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LIETUVOJE JAUNIMAS MAIŠTAUJA
Lietuvos ir lietuvių klausimai protarpiais švystelt ame
rikinėj spaudoj; kai kada ji seka ir lietuvi:] nuomonę
amerikiniais klausimais

Ryšiai su amerikiečiais laik- 
raštininkais duoda jiem dau
giau medžiagos apie padėti Lie-

ilty naikinimo keliu - tebus viena nedaloma Rusija
Sovietai numatė pagreitinti užgrobti/ krašty rusinimą ir jy administracinio sava* 
rankumo naikinimą. Pradėjo nuo Azijos, eileje jau. Lietuva, Latvija ir Estija . . •

ai ėmėsi akcijos įvykdy- 
, pagal kurį nadonali- 
ubhkos būtų sujungtos 
stos "regionalinėm fe- 
m”. Jų tikslas, N. Y. 
orespondento iš Mok
inimu, panaikinti skir- 
tarp etninių norusiškų 
Nauja sistema raikšty 
l 1 vienlypę valstybę, 

bendra "komunistine

Tokis planas buvo partijos je, vidurio Azijoje, buvo kon- 
priimtas 1961 dvidešimt antra- ferencija. Tris dienas sociolo- 
jame kongrese. Pereitą savaitę gai ekonomistai, teisininkai ir 
Frunze mieste, Kirgizų sostinė- kalbininkai svarstė ir pagaliau

ME: Amerika 
10 patenkinta 
jos ministeriu pirmi- 
spalio 20 karalienė >pa- 
Earl of Home, buvusį 
į reikalų ministerį, ku- 
jmendavo Macmillanas. 
pakvietimas buvo smū- 
įservatorių partijai, nes 
los skilimas, kada buvo 
iti kandidatai, kurie par- 
turėjo atsakingas parei- 
p‘ jų labiausiai buvęs 
lano pavaduotojas Butle- 
; jau antru kartu apeį- 
s ir po Edeno jis buvo 
lentas, o kviestas buvo 
Janas. Tačiau Butleris 
savo ambicijas ir naujo- 
ausybėje sutiko būti už- 
reikalų ministeriu. Tada 
partijos nariai aprimo, 

toje Home pakvietimas 
is su pasitenkinimu. Jis 
ir naujasis Vokietijos 
ris Erhardas laikomi 
is Amerikos politikai.

iš-

TINĖSE TAUTOSE:

siū-Tautose spalio 21 
.priimti kom. Kiniją at- 

s 57 prieš 41, 12 susilai- 
Pernai buvo atmesta 56:

J. Tautų komisija, pa- 
a P. Vietnamo preziden- 
dėties ištirti, spalio 21 iš-

Jungtinių Tautų savaitę 
dant, spalio 20 šv. Patri- 
tedroje buvo atlaikytos pa- 
>s. Dalyvavo sesijos pirmi- 
s Carlos Sosa Rodriguez 
i diplomatai.

LORDAS EARL OF HOME, Anglijos ministeris pirmininkas.

Eilė Baltijos valstybėm
Formalių atmainų — infor

mavo Times — dar nėra pada
ryta Baltijos respublikose — 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
kur kultūrinio, ekonominio ir 
politinio suliejimo siekimas ri
bojosi bendrom konferencijom

rekomendavo sudaryti moksli
nes grupes vidurio Azijoje, Pa- 
kaukazėj ir Baltijos regione 
numatyti būdam, kaip tose sri
tyse įvykdyti “naujas federaci
jas”.

Maskvos spaudoje apie tą 
konferenciją nebuvo skelbia
ma, bet Sovetską j a Kirgizija ir kultūriniais mainais.
------ . • i—------ r.-. Prie šios laikraščio informa

cijos tenka pridėti, kad respub
likų naikinimo ir rusinimo pla
nas jau yra užgriebęs ir Balti
jos kraštus: jau sudaryti bend
ri administraciniai vienetai at
skirom Gudijos, Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Karaliaučiaus, ar- 
įba Leningrado, Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Karaliaučiaus 
ūkio šakom.

Frunzės konferencija rodo, 
kad. Maskva yra nutarusi na
cionalinių skirtumų naikinimą, 
administracinio savarankišku
mo suliejimą, tautų rusinimą 
paskubinti ir Baltijos kraštuose.

pranešė, kad konferencija pas
merkė “pseudomokslinę teori
ją” apie kalbos grynumą, iš
kėlė reikšmę rūsy kalbos kaip 
susižinojimo priemonės tarp 
sovietinių etninių grupiy ir rei
kalavo tikrinti nacionalistinę 
ideologiją, kuri galėtų priešin
tis numatymam tautų 
mui.
Pradėjo nuo Azijos:

Pirmas žingsnis, rašo 
buvo padarytas prieš 
kada 4 respublikos vidurio Azi
joje — Uzbekas, Turkmėnija, 
Tadžikistanas ir Kirgizija —ati
duotos vienos partijos ir vienos 
administracijos žiniai. Netru
kus panašiai buvo suplaktos ir 
trys Pakaukazės respublikos— 
Armėnija, Gruzija, Azerbeidža- 
nas.

sulieji-

Times, 
metus,

tuvoje, ir jie savo ruožtu tai 
viename, tai kitam laikraštyje 
gausiau informuoja savo skai
tytojus amerikiečius.

Boston Record American 
(kurio iškarpą atsiuntė skaity
tojas Pr. P.) spalio 14 paskel
bė kolumnisto Pierre J. Huss 
informaciją antrašte “Jauni
mas Lietuvoje maištauja”. Pra
džioje informuoja,

kaip Baltijos valstybės teko 
Chruščiovui.

“Buvo — rašo Huss — nema
ža krokodilo ašarų, kai 1939 
Stalinas ir Hitleris pasidalino 
Lenkiją, bet jokios ašaros, kai 
1939 Sovietų kariuomenė klas
tingai su nacių pritarimu užėmė 
tris Baltijos respublikas. Nie
kas neliūdėjo, kai Hitleris 1941 
išspyrė Staliną, bet buvo daug 
džiūgavimo, kai Stalinas “iš
laisvino” visas respublikas. Jis 
pavertė jas ‘sovietinėm liaudies 
respublikom’, daugel tūkstan
čių žmonių nužudydamas ar de
portuodamas j tolimus Rusijos 
kampus. Jis formaliai prisijun
gė teritorijas, ir šiandien jos 
yra Nikitos Chruščiovo valdžio
je, kaip jos buvo Stalino”.

“Faktas, kad J. Valstybės ir 
kitos vakarų valstybės atsisako

pripažinti svetimų teritorijų gro 
bimą, Chruščiovui nieko nereiš
kia”. Ir diplomatinėse konfe-

VIETNAMAS: Skilimas fluoAmerikos vis gUėja
Apsaugos sekretoriaus McNa- 

maros ir jungtinio štabo virši
ninko gen. Tayloro kelionė po 
Vietnamą buvo sudariusi pa
kenčiamus santykius tarp Ame
rikos vyriausybės ir Vietnamo: 
prezidentas paskelbė, kad pa
grindinis tikslas yra karas su 
komunistais ir tam reikalui 
bus bendradarbiaujama su 
Diem vyriausybe, nors jo vi
daus politikai ir nepritariama. 
Bet atėjo nauji įvykiai, kurie 
padėtį iš naujo apkartino.

