas, kongre- 
kvoje sudarytos atominio drau- sinėje komisijoje liudijo, jog 
dimo sutarties ir Prancūzijos vyriausybė atšaukė Kubos ka- 
Vokietijos bendradarbiavimo. rantiną, nereikalaudama paša

linti iš Kubos rusų kariuome
nės, nes tai “būtų galėję padi
dinti atominio karo riziką”..

Europiečiai — informuoja 
Chicago Tribūne — klausia: 
kaip iš J. Valstybių, kurio* at
sisakė ginti laisvę Kuboje, per 
90 mylių nuo Floridos, galima 
laukti, kad jos gintų laisvę va
karę Berlyne arba net vakarų 
Europoje, jei tai bus atominio 
karo rizika?

Baronas Gutenbei^ (parla
mento narys) priekaištavo, kad 
Amerika ir Anglija nesitarė su 
Vokietija dėl atominės sutar
ties sutikdamos su formule, kuri 
leido rytų Vokietijai pasirašyti

vidurio Europoj reikalam tti Adžubejum. Prezidentas ta-

tartį tarp Nato ir Varšuvos blo
ko; paneigė siekimą sujungti 
Vokietiją; teigė, kad susitari
mas dėl Berlyno užtikrinsiąs 
“taiką šiame šimtmetyje vidu
rio Europai”.

Europiečiai taip pat priminė, 
kad Edwin M. Martin, valstybės

KAIP VERTINAMA 
SUTARTIS:

Atominė sutartis buvo verti
nama kaip pirmas žingsnis i 
“taikingos koegzistencijos” ap- 
peasementą, kuris veda į dvie
jų Vokietijų ir Europos nuola
tinio padalinimo pripažinimą. 
Boris Meissner. Kielio univer
siteto profesorius, aiškino, kad 
sutarties išvada — Sovietų. Są
jungai bus leidžiama “inkorpo
ruoti rytų vidurio Europą į pa
saulio revoliucijos bazę”. Jis 
priminė, kad Stalinas, ne 

Chruščiovas, pirmasis pasiūlė 
taikingą koegzistenciją, o Ch
ruščiovas, kuris suprovokavo 
Berlyno krizę ir “žengė iki ato- atominę sutartį, 
minto karo briaunos Kuboje", 
savo darbais yra didesnis avan
tiūristas negu Stalinas.

Buvo vertinama, kad Ame
rika į šią Chruščiovą avantiū
rą leisis.

, Pulk. F.O. Miksche, karinis 
patarėjas prie prezidento de 
Gaulie, kaltino, kad Amerika 
“nedraugiškai elgias su savo

■ draugais”. Paryžiuje esą verti
nama nedraugišku veiksmu, jei

DARBININKAS

KONGRESUI. rtAfKM-Irtt oSTERTAG (R.-N. Y.), įnešęs naują rezoliuci
ją Lietuvos laisvinimo ftųcalii.

J Trisdešimt septintoji rezoliucija
' ' "t .

Los Angrito, CaM. — “Lie
tuva, Latvija, kaip ir 
visi kiti pas^iyfio kraštai, turi 

- teisę į laisvę! nepriklausomy
bę” — ka*££> kongresmanas 
Harold C. Ostertag (R.-N. Y.) 
rugsėjo 18 d. JAV Kongrese, į- 
nešdanas nafiją rezoliuciją (H. 
Con. Re& .2JA>v Pabaltijo kraš
tų laisvinimo^ reikalu. Tai jau 

nės. Seimo atstovai suvažiuoja 37 rezoliucija Lietuvos bylos 
gą, ėmėsi ir jį vertinti. Visi lai- su seimu susijusiais paren- ne i studijų dienas, o į par- 
kraščiai teigiamai vertino daly- gįmais seimas vertinamas tei- lamentą spręsti gyvybinių lie- 
vių gausumą — atstovų ir sve- ....................
čių. Iš visų kontinentų buvo

PO PASAULIO BENDRUOMENĖS SEIMO
. • . - .2.

studijinę dalį nuo parlamenti-Spauda, informavusi apie Pa
saulio Bendruomenės seimo ei-

SPAUDA

giamai. “Lyginant antrąjį PLB 
seimą su pirmuoju, buvo aki- 

po atstovą, atsiųstą ar bent de- vaizdu, kad savo turiniu jis jau
leguotą (nors keista buvo ma
tant, kad iš Australijos dalyva
vo pora atvykusių kaip svečiai, 
•o Australijai atstovu buvo Įga
liotas Amerikos gyventojas!). 
Dėl svečių — “seimo dalyviai 
svečiai savo vaidmenį atliko. 
Jie buvo papildomieji visų lie
tuvių ženkliniai atstovai, ‘gyvi 
dokumentai’, liudiją, kokio 
platumo lietuvių visuomenės 
sluoksniai yra jautrūs dalyviai 
viso to, kam seimas buvo susi
rinkęs”, vertino Dirva rugsėjo 
13.

Ir savo turiniu, darbų kiekiu

‘suaugesnis’, brandesnis už pir
mąjį” (Dirva). Seimas “parodė 
bendruomenės įsitvirtini m ą 
mūsų išeivijoj. Tai ypač paste
bėjo tie, kurie dalyvavo pirma
me seime Niujorke. Esą antra
sis seimas buvo gyvesnis, drą
sesnis ir daugiau orientuotas”, 
teigia T. Žiburiai vedamajame.

Ateities seimam T. Žiburiai 
padaro kai kurių išvadų iš ant
rojo seimo trūkumų. Būtent: 
“Seimo atstovai turi būti ren
kami ne Bendruomenės tary
bų. bet plačiosios visuomenės”: 
programoj “reikėtų išskirti

tuvių išeivijos reikalų”. Įspėja 
dar ir dėl trečio dalyko — dėl 
"partinio skverbimosi" į bend
ruomenę. “Partijų veikėjai, ku
rie nuolat stengiasi pravesti sa
vo idėjas, pirmoj eilėj kreipia 
dėmesį ne į asmens vertę, o 
partinę priklausomybę... Ben
druomenė tol bus bendruome
nė, kol išsilaikys ant neparti
nio pagrindo”.

Keleivis rugsėjo 13 kaip tik 
nukreipia dėmesį ir matuoja 
bendruomenės išrinktą valdy
bą “partiniu pagrindu”. Esą 
naujoji valdyba, kurion išrinkti 
esantieji Clevelande, susidedan
ti “tik iš tautininkų ir fronti
ninkų” ir “ten nėra nė vieno 
žmogaus, kurs būtų Vliko ar Al
to nuoširdus rėmėjas”. Išvadi
nęs juos “gruodinės. ar dikta
tūrinės Lietuvos kūrėjais, Vliko 
dezertyrais, priešvilkinių gru
pių pasekėjais”, norėjusiais 
nudaigoti tiek Altą, tiek 
Vliką”, rodo daugiau sim
patijų valdybai, buvusiai Toron
te. Laikraštis 
rašo: “o nėra 
dalykas, kad 
neprabiltų ir 
jų politiniams broliams fronti
ninkams ir parodytų jiems, 
kad Lietuvos laisvinimas iš 
maskolių vergijos ... visuomet 
turėtų būti pirmoje vietoje ir 

[;'■ šiaip pareigai turėtų nusilenkti 
smulkūs partiniai reikaliukai, 
ar asmeniškos savimeilės už-

klausimu šiame Kongrese nuo 
sausio 9. Rezoliucijos reikalu 
į kongresmaną H.C. Ostertag 
buvo kreipęsi Rochesterio lie
tuviai: J. Jurkus (LB apylinkės 
vardu), kun,;ikleb. F, Valuke- 
vičius, prof. dr. Ą. Klimas, P. 
Jurlen-Jurgelionis, rašytojas J. 
Jankus, pulk. Pr. Saladžius ir 
kt. Į kongresmaną Ostertag tuo 
pačiu reikalu buvo kreipęsi ir 
Rochesterio latvių ir estų vei
kėjai.

Kongresmanas H.C. Ostertag 
paruošė specialų pareiškimą 
spaudai ir jį išsiuntinėjo viso

AR ŽINAI

1963 m,, spalio 1 d., nr. 66.

. Siuskite i Lietuvą ir ssse.;
\ DO^'AHU'ŠlONTlNiUt

— gerą atraižą medžiagos paltui. kostiumui. suknelei' Pa

MRpnstel žemom URMO KAINOM 

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118.125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 

Cor. OELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVAS ATVIROS KASDItlN IR SRKMADIEN >AIS 
IŠSKYRUS SESTAD1ENTUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 -AK

8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, UK**lniškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų 

arba IND traukiniu 0-6 Avenue Ud Delancey S'ueet.
Atsineškite tj skelbimą, • kuris bus ypatingai įvertintas

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 pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-83 19 New York 2, N. Y.I 200 Orchard S+.

krašto didiesiems amerikiečių 
dienraščiams. Tame pareiškime a 
kiek plačiau pasisako visų Pa- j) 
baltijo kraštų laisvinimo reika
lu. Šiuo, savo žygiu kongres
manas Ostertag užsipelnė visų 
lietuvių didžią padėką ir pagar
bą. Prisiminkime jį trumpais 
padėkos laiškučiais, presuoda
mi juos jam: - The Honorable 
Harold C. Ostertag, House Of-' 
fice Buiiding, Washington 25, 
D.C.

Rezoliucijoms Remti Komite
tas ragina kiekvieną lietuvį 
kreiptis i savo kongresmaną 
naujos rezoliucijos įnešimo rei
kalu. Juo daugiau turėsime re
zoliucijų, tuo lengviau vieną iš 
jų pravesime JAV Kongrese. 
Šiame reikale komitetas mielai 
visiems talkininkauja. Rašyti 
tiesiog komiteto pirmininkui: 
Mr. L. Valiukas, Post Office 
Box 77048, Los Angeles, Cali- 
fornia, 90007. IT.

WEISS & KATZ, INC. !|
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GB 7-1130 |

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA g
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ s

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. R
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius j nšsienį. ;
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau ;

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasiaūrėti! |

DABAR JŪS GALIT&APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraStus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, NewYork 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį. . . . .... . Licensed by V/O Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinktiną 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-

betgi su viltimi 
visai negalimas 

lietuviška sąžinė 
tautininkams bei

Kaip Maskvoje reikia pirkti automobilį
Maskvoje yra 6 mil. gyven

tojų, o visoj Sovietų Sąjungoje 
per metus gaminama tik 150, 
000 automobilių. Didžioji dalis 
jų tenka valdžios įstaigom, pri
valiem asmenim tik maža da
lis. Norint automobilį pirkti, 
reikia įsirašyti į eilę. Paskui 
nueiti į pardavimo patalpas*ir 
gauti numerį, šiuo mėtų sąra
šas uždarytas nuo 1956. Kurie 
įsirašė prieš 7 metus, jiem 
šviesi viltis gauti automobilį at
einančių metų liepos mėn. — 
keturių cilinderių vadinamą 
“Volgą” arba gruodžio mėn. 
“Moskvičių”. “Volga” dabar 
parduodamas už 5,500 rublių

f ' gaidos”.
I Tuos žodžius skaitant, kyla 
I ir kita viltis — kad kada nors
I tiem, kurie tokiais žodžiais ki-
I tus vertina, prabils sąžinė žmo-
I nių taip nerūšiuoti ir neįtari-
I nėti, jog kitiem Lietuvos lais-
I vės reikalams mažiau rūpi. Ta-
I da dings ir partinių reikalų
I “skverbimasis” į bendruo

menę.
Jei Keleivis nukreipė dėme- 

———— j i ■ ■ ........................... J sį specialiau į “partinius” rei-
MIUNCHCNAt, kur prtei 25 metu* rugsėjo 29 buvo pasiratyta sutartis, kalus, tai Dirvai Specialiau pa- 

*• «imtw»4li* ftutarti Mitivri* Mus. ... . .... rx:_

žiūri, kad seimo posėdžiai vy
ko vis parapijų salėse. “Taip ir
susidarė ant seimo kaktos ‘pa
rapijinis’ antspaudas” Galima 
neturėti simpatijų parapijai, ga
lima vengti jų salių ne dėl to. 
kad jos būtų netinkamos sei
mo posėdžių reikalui, bet kad 
jos parapiją salės. Bet tokis 
pomėgis, kai jis keliaipas vie
šumon, vargiai yra bendruome
ninės dvasios išraiška. Turėtų 
atrodyti, kad mažiau svarbu, 
ar salė yra parapijos ar tauti- 
ninkę namai, bet svarbu, kad 
salė būtų gera. Ten, kur para
pijos suorganizuoja modernias

(6,160 dol.), “Moskvičius” už- 
3,200 rublių. Tada bus atidary
tas naujas sąrašas.
Kada erai atvėsta