Iš Amerikos pusės: Amerika 
sustabdė prekybinę paramą 
maždaug iki pusės visos ūkinės 
paramos Vietnamui. Tai buvo 
spaudimas prezidento Diem vy
riausybei.

OMYKO: Negali būti blogiau

Iš Ngo Dinh Nhu: Preziden
to brolis Ngo Dinh Nhu kores
pondentam pareiškė, kad Viet
namo tauta nustojo pasitikėju
si Jungtinėm Valstybėm. Esą 
nesuprantama, kodėl pustuzi
nis ČIA ir kitų Amerikos įstai
gų pareigūnų palaiko santykius 
su budistais, ragino juos nu
versti vyriausybę ir kurstė sa
vižudybes.

Iš Madame Nhu: Pagriežtėjo 
Madame Nhu kaltinimai Ame
rikos vyriausybės pareigūnam. 
Esą valstybės departamento pa
reigūnai Saigone mėginę sulai
kyti ją nuo kelionės į Ameri
ką, įspėdami negali garantuoti 
jai saugumo. Esą paramos Viet
namu! sulaikymas reiškia, kad 
vyriausybėje yra asmenų, ku
riem mažiau rūpi kova su ko-

munizmu. negu kova su Diem 
vyriausybe. Ji reiškė pasitenki
nimą dėl visuomenės priėmimo 
jai, bet prikišo spaudai, kad 
jos pareiškimus ji dažnai iškrai
piusi, ir negalinti suprasti vy
riausybės ignoravimo jai, kada 
Baltuosiuose Rūmuose buvo 
priimtas komunistų Titas.
Amerikos paskutinis atsakymas 
Vietnamui

Spalio 21 pranešta, kad Ame
rika papildomai nutraukė su
mas kariuomenei, kuri tarnau
ja vidaus saugumo reikalam. 
Tie daliniai kaip tik yra žinio
je saugumo viršininko prezi
dento brolio.

rietu nūn. Gromyko spalio 
kvykdamas Į Maskvą, korės- 
entam pareiškė, kad tri- 
inisteriy pasikalbėjime ne* 

jokios pažangos. Padėtis 
, kad blogiau ir būti ne- 
Kalti, žinoma, Vakarai. Ry- 
ls dieną Gromyko jau pa- 
>ė, kad korespondentai jo 
iškimą iškreipė. Maskvos *dėl kviečių. Pirkdami kviečius 
doje jau buvo skelbiama užsieniuose. Sovietai pardavė 
nistiškai, kad viskas eina, kviečių Suomijai.

Čekoslovakijos radijas savo 
' piliečiam aiškino, kad iš Ame

rikos perkami kviečiai norint 
pagelbėti Amerikos ūkininkam. į 
šiaip apie kviečių pirkimą so- j 
vietinė informacija daugiausia 
tyli.
— Sovietų spauda aštriai puo- i 

la Amerikos kariuomenės per
grupavimus: vienos divizijos

IGRESE:
- Pilietinių teisių įstatymas 
laukė naujų sunkumų. Kai 
ert Kennedy pasiūlė įstaty- 
sušvelninti, kad jis galėtų 

siti pro pietiečius Kongreso 
ovus, susilaukė šen. Javits, 

Douglas kritikos, o negrai
tina naujom demonstraci-

Tom pačiom dienom sovietų 
spauda ėmė skelbti kritiką Ame 
rikai. Spalio 17 įspėjo, kad at
oslūgis bus tik tada, kai Ame* kopteris 
rika "nustos rėmus kontrevoHu- 
einj elementą Kuboje".

— Sovietų delegacija, 4 žmo- 
^nės, spalio 21 atvyko derybom

- Paramos kolegijų staty- 
spalio 21 senate priimta 

>5,000,000 dol. Tai penke- 
metų planui. Atstovų Rū- 

i buvo priėmę 1,195,000, 
t trejų metų planui. Abidvi 
titucijos numatė, kad privati- 
n kolegijom gali būti duoda- 
s paskolos.

— Vietname kovose su ko-
ROBERT F. KENNEDY prieš vidaus klausimus: pilietinį įstatymą, kuris 
kliūva Kongrese ir kuriuo nepatenkinti negrai; kovą su nusikaltimai, 
vykdymą komunistam registruotis įstatymo, kuris praktiškai nevykdomas: 
prieš 1964 rinkimus, kuriem vadovauti jis pasitrauksiąs iš vyriausybės na
rių. - -

Kur konfliktas nuves — ne
aišku. Bet C.L. Sulzberger (Ti
mes) kalba ir apie tokią prie
laidą: "Kai kurie šių (manev
ruojančių Amerikos ir Rusijos) 
draugai bei klientai slysta šalin

munistais spalio 19-20 žuvo 40, jr kaip Pakistanas ir, gal būt, 
sužeista 85; tarp jų 13 amen- abudu Vietnamai gali pasekti 
kiečių, kai buvo sužalotas heli- Jugoslavija j neutraliųjų pa- 

šaulį".

„ ROGER HILSMAN, valstybė*
permetimą į Europą per porą padėjėja, tol. rytam. Apie 

I jį "Time” raM: Pentagonas nusi-dienų 200 lėktuvų, ypač kaltina 
Atlanto Polaris laivyną. Kalti- Vietname kovoti su komunis- 
nimai įprastiniai — tai gresia 
taikai.

— Užsienio paramai vyriau
sybė prašė 4.5 bilijonų. Atsto
vų Rūmai skyrė 3.5, Senato už
sienių reikalų komisija pripaži
no 4.2. Derinant, spėjama, bus 
sutarta dėl sumos 3.8 bil.

tais, ne su Diem režimu. Prie* igo 
nusistatymo yra valstybės departa
mente liberalų grupė, kuri kartais 
atrodo, labiau suinteresuota nu
versti Diem režimu, negu kovoti 
□rie* Viet Kongą- Tos departamen
to klikos vienas i* vadų yra Rog- 
•r Hilsman, kuris rugplūtio 24 
pasiuntė telegrama, pritarta Harri- 
mano, kurstančia Vietnamo ka
riuomenę priei Diem.

TITAS AMERIKOJE: Maža džiaugsmo,
Jugoslavijos prezidentas Ti

tas spalio 17 prezidento Ken
nedy buvo priimtas su visa pre
zidentui skiriama garbe —: 
raudonu kilimu, 21 šūviu. Bet 
prie Baltųjų Rūmų buvo ir pi
ketai, kurių plakatai vadino jį 
žmogžudžiu. Spauda pastebėjo, 
kad prezidentas išlaikė visą ko
rektiškumą, bet spaudos foto
grafam neteko pagauti tokio 
momento, kad {rezidentai pa
duotų vienas kitam rankas. 
Nuo reklamos, o gal ir tolimes
nių piketų Titą išgelbėjo gri
pas, dėl kurio jis turėjo atsisa
kyti nuo kelionės į San Fran- 
cisco, kur jo laukė gub. Brown.

New Yorke spalio 20 Titas 
buvo panašiai sutiktas kaip ir 
Washingtonę.

Kelionė į Ameriką Titui buvo 
svarbi tuo, kad sulaužė Ameri
kos Kongreso ir visuomenės pių, kurios buvo-Boscho šali-

opoziciją, dėl kurios 1957 jis 
turėjo atsisakyti kelionės; ga
vo prez. Kennedy pažadą atsi
lankyti Jugoslavijoje ir viltis, 
kad atgaus prekybos palanku
mo privilegijas, kurias pernai 
Kongresas nubraukė. Kongrese 
tik keletas reagavo. Ohio dem. 
Lausche Tito pakvietimą pava
dino "klaida”, nes jis komu-

rencijose Chruščiovas siekiąs i- 
kalbėti. kad Baltijos regionas 
buvęs Rusijos dalis.

Huss betgi informuoja,
kaip Chruščiovui nepasiseka 

priskiepyti Lietuvos jaunimui 
neapykantos Vakaram ir mei
lės komunizmui bei Rusijai.

"Šiapus uždangos gaunami 
sovietiniai spaudiniai — infor
muoja Huss — rodo, kad sovie
tinė valdžia ir sovietų gyveni
mo būdas ten yra daug mažiau 
sveikinamas, negu Chruščiovas 
nori jus tuo įtikinti. Vilniuje 
leidžiamo laikraščio egzemplio
rius iš rugpiūčio pradžios kar
čiai skundžiasi, kad tarp 66,000 
jaunimo Lietuvoje reiškiasi pa
sipriešinimas marksizmo moky
mui. Laikraštis taip pat kalti
na vadovėlių leidėjus, kad jie 
rodo mažą dėmesio ‘mūsų bran
gaus Lenino gyvenimui’.

Huss pakartoja sovietinio lai
kraščio kaltinimus, kad buržua 
zinė ideologija braujasi į moki
nių sąmonę; kad mokytojai ne
uždega neapykantos imperialis
tų siekimam. Pakartoja ištrau
kas iš sovietinio laikraščio, kaip 
Klaipėdoje mokiniai išmainą so
vietinio jaunimo garbę į kram
tomąją gumą ir skudurus: “To
kis abejingumas svetimos ideo
logijos skverbimosi atžvilgiu 
yra piktžolės, kurias reikia rau
ti. Skaudu, kad yra mokytojų, 
kurie žodžiais skelbia ištikimy
bę komunizmui, o asmeniniu 
savo gyvenimu palaiko taikin
giausią koegzistenciją su bur
žuazine morale ir papročiais. 
Mokykloje toks mokytojas yra 
ateistas, bet iš jos išėjęs šliau
žia i bažnyčią ir meldžiasi. Ki
tas dedas esąs patriotas, bet tai 
nekliudo jam priimti išmaldas 
(siuntinius) iš tetų ir dėdžių A- 
merikoje”.

Tuos sovietinio laikraščio 
skundus suminėjęs, Huss pada
ro išvadą: “Baltijos gyventojų 
7,000.000 mielai iškeistų Chruš
čiovo stebuklingą koegzistenci
ją i amerikoniškus drabužius ir 
kramtomąją gumą”.

maža ir protesto
nizmui išplisti pasauly esąs 
daugiau padaręs nei Stalinas. 
Chruščiovas ir Mao drauge. O 
Michigano resp. kongresm. Jo- 
hansen pasisakė esąs nustebin
tas pakvietimu į Baltuosius Rū
mus komunistui Titui ir igno
ravimu Vietnamo pirmajai da
mai. Prieš pasisakė taip pat ir 
šen. Dodd.

Skelbia ir reagavimus
Life rugsėjo 13 specialiame 

numery Sovietų Sąjungai sumi
nėjo plačiau Latviją ir Estiją, 
siauriau Lietuvą. Tas pats žur
nalas spalio 4 paskelbė Leonar
do Valiuko laišką, kuriame ste
bimasi, kad žurnalas nesuminė
jo Baltijos valstybių priespau
dos sovietiniame junge; primi
nė taip pat, kad jau 36 Kon
greso nariai įteikė rezoliucijas 
už laisvę Lietuvai, Latvijai, Es
tijai. Specialusis Life numeris 
nepasitarnavęs Baltijos valsty
bių ir kitų pavergtų tautų lais
vei. Redakcija rado reikalo pa
žymėti, kad Baltijos valstybių 
prisijungimo J. Valstybės nie
kada nepripažino, tačiau jos 
veikia dabar taip pat kaip ir ki
tos 12 respublikų. •

j-

Domininkonai: Tebeieško kompromiso
Konfliktas dėl naujos Domi

ninkonų vyriausybės pripažini
mo tebesitęsia. Amerika jos 
nepripažįsta ir paramą sustab
dė. Amerika reikalauja grįžti 
prie konstitucinės tvarkos tuo
jau. Domininkonų vadovaujan
ti junta sutinka grįžti ir rinki
mus skelbti gruodyje; sutinka 
dabar pritrąukti dar porą gru-

ninkės. Ar tai patenkins Ameri
ką. neaišku. Teigiama, kad A- 
merika dabar jau nesispiria, 
kad valdžia būtų perduota buv. 
senato pirmininkui, kurį remia 
ir Bosch. esąs užsieniuose.

— George Meany, unijų pre
zidentas. atnaujino spaudimą 
vyriausybei sumažinti darbo sa
vaitės valandų skaičių.

Seka tautinių grupių pasisaky
mus

Kai iškilo kviečių pardavimas 
Sdvietam. The Wall Street 
Journal rugsėjo 27 surinko tau
tinių grupių spaudos ir organi
zacijų nuomones Rado, kad jų 
daugumo nuomonės yra prieš 
pardavimą. Iš lietuvių spaudos 
suminėjo, kad Darbininkas tos 
dienos numeryje pirmame pus
lapy pardavimą įvertino kaip 
"naują žingsnį i koliaboravimą".

Jei sekami tautinių grupių 
pasisakymai, tai lygiai ir tauti
nės grupės seka amerikinės 
spaudas pasisakymus (Minėto 
Wall Street Journal iškarpą at
siuntė net iš Chicagos Darbi
ninko skaitytojas -2.).
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By FRANGIBCAN FATHER8

Ketvirtas pasaulinis krikščionių demokratų kongresas
Editorial Office GL 5-7281 • 

fORKER (TMe Copyrtgu*)

Eta* tato 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIU ŽINIAS

Rugsėjo 26-29 Strasbourge, (NATO) turi būti stiprinama ir 
Prancūzijoje, įvyko IV-asis pa- paruošta šio meto reikalavi- 
saulinis krikščionių demokratų mams, kol komunistų grėsmė 
kongresas. Kongresą organiza* nesiliauja, 
vo trys tarptautinės krikščio
nių demokratų organizacijos: 
NouveUes Eųuipes Intemationa- 
les (NEI) — Europos laisvųjų 
kraštų k.d.; Organizacion De- 
moeratica Cristiana de Ameri
ca (ODCA) — Pietų Amerikos 
k.d.; Christian Demooratic Uni
on of Central Europe (CDU
CE) —- Vidurio Europos , pa
vergtųjų tautų k.d.

Kongrese dalyvavo iš 42 Eu
ropos, Pietų Amerikos ir Afri
kos krikščionių demokratų par
tijų apie 250 atsotvų.

Padaryti trys pagrindiniai 
pranešimai:

Jean Seitlinger (prancūzas) 
— NEI generalinis sekretorius, 
tema: “Europa ir jos solidaru
mas atsilikusių kraštų atžvil
giu”.

Tomas Reyes Vicunia (čilie
tis) — ODCA generalinis sekre
torius: “Politinė padėtis Pietų 
Amerikoje”.