Oras visoje žemėje atvėsta. 
Atvėsime ciklas prasidėjo nud 
1940 ir truks kebas dešimtis 
metų. Amerikoje pastebėta, 
kad šiemet daug kur vasara 
buvo vėsesnė. Taip pat Angli
joje, Prancūzijoje. Portugalijo
je ir drėgniau ir vėsiau nei pa
prastai. Taip pareiškė dr. M. 
Mitchell. Amerikos metereolo- 
gijos stoties vedėjas.
Ką reiškia rūkyti atletui

Amerikos medikų sąjunga 
paskelbė, kad atletai turėtų ne
rūkyti. Nuo rūkymo atletai su
silaukia kvėpavimo sutrikimų.

e NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue -------------------AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. - 135 W. 14th Street -- --------- CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y, — 370 Union Avenue ------------ EV 4-4952
e BROOKLYN 7, N. Y. - 600 Sutter Avenue -------------. Dl 5-8806
• ATHOL, Mass. — 61 Mt Pleasant Street------------------- CH 9-6245
e BOSTON 18, Mas*. - 271 Shawmut Avenue----------------Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. - 332 Fillmore Avenue ------- ;----- TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue---------BR 8-6966
e CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street _   WA 5-2737 
o CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road —— TO 1-1068
• ’DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue------------- VI 1-5355
• GRAND RAPIOS, Mkh. — 606 Bridge SL, N.W------- GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ------- TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av^ Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N.J. — 76Ž Springfielo Avė. ____ ES 2-46tk>
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ------------ Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė, ---------------  GR 6-2681
o LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. - 126 - 4th Street-----------------------FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. -428 SpringfieM Avenue  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. - 509 Congreu Avė.---------------LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J.-99 Main Street----------------------MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street --------------------- GR 2-6387
• PHI LA DELPHI A 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ____ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. - 1015 E. Carson Street -----  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street--------  Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. - 6 John Street ------------------- PL 6-6766
• WORCESTER, Mm. - 174 Millbury Street -- ------- ■- 8W S-2868

URANE SAVINOS &LoanAssociation

STRONG 
FAMILIES 
KEEP 
AMERICA 
STRONG
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Buy u.s. 
SAVINGS 
SONDS

B. B. PIETKIEWICZ, Pro*. .
47 and Rockwcll Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta autorfiobiliams

41/2% INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai j<lėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mok a nu sausio ir liepos 31 d.
Pražome aplankyti nauj* mūsų narna.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9 00 ryto S.30 vakaro; Antrad. ir
penktadien) 9 00 ryto — 5:00 vakaro; ««etadie 
900 rvto - 12.00 dienos. TreC»adieniaui uždaryta.
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MRHNMKAS 910 W!LLQUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN 21, N. Y- 

GLeatmore 5*7281
By FRANCISCAN FATHERS

ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS
Sac^nd-daM poctaga paM at BrcoMya Poat Offiea

Kas gali, rūpinasi grįžti
Pasikalbėjimas su K. Čibiru apie P. Amerikos lietuvius

!$»»•? ? W

■n
Auguct pabllahed we*kly.

prenumeratos kaina SubacrtpUon per yeer 97-00
Laikrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. r«d_ S. SU2IEOELIS

Stralpanius ir koraapoadencilaa redakcija taiso savo nuožiOra. Nenaudoti ctraipn- 
olai saugomi ir gražinami autoriams praiant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebū
tinai iireiikia reoskeiios nuomone. Už skelbimų turini ir kalba redakcija neatsako.

Omnia instaurare in Christo
Visa atnaujinti Kristuje — 

buvo popiežiaus šv. Pijaus X 
pagrindinis siekimas ir šūkis. 
Jisai tai išdėstė pirmoje savo 
enciklikoje: Ę supremi aposto- 
latus cathedra — 1903 spalio 
4. šiemet tai pagarsėjusiai en
ciklikai sueina 60 metų.

★

. šv. Pijus X popiežium buvo 
išrinktas 1903 rugpiūčio 4, mi
rus Leonui XIII, žinomam savo 
socialinėm enciklikom. Pijus X 
daugiau žinomas eucharistinio 
sąjūdžio skatinimu. Renkant ji 
popiežium pradžioje tegavo 5 
balsus iš 62.. šeštame balsavi
me jo vardas jau pasikartojo 
50 kartų. Norėjęs išvengti tų 
sunkių pareigų, bet išrinktas, 
susijaudinęs pratarė: mano pa
stangos bus nukreiptos rūpin
tis visa atnaujinti Kristuje. 
Tais žodžiais jis priminė šv. 
Pauliaus laišką efeziečiam.

šv. Paulius laišką efeziečiam 
rašė iš nelaisvės Romoje. Po 
ilgo vargo, kančių ir didelių 
kelionių tai buvo tartum koks 
testamentas to vadinamo Tau
tų apaštalo. Vokiečiu žymus 
mokslininkas ir teologas kun. 
dr. J. Holzneris. parašęs pati 
stambiausi ir geriausi veikalą 
apie apaštalą šv. Paulių, nuro
do, kad nė vienas jo laiškas 
neturi tokio iškilmingo tono ir 
taip stiprios išreiškos, kaip ta
sai, rašytojas efeziečiam. Tai 
tartum “koks religinis himnas 
pereinąs Į mistiką ir tokią gi
lią, lyg apaštalas būtų vizijos 
pagautas” ir matės, kaip visa, 
kas yra danguje ir žemėje, lai
ko pilnvbei atėjus, visuotiniu 
atsinaujinimu susijungia Kris
tuje.

Enciklikoje, kuriai paimti šv. 
Povilo žodžiai, šv. Pijus X rei
kalauja trejopo atsinaujinimo: 
religinio, moralinio ir sociali
nio. Religiniam gyvenimui rei
kia daugiau uolumo ir pamal

dumo, moraliniam — doros 
dėsnių tvirto laikymosi, sociali
niam — teisingumo ir artimo 
meilės. “Mes turime Bažnyčiai 
grąžinti tuos, kurie yra nusi
gręžę nuo Kristaus išminties”. 
Atvesti juos į Dievą tegalima 
krikščionišku uolumu ir geru 
pavyzdžiu. Tam darbui yra pla
ti dirva šeimoje, mokykloje, vi
suomenėje ir valstybėje. Tas 
šv. Pijaus X skatinimas rado 
gyvą atgarsį ano meto krikščio
niškam pasaulyje. Jis siekė ir 
Lietuvą.

Ateitininkai buvo lietuvių 
tautos atsiliepęs balsas. Jie į- 
sikūrė kaip tik tuo metu, kai 
tolėjimas nuo Dievo buvo ap
ėmęs ir persmelkęs mūsų švie
suomene, ėjusia mokslus nihi
listinės ir ateistinės dvasios ru
su mokvklose. Iš tos dvasios 
gimė ir bolševizmas, kurio var
das pirmą kartą pasigirdo taip 
pat 1903 metais iš rusų socia
listų konferencijos Londone. 
Tai buvo klaidus kelias, užlū
žęs dabar išgyvenamoje ne tik
tai lietuvių, bet viso pasaulio 
įtemptyje. Kas buvo šv. Pi
jaus X pasakyta, šiandien dar 
aiškiau matoma: “nėra buvę 
kartos, kuri būtų taip nutrau
kusi sandora su dangumi, kaip 
mūsiškė”. Mūsų tautoje atėiti- 
ninkai stengėsi ir tebesiekia tą 
sandarą sugrąžinti.

Idealas, be abejo, niekada vi
suotinai nepasiekiamas, nes ki
taip jis nebūtų tikras idealas. 
Idealas nurodo kelią, skatina į- 
tempti jėgas, palaiko ryžtą, Į- 
prasmina gyvenimą. Paklydi
mai, suklupimai ir nuolinkis 
nuo aukščiausio idealo yra žmo
giškos‘silpnybės, bet jos idealo 
neužtemdavo ir nepaneigia, bet 
tik labiau pabrėžia jo buvimą. 
Nereikia nusiminti dėl prie
kaištu nei dėl kritikos, bet tu
rėti ištvermės siekiant visa at
naujinti Kristuje.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime (Toronte) Kad* 
mieras Čibiras atstovavo Uru
gvajaus lietuviam. I seimą va
žiuodamas, trumpam buvo su
stojęs New Yorke. Išvykdamas 
į Urugvajų (išvyko rugsėjo 26), 
taip pat svečiavosi pas dr. Hen
riką Lukaševičių Woodhavene 
ir buvo apsilankęs Darbinin
ko redakcijoje. Su retu svečiu 
iš tolimų kraštu teko pasikalbė
ti įvairiais klausimais apie Pie
tų Ameriką, jos lietuvius ir te
nykštį gyvenimą.

KAS TAS SVEČIAS?

Kazimieras Čibiras yra vil
nietis, žurnalistas. Nepriklau
somos Lietuvos laikais redaga
vo marijonų leidžiamą šaltinį. 
Kai kan. F. Kapočius statė Pri
sikėlimo bažnyčią, jis buvo ko
miteto reikalų vedėju ir drau
ge su kanauninku lankėsi A 
merikoje rinkdamas aukas sta 
tybai.

Pirmą kartą bolševikam oku 
pavus Lietuvą, K. Čibiras pasi 
traukė į Vakarus. Trumpai bu 
vo Berlyne. 1941 išvyko į Bue 
nos Aires, Argentinon, ir pri< 
Lietuvos Pasiuntinybės Pietį 
Amerikoje pradėjo informaci 
nį bei propagandos darbą.

Po antrojo pasaulinio kari 
1947 buvo atvykęs į Boston; 
ir metus redagavo Darbininką 
Po to vėl iškeliavo i Pietus i 
nuo 1948 yra spaudos attachi 
prie Lietuvos pasiuntinybės Ur 
ugvajuje.

K. Čibiras uoliai bendradar 
biauja gausioje ir didelėje Pie 
tų Amerikos ispaniškoje spau 
doje. Jis yra paskelbęs pei 
500 straipsniu įvairiais lietu
viškais reikalais. Dauguma jų 
nukreipta prieš komunizmą. 
Daugiausia rašė laikraščiuose 
EI Pueblo, Buenos Aires, EI 
Dia, Montevideo, La Region, 
Caracas.

LIETUVOS RŪPESČIAI
Pokario metais visa Pietų A- 

merikos spauda domėjosi Lie
tuvos reikalais, mielai spausdi
no straipsnius, daug rašė prieš 
komunizmą.

Dabar Pietų Amerika turi 
savų rūpesčių. Komunizmas iš 
Kubcs daros agresyvus. Apie 
tuos klausimus daugiausia ir 
rašo. Lietuvos rūpesčiai nu-

stumti, toliau. . Jei nori dabar nuostabu, kad naujieji ateiviai 
paskelbti straipsnį, padeda tik stengiasi išvykti į šiaurės Ame- 
asmeniuės pažintys su žurna- riką. 
listais, redaktoriais. Bet tų as- 
meninių ryšių K. Čibiras turi

DVI GRUPES
Lietuvių daugiausia gyvena < 

Argentinoje, Urugvajuje, Bra-1 
zilijoje. Kituose kraštuose yra j 
žymiai mažiau. Dauguma įsikū- j 
rę didesniuose miestuose, kur 
lengviau gauti darbo. Žemės j 
ūkyje, kur darbo sąlygos ypač 
sunkios, pasitaiko tik labai re
tas užsilikęs lietuvis.

Pietų Amerikos lietuviai aiš
kiai skiriasi į katalikus ir ko
munistus. Komunistų yra ne
maža. Jie veiklūs, varo propa
gandą, turi radijo valandėlę.

Iš Pietų Amerikos nemaža 
komunistų išvyko į rojų — į 
pavergtą sovietinę Lietuvą ir 
ten atsikando. Kas tik gali, rū
pinasi grįžti. Jau yra sugrįžu
sių. kurie bučiavo žemę, pasie
kę Brazilijos uostus. Apie juos 
plačiai rašė visa spauda. Tie 
nebesivaržo ir sako teisybę, 
kad Lietuvoje gyvenimas labai 
blogas.

TRŪKSTA PAJĖGŲ
Visom lietuvių kolonijom la

bai trūksta veiklesnių kultūri
nių pajėgų. Kur tik atsiranda 
judintojų, organizatorių, ten 
ir lietuviškas gyvenimas darosi 
gyvesnis. Gražiai veikia Mon
tevideo įsikūrę lietuviai jėzui
tai. Jie turi savo radijo valan
dėlę, moka prieiti prie žmonių 
ir juos suburti. Dabar Sao Pau
to mieste lietuviai jėzuitai kurs 
jaunimo centrą. Tai, be abejo, 
teigiamai paveiks jaunimą, ku
ris, kaip ir visur, patekęs sveti- 
mon aplinkon, greitai nutausta.