Kcnrad Sieniewicz (lenkas)— 
CDUCE generalinis sekretorius: 
“Universalinė žmogaus teisių 
deklaracija ir jos vykdymas”.

Pranešimų paliestais klausi
mais padiskutuota ir priimtos 
rezoliucijos:

1. Pasaulinėje plotmėje:
— tvirtina, kad krikščioniš

kosios demokratijos pagrindinis 
tikslas yra sudaryti teisingą ir 
nuolatinę taiką, pagrįstą žmo
gaus teisių, laisvės, tautų lais
vo apsisprendimo teisės ir so
cialinio teisingumo reikalavi
mu;

— todėl krikščionys demok
ratai atmeta visų formų totali
tarinius režimus, visas diskri
minacines formas, kviečia 
žmoniją ir tautas efektyviu 
būdu ir tikra solidarumo dvasia 
jungtis kovai prieš tas negero
ves.

2. Ryly-Vakary santykiu klau
simu:

— mano, kad Maskvoje ne- 
periją... Dabar toki pat sieki- lio ir žmonių Valdovo įsaky- senai pasirašytas susitarimas

yra pirmas žingsnis į visuotinį 
ir kontroliuojamą nusiginklavi
mą;

— pageidauja, kad kitomis 
sutartimis būtų siekiama paša 
linti tikrąsias tarptautinės į- 
■tampos priežastis taikai konso 
liducti;

— pritaria, kad Šiaurės At- LIETUVIŠKAS KRY2IUS Jokūbe Stuko vasarvietėje Long Island. Nuotr. 
lanto sutarties organizacija v; Maželio.
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Dieviškojo valdovo šventėje
Dievas ir valdovas eina per 

žmonių istoriją neperskiriami. 
Nesvarbu, kokiu vardu Dievas 
vadinamas, kaip Jis supranta
mas ir garbinamas, Jis visais 
laikais ir visų tautų laikomas 
aukščiausiu žmonių valdovu. 
Nesvarbu taip pat, kokio pavi- 
davo vyriausia valdžia yra tau
toje ar valstybėje, jai teikiama 
pagarba, labai artima dieviška
jai; Imkime porą pavyzdžių: vie
ną iš seniausių laikų ir vieną iš 
naujausių.

džiais: “valstybės deifikacija 
yra žmogaus bestifikacija”. Žvė
ris arba bestija ateina dėl to, 
kad iš gyvenimo išjungiamas ti
kėjimas.

3. Piety Amerikos reikalu:
— pritaria Europos ir Pietų 

Amerikos krikščionių demokra
tų solidarumo būtinumui pa
starųjų kovoje už socialinį tei
singumą, ekonominį išsivysty
mą ir tikros laisvės režimus;

— 'kviečia krikščionis demok
ratus daryti Žygių Bendrosios 
Rinkos organizacijoje, kad ji 
konkrečiomis priemonėmis pa
dėtų to kontinento specifines 
problemas išspręsti. Ta prasme 
pritaria Europos parlamento 
specialioms rekomendacijom s

Faraonas, tur būt, labiausiai 
visiem girdėtas ir žinomas se
nojo Egipto valdovas. Tai vie
nas iš ryškiausių pavyzdžių, 
kaip valdovai buvo laikomi die
vais. Apie faraonus buvo sako
ma: “jeigu jie nebūtų dieviški, 
tai po mirties dievai jų nepri
imtų, o žmonės negarbintų”. 
Iš senųjų faronų buvo reikalau
jama, kad žmonių akivaizdoje 
laikytųsi be dėmės ir rūpintųsi 
savo tautos tvarkingu gyveni-j vartinga, 
mu. žmonėse būta primityvausa 
tikėjimo, kuris juos laikė mo-»| 
ratinėje tvarkoje. Kai nuo tos 
aukštumos nuslydo valdovai ir 
žmonės, senasis kultūringas pa
saulis žuvo.

Tikėjimas yra tas pagrindas, 
kuriuo Dievas ir valdovas jun
giami. Seniau žmonių tikėta, 
kad valdovai esą dievai ar bent 
pusdieviai. Senajame Įstatyme 
buvo pabrėžta, kad tėra vienas 
visų Dievas, ir tik Jis tegali bū
ti garbinamas, šiandien visiem 
žinoma, kad joks valdovas nė
ra Dievas, bet žmogus, kuris 
turi galios kitus valdyti.

Tačiau, nors žmogus tą galią 
paveldėtų ar kitu kuriuo būdu 
Įgytų, ji savo esmėje neplaukia 
iš paties žmogaus. Pilotui bu
vo pasakyta: “Tu neturėtum 
prieš mane jokios valdžios, jei 
tau nebūtų buvę duota iš aukš
čiau”. Iš tų Evangelijos žodžių 
kartais pasišaipoma: ar gali bū
ti iš aukščiau duota pikta, prie- 

neteisinga valdžia?
Atsakoma taip pat klausimu: 
ar žmonės neturi dar kitų ga
lių, kurias verčia piktybėmis, 
užuot panaudoję geram? Ar jie 
savo žodžio, kalbos dovanos, 
nepaverčia melu, o savo pri
gimties tikslingų aistrų — gaš
lumu? Jie tai daro dėl to, kad 
nebesivaido.

k Europos egzekutyvinės komi

sijos toje srityje padarytiems — pripažįsta Europos šešių 
pasiūlymams; Bendruomenę, kaip Europos ;

— pritaria krikščionių demo- struktūros branduolį. Europos, 
kratų planui Pietų Amerikos kuri turės būti konsoliduota, 

sujungus trijų Europos Bend
ruomenių vykdomuosius orga
nus ir tiesioginiu bei visuoti
niu balsavimu išrinkus Europos 
Parlamento narius.

Tik šiuos sprendimus į- 
vykdžius, bus galima sudaryti 
tikroji tautų bendruomenės 
bendra gerovė ir socialinis pro
gresas laisvėje ir taikos apsau
goje. j ,

Taip pat nutarta suorganizuo
ti 3-iame pasauliniame k. d. 
kongrese Santiago, Čilėje, su
tartą k.d. pasaulinį komitetą. Jį 
sudarys Europos ir Pietų Ame
rikos (NEI ir ODCA) k.d. tarp
tautinių organizacijų po tris at
stovus, Vidurio Europos K.D. 
Sąjungos (CDUCE) ir Jaunųjų 
KD tarptautinės organizacijos 
(U.I.J.D.C.) — po 1 atstovą.

Komiteto uždavinys yra stip
rinti k. d. bendradarbiavimą 
tarptautinėje plotmėje ir pa
ruošti penktąjį pasaulinį k.d. i 
kongresą.

bendruomenei sudaryti.
4. Afrikos klausimais:
— sveikina gausias Afrikos 

tautas, pasiekusias nepriklauso
mybės;

— tiki, kad tų kraštų pasi
reiškiančios dvasinės jėgos su
darys joms sąlygas išvengti dik
tatūrinių ir komunistinių reži
mų ir pasitarnaus pilnam žmo
nijos išsivystymui.