K. Čibiras gyvena Montevi
deo mieste Urugvajoje. Ten 
Lietuvos pasiuntinybės reika
lus, ministeriui K. Graužiniu!

Tuo slapyvardžiu vilniečiu mirus, tvarko A. Grišonas. Pa-

INFORMACIJA
K. Čibiras redaguoja Elta 

biuletenio ispanišką laidą. Biu
letenis siuntinėjamas spaudai. 
Aktualiajas spauda panaudoja. 
Dažnai reikia platesnio veika
lo apie Lietuvą.' K. Čibiras 
anksčiau buvo parašęs ir išlei
dęs V«rax slapyvardžių bent 
kelias knygas Lietuvos klausi
mu. Didžiausia buvo "Lituania 
•ntre fuogo cruzado". Knygos 
laida jau yra išsisėmusi. Auto 
rius galvoja apie naują, patai 
sytą. dabarties laikam pritaiky
tą laidą. Jei lėšų atsirastų, ga 
Įima būtų netrukus išleisti.

K .ČIBIRAS - VERAX

IŠ KUR VERAX?

MONTEVIDEO. Punta dėl Este — gražiausia ir turtingiausia miesto dalis.

ALTO POSĖDŽIO NUTARIMAI
Rugsėjo 14 Chicagoje įvyku

siame metiniame Alto suvažia
vime, pirmininkaujant Leonar
dui Šimučiui ir dalyvaujant 42 
atstovam bei įgaliotinam, . pri
imtos šios rezoliucijos:

1. įpareigoti Alto valdybą 
stiprinti priemones koordinuo
ti JAV esančių organizacijų po
litinį darbą;

2. Įpareigoti Alto valdybą dė
ti visas pastangas, kad Alto 
skyriai ir kooperuojančios or
ganizacijos laiku atsiskaitytų iš 
surinktų laisvinimo reikalams 
aukų, ir pasisakė, kad aukų _
skirstymas įvairiems tikslams v0 iš Valstybės departamento 
nėra skyrių ar kooperuojančių 
organizacijų kompetencijoje, o 
priklauso Alto centrui;

3. pavesti Alto valdybai pa
imti dėmesin ir pritaikyti prak
tiškai veiklai iškeltus informa
cinio darbo uždavinius ir juos 
vykdyti;

4. plėsti Alto veiklą, krei
kiant dėmesį į jaunųjų lietu
vių intelektualų įtraukimą į dar 
bą ir priėmimą naujų organi
zacijų Alto sudėtin;

Suvažiavimą asmeniškai svei
kino savo ir Lietuvos atstovo 
vardu Lietuvos generalinis 
konsulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis, Vliko vardu advo
katas dr. K. Šidlauskas, LB 
Centro vaidybos vardu J. Jasai
tis, Lietuvių Fondo — T. Blin- 
strubas. Raštu sveikino Lietu
vos Laisvės Komiteto pirminin
kas V. Sidzikauskas, Balfo pir
mininkas prel. J. Končius, vys
kupas V. Brizgys ir LB JAV 
Tarybos pirmininkas St. Barz- 
dukas (Alto Biuras) ’

Alto valdyba rugsėjo 22 ga-

padėką už pasiųstą sveikini
mą š.m. rugsėjo 14.

Altas paskyrė ir pasiuntė Vli- 
kui piniginę paramą finansuo
ti radijo transliacijom į paverg
tą Lietuvą, Eltos biuletenius ir 
kitiems einamiesiem reikalam. 

Birželio-rugsėjo Alto darbam 
vykdyti gauta aukos: 1,144.23 
dol. iš Philadelphijos LB apy
linkės per J. Stikliorių; 1,000 
iš Bostono Alto skyriaus per 
J. Sondą; 305 dol. iš Omahos 
LB apylinkės per J. Naikelį; 

spaudoje pasirašinėjo taurus siu-ntinybė dar tebeturi visas 5. šaukti visuotinį lietuvių P° 300 iš Akrono Alto skyriaus
gynėjas kun. Kristupas Čibiras, teises ir yra vienintelė visoje kongresą 1964 Washington, DC P61” K-A- Kirtiklį ir Waterbu- 
žuvęs nuo bolševikų bombų p Amerikoje. (p.) ir stengtis jį padaryti bendra di- rio skyriaus per Ch. Bogučną;
Vibiiuje 1942 kovo 23. Tai au
toriaus giminaitis. Norėdamas 
jo kovos dvasią pratęsti, pasi
ėmė tą slapyvardį, pridėdamas 
savo vardo inicialinę raidę.

Į Jungtines Amerikos Valsty
bes atvyko jau trečią kartą. 
Turėjo progos pamatyti, kaip 
įsikūrė lietuviai, čia jie gyve- oublikonai priims, jei bus ma
na kur kas geriau nei Pietų A- žinamos ir vyriausybės išlaidos, 
merkoie. Ten tik labai retam Prie respublikonų nuomonės 
pasisekė geriau įsikurti. Ne- dedas ir pietų demokratai.

— švedę kai kurie restora
nai paskelbė kova iš Amerikos 
atkeliavusiai bitnikų madai — 
barzdom apsileidusių jaunų vy
rų į restoranus neįsileidžia.

— Mokesčiu mažinimą res-

dele lietuvių manifestacija;

6. Alto valdybai, skyriams ir 
kooperuojančioms < 
joms suvažiavimas vienbalsiai 
pareiškė padėką ir kviečia lie
tuvių visuomenę visomis išgalė
mis remti toliau Alto darbus.

200 iš Racine Alto skyriaus per 
M. Tamulėną ir M. Kasperaitį;
150 iš New Jersey Lietuvių 

organizaci- Tarybos per W. Dilį, 145 iš Al-

Suvažiavimas pasiuntė sveiki
nimus ir padėką JAV preziden
tui J.F. Kennedy, valstybės 
sekretoriui Dean Rusk.

to skyriaus Kenoshoje per J. 
Kasputį-; 115 iš Detroito orga
nizacijų centro per E. Paura- 
zienę; 65 iš Alto skyriaus Mia-

• mi per A. Kaulakį; 25 iš Ame
rikos Liet. R. Kat. Moterų Są
jungos per S. Diržienę; po 20 
iš prel. F. Bartkaus ir V. Ma- 
šalaičio, 10 iš A. ir O. Kaunu,

A. GRIGAITIS

Elgetos Suvalkijoje

SUVALKIJOJE elgetas daž
niausiai vadindavo ubagais, iš 
rusiško žodžio ubogy — pavar
gėlis. Nors nepriklausomos Lie
tuvos laikais mėgino spręsti so
cialines problemas ir elgetas į- 
kurdinti prieglaudose, bet jie 
dažniausiai nenorėdavo valgyti 
valstybinės duonos. Labiau jie 
mėgo keliauti per žmones, su 
jais bendrauti. Labiau jiem pa
tiko laisvė, nei gyvenimas prie
glaudoje. Tad ir keliavo per 
žmonės, per atlaidus, giedoda
mi, dainuodami, pasakodami 
savo istorijas. Vieniem sekėsi 
gerai, net turtelį susikrovė, ki
tiems teko duonos pluta ten
kintis.

Apsirengę jie buvo .prastais 
drabužiais, kaip ir dera elgetų 
luomui, žiemos metu ant pil
ko sulopyto švarko užtemdavo 
milinę. Kepurė dažnai buvo 
kiškio kailio. Šilta. Kelnės mi
linės. Taip pat šiltos.' Kojos 
klumpėm apautos. Vasaros me
tu pasilengvindavo drabužių 
naštą ir ant galvos užsivožda- 
vo šiaudinę skrybėlę.

Elgetos papuošalai buvo jo 
didelės terbos. Per vieną petį 
kabėjo drobinė terba — tai tik
ras sandėlis, kuriame laikė duo
ną. Per kitą petį karojo šiaudi
nis krepšis, kurio sienos stang
resnės. Ten dėdėvo gautus kiau 
šinius, lašinius, linų grąžtelį.

Rankose buvo tvirta lazda, 
dažnai apvyniota botagu. Tai 
ginklas prieš šunis.

Suneš iš tolo pažindavo atky
lanti elgetą. Per daug jis išsi
skyrė iš kitų žmonių. Pasukus 
kieman, šunes tuoj imdavo lo
ti ir draskytis, taikstytis prie 
elgetos kojų.

PRISIMENU, kartą rudens 
pavakare atėjo pas mus aukš
tas, liesas, žilagalvis elgeta, 
apsivilkęs pilka milinę. Nepra
šytas atsisėdo netoli durų ant 
suolo, persižegnojo ir pradėjo 
kalbėti poterius. Troboj buvom 
mama, aš ir vaikas.

Elgeta, baigęs kalbėti mal
das, paklausė: ar aš savas, kur 
šeimininkas?

— Aš esu šeimininkė, —lyg 
užsigavus atsakė mama.

— Atnešiau lauktuvių iš Prū
sų, — paaiškino elgeta.

Tada mama pasiuntė mane 
ieškoti tėčio. Elgeta buvo atne
šęs draudžiamos lietuviškos li
teratūros — knygelių ir laik
raščių, kuriuos traukė iš mili
nės skvernų. Turėjo paslėpęs 
ir pintinaitėje. Ten buvo du 
dugnai, tarp kurių buvo su
kimšta draudžiamoji spauda — 
lietuviškas žodis. Siūlė istoriją 
apie Genovaitę, miklų siuvėją, 
laikraščius, kalendorius. Tėtis 
nupirko porą laikraščių, knygu
tę. Kalendoriaus neėmė. Kalen
dorių gaudavo pas savo para
pijos zakristijoną.

P. Kriaučižūnas per lietuvių 
kalbos pamokas Marijampolės 
gimnazijoje prisimindavo sene
lį elgetą —■ poetą, kuris aplan
kydavo Kriaučiūno tėviškę jau
nystės dienose, šis senelis el
geta keliaudavo dainuodamas 
apie 
paukštelius. Elgeta buvo beraš
tis ir savo kūrybos nesurašė, 
šis tas liko žmonių atmintyje.

upelius, miško grožį,

. po 5 iš dr. P. Grigaičio ir B.
Atsirado ir tokių elgetų, ku

rie skleidė lietuvybės idėją, kė-
giedojo pagal užsakymą. Užsa- me valdė 120 margų ūkį. Tas 
kyti galėjai visokiausių giesmių ūkis, kaip žmonės sakydavo, 
apie visokiausius šventuosius, j^uvo užkeiktas. Per daugelį ran lė nepasitenkinimą rusais.
Jis buvo tikras giesmių kūrėjas, kų jis perėjo. Atvažiuoja ket- Buvo ir tokių, kurie mokėjo 
kuriam jų niekada nepritrūko, verta arklių, o išeina pėsčias, , gražiai ir sumaniai pasakoti, 

o plikas kaip tilvikas. Tokio liki- riesti visokias būtas ir nebūtas
mo susilaukė ir Jurkšaitis — istorijas. Žiemos metu, kai dar-
“prūsas” (taip žmonės vadinda- bai sulėtėja, tokie elgetos vi-
_ Z2________ . sur buvo laukiami ir gerai vai

šinami.
Prisimenu tokią Agnieškėlę, 

sudžiūvusią moterėlę. Gyveno 
ji kažkur prie Vyštyčio ir pas 
mus ateidavo tik vasarą. Kas
dien besirengdama toliau ke
liauti ir motinos nuolatos stab
doma, ji išimdavo ir savaitę. Ji 
mėgo darbą, plovė indus, lopė, 
mezgė, ravėjo daržus. Agnieškė- 
lė dirba ir pasakoja. Ji žinojo 
įvairiausių atsitikimų, šventųjų

SUNKIAUSIA dalia buvo ne-_____
regių elgetų. Jei buvo kokie gi- Vo’ liuteronus^ 
minės, galėjo prie jų prisiglaus-

Buvo ir tokių, kurie mokėjo

Paramsko.
Už gautas aukas Alto Valdy

ba nuoširdžiai dėkoja, prašyda
ma ir toliau remti visomis išga
lėmis Lietuvos laisvinimo- dar
bus. Aukas siųsti ir kitų infor
macijų reikalais prašoma kreip
tis: Lithuanian American Coun- 
cil, Ine. 6818 So. Western Avė. 
Chicago, Illinois, 60636.

ti. šiaip gi, išmirus tėvams ir Nežinau jo šeimos likomo, 
artimiesiems, dažnai tekdavo ir patį Jurkšaitį veždavo nuo 
jiem eiti per svietą. Tokį nere- šimtamargio pas šimtamargį, 
gį elgetą dažniausiai kas nors Girdi, buvo šimtamargio ūkio 
lydėdavo, ar senelis, ar koks su savininkas, lai tokie ir rūpina- 
vargęs giminė, ar našlaitis vai- ® Juo 
kas. Neregiui elgetai žmonės 
buvo dosnūs, nežiūrėjo nei į 
tautybę, nei į tikėjimą — vi
siem davė. Gi kurčias elgeta 
jau neturėjo tos privilegijos, 
žmonės dažnai tokį net pašiep
davo: kurčias kaip kelmas-

Neregiui buvo sunku kėliau- buvo visada linksmas. Po de- ralaites. Papasakodavo ir Geno- 
ti per kaimus. Dažniausiai jie šimts dienų išvežė jį pas kitą vaitės istoriją. Tokią Agnieškė- 
gyveno prie miesto ir atlaidų, šimtamargį, 
turgaus dienomis užriarbiauda-

Jurkšaitį patalpino kluone. 
Ant gremdimo paklojo šiaudų, 
davė paklodę, pagalvę, antklo
dę. Jurkšaitis buvo Švariais 
baltiniais apsivilkęs, ilgu surdo-
tu. Elgetos paprastai būna nu- gyvenimus, vaikams sekė pasa- 
liūdę, o šis paraližuotom kojom kas apie karalius, užburtas ka-

vo. Prisimenu vieną neregį 
Kaune. Jis visada stovėjo prie 
Karmelitų bažnyčios. Buvo tau
pus. Žaliajame kalne buvo pa-

Buvo tokių dainių poetų ir sistatęs net du namelius, 
daugiau. Jie buvo kūrėjais, bet 
nemokėjo rašto. Paleido jas 
skristi iš lūpų į lūpas. Prie 
tokių dainų pridėjo kiti savo 
posmus, ir taip susidarė nau
jos, gražios mūsų liaudies dai
nos.