5. Europos plotmėje:
— tvirtina reikalą tęsti Eu

ropos pastangas visoms jos tau-
toms sujungti;

Kongrese dalyvavo visa eilė 
žymių asmenų iš. daugelio 
kraštų. Be jau išvardintų, pa
žymėtini: Rheinlando-Westfali- 
jos ministeris pirmininkas F. 
Meyers, Čilės senatorius E. 
Frei, Vak. Vokietijos Bundes
tago CDU frakcijos pirminin
kas Von Brentano, CDU gen. 
sekretorius K. Kraške, buvęs 
NEI pirmininkas, Belgijos vals
tybės ministeris de Schryvėr, 
Pierre Pflimlin — dabartinis 
Strasbourgo burmistras, Euro
pos Tarybos patariamosios an- 
samblėjos pirmininkas, buvęs 
Prancūzijos ministeris pirminin
kas ir daug kitų.

P. Pflimlin ir de Schryvėr sa
vo kalbose šiltai priminė Euro
pos pavergtas tautas, pareikš- 
dami, kad k.d. yra pareiga pa
dėti atstatyti pavergtųjų tautų 
laisvę.

Lietuvos krikščionims demo
kratams kongrese atstovavo jų 
atstovas ir NEI lietuvių grupės 

j pirmininkas Paryžiuje Eduardas 
Turauskas. P. V.

Diktatoriai yra mūsų laikų 
susidievinę valdovai, bet didžia 
dalimi be jokio tikėjimo. Prisi
mename dievintąjį Staliną ir to
kios pačios pakopos Hitlerį, 
nors jisai kone kiekvieną žy
mesnę savo kalbą užbaigdavo 
suminėdamas Apvaizdą. Jo lū-

Kristaus Valdovo šventė dau
giau primena valdymąsi, negu 
valdymą. Valdovas žmogus, ku
ris gauna galios kitus valdyti 
ir pats nesivaldo, nėra vertas 

pose tai reiškė nebe Dievą, -bet net ir žmogaus vardo. Visiem 
“tūkstanties metų” nacinę im- yra duoti tikrojo Dievo, pašau-

mą dedasi atstojanti sovietinė mai, kaip reikia valdytis, kad 
ir valdžia nebūtų piktnaudoja- 
ma.

Asmeninis kiekvieno susi
valdymas yra ta pradžia, kuri 
veda į teisingą ir žmonišką val
dymą valstybėje. Tada išnyks- 

cinis ar komunistinis, reiškia ta ir “dievukai” šeimoje bei 
žmogaus sugyvulinimą. Rusų visuomenėje, kur jie pridaro 
filosofo N. Berdiajevo žo- daug pikto sau ir kitiem.

rusų imperija, grindžiama “ne
išvengiama istorijos lemtimi”, 
esą komunizmui skirta valdyti 
pasaulį.

Bet vienoks ar kitoks valsty
bės sudievinimas, būtų jis na-

Vyčiai prašys melstis už Lietuvą
Lietuvos vyčių centrinės apy

gardos (Mid Central District) 
suvažiavime Detroite spalio 
12-13 vyriausias dvasios vadas 
kun. J. Stanevičius pranešė, 
kad visos Lietuvos vyčių kuo
pos bus prašomos įsijungti į 
maldų vajų už Lietuvą, nes 
“visi gerai mato, kad vien laiš
kų rašymas valdžios atstovam 
nė per 20 metų negrąžino lais
vės Lietuvai.” Reikia dar ir ki
tokių žygių — maldos.

Toliau buvo nutarta daugiau 
remti Dainavos stovyklą. Atei
nančiais metais bus rūpinama
si sutelkti daugiau vaikų ten 
stovyklauti. Šiluvos koplyčios 
statymui paskirta 50 dol. auka.

Nutarta kitų meti; šios ap
ygardos seimą vėl šaukti De
troite, ne Pittsburghe, kaip 
anksčiau buvo manyta, nes šia
me seime niekas iš Pittsburgo 
nedalyvavo. Kitų metų seimą 
rengs šv. Petro ir šv. Antano 
parapijų kuopos. Šį seimą ren
gė Detroito Dievo Apvaizdos 
kuopa.

Į naują valdybą išrinkta: 
dvasios vadas — kun. Mykolas 
Kundrotas, pirm. — Frank Za
ger, (Detroit 79), I vicepirm.— 
Juozas Kazlauskas (Detroit 79),

II vicepirm. — Juozas Chaps 
(Detroit 79), ižd. Petras Luiza 
(Cleveland), sek. Sophie Zager 
{Detroit 79), iždo globėjos — 
Marijona Trainy (Cleveland) 
ir Stella Padolski (Detroit 139) 
Kultūros reikalų vedėjas—Ali- 
ce Kirklis (Cleveland), ritualo 
vedėjas — Bob Boris (Det
roit 102), lietuviškų reikalų ve
dėjas — Pranas Gudelis (Day- 
ton), sargyba — Mykolas Pet
kus (Dayton).

Seime dalyvavo naujoji cent
ro valdybos pirmininkė Elena 
šaulytė iš Philadelphijos ir gar
bės narys Pranas Vaškas iš 
Nevvark, N.J.

Sekmadienį, palydėti Lietu
vos veteranų, su vėliavomis da
lyvavo Dievo Apvaizdos bažny
čioje, kur iškilmingas mišias au-
kojo kun. M. Kundrotas, asis
tavo kun. J.V. Stanevičius ir 
kun. M. Dauman. Giedojo vy
čių choras. Bažnyčioje į ket
virtą vyčių laipsnį buvo pakel
ti Mykolas ir Kazimieras Pet
kai iš Dayton.

Seimas baigėsi banketu pa
rapijos svetainėje. Dalyvavo 
dar kun. Viktoras Kriščiunevi- 
čius iš šv. Petro parapijos.

Dainius
įauBita.iBiiv*
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apdaras. — pasakė. — Imkis ir mano drauge, broli Rufinai — 
užsivilki!

Pranciškus ėmė vilnonį dra
bužį ir matavo su savo stuome
niu; jam buvo ligi pačių kukių. 
Paskui prisimatavo gaubtą ir 
vėl nusiėmė. Juokėsi it vaikas.

— Man patinka, — pagaliau 
pasakė. — Patinka dėl to, kad 

dabar žiema, eikime pas mane primena parudusius rudens lau-
— Kur tavo šilkiniai rūbai — aš tau duosiu šiltesnį rūbą. ' 115 ^em?- Rutinai, krei-

NIKOS KAZANTZAKIS

Šokis miesto aikštėje

ir rausva kepuraitė su auksi
niais apvadais? — paklausė 
draugas.

— Velnias man buvo tai do
vanojęs, aš jam gražinau atga
lios.

Draugas peržvelgė Pranciškų 
nuo plikos galvos ligi basų ko
jų su lopytu ir perlopytu rūbu, 
negalėdamas atsistebėti.

— IŠ kur toks ateini? —klau
sė su užuojauta.

— Iš kito pasaulio, — atsa
kė Pranciškus.

— 0 kur eini?

Gali gi numirti persišaldęs. 
Kaip tada gelbėsi pasaulį?

— Aš esu apsivilkęs Dievu,
— pasakė Pranciškus. —Man 
nešalta.

Draugas nusijuokė.
— Esi apsivilkęs Dievu ... 