SPAUDOS draudimo metu 
svarbiausios žinios buvo sužino
mos mieste E žydelių, kurie 
skaitė laikraščius. E jų išgirs
davo, tas atsitiko mieste, Rusi
joje ir visame pasaulyje, kur 
karas, badas, kur žemės drebė
jimas ir Lt.

žydai prekiaudami lankėsi 
kaime ir ten . atliko žinių tamy-

(Alto Biuras)

Kiek Amerikoje automobilię

Amerikoje 1963 registruota 
viso 82,058,000 automobilių, tai 
3.8 proc. daugiau nei prieš 
metus. Keleivinių automobilių 
yra 68,452,000, o autobusų bei 
sunkvežimių 13,606,000. Dau
giausia Kalifornijoje — 9 mil., 
New Yorko valstybėje 5.5 mil. 
Texas 5 mil.

lę mama laikė it kokią giminę taip elgeta “šnipinėjo1
ir išeinant apdovanodavo. abiem pusėm ir tuo mokėjo pa

štai ateidavo laikas dukrą sinaudoti. Mokėjo tokie elgetos 
leisti į marčias arba į namus ir piršliauti. Už tai gaudavo ne
kviesti marčią, sūnų Eleisti į maža dovanų.
žentus. Tėvam tai didelis rū
pestis. Visi nori Eleisti savo 
dukrą už turtingo, protingo. 
Siame reikale į pagalbą kartais 
ateidavo patikimas ir išmintin
gas elgeta. Tolų elgetą siuntė 
ten, kur turėjo lankytis pirš
liai. Elgeta turėjo sužinoti vi-

GAVĖNIOS metu elgetom už
sakydavo iš Liubavo atnešti 
Verbų sekmadieniui kadugių, 
žalių šakelių. Pas mus kadugiai 
neaugo. Liubavo Žemė buvo 
prie smėlio Taip elgetoms bu
vo darbo. Atnešdavo jie medžio

Buvo ir tokių elgetų invalidų, 
kurie negalėjo vaikščioti. To
kius vežiodavo nuo ūkininko 
pas ūkininką. Vienas palaiky
davo kokią savaitę ir išvežda
vo kitur.

Prisimenu, kaip vasaros me- bą. Elgetos, keliaudami per są teisybę apie jaunąją, jauną- . , . . tl .
Alvite per šv. Onos atlaidus tu pas mus atvežė seną elgetą, svietą, irgi gerai išnešiojo ži- jį, tėvus, turtus ir t.t. Tos slap- 5eiVW’?'Įr *U

buvo vienas elgeta su akiniais kuris nevaldė kojų. Tai buvo nias. naujienas. Už naujienas tos ir svarbios žinios , tuoj bu- riom
ir su armonika. Jis grojo ir Jurkšaitis, kuris gretimam kai- gavo geriau pavalgyti. vo parnešamos atgal. Dažnai (Bus daugiau)
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Vytauto vainikas kuopos vėliavoje
Mainzas yra vienas iš se

niausių Vokietijos miestų. Per
nai iškilmingai minėjo 2000 
metų sukaktį. Po antrojo pa
saulinio karo Mainzas tapo 
Rheinland—Pfalz krašto sosti
ne. Įkurtas universitetas gavo 
Gutenbergo vardą. Tame uni
versitete paskutiniame dešimt
metyje studijavo ir tebestudi- 
juoja visa eilė lietuvių, ypač 
medikų, studijoms atvykusių 
iš J1AV. Šiuo metu 2 broliai 
Kungiai, Feliksas ir Zigmas, 
laiko baigiamuosius medicinos 
egzaminus.

42C4 LS lietuvių sargybų 
kuopa. Šito seno, garbingo mies
to pašonėje, vos už 10 kilo
metrų nuo Bonos, mažame Uh- 
lerborno kaimelyje jau 10 me
tų gyvena 4204 LS lietuvių sar
gybų kuopa, saugojanti Vytau
to Didžiojo kuopos vardą ir sa
vo vėliavoje turinti Vytauto Di
džiojo vainiką. Kuopai dabar 
priklauso apie 90 vyrų, iš jų 
65 lietuviai. Likusią mažuma 
sudaro kitų 5 tautybių žmonės.

Kuopos rajoną galima paly
ginti su gražiai sutvarkytu di
delio Suvalkijos ūkininko kai
mu. o gal net ir su ištisu baž
nytkaimiu. Prieš administraci
nį pastatą rūpestingai prižiū
rimas gėlių darželis. Šalia gy
venamojo namo vešlūs berže
liai svyruonėliai, o didžiuliame 
kieme skoningai išdėstytos gė
lių lysės, ištisi gėlynai.

Garbingoje vietoje 
aikštelė su 
vytimi bei 
ir tautinių 
vėsuojančia 
spąlve grakščiajame 
Šalia pastatas, papuoštas lietu
viškos ornamentikos kryžiumi. 
Tai kuopos bažnytėlė. Iš lauko 
kuklus barakėlis, o viduje sko
ningai. lietuviškai išpuošta ko
plytėlė su gražiu altorėliu cen
tre. Virš altoriaus įrašas: ‘‘Auš
ros Vartų Marija, gelbėk Lie
tuvą”.

Savaime suprantama, yra ir 
barakas, skirtas kito pobūdžio 
užsiėmimams — kuopos kanti- 
na. Netoli jos. kaip geram ūki
ninkui priklauso, šuns būda 
su senuoju gyventoju rudžiu. 
Rajono gale, nežymiausioje vie
toje, tvartai su kiaulėmis ... 
Taigi, tikras ūkis su visais bū
tiniausiais reikmenimis 
rengimais.

šventė rugsėjo 15. 
kartų per metus šiame
jame ūkyje atsipalaiduojama 
nuo kasdieniškų rūpesčių ir 
minima kuri nors tautinė 
šventė, šiemet rugsėjo 15 bu
vo prisiminta tautos šventė ir 
1863 metų sukilimas. Lietu
vių kuopa sudarė minėjimui 
gražius rėmus, o ^turinį davė 
Vasario 16 gimnazija ir atsitik
tinai apylinkėje pasirodęs sve
čias iš Cicero (JAV) kun. Pet
ras Patlaba. Jis atlaikė katali
kams pamaldas, savo pamoks
le iškėlė religinę tų sukakčių 
prasmę. Pamaldų metu giedo
jo svečiai iš Vasario 16 gimna
zijos. Mažutė kuopos koplytėle 
nepajėgė sutalpinti dalyvių. 
Kaip per atlaidus kurioje nors 
Lietuvos parapijoje, dalis mal
dininkų turėjo likti šventoriu
je.

Iškilmingą minėjimą atidarė 
kuopos vadas kpt. Juozas Ma
tulaitis. Paskaitą skaitė Vasa-

vėliavos 
akmenyje iškalta 

Gedimino stulpais 
švenčių metu ple- 

lietuviškąja tri
stiebe.

ir

Keletą 
gražia-

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

Stereo $4.95 • Hi-Fi $3.95
Užsienyje užsisakant reikia pridėti persiuntimo išlaidas 

Užsisakyti galima siunčiant pinigus adresu:
TAUTINIS KANKIŲ ANSAMBLIS

19700 Renwood Avenue Tai. 486-4942 Eudid, Ohio, 441 19

Kun. Bronius Liubinas

rio 16 gimnazijos inspektorius 
Alfonsas Krivickas, taikliai su- 
pindamas abidvi minimąsias su 
kaktis į vieną “Vytautinės dva
sios” pynę. Meninėje dalyje 
Vasario 16 gimnazistai žavėjo 
susirinkusiuosius įspūdingomis 
grupinėmis deklamacijomis, a- 
kordeono muzika ir Vaidilučių 
šokiu.

Po programos kuopos vadas 
apdovanojo gėlėmis meninę 
programą paruošusiąją moky
toja Elizą Tamošaitienę, padė
kojo paskaitininkui, jaunimui 
ir bendrai Vasario 16 gimnazi
jai, kuri jau nebe pirmąjį kar
tą Uhlerborne išpildo lietuviš
kųjų švenčių programą. Ta pa
čia proga įteikė iš 4204 LS 
kuopos narių surinktus DM 
200 — auką gimnazijos staty
bai. Pagal kpt. J. Matulaičio 
pranešimą, 4204 LS kuopos 
vyrai nuo 1960 m. statybai 
jau yra suaukoję DM 1.400. Va
sario 16 gimnazijos direkto
rius padėkojo vadui ir visiem 
kuopos nariam už jų duosnu- 
mą, iškėlė Vasario 16 gimnazi-

VAIDILUČIŲ ŠOKIS, šoka Vasario 16 gimnazijos mergaitės: V. Endriu- 
kaitytč, M. Flinderytč, A. Glemžaitė, A. Janulytė, E. Morozovaitė, R. Ta
mošaitytė.

MIRĖ AGNIETE BALTRUŠAITIENE
Vincas J. Pakutka iš Marywood 
kolegijos, Scranton. Pa. Prie 
šoninių altorių mišias aukojo 
kun. Antanas A. Ezerskis iš 
VVilkes-Barre, Pa., ir kun. Ge
diminas Jočys, O.F.M., iš Broo- 
klyn. N. Y. Mišiose dalyvavo 
prel. Juozas V. Miliauskas, pa- 

(nukelta į 6 psl.)

Rugsėjo 14 šv. Marijos vi
loje. Elmhurst, Pa., po sunkios 
ir ilgos ligos mirė Agnietė Bal
trušaitienė, sulaukusi 92 metų.

Velionė buvo gimusi Lietu
voje. Į šį kraštą atvykusi prieš 
60 metų. Visą laiką gyveno 
Scrantcne. Priklausė šv. Juoza
po parapijai, šv. Onos draugi
jai, šv. Pranciškaus trečiajam 
ordinui. Maldos Apaštalavimo. 
Gyvojo Rožančiaus ir Altoriaus 
draugijom.

Velionė buvo pašarvota duk
ters ir žento — Klementinos 
ir Stanislovo Žemaičių namuo
se. 1419 N. Main Avė.. Scran- 
ton .Pa. Palaidota iš šv. Juoza
po bažnyčios rugsėjo 18. Gedu- 
ton.- Pa. Palaidota iš šv. Juoza- 
lingas mišias aukojo anūkas 

' kun. Vytautas P. Žemaitis iš 
VVilliamsport. Pa., diakonu bu
vo kun. J. Kazlauskas iš Sugar 
Notch. Pa., subdiakonu kun. 

jos, kaip viso pasaulio lietuvių 
jungties, reikšmę ir pareiškė 
viltį, kad lietuvių dosnumas 
šiai įstaigai nesilpnės.

Vaišės. 4204 LS kuopa pasi
žymėjusi vaišingumu. Kam jo
je kada nors teko būti, tas ga
li puikiai įsivaizduoti, šį kartą 
teko patiesti ant šono vieną iš 
6 kuopos paršelių (kitą tikisi 
gauti Vasario 16 gimnazija). 
Stalai lūžta šviežiena, putoja 
alus, garuoja kavutė... Ir tai 
ne tik svečiams, bet visiems 
kuopos nariams. Gimnazistai 
gausiai apdovanojami šokoladu 
ir kitokiais skanėstais.

Svečiai. Rugsėjo 15 šventė 
pasižymėjo svečių įvairumu. 
Be Vasario 16 gimnazijos ir ku
nigo P. Patlabos, dar dalyvavo 
Sielovados direktorius tėv. Al
fonsas Bernatonis iš Dieburgo. 
vienuolė seselė Apolinara iš 
Putnamo (JAV), seselė Ema- 
nuela iš Toronto (Kanada), 4 
JAV lietuviai studentai iš 
Mainzo. JAV aviacijoj tarnau
jantis L. Špokas su šeima ir 
daug kuopos narių bei apylin
kės lietuvių šeimų. (Eli)

4V. PRANCI4KAUS ASYŽIETIS ARIA. Dail. Th. Chartran.

PAPARČIO ŽIEDO šokyje Vasario 16 gimnazijos mokiniai vaizduoja Pragaro galias, šokio autorė — mo
kytoja E. Tamošaitienė.

JAUČIAI JUNGE IR ŠV. PRANCIŠKUS
Prancūzų menininkas Theo- 

bald Chartran (mirė 1907) vie
name savo nutapytame paveiks
le "Dainuojantis šv. Pranciš
kus" įamžino du svarbius šv. 
Pranciškaus bruožus: darbą ir 
džiaugsmą. Pranciškus žinojo, 
jog dykinėjimas padaro nusidė
jėliais. Pirmieji pranciškonai 
už darbą neėmė jokio atlygini
mo. Jie nenešiojo jokių vie
nuoliškų drabužių, buvo apsi
rengę kaimietiškai, keliavo per 
kraštą, paprastai dviese, ir dir
bo laukuose pas ūkininkus už 
kasdienę duoną. Miegojo darži
nėse ir pašiūrėse ar kokio kai
mo bažnytėlės prieangyje. Savo 
reguloje ir testamente šv. 
Pranciškus savo broliams rašė: 
“Broliai, kuriems Viešpats su
teikė malonę darbuotis, tegul 
dirba ištikfrMfr-'ir maldingai” ..

Minėtas prancūzų meninin
kas nupiešė ir jungą jaučių, 
betraukiančių arklą ir paskui 
bežingsniuojantį šv. Pranciš
kų. Arklą atstoja neaptašytas 
medžio kamienas, iš kurio na
tūraliai išsišakoja arklo nora
gas ir dvi rankenos. Giliai al
suoją jaučiai. Darbas sunkus 
Čia yra primintinas šv. Pran
ciškaus regulos posakis imtas 
iš Evangelijos: “Nė vienas, ku
ris prideda savo ranką prie 
arklo ir atgal dairosi, netinka 
Dievo karalystei” (Luk. 9.62).

Šv. Pranciškus vadinamas 
Dievo giesmininku. Jis bearda
mas dainuoja. Dainų garsai sie
kė vešlius Umbrijos slėnius. 
Kūnas dirbo, o siela mąstė: 
“Melskis ir dirbk!”

Pranciškus paskutinį savo 
gyvenimo rudenį (1226 rn.) A-

B. Ramanauskas, O.F.M.

syžiuje, visiškai išsekęs ir be
veik jau apakęs, praleido San 
Domiono vienuolyno . sode. 
Tvirčiausiai buvo Įsitikinęs, 
kad dievišką meilę turėtų jaus
ti ne tik žmonės, bet visi kū
riniai. Ragino ir kvietė šlovin
ti Viešpatį, kalnus, medžius ir 
vandenis. Jo sukurtoji “Sau
lės Giesmė” buvo paskutinioji 
jo gyvenimo saulėlydžio meilės 
malda savo Viešpačiui. Giesmė 
buvo pats šventojo gyvenimas 
čia žemėje.

Norėdami suprasti šv. Pran
ciškų ir jo tvirtą paprastumą, 
turime jį vadinti šv. Pranciš
kum Nukryžiuotuoju. Kristus 
jam buvo didis sakramentas.

SPALIO PIRMOSIOS DIENOS
Spalis yra antrasis metuose 

Marijos mėnuo — šv. Rožan
čiaus. Spalio 13. 1917 metais 
Švenč. Marija paskutinį kartą 
apsireiškė Fatimoje, prašyda
ma. kad būtų meldžiamasi už 
nusidėjėlių atsivertimą ir kal
bamas Rožančius Dievo pasi
gailėjimui išmelsti.

Spalio 1 — Šv. Remigijaus 
diena. Šv. Remigijus yra buvęs 
frankų, dabartinių prancūzų pa
likuonių apaštalas. krikštijęs 
jų karalių Chlodvigą ir atver
tęs į krikščionybę visą tautą.

Spalio 2 — Angelų Sargų 
dieną, nepriklausomoje Lietu
voje policijos šventė. Angelas 
(graikiškai pasiuntinys) yra Die
vo siunčiamas žmogui saugoti. 

Kristus yra pagrindinis šv. 
Pranciškaus dvasiai suprasti 
raktas, jo buities kelias, galvo
jimas. veikimas ir sekimas.

Kardinolas Jokūbas de Vitri, 
šv. Pranciškaus bendralaikis, 
rašė apie pranciškonų sąjūdį: 
“Jie taip rū]5estingai stengėsi 
atnaujinti uolumą, neturtą ir 
paprastumą primityvios Baž
nyčios. savo dvasios troškuliu 
ir ugnim semti tyrąjį vandenį 
iš Evangelijos šaltinio, kad se
kiotų ne tiktai įsakymus, bet 
taip pat ir Evangelijos patari
mus ir sektų tobuliausią Evan
gelijos gyvenimo pavyzdį . . . 
Tai yra šventas Mažesniųjų 
Brolių Ordinas ir nuostabi tų 
žmonių draugija, kuriuos Die
vas pašaukė šiom dienom” 
(circa 1220).

tačiau ne policine drausme, o 
antgamtiniu vadovavimu, ku
riam žmogus gali ir nepaklusti.

Spalio 3 — Šv. Teresėlės 
Kūdikėlio Jėzaus šventė, p/a.i- 
cūzų skaisčios mergelės, mi.-.L 
jų apaštalės ir Rusijos globė
jos.

Spalio 4 — šv. Pranciškaus 
Asyžiečio diena. serafiškos 
dvasios šventojo, Mažųjų Bro
lių steigėjo, vadinamo antruo
ju Kristumi.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

IŠ VISUR
— G. Vasiliauskienės, solistės 

iš Australijos, koncertas Eliza- 
bethe, N. J. rengiamas spalio 
19. Rengia LB New Jersey apy
garda.

— Pranas Žukauskas, gyv. 
Les Angeles. Calif., lankėsi Vil
niuje ir Rygoje, tačiau negavo 
leidimo nuvykti į savo tėviškę. 
Los Angeles jis yra šv. Vardo 
draugijos pirmininkas šv. Ka
zimiero parapijoje.

— Zeferinui Juknevičiui, gyv 
Argentinoje, sueina 50 metų. 
Jis yra Argentinoje gimęs ir 
jau 16 metų vadovauja lietu
vių radijo valandai; yra išver
tęs į jspanų kalbą keletą knygų 
ir daug straipsnių, liečiančių 
Lietuvą.

— Dainavos ansamblis iš Chi- 
cagos pakviestas dainuoti para
pijos šventėje spalio 12 St. Cat- 
herines. Kanadoje. Parapijos 
klebonu yra T. B. Mikalauskas, 
O.F.M.

— Dr. Pijui Grigaičiui, so
cialdemokratų veikėjui. Nau
jienų redaktoriui ir ilgamečiu! 
Alto sekretoriui, spalio 6 su
eina 80 metų. Iš Lietuvos, Su
valkijos, jis turėjo pasitraukti 
1905 metais dėl dalyvavimo re
voliucijoje prieš caro valdžią.

— Joakimas K. Padvaiskis. 
baigęs pirmuoju Buenos Aires 
katalikų universitetą, pakvies
tas tame pačiame universitete 
dėstyti ekonomijos mokslų.

— Kun. Aleksandras Bub- 
lys, marijonas, žymus misijonie- 
rius’ ir Marianapolio aukštesnės 
mokyklos mokytojas, yra miręs 
prieš 25metus, rugsėjo 23.

— Lietuviai Argentinoje — 
šiuo vardu Buenos Aires yra 
išleistas iliustruotas 80 pusla
pių leidinys.

— Kipras Bielinis, buvęs ne
priklausomos Lietuvos seimo 
narys, gyvenąs dabar New Yor- 
ke, socialdemokratų veikėjas, 
Vilko ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto narys, parašęs stambius 
savo prisiminimus iš 1905 me
tų revoliucijos ir ankstyvesnių 
laikų, rugsėjo 26 sulaukė 80 
metų. Jis yra sūnus garsaus 
knygnešio Jurgio Bielinio, pra
minto “Knygnešių karalium”, 
mirusio 1918 m.

— Kun. Stasys Žilys, gyv. 
Romoje, piešia šv. Kazimiero 
paveikslą lietuvių šv.Kazimie
ro bažnyčiai LosAngeles. Calif.

— Ramūnas Valteris, gyv. 
Anglijoje, baigė Birminghamo 
universitete inžinerijos moks
lus ir tame pačiame universite
te gavo mokslinį darbą ir ruo
šiasi daktarui. Naujas inžinie
rius yra gimęs Kaune 194J m.

— Dr. Jonas Mūraška yra pa
kviestas moksliniam darbui 
Montrealio universitete. Kana
doje.

— Roma Mastienė, gyv Chi- 
cagoje. konkurso keliu laimėjo 
varžybas dainuoti operoje “Car- 
men". kurią stato naujai susi- 
kurusi draugija. <•

Naujausios knygos —

MARIUS KATILIŠKIS

ŠVENTADIENIS 
UŽ MIESTO

Kinktelės novelės iš viso.- . 
toriaus kūrybos Dail. A Kti- 
rausko iliustracijos ir knv-;o-~ 
a pi pa v tdalimmas. Liuksusinis 
išleidimas, kieti apdarai. .T55 
psl.. $5 00.

SALLY SALMINEN 
KATRYNA

Išgarsėjęs švedės rom i n a ■ 
Baltijos ?.ve;u gvvemmo T »•; 
tomai vienoje knvgoje. .>6 - p 
k: t: apdarai $.’> Oo
Abi knv:;.is išk-slo «ikagiške 
TERRA fž-i-ak’. kitę . . .
ar t-i-t kurią iš kart,; pi 
dėdami n ėek; ki-.vgo- *>'. - 
jum.- tuojau pi i ir: -tos past..

T E R R A
.V2o7 West d.:Id Street 

Chieago 2!> Iii.
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O KO KO?

KAS ŽYGIUOTŲ 
PIRMIEJI

Žvirblis BePastogis, atsiga
vęs po vasaros karščių, turi ma
lonaus garbingumo jums pa
tekti tokią spaudos apžvalga, 
•paimtą iš Europos Lietuvio Nr. 
777. rugsėjo 10 dienos:

Visi stebėjome gražiai ir 
tvarkingai vykusias demonstra
cijas Washingtone. Apie jas 
labai daug rašė pasaulio spau
da. rodė televizija ir pasakojo 
radijas.

Sunday Telegraph savo ve
damosiose pastabose ir klausia, 
ar mes kada nors matysime sa
vo gyvenime panašias demons
tracijas Kremliuje? Ir jeigu jos 
kada nors ir Įvyktų (gal būt. 
tik pagal komunistų partijos į- 
sakymą), kas pirmieji žygiuo
tu? Pagal laikraščio nuomone, 
pirmieji žygiuotų dviejų mili
jonų žydų atstovai, nes jie yra 
žemiau privilegijų.

Toliau laikraštis nurodo, kad 
jie negali asimiliuotis su ru
sais ar gyventi savitą žydišką 
gyvenimą, nes profesijos ir vie
šas savitas gyvenimas jiems 
uždrausta. Jie. girdi, ten ne
gali organizuotis ar emigruoti. 
Pusė aukų, nuteistų už “eko- 
niminius nusikaltimus”, yra žy
dai.

Nežinau, kas žygiuotų antrie
ji. Tačiau, mano giliu Įsitikini
mu, žydai pirmieji nežygiavo 
ir nežygiuotu. Ir žygiuotų, gal 
būt tik paskutinėse eilėse.

Puikiai atsimenu, kai Sovie
tai pirmą kartą okupavo Lietu
va. dauguma Kauno žydų su 
džiaugsmu sutiko raudonarmie
čius miesto gatvėse. Jaunos žy
daitės kabinosi raudonarmie
čiams ant kaklo ir lietuvių iš
augintomis gėlėmis puošė jų 
suklerusius ir tarškančius tan
kus. Žydo nebuvo galima pava
dinti tada žydu, nes jie Įsižeis
davo ir skųsdavo komunistų 
partijai.

Pažiūrėkime i sovietinius šni
pu sąrašus. Ar ten yra ne di
desnė dalis žydų? Tik, žinoma, 
ten jie slepiasi ir nesisako. kad 
yra žydai. Šitą garbę žydai ati
duoda kitoms tautoms. ■

Ar sovietinis šnipas mums 
gerai žinomas Vilkaviškio žy
das Dr. Sobolevičius prisipaži
no. kad jis yra žydas, kai jį 
pagavo bešnipinėiantĮ sovie
tams0 .Ve. Tada jis buvo lietu
vis.

Mes dar šiandien gauname 
laiškų iš Lietuvos, kuriuose 
skundžiamasi, kad žydai čia vi
sur lenda, kad jie yra privile
gijuoti.