Deja, to nepakanka. Tau tikrai 
reikia šilto drabužio. Žiūrėk, 
gailiesi kirminų ir saugojies, 
kad jų neužmintum. Pasigailėk 
ir savo kūno. Jis yra it kirmi
nas, apsigaubęs kiautu ... Ne
užmiršk, — įtikinėjo matyda
mas svyruojanti Pranciškų, — 
neužmiršk, kad kūnas yra rei
kalingas pasauliui gelbėti. Be 
kūno...
— Tiesą sakai, — nutraukė 
jį Pranciškus. — Esi išlavintas

pėsi į daugą, — ar galėtum 
Kristaus vardan parūpinti tokį 
pat apdarą ir mano palydovui, 
broliui Leonui?

Rufinas rodėsi patenkintas, 
išgirdęs tuos žodžius. Jis pasa
kė:

— Tai bus gražu, kai liksiu 
žmonių prisiminime, parūpinęs 
jums drabužius, kuriuos judu, 
matau, verčiate vienuolių habi
tais. Ar turi mintyje, Pranciš
kau, kurti tokį ordiną, kaip šv. 
Benedikto?

— Aš ar Dievas? Turėtum 
Jo paklausti, kaip aš tai darau.

dėkojo Pranciškus, — teduoda 
Dievas, kad šis rūbas, kuri tu 
man dovanojai, būtų tau užtik
rinimų įeiti į dangaus karalys
tę... Ligi pasimatymo!

— Ar daugaus karalystėje? 
— paklausė juokdamasis Ru
finas.

— Ne, dar žemės karalystė
je. Teleidžia Dievas, kad ir tu 
vieną dieną išeitum į didelio ir 
tobulo džiaugsmo kelią.

Ir mes tuojau atsisveikino
me. Lauke buvo vėsu. Dangu
mi sklendė tiršti debesys.

— Matai, — pratarė Pran
ciškus šypsodamasis, — kada 
visai negalvoji, ką valgysi ir 
kuo vilkėsi, tai pasirūpina Die
vas ir siunčia Rufiną su kupinu 
krepšiu maisto ir dviem rūbų 
eilutėm.

mūsų sielas, kvėpdamas joms 
nesuprantamą troškimą. Tai pa
slaptis, broli Leonai. Vykdyti 
Dievo valią—tai elgtis giliai pa
slėpta savo valia. Dievo tarnas 
snūduriuoja net ir visiškai ne
vertame, kaip mums atrodo, 
žmoguje.

— Ar dėl to taisei šv. Domi- 
jono bažnyčią Ar tai buvo ta
vo valia, kurios dar nežinojai 
ir kurią Dievas pabudino tavo 
snaudulyje? Ar dėl to palikai
•tėvą ir motiną savo?

— Visiškai teisingai. Ir dėl 
to taip pat tu išsižadėjai visko, 
kad mane sektumei.

— Bet, broli Pranciškau, 
kartais mes geidžiame daugelio 
dalykų. Katras iš jų atitinka 
Dievo valiai? — paklausiau lyg

tauji labiausiai už viską? At
leisk man už tokį klausimą.

. Pranciškus valandėlę svy
ravo. Paskui prasižiojo, norė
damas kažką sakyti, ir vėl su
sičiaupė. Pagaliau pasiryžo ir 
tarė:

— Raupsuotojų. Štai ko aš 
labiausiai nekenčiu. Negaliu 
pakelti net žvilgio. Net tada,
kai yra toli ir girdžiu juos 
skambinant, kad visi trauktųsi 
iš kelio, man jau darosi šlikš-
tu. Atleisk man, Dieve, bet vi
same pasaulyje nėra nieko ki
to, ko aš nekęsčiau labiau už 
raupsuotus.

Ir jis nusispjovė. Atrodė, 
lyg jam širdis pyktų ir svaigtų 
galva. Atsirėmė į medį, kad 
negriūtų.

— O kaip aš galiu žiūrėti į 
Kristaus sužadėtinės veidą? — 
atsakė.

Mes ėjome ir ėjome, bet nie
kur neužtikome nė žymės, kad 
būtų žmonių gyvenama. Kelia
vome pro dykynę. Visai sutemo. 
Lietaus pyla darėsi vis stipres-
ne.

— Ieškokime kokio urvo pa
sislėpti, — pasiūliau. — Dievas 
tikrai nenori, kad toliau taip 
bristu me.

— Į kitą pasaulį.
— Tai kodėl dainuoji?
— Kad nepaklysčiau...
Draugas pakraipė galvą. Ma

tyt, būta jo geros širdies, jei- ir sumanus vaikinas. Kūnas dar 
gu paėmė Pranciškų už paran- reikalingas. Veski, kur vedi!
kės, paprašė drauge eiti ir link
telėjo man, kad juodu sekčiau.

— Jeigu aš teisingai supran
tu, mano senasai drauge Pran
ciškau, — pastebėjo draugas, apsiaustą, piemenų avimas ba-
— tai tu nori gelbėti pasaulį, sutes ir riestą lazdą. paspaudė Pranciškui dešinę.

Mes pasiekėme draugo na* 
mus. Iš visko matėsi, kad buvo 
turtingas. Nuėjęs į kambarius, 
atnešė šiltą ir storą vilnonį

MUDU traukėme į rytus, 
džiūgaudami it vaikai. Galėjo 
kas pamanyti, jog buvome ga- 

Pranciškus apsivilko jam 3o- vę karinę aprangą ir skubėjo-
vanotu rūbu ir susijuosė kie- me į mūšį. Pranciškus kreipė
me rastu virvagaliu. Tuo tarpu si į mane:
Rufinas atnešė ir man tokį — Broli Leonai, vienintelis 

džiaugsmas šiame pasaulyje, 
— tai vykdyti Dievo valią. Ar 
tai žinai?

— O iš kur galiu žinoti, bro
li Pranciškau? Gali 
kinti.

— Matai, Dievas 
to, ko mums reikia

pat drabužį. Ir aš susijuosiau 
virve. Tuojau pečiuose pajutau 
šilimą. Draugas dar pasiėmė 
mano tarbą ir nuėjo prikrauti 
maisto. Kai jis grįžo, Pranciš
kus ištiesė jam ranką:

— Pakratyk tą molį!
Draugas nusijuokė ir stipriai

man paaiš-

nori tiktai 
ir ko mes 

iš tikrųjų norime, bet nežino-
Bet paklausyk manęs, prašau: — Tai mano piemeniškas — Mano brangusis, mielas me. Dievas ateina ir pažadina

prieštaraudamas.
— Tas, kuris yra sunkiausias 

— atsakė atsidusęs Pranciškus.
Netoliese sužaibavo ir su

griaudė. Ore pakvipo lietumi. 
Aš dar paklausiau:

— Žmogaus siela yra pikta, 
silpna, niekinga ... (riktą, silp
na niekinga, — švebleno pa
kartodamas. — Viešpatie, kada 
jos pasigailėsi ir išgelbėsi?

Pradėjo lynoti. Užsimokšlinę
- Ar gal, pasakvti, ko da- 8«rt>tus skubėjom, kad p«iek-

bar geidi savo sielis gelmėje. tume./rimiaus, karnų Prieš 
broli Pranciška Gali pasaky- mergaite, eju-
ti anksčiau, negu Dievas įkvė- S1 Pne n.

. , 6 — Palaiminkite mane. Dievo
Pranciškus nuleido galva, ^cji! papJ± prasi* 

ivg būtų norėjęs kažką išįirsti. le«?damaJr Pasvedondama.
• - , Pranciškus pridėjo savo ran-

— AŠ nežinau, — atsakė vėl ką prie krūtinės, žemai nusi-

— Teisingai, broli Leonai; 
Dievas nenori ir mes nenori
me.