Kas gi iš tikrųjų ten žygiuo
tų oirmieji?

Man atrodo, kad Kremliuje 
žvgiuotu ne tie. kurie nuteisti 
už vadinamuosius ekonominius 
nus’kaTmus. o tie. kurie ė’O 
mirti už savo krašto laisve, ku
rie scvietmiucse kolchozuos ne
ša baudžiava, kurie buvo lais-

uloKUSlJOS prie pusryčių »;aio. kai vadovai nusisukę į ialj. ti berniukų vasaros stovyklos Kennebunk- 
port, Me. Visos nuotraukos B. Kerbelienės.

TAUTOS ŠVENTĖ 
P. AUSTRALIJOJE

Adelaidėje iškilmingai pami
nėta tautos šventė rugsėjo 8. 
Išvakarėse L'et. Kat. Moterų 
draugija turėjo savo pamaldas. 
Tuoi no oamaldu draugijos na
rės Katalikų centre ėmė tvar- 
k' ti sale ir rengti Lietuvos nri- 
simin mų naroda. kurioje buvo 
išstatyta iš Lietuvos atvežtu 
juostu, audinių ir kt. Pusdeš- 
ris išstatė Lietuvos pašto žen
klus. Parodą aplankė apie 200 
žmonių.

Lituaniios choras. vadovau>a- 
mas muz. V. Šimkaus, su tau
tiniu šckėni grune ir akordeo
nistais išpildė nro^rama P. Aus
tralijos našlėms, kurios su vai
kais stovvklavo vienoie stovyk 
lo'e. Koncerto metu buvo su
pažindinta su L’etuva ir su dai
nomis bei šokiais.

Sekmadieni, rugsėjo 8. nrie 
lietuviu namų buvo iškelta Lie
tuvos vėliava. Pamaldos buvo 
šv. Kazimiero koplyčioje, kur 
šventei pritaikvta pamokslą pa
sakė kun. A. Kazlauskas.

Šventės minėjimą rengė Lie
tuviu Bendruomenės Adelaidės 
apylinkė. Buvo numatytas P. 
Andriušio parašvtas specialus 
vaidinimas “Va’ni’kavimo išva
karėse”. bet. susirgus režisie
riui J. Neverauskui, programa 
buvo pakeista. Choras išpildė 
daugiau dainų ir tautinių šo
kiu gruoė — šokiu.

Paskaita skaitė V. Petkūnas. 
Solo dainavo M. Pečiulienė. 
Žmonių buvo pilna salė. Po 
programos visi dalvvavo vėlia
vos nuleidime. V. Jankauskas

A. Baltrušaitiene
(atkelta š F. risi.) 

rapijos klebonas, prel. Jonas F. 
Boll - Baltusevičius (Scranton). 
prel. Joseph A. Quinn (Scran
ton) prel. Mykolas Kemežis 
(Elizabeth). nemažas būrelis ku
nigų. seserų vienuolių.

Mišių metu giedojo apylin
kės lietuvių parapijų vargoni
ninkai: Alfonsas Bulevičius iš 
Scranton. Jonas Saučiūnas iš 
Kingston. Petras Karašauskas 
iš Wil‘kes-Barre ir Jokūbas Va- 
raitis iš Luzerne.

Giminiu ir kitų žmonių buvo 
pilna šv. Juozapo bažnyčia. Ve
lionė palaidota šv. Marijos ka
pinėse Elmhurst. Pa. Laidoji
mo ape gas atliko sūnaitis ku
nigas Vytautas P. Žemaitis su 
asista.

Nuliūdime paliko dukterį ir 
žentą Klementina ir Stanislovą 
Žemaičius, pas kuriuos gyve
no. sūnų Joną Baltrušaitį Det
roite. Mich.. sūnaiti kun. V.P. 
Žemaiti, dukraite sesele Mari
ją Elzbieta ir dukraitę Mrs.

vi. o šiandien paversti sovieti
niais dvidešimto amžiaus ver
gais.

Pagaliau mes matėme anais 
metais Rvtų Vokietijos darbi
ninkus. žygiuojančius ir pra
šančius t k duonos ir laisvės. 
Mes matėme žygiuojančią ir

KENNEBUNKPORTO vasaros berniukų stovykla su savo vadovais ir tėvais pranciškonais.

BUSIMIEJI MŪSŲ VEIKĖJAI AUGA ORGANIZACIJOSE IR STOVYKLOSE
"Baigės rugsėjis. Po orą bai

liai voratinkliai draikės be vė
jo, šypsojo saulė; bet jos spin
duliai tarytum sudiev tekalbė
jo"-
Taip Maironis apdainavo Lie
tuvos spalvotas rudens dienas. 
Rugsėjo dienas jaunimas gerai 
žino — tai mokslo metų pra
džia. Vieni pradeda savo pir
mąsias dienas mokykloje, kiti 
jau kopia aukščiau, dar kiti — 
jau gerokai aukštai, aukštesnė
se mokyklose. Tai jaunimo 
gražiausias gyvenimo laikas, 
kada niekas nerūpi, kada dar 
yra savo mielų tėvelių globoj. 
Pravėrus kolegijų duris, dauge
lis iš jų susiduria su pragyve
nimo klausimu, nors ir tada 
jaunystė vis dar tokia graži!

Štai, Brocklyno šeštadieninė 
mokykla. Kiek čia triukšmo pir
mą dieną po vasaros atostogų, 
kiek čia pasakojimų ir juoko. 
Kiekvienas nori pasakyti pir
mas apie savo nuotykius pajū
ry, stovykloj. O žiūrėk, ma
mos rankos įsikibę, pirštukus į 
burnytes Įspaude, stovi busi
mieji darželio auklėtiniai ir pa
garbiai žiūri i vyresniuosius sa
vo draugus, kurie zuja laiptais 
aukštyn ar žemyn, kol juos rū-

Leokadiją Donaravičienę iš 
Lansdovvne. Pa., ir 2 provai
kius.

Laidotuvėmis rūpinosi direk
torius C.A. Kižis iš Pittstcn. 
Pa.

Žemaičių šeima yra dėkinga 
kunigams, seselėms, giminėms 
ir draugams už užuoiautos žo
di. užprašytas mišias. (V. ž.) 

kovc;ančią Vengrija. Jie žy
giavo prieš Kremliaus priespau
da ir tironija. O kur buvo tų 
kraštų žydai?

Aš nekalbu visų lietuvių var
du. Tai yra mano nuomonė, 
paremta patirtimi ir giliu įsiti
kinimu. J. Girdys 

pestingi mokytojai sutvarko 
klasėse. Jie tėvelių atvedami i 
tą mokyklą, kad Įgytų žinių 
apie Lietuvą, lietuvių kalbą, lie
tuviškus papročius ir 1.1. Vai
kai gerai išmoksta lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos, geogra
fijos, kiek jų mažos galvutės 
sugeba suprasti. Bet baigia tą 
mokvkla. ir visa pradeda už
miršti. Kas daryti, kad liktų są
moningais lietuviais visą laiką?

Jaunimo organizacijos
Čia ateina i pagalbą mokyk

linio amžiaus jaunimo lietuviš
kos organizacijos. Lietuviško
se mokyklose įgytas žinias jos 
Įveda i visuomenini gyvenimą, 
moko aktvvumo ir susidraus- 
minimo. Tai busimieji, aktyvūs 
Lietuvių Bendruomenės nariai. 
Lietuvių Bendruomenė, man 
rodos, galėtu ir raštu pakvies
ti kiekvieną baigusi aukštesnią
ją mokykla jaunuoli stoti į vie
tos apylinke. Bendruomenė tu
rėtu daugiau globoti ir remti 
mokyklinio jaunimo organiza
cijas ir tautinių šokių grupes, 
nes ios atstovauia ne tik mo
kyklai, bet ir lietuvių visuo
menei.

Lietuviškos organizacijos 
(mokvklinio amžiaus) šiame 
krašte yra stipriausios iš visu ki 
tų tautvbiu organizacijų. Vie
na iš tekių New Yorke yra 
mckc’eiviu ateitininkų kuona 
Maruos Pečkau'kaitės vardo. 
Ji nrikiauso Moksleivių Ateiti
ninku Sąjungai, kuri kartu su 
Studentu Ateitininku ir Sen
draugiu Sąjungomis sudaro At- 
e:t;niriku Federaciia. Tai gry
nai pasaulėžiūrinė, tautinė, kul
tūrinė lietuviška crganizaciia 
New Yorko moksleiviai ateiti
ninkai.

♦ Ateitininku kuopos nariai tu
ri savo paskalas, referatus, dis
kusijas, ideologinius kursus, 
stovyklas. Ruc'iam^s meni
nės programos, minėjimai, pa
silinksminimai, žaidimai. Kuo
pa turi savo vė’iavą. kuria 
dažnai matome iškilmingai į- 
nešama lietuv’kose bažnyčio
se. Ja Ivdi visada didelis ge
rai drausmingų ir organizuotų 
kuonos nariu būrvs. Dalyvau
ja bažnytinėse bei tautinėse 
šventėse, minėtinuose. kai 
kur net atlieka programas. 
Kasmet ruošia savo tėveliams 
šeimos Ivente. motinos dieną, 
velvkaičių ritinėiima. palaiko 
tradicinius ate:t:nink:škus ben
drus pusryčius, priimdami drau 
ge šv. komunija.

Dažnai moksleivius ateitinin
kus matome New Yorko vyčių 
ar skautų suruoštuose minėji
muose ir šventėse. Tie mokslei
viai ateitininkai, kurie priklau
so ir skautam, spėja ir ten da
lyvauti. Daug iš ju yra pu:kūs 
deklamuotciai, geri skaitytojai, 
o iu lietuviška aiški kalba gali 
šukėti pavydą tiems. kurie 
taip vengia lietuviškai kalbėti.

Pernai jaunučius ir jaunes
nius moksleivius ateitininkus 
matėme vaidinant “Kur tu esi. 
Mamyte?”, Varlių karalių, mal

dą “Tėve mūsų”. Maironio 
Medvėgalio kaina. Lietuviškas 
vakaruškas, girdėjome dekla
muojant, skambinant, pianu ir 
groiant smuiku. New Yorko 
lietuviško radijo klausytojai bu
vo sužavėti jaunųjų ateitinin
ku eilėraščiu pyne, kuri buvo 
Skirta paminėti Lietuvos parti- 

-zanams ir liūdnam birželiui.
Jaunučiai leidžia mėnesinį 

laikraštėlį “Jaunutis”, kur pa- 
tvs rašo ir iliustruoia. Vvres- 
nieii gausiai dalvvauja ideolo
giniuose kursuose, vasaros sto
vyklose. Pavasari daromos iš
kylos i gamta, kur dalvvauja 
ir ju tėveliai bei draugai. Kai 
vyresnieji moksleiviai bando 
aiškinti gyvenimo klausimus 
diskusijomis, jaunučiai atlieka 
darbus “praktiškai”: 1 i p do 
ką nors iš molio, nieš’a, dai
nuota lietuviškas daineles,, su
ka ratelius, žaidimus.

KVIETI A/A S
Kuopa susideda iš trijų bū

relių: jaunučiai (nuo darželio

iki IV skyriaus), jaunesnieji 
(V-VIII skyrius) vyresnieji atei
tininkai (High School). Jiems 
vadovauja ir padeda veikti kuo
pos dvasios vadas, būreliu va
dovai ir tėvų komitetas. Kuo
pos scenos pasirodymai žino
mi ne tik moksleivių tėveliams 
ir New Yorko sendraugiams, 
bet ir toms mamytėms, kurios 
atvažiavo į ši kraštą prieš 50 
ar daugiau metų, ir kitai lie
tuviškai visuomenei.

Mamytės ir tėveliai, nenavy- 
dėkite jaunystės savo vaikam, 
nes tos gražios nerūpestingos 
dienos jiems prabėgs, kaip ir 
jums prabėgo. Nesendinkite sa
vo jaunimo, nes ir jūs dar bė
gat lenktynių su laiku. Leis
kite jaunimui pabūti dar “vai
kišku”. tegul jis praleidžia lai
ką tain, kaip jo amžiui tinka. 
Rašykite jaunimą į lietuviškas 
organizacijas, nepakenks jam 
truputį drausmės ir kultūrinio 
bendradarbiavimo lietuviškoj 
aplinkoje. Geriau bus, kai ma-

VASAROS berniukų stovykla Kennebunkporce kelia vėliavas.

BUSIMIEJI beisbolo meisteriai vasaros berniukų stov ykloje Kennebunkport, Me.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS. Sr. 

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

BOSTON. MASS.
Vedėins 

STEP. MINKĘS
WLYN — 1360 kilocycles 

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

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur Št., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bansj. 1190 kil. FM bang. 105.7 
nieg. iš WK0X. Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banaa 
15756 Lesure. Detroit 27. Mich.

BRoad\vav 3-2224 
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD. CONN.
Ved. AEG. DRAGŪNAVIČIUS

WP0P, 1410 klc.
273 Victoria Rd.. Hartford 14, Conn.

Tel. CH 9-4302 
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

PHILADELPHIA, PA.
WTEL. 860 banaa 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St.. Philadelphia 47. Pa.

HOward 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

VVATERBURY. CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. M e 1 n j n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS šeimos radijo 
programos. Radiio stotis WOPA - 
Oak Park, III. AM 1490 klc.: FM 
102.7 me<rae. kasdien 10-11 vai. r.; 
šošt.-sekm. 8:30-9:30 vai. r.: Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

McKEESPORT, PA. 
WEDO. 810 banga 

Vedėjas
Kun. ALF. SUŠINSKAS 

706 Talbot Avenue. Bradock. Pa! 
Sekmadieniais nuo 1:30 va1 o.p.

žas pipirukas ar aguonėlė pa
deklamuos scenoj dvi eilutes, 
padainuos lietuviškas daineles, 
negu apsikabinęs visokiais ta
riamais ginklais, vaidins “good 
and bad guys” ir gatvėje pa
mėgdžios baisius vaizdus, ku
riuos mato televizijoje. R.J.P.



, NL,

TIK VIENAS DOLERIS
Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, gaus 

i DARBININKĄ susipažinti iki šių metų pa
baigos. Kas prisius 5 dol., gaus vieneriem 
metam.
Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos 
papiginimu ir užsakyti DARBININKĄ sau 
arba artimiesiem. Paraginkite draugus 
bei pažįstamus, arba prisidėkite auka, 
kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori 
skaityti, bet negali užsimokėti. Prašome 
pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

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

Prašau -siųsti laikraštį adresu:

Vardas ir pavardė ................... ........................... ........................

i Adresas ........................................... ...... 1.................... .................................
r ■ • < / . ■

’ Užsakė ........ .......................... -.......................... ...... .....................
!• ' ' j- . .
i Siunčiu už prenumeratą $—................

NAUJI ŽURNALAI
Aidai, rugsėjo mėn. numoti*. 

Rašo: Pranas Garšva ■— Tae-
tente parapija išeivijoje, Myko
las Vaitkus — Žvelgiant atgali 
(spausdinama ir jo edėrašte^b- 
Pr. Pauliukonis — Amerikoj 
lietuvių istorija kaip tortini^ 
auklėjimo priemonė, Vyt AB 
autas ■— Šventaragis
Rafnunę, Leonardo AminetaiBS 
eilėraščiai, Vaclovas Či&aas 
— Mūsą pelitinės vienybės ir
strategijos klausimu, dr. p. ji 
skardžius — Dievas >ir perk** J 
nas. Apžvalgų skyriuje randa- įl 
ma: J. Gimbutas — Lietoms M 
meno istorijos tyrinėjimai, 
V. recenzuoja K. Bielinio j 
Teroro ir vergijos imperiją. M. | 
Šileikis — Dail. J. Paukštienės J 
paroda, St. Daunys — Antroji J 
tautinių šokių šventė, K. Moc
kus — Organizaciniai klausi- į 
mai. .1

Karys, rugpiūčio rugsėjo nu
meris. skirtas 1863 metų suki
limui paminėti. Pagrindinius 
straipsnius apie sukilimą para
šė dr. V. Sruogienė. Žurnalą 
redaguoja Zigmantas Raulinai- 
tis.

Lietuvos pajūris, nr. 2. Lei
džia Kanados Mažosios Lietu

W1NTER GARtfK TAVBBI

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE •

ialima gauti įvairiausiu* rūšies amerikiečių ir importui- 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno

103-55 I.FFFFRTS BLVD RICHMOND HH.L N V

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jutus geromis sąlygomis 
padarys —

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

Tel. HYacint 7-4677

Ilgo grojimo plokštelė —

MYLĖSI 
LIETUVI 
IŠ TOLO

11-sios Dainų Šventės rinktinė
Stereo — 5.00High Rdelity — $4.00

Galima įsigyti.
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221
Užsakymai iš kitų vietovių priimami adresu:

K. KASAKAITIS
4719 So. Maplevvood Avė., Chicago, III. 60632

REPUBLIC
Licpior Store, Ine.

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

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Mariager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon-

H 0 L Y LIGI! T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Resšd. ILHnois 8-7118

vos Bičiulių Centro valdyba. 
Redaguoja A. -Lymantas. Per 
metus išeina 4 numeriai.

WHITE HORSE TAVERN j
baras • restoranas |

PRANAS BRUČAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y. *

Tel. Vlrginia 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PRISIMINKITE 
KAIMIETIŠKO KUMPIO 

SKONf

Niekur nerasite geresnio kai
mietiško skonio kumpio, paga
minto pagal senoviškus papro
čius, visuose europietiškuose 
valgiuose. Moksliški maisto ty
rinėjimai aiškiai įrodo, kad val
gio skonis padaro valgį skanų 

. patrauklų ir pasotinantį. Sko
nis turi nuostalgišką ypatybę. 
Jis primena mums praeitį. Tik
ras lenkiškas kumpis turi šį 
skirtingą- skonį, kuris yra vie
nintelis. Tairiauvo pasiekta tra
diciniu kaimietišku bei ilgoku 
šio kumpio gaminimo būdu ir
vartojimu tik pačios geriau
sios kiaulienos.

Kai pirksite maistą, reikalau
kite visose krautuvėse tikro 
Importuoto lenkiško kumpio, 
kuris užsitarnavo “Housekeep- 
ing” žurnalo nepaprastą įverti
nimą. Nepamirškite kartu pirk
ti ir importuotą lenkišką kiau-

liena yra pakuojama pagal A- 
merikos valdžios reikalavimus. 
Reikalaukite tikrų importuotų 
lenkiškų mėsos produktų. (Sk.)

REAL ESTATE

ANDRE MULLER 
Contracting Corp.

Route 25A & Harrison Avė.
Miller Place, L. L

General Contractors and Builders, 
Custom House building. Building 
plota available in Port Jefferson 
and Miller Place. — SH 4-2177

SEAFORO
NEW HIGH RANCH. S Rooms, 3 
Bedrooms. l’A Baths. CkMnėt lined 
krtchens, full basement attached, 
garage — $18,999 — BUTLDER: 

CA 1-5511

- H. W. MALĖ & FEMALE

I NEED
HELP 

WOULD YOU LIKĘ
TO SELL?

Call Mr. Reilly — VL 4-6159

IN2. ANTANAS ŠIDLAUSKAS ir Ramualda Buragaitė susituokė rugpjūčio 
31 Apreiškimo parapijos bažnyčioje.

PRANCCOJA KOVOJA SU PINIGŲ 
INFLIACIJA

- - ------ - - J - JĮ. . ,
Daugelį itfaštų, neišskiriant pytojams labai lengvai ir pa-

ir JAV, kankina pinigo vertės prastai prieinami. Kaip praei- 
mažėjimas, kuris yra palietęs ties praktika rodo, per ilges- 
ir Prancūziją, nes nuolatos pre- nę metų eilę (5-10-15) JAV mi- 
kės brangsta (infliacija). Kiek- nėtieji fondai smulkiąsias į juos 
vienas kraštas savomis priemo- investuotąsias santaupas padi- 
nėmis kovoja prieš šią ekono- dmo 3-5 kartų ir daugiau. Tuo 
minę negerovę, nuo kurios pa
prastai daug nukenčia smulkie
ji pinigų taupytojai (mažasis 
žmogus). Ir tai darosi tuo pa
čiu metu ir tempu, kai kraštų 
ūkis žydėte žydi ir stambioji 
pramonė bei prekyba duoda di
delius pelnus.

Kaip iš Paryžiaus rašoma 
(The New York Times, rugsė
jo 24 d.), Prancūzijos vyriausy
bė ėmėsi naujų priemonių to 
“mažojo” žmogaus santaupoms 
apsaugoti, kad ne tik tos turi
mosios santaupos nemažėtų, 
bet, krašto ūkiui augant, smul
kiosios žmonių santaupos galė
tų dar pasinaudoti didžiaisiais 
įmonių pelnais. Kartu norima 
surinkti ir laisvai laikomąjį pi
nigą ir ji investuoti į pramo
nę bei kitas ūkio šakas, nes vis 
neužtenka investacinio kapita
lo. Tuo pačiu norima žmones 
apsaugoti nuo nereikalingo iš
laidumo ir nuo infliacijos.

Viena iš tokių priemonių yra 
Investavimo Fondai (Mutual), 
kurie JAV sėkmingai veikia jau 
per 20 metų; jie visiems tau-

tik nenukentėjo nuo pinigų in
fliacijos, bet, priešingai, jo san-
taupos automatiškai žymiai iš
augo.

Pradžiai numatyta, kad Pran
cūzijoje bus Įsteigti 4 investa
vimo (Mutual) Fondai su pra
diniu kapitalu ne mažiau kaip 
po 20 milijonų frankų (apie 4 
mil. dol.) šie kapitalo 90 pro
centų turės būti investuota Į 
prekybos, pramonės ir kito 
stambaus verslo Įmones, kurias 
parinks atitinkami specialistai- 
ėkonomistai. i

Prancūzijos Investavimo Fon
dai veiks tokiais pat princi
pais, kaip ir JAV: parduodamų
jų fondų šėrų kainos derinsis 
su kainomis superkamųjų Še
rų, kai juos šerininkai norės 
parduoti, minus prekybinis pa
tarnavimas. Investavimo Fondų 
šėrų kainos reguliuojasi su ki
tų vertybių popierių kainomis,’ 

i vertybės popierių 
(stock exchange). 
kasdien skelbiamos 
se laikraščiuose. J.

S & G MĘAT MARKE I
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

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

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

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

investacijos.

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

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

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. Vlrginia 6-1800

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

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

bir ž o s e. t 
Jų kainos f' 
didesniuo- ’

Audėnas

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

— K ,■ * v*'-..
to'"./.*’ ' ‘

Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. VkttmCio 
salė Bnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patosus susisiekimas traukintu ir autobusais.
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Dr. Vytautas Vygantas, Pax 
Romana pirmininkas, . praėjusi 
savaitgalį lankėsi Ženevoje, 
Šveicarijoje, kur dalyvavo Pax 
Romana centro valdybos posė
dyje. Tarėsi dėl Pax Romana 
kongreso, kuris numatomas su
šaukti kitais metais Washingto- 
ne. Taip pat Pax Romana va
dovybė visą dieną posėdžiavo 
su pasaulinio protestantų stu
dentų sąjūdžio vadovybe.

Tėv. Justinas Vaškys, OFM, 
Maspetho lietuvių bažnyčioje 
praveda tridienį prieš šv. Pran-

Marironio šeštadieninės mo
kyklos tėvų susirinkimas įvyks 
spalio 5, šeštadienį, 12 vai. mo
kyklos patalpose. Tėvų komite
tas kviečia visus tėvus dalyvau
ti.

Studentu ateitininku susirin
kimas bus spalio 4, penktadie
nį, 7:30 v. pas ponus Skobei- 
kus, 85-27 125 Str., Richmond 
Hill, N.Y. Programoje diskusi
jos tema — ateitininkam daro
mi priekaištai.

Angelų Karalienės parapijos 
Maldos Apaštalavimo draugija 
rengia laimėjimų vakarą spalio 
5 d. 4 v. popiet parapijos sa
lėje.

Liet. Kat. Moterų S-gos 12 
kuopa spalio 6, sekmadienį, 
12 v. Aušros Vartų parapijos

ANGELŲ KARALIENES parapijos jubilėjiniame koncerte spalio 22 kalba klebonas kun. J. Aleksiūna-
Nuotr. P. Ąžuolo

ciškaus šventę. Pamokslus sa
ko vakarais 7:30 v. ir kviečia 
atsilankyti visus apylinkės tre
tininkus iš Brooklyno ir iš 
New Jersey. Bus specialūs pra
nešimai apie tretininkų tikslus 
ir pasauliečių apaštalavimą.

Solistės Lionės Jodytės kon
certas įvyko rugsėjo 29 vakare 
Town Hali. Koncertas praėjo su 
pasisekimu. Palankiai įvertino 
New York Times kritikas, pa
sidžiaugdamas jos išpildytomis 
lyrinėmis dainomis.

Vytas Valaitis, fotografas, ke
letą metų dirbęs Newsweek 
žurnale, prieš mėnesį pasitrau
kė iš darbo ir sėkmingai ver
čiasi kaip laisvas fotografas.

salėje kviečia visas nares pasi
tarti svarbiais reikalais.

Woodhaveno moterų komite
tas pranciškonų naujoms sta
tyboms paremti ruošia susipa
žinimo popietę lapkričio 17, 
sekmadienį, nuo 3 v. iki 10 v. 
v. Kolumbo vyčių salėje. 86- 
22 85 St.. Woodhaven. Bus į- 
vairi programa.Įėjimas tik 50 
centų.