Tamsoje žlibinėdami, kalno 
šlaite radome urvą. Pranciškus 
tuojau atgulė. Jis buvo paten
kintas.

— Dievas siunčia lietų. .— 
pratarė. — bet duoda ir gob- ' 
tuvus; kai lietus įsmarkėja. Jis 
atveda į urvą.

— Tikra teisybė, — prita
riau.

— Ne, tikras mandagumas.
— pataisė Pranciškus.

Susiradau tarbą su maistu, 
kurio buvo prikimšęs Rufinas. 
ir mudu sočiai užkandome. 
Akis ėmė merkti miegas. Aš 
tuojau sudribau, kaip šieno mai
šas. Negaliu susivaldyti nemi
gęs. Bet aš nemanau, kad Pran
ciškus būtų miegojęs Auštant

atsidusdamas. — Aš jaučiu sa
vo dvasios gilumoj, ko neno
riu. bet aš nežinau, ko iš tik
rųjų noriu.
'•O .kotu nenori, broli Pran

ciškau? Ko nekenti ir ko būkš-

lenkė ir atsakė į sveikinimą. Į 
mergaitę nė nepažvelgė. Ji bu
vo graži, dailaus stuomens, gy
vastinga.

— Kam tu akis nunėrei že
mėn? — paklausiau.

išgirdau, kaip jis pašoko ir ma
ne žadino:

— Kelkis, broli Leonai. — 
krutino mane koja. — diena 
jau beauštant!.

(Bus daugiau)
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MWRV^PA$AU]/Y
MOTERIS ŽURNALISTĖ APIE VIENIŠUS VYRUS

Šis klausimas daugiau liečia 
vyrus, bet jis žinotinas ir mo
terims, juoba, kad daviniai ir 
apibūdinimai surinkti amerikie
tės žurnalistės Eleonoros Har- 
ris. E kai kurių duomenų ga
lima pasimokyti nevedusiem ir 
vedusiem. Suminėsime tik pa
čius esminius skaičius, priežas
tis ir pažiūras.

SKAIČIAI
Jung. Amerikos VaEtybėse 

ketvirtadalis visos vyriškos gi
minės yra vieniši žmonės. Jie 
sudaro 18,002,000. E jų pus
penkto milijono yra jaunuoliai 
viengungiai, kurie galėtų vesti; 
■kiti našliai ir išsiskyrę arba ap
leisti. Nemažai našlių yra likę 
ištikimi mirusiom žmonom. Da
lis išsiskyrusių jau nebeieško 
“naujo jungo”. O kaip su ki-

tais, ypač jaunuoliais? Ar stin
ga moterų? Ne, yra pusketvir
to milijono netekėjusių mote
rų, daugiau negu nevedusių vy
rų. Tai kur priežastys?

PRIEŽASTYS

Amerika yra viltųsi “tautų 
kraustymosi” kraštu. Apie 35 
milijonai amerikiečių kasmet 
keičia gyvenamąją vietą, iš jų 
apie pusketvirto milijono jau
nuolių. Dažnas vietos keitimas 
nepalankus pastovesnei pažin
čiai; vos užsimezga pažintis ir 
suardoma naujų gyvenimo ap
linkybių. Kitiem kliudo per
krautas darbas ar su juo susi
ję dažni važinėjimai. Vienas ve
dęs vyras pareiškė: “Jei nebū
čiau vedęs, tai ir nevesčiau: 
tiek vargo man ir šeimai“.

MOTERYS GYVENA ILGIAU
Viešosios Sveikatos Tarnyba 

JAV yra pateikusi duomenų 
apie moterų bei vyrų sveikatą 
ir amžių. Duomenys rodo, kad 
abiejų lyčių amžius ilgėja, ta
čiau moterys ilgiau gyvena. ne
gu vyrai. Spėjamos dvi priežas
tys: kultūrinė pažanga ir dides
ni moterų atsparumai kai ku
riom ligom. Statistika taip pat 
rodo, kad moterys dažniau pa
sinaudoja medicinos pagalba. 
Pagaliau, vadinamoji “silpno
ji” lytis pasirodo atsparesnė di
namiškajam technikos spaudi
mui. Reikėtų laukti, kad mo
terys. iš prigimties jausminges
nės. turėtų būti ir nervinges
nės. Bet taip atrodo tik E vir
šaus. Vidinė vyrų įtampa, ku
ri kartais nepastebima, juos 
sirgdina ir varo į kapus daž
niau negu moteris.

Po š:ų bendrų pastabų pa
teikiami tokie konkretūs duo
menys:

1. Moterys. gimusios šio 
šimtmečio pradžioje, teturėjo 
vilties sulaukti arti 50 metų 
(vidurkis 48. 3). Gimusios šio 
šimtmečio viduryje (1950) gali 
siekti 70 metų (vidurkis 71.1). 
o paskutinį dešimtmeti gimu
sios — dar pora metų ilgiau. 
Taigi artėja prie 75 metų; be
veik dvigubai tiek, kiek anks
čiau. Vyrai yra atsilikę apie 6- 
7 metais. Tai rodo ir didėjęs 
Amerikoje moterų našlių skai
čius. Kodėl vyrai anksčiau iš
krinta?

2. Medicinos pažanga suma
žino limpamų ligų pavojų abie- 
jom lytim vienodai, bet mote
rys laimėjo tai. kad jų mažiau 
bemiršta laukdamos kūdikių. 
Mažesnė medicinos pažanga pa
daryta. gydant širdies, vėžio, 
sklerozės i kalkėjimo), inkstų li
gas. O čia pralaimi vyrai, nes 
jų daugiau miršta tomis ligo
mis. Moterys atsparesnės ir ga- 
jesnės. Net ir iš kūdikių dau
giau glebūs yra berniukai, ne
gu mergaitės, ir berniukų dau
giau miršta. Moterų harmonai, 
kurie kūną daro gyvastingą, il
giau palaiko ir gyvybę.

3. Vyrai, kurie stumia pir
myn techn:kos išradimus, nuo 
jų daugiau ir žūva. Žudo dides
nis nervų įtempimas, iššaukiąs 
skilvio opas, širdies sutrikimus, 
aukštą kraujo spaudi.ą. Sta
tistika rodo, kad šiomis ligo
mis vyrų iškrinta dvigubai ar
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net penkeriopai daugiau negu 
moterų. Nervų Įtempimas bei 
nelaimės vyrų sunkiau pakelia
mi. Užtat ir vyrų savižudžių 
yra daugiau.

4. Vyrų profesija dažnu at
veju yra pavojinga sveikatai ir 
gyvybei. Pavyzdžiui, nelaimin
gi atsitikimai darbe (statyboje, 
mechanikoje, naujų išradimų 
bandymuose ir k.) pareikalau
ja dvigubai daugiau vyrų au
kų, negu moterų.

5. Vyrai mažiau paiso savo 
sveikatos. Jie daugiau geria ir 
rūko, tuo būdu parengia ke
lią nepagydamom ligom. Pradė
jo ir moterys rūkyti, bet dau
giau paskutinį dešimtmetį. Rei
kia palaukti rezultatų, nors kai 
kurie nemalonūs reiškiniai jau 
yra.