Brooklyno - Queens Lietuvos 
gyčiai lapkričio 17 rengia vai
dinimą, stato A. Gustaičio “Sek
minių vainiką“. Anksčiau buvo 
skelbta, kad vaidinimas bus lap 
kričio 10, bet dabar dėl susi
dėjusių aplinkybių nukėlė sa
vaitę vėliau.

Pabaltijo naujosios literatu-

DAINŲ ŠVENTĖ PASAULINĖJE PARODOJE
Pasaulinės parodos dainų 

šventės dalyvių skaičius auga. 
Jau yra užsiregistravusių 26 
chorai su 800 dainininkų. Gy
vą atgarsi dainų šventės komi
teto atsišaukimas rodo pas lie
tuviškų parapijų klebonus, ku
rie netik ragina savuosius cho
rus toje šventėje dalyvauti, 

‘bet kai kurie žada apmokėti 
ir kelionės išlaidas. Kun. V.J. 
Vežis Šv. Petro ir Povilo parap. 
klebonas Tamaąua, Pa., ir kun. 
J. Neveravičius, Šv. Liudviko 
parapijos klebonas Maizeville, 
Pa, užregistruodami savuosius

chorus, rašo, kad jų chorų ke
lionės išlaidos dainų šventėn 
bus apmokėtos iš parapijų iž
do.

Dainų šventėje dalyvauti dar 
užsiregistravo chorai iš Ams
terdamo, N.Y. Šv. Kazimiero 
parapijos ved. J. Olšausko; Mon 
trealio, Kanados, Aušros var
tų parapijos choras, ved. Am- 
brozaičio, garsusis Al. Step- 
hens ansamblis. Laukiama re
gistruojantis ir daugiau chorų, 
kurie ras galimybės dainų šven
tėje dalyvauti.

Rugsėjo 18 dainų šventės 
komiteto posėdyje dalyvavo 
tautinių šokių vadovė J. Matu
laitienė ir muz. V. Strolia, su 
kuriais buvo aptartas taut. šo
kių repertuaras ir kiti reikalai. 
Pranešama, kad ne visų taut. 
še kių grupių adresai buvo ži
nomi, todėl tautinių šokių gru
pės. negavusios atskirų kvie
timų, prašomos taip pat regis
truotis ir dalyvauti dainų ir šo
kių festivalyje pasaulinės paro
dos metu New Yorke. Regist
ruotis prašoma adresu: J. Ma
tulaitienė, 18 8 Logan Str., 
Brooklyn 8. N.Y.

Melrcse simfoninis orkestras 
muz. J. Kačin.kui vadovaujant 
pradėjo darbą. Pirmas koncer
tas bus Burlington, Mass., spa
lio 26. modernioje aukštesnės 
mokyklos salėje. Lapkričio 22 
d. 7:30 vai. vak. koncertas į- 
vyks Melrose Memorial Hali. 
Šio koncerto programoje yra 
A. Brucknerio simfonija Nr. 
4 (romantiškoji), J. Kačinsko 
Neris ir Vilnelė (antroji dalis 

iš Vilniaus suitos). Mozarto o- 
vertiūra — Figaro vestuvės, 
bostoniškio kompozitoriaus W. 
Pistono Adagio ir Allegro sty
gų orkestrui ir vargonams. 
Vargonais gros muz. Vytenis 
Vasyliūnas. Į koncertą atsilan
kys W. Piston, kuris savo 
kompozicijomis yra pasiekęs 
pasaulinio garso.

Tikybos pamokos šv. Petro 
parapijos vaikams, kurie lanko 
viešas mokyklas būna parapi
nėje mokykloje sekmadieniais 
po 9 vai. mišių. Aukštesnių mo
kyklų mokiniams tikybos pa
mokos būna trečiadienių vaka
rais 7 vai.

Balfo 17-tas skyrius spalio 6 
rengia savo veiklos 20 metų su
kaktį Liet. Piliečių D-jos audi
torijoj, 3-me aukšte. Banketą 
globoja V. Stelmokas, kalbės 
adv. Petras Viščinis, meninė
je programoje dalyvaus šv. Pet
ro parapijos choras, vadovau
jamas muz. Jeronimo Kačins
ko, ir tautinių šokių sambūris.

VILU AM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 

Woodhaven 21, N. Y.

Tel, Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

S1EPHEN AROMISKIS
(AR MAKAUSKAS) 

Craborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air eonditioned
A. J. BALTON-BALTRCNAS

Licensed Manager
&- Notary Public

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

gaudamas užsakymų iš didžiųjų 
Amerikos laikraščių bei žurna
lų. Fotografuoja dažniausiai A- 
merikos visuomeninio ir kultū
rinio gyvenimo įžymybes. Jo 
nuotraukų paroda, buvusią rug
sėjo mėn. “Parents“ žurnalo 
galerijoje, teigiamai įvertino 
New York Times.

Prel. Klemensas Razminas, 
kuriam neseniai buvo padary
ta operacija.iš šv. Juozapo li
goninės Patersone išvyko po
ilsio Į Vilią Maria Joseph. 
Newtown, Pa.

ros vakarą rengia tarptautinis 
P.E.N. klubas spalio 4 d. 7:30 
v.v. Donnell Library Center sa
lėje. 20 West 53 St.. tarp 5- 
tos ir 6-tos Av.Pulgio And- 
riušio. Alfonso Nykos-Nyliūno, 
Henriko Radausko. Aleksio Ra- 
nito bei eilės estų ir latvių ra
šytojų kūrinius skaitys ameri
kiečiai aktoriai, jų tarpe ir Juo
zas Daubėnas. Pianinu skam
bins Aldona Kepalaitė. Įėjimas 
nemokamas. New Yorko ir apy
linkės lietuviai kviečiami kuo 
gausiau atsilankyti.

B. Pūkelevičiūte atvyksta į New Yorką

BIRUTE PŪKELEVIČIŪTE

Birutė Pūkelevičiūte, aktorė- 
rašytoja, šią vasarą su lietu
viais aktoriais filmavusi savo 
veikalą “Aukso žąsį”, atvyks
ta į New Yorką ir dalyvaus At
eities rengiamame koncerte spa 
lio 20 Commodore viešbutyje. 
Atvykdama savo sukamo filmo 
neatsiveš, nes jis dar nebaig
tas; atsiveš gi auksinę savo kū
rybą. kurią skaitys koncerte.

Tas jos kūryba — vaizdi ir 
uotaikinga, pilna poetinių po

lėkių, grakštumo. Tokia pakilia 
dvasia skleidžiasi jos romanas 
“Aštuoni lapai“ ir pilnas nuo
tykių, muzikalumo dramos vei
kalas “Aukso žąsis". Koncer
tui ji pateiks visai naujos sa
vo kūrybos.

Būdama aktorė, ji suranda 
ir raiškų perteikimo būdą. Tada 
jos sukurtas pasaulis it gyvas 
iškyla prieš klausytojų akis, 
dramatine įtampa auga ir di
dėja. kol staiga užlūžta ir pasi
baigia.

Be to. ji skaitys ir poeto 
Putino eiles ir tuo paminės jo 
70 metų sukaktį.

Birutė Pūkelevičiūte svečiuo
sis bene pirma kartą Nevv Yor-

ke. Tiesa, prieš keletą metų ji 
buvo Liet. Rašytojų Draugijos 
rengtame vakare — premijos 
Įteikime ir savo kūrybą skaitė 
siauram rateliui. Dabar bus 
progos visiem ją išgirsti gražio
je Commodore viešbučio salė
je.

Be jos dar koncerte dalyvau
ja jauna solistė L. Šukytė iš 
Toronto, pianistas M. Motekai- 
tis iš Chicagos.

Juozas Audėnas, diplomuo
tas ekonomistas ir investavi
mų fondų registruotas atsto
vas. mielai teikia informacijų 
tų fondu reikalais. Kreiptis ad
resu 109 Warwick Str., Brook
lyn. N. Y., arba skambinti tele
fonu TA 7-1518 arba PL 3-67 
28.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas, su šilima. pirmame 
aukšte, prie Jamaica Line, ne
toli Highland Parko. Teirau
tis vakarais nuo 6 vai. Tel. 
TA 7-6617.

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620 
Į___________________________________

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
VVoodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

PRANO VYTAUTO 
ZUBRICKO ĮPĖDINIAMS

Šių metų rugpjūčio mėn. sa
vo bute Brooklyne buvo rastas 
miręs Pranas Zubrickas, Ame
rikoje žinomas kaip Frank Vi- 
told Zubriski. Kadangi arti
mųjų šeimos narių neturėjo, 
tai jo laidojimu rūpinosi mies
tas. Apmokėjus laidojimo išlei- 
das. stamboką sumą galėtų gau
ti įpėdiniai.

Turimomis žiniomis vienas 
brolis gyvena Kanadoje, o ki
tas brolis ir sesuo — okupuo
toje Lietuvoje. Giminės arba 
apie juos žinantieji malonėki
te atsiliepti: Consulate Gene
ral cf Lithuania. 41 \Vest 82 
St.. New York, N Y. 10024.

LDK Birutės karių šeimų mo
terų dr-jos New Yorko skyrius 
spalio 5 d. 7 vai. vak. Lietu
vių Atletų Klubo salėje (1332 
Halsey St.. Brooklynei. rengia 
šeimyninį pobūvį. Meninę pro
gramą atliks pianistė Aldo
na Kepalaitė.

PARENGIMAI NEW YORKE

Spalių 19 — Great Necko vy
čių šokiai Atsimainymo para
pijos salėje. Maspethe.

Spalių 20 — Ateities koncer
tas Commodore viešbučio salė
je.

Lapkričio 9 — Korp. Neo-Li- 
thuania metinė šventė Ridge- 
vvood Lanes salėje.

Lapkričio 23 — A. L. Inž. ir 
Archit. S-gos rudens balius.

Lapkričio 30 — Solistų D. 
Stankaitytės ir St. Baro kon
certas ir šokiai. Rengia ALB 
New Yorko apygardos valdy
ba ir Stud. Sąjunga.

Gruodžio 8 — P.L.K.O. S-gos 
valdybos rengiama Katalikių 
moterų akcijos studijų diena.

Numatomus parengimus pra
nešti S. Dzikui. 89-17 97 Str., 
VVoodhaven, VI 7-5113.

Nauji Darbininko skaitytojai:
A.B. Mažeika. Ozone Park, 

N.Y. R.A. Šidlauskas, Ozone 
Park, N.Y., A.R. Klivečka, 
Woodhaven, N.Y. C. Černiaus
kas, Jamaica N.Y., V.L. Moc
kus. Dorchester. Mass.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir kartu kviečiame papildy
ti skaitytojų eiles ir kitų dar 
neskaitančių Darbininko, kuris 
susipažinimui iki šių metų galo 
siunčiamas už 1.00. Pirmiesiem 
metam tik 5.00 dol.

Rašyti: Darbininkas. 910 Wil- 
loughby Avė.. Brooklyn. N. Y., 
11221.

vad. Onos Ivaškienės. Pradžia 
5 v.v.

Laisvės Varpo radijo valan
dėlės koncerte spalio 13 progra
mą išpildys solistė Genė Vasi
liauskienė iš Australijos ir so
listas R. Kazys Jakutis iš Kali
fornijos.

Raymond Paul Lietuvių 
Fondui paaukojo 100 dol. Taip 
pat šimtinę neseniai paaukojo 
Šiluvos koplyčios įrengimui.

N. Valaitienė skoningai ir 
pigiai paruošia gėlių bukietus 
vestuvėms bei kitoms progoms. 
Dėl kainų bei kitos informaci
jos skambinti 914 LY 1-9244.

BRONIUS BORTKEVICIUS iš Brockton. Mass.. uolus pranciškonų vie
nuolijos rėmėjas. Nuotr. P. Ąžuolo.

LITAS INVESTING CO. Ine.
LIETUVIŲ FINANSINĖ BENDROVĖ

Moka 4'< už padėtą kapitalą
Duoda asmeniškas bei komercines trumpalaikes paskolas: 
(auto mašinų pirkimui, namų remontui, prekybos plėtimui, ir pan> 

Kreiptis po 6 vai. vakaro arba šeštadieniais:

NEW YORK:
V. VEBELIŪNAS 
100-21 89th Avenuc 

Richmond Hill 18, N. Y.
Tel.: Hl 1-6799

CONNECTICUT:
A. VEDECKAS 

83 Morgan Street 
Stamford. Conn.
Tel.: 325 - 0997

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
CRABORIUS 
Balsam uoto jas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J.B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTI JVTŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie J-orest Harkway Station) 
VVOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam, garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel- Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINN1N,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

URL0NAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balza muotojas

74 RROVI DENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass.
M OTA R v Ot) Rl IC

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

Pinkais patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
5-46 East Broadway

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus 

•
Riipest ingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kai mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose. __—'

Joseph C. Lubln 
Funcral Director

Telefonas: 268-5185