6. Moterys dažniau lanko gy
dytojus. Čia neįeina tie vizitai, 
kai laukia kūdikių. Vidutiniš
kai moteris aplanko gydyto
ją apie 5 kartus per metus, o 
vyras — nei keturių kartų.

7. 
džia 
kios 
ro. Jaunesni per daug pasitiki 
savo stiprumu, o vėliau jaučia 
atsakemybę už šeimą ir darbą: 
kas bus. kai jį praras. Ir tuo 
būdu nemažai vyrų praranda 
sveikatą. Pavyzdžiui, moterys 
dažniau suserga sloga, bronchi
tu. plaučių uždegimu (apie 15 
proc. dažniau negu vyrai), bet 
vyrų miršta 40 proc. daugiau 
nuo tų susirgimų, nes mažiau 
saugosi: nesitraukia 
negula lovon.

Išvada: paguoda 
rim. kurios norėtų

Moterys dažniau pralei- 
darbo dienas dėl nesun- 
ligos, vyrai retai taip da-

iš darbo ir

tom mote- 
būti vyrais.

A. C.

Mada dėl to dažnai keičiasi, 
kad sunkiau butų pastebima 
jos tiranija, kuri atima mote
rim apsisprendimo laisvę.

LIETUVAITĖS. Atvirukas, išleistas 1939 pasaulines paro
dos New Yorke proga.

RAUDONDVARY
Putnam, Conn. — Nek. Pr.

M. seserų laikomo bendrabu
čio gyvenimas vėl sukunkulia- 
vo naujiems mokslo metams. 
Suvažiavo moksleivės ir stu
dentės iš Įvairių vietovių ir su
kibo mokytis, studijuoti ir veik
ti.

Jau yra ir bendrabučio pa
čių mergaičių vadovybė. Viso 
bendrabučio seniūnė — Regina 
Čepulytė; studenčių atstovė — 
Marija Norkutė ir moksleivių 
atstovė — Lidija Gorinaitė.

Išėjo linksmas bendrabučio 
laikraštukas, ŠĮ kartą pavadin
tas žemaitiškai “Blyns un pe- 
telns", 6 lapukų mašinėle rašy
tas ir multiplikuotas leidinėlis 
su rimtais ir vlinksmais rašinė
liais bei iliustracijomis..

Vienu ar kitu būdu sukliudy
ti ankstyvesniam amžiuje ves
ti, apsipranta, prisižiūri šeimos 
rūpesčių, darosi atsargesni ir 
bailesni. Jei ligi 35 metų neve
da, tai dažniausiai ir lieka vien
gungiu. Tokie vyrai mėgsta 
moterų draugystę, bet ne vedy
bom, o tik pramogom, atosto
gom, laikui praleisti, prasiblai
vyti. Tuo tarpu moterys visa
da turi šeimos siekinį. Joms ir 
sunkiau bei nepatogu vienom 
kur išeiti. Į vienišus vyrus daug 
dėmesio nekreipiama. Kiti jau
čiasi visai patogiai, nenori su
sivaržyti.

PAŽIŪROS
Ankstyvesniam amžiuje dau

giau lemia jausmai: skaEčios, 
idealios meilės arba geismo. 
Nepaisoma būsimų rūpesčių, 
vargų, pragyvenimo, nebijoma 
rizikos. Vėliau ateina šaltesni 
svarstymai: ieškoma geros drau 
gystės savo gyvenimui, ilgima
si ir norima vaikų. Bet su am
žiumi didėja ir vyrų reikalavi
mai būsimajai žmonai: daugiau 
kreipiama dėmesio grožiui, cha
rakteriui, turtui, padėčiai. Vie
nas 53 metų viengungis taip 
apibūdino norimąją, kad 
retų ateiti iš dangaus, o 
žemės.

gyvenimas verda
Nors mokslui čia skiriama la

bai daug dėmesio, tačiau bend
rabučio gyvenime ryškiai išlai
koma ir lietuviškojo veikimo 
bei tautinio auklėjimo linkmė.

Mergaitės yra susiorganiza
vusios Į kelias draugijas, pvz., 
ateitininkių, skaučių, Dainavos 
klubą ir k. Visos ne tik moko
si lietuvių kalbos, literatūros, 
istorijos, bet dar atlieka Įvai
rius kitus užsiėmimus, lietuvy
bės reikalams labai svarbius.

Praėjusiais mokslo metais, 
seselėms vadovaujant, pastatė 
dideli vaidinimą — “Lietuviš
kas vestuves”, su deklamaci
jomis, dainomis ir tautiniais šo
kiais. Vaidinimą nufilmavo ži
nomas filmų specialistas P. Ja- 
siukonis. Bn.

LIETUVIŠKOS VESTUVES. Vaidina Putnamo bendrabuCio mergaitės. Nuotr. B. Kerbelienės.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS mokinės deklamuoja.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS šokėjos su mokyt. E. Tamošaitiene ir akorde
onistu.

ji tu
ne iš

KO NEIŠMOKSTA?
Viengungiai praktEkai 

tiria, kad gyvenimas nėra to
bulybė nei šeimoje. Neišmoks
ta aukotis ir priimti auką, ne
supranta, kad yra šeimoje su- 
susiderinimas ir kompromi
sai. Net ir romantiškai, idea
liai bedraugavę, vedę patiria 
skirtumą, apsivylimo, kivirčių, 
nesiderinimo, bet išsilygina, 
jei tebeturi meilės ir geros va
lios. Tvirtesniam pagrindui ir 
laimingesnei šeimai' reikalinga 
keleriopo vienodumo — išsila
vinimo, padėties, kultūros, tau
tybės ir religijos. Vienas ant
rą tada papildo ir paremia. J. 
Cederųuist yra pastebėjęs: “Šei
moje brendimas tiktai tada Įma
nomas, kai vyras ir žmona su
pranta, kad jie vienas antro 
reikalingi”. Senstąs nevedęs vy
ras to jau nepasigenda. Jis no
rėtų slaugės, nebe žmonos. No
rėtų jaukių namų it kokios prie-" 
glaudos, bet ne šeimos židinio.

GYVENA TRUMPIAU
Garsi ‘ apdraudos bendrovė 

“Metropolitan Life Insurance” 
savo bizniui žino ir gerą ir pras
tą, kas atsitinka vienišiem vy
ram. Gera, kad anksčiau Emirš- 
ta, negu reikia pašalpą mokė
ti, jeigu taip buvo sutarta. Pras
ta, kad dažniau suserga. Ke
turis kartus daugiau serga džio
va. Penkis ar šešis kartus dau
giau miršta nuo gripo ir plau
čių uždegimo. Išsiskyrėlių pen
kis kartus daugiau nusižudo. E 
100,000 vyrų tarp 20-40 metų 
nužudomi 
našlių ir 
kerštas, 
Šeimoje
ma tik 4 iš 100,000. Neramy
bė vienišą žmogų kartais ge
na tokia skuba, kad automobi
lio nelaimėje keturis kartus 
daugiau žūva našliu ir išsiskyrė
lių.

nepa-

24 išsiskyrę, 17 
8 jaunuoliai. Lemia 
turtas, blaškymasis, 
gyvenančių nužudo-

IŠVADOS

Vyram: nesišaipyti per daug 
iš mergaičių, kai jos vaikosi vy
rų vedybom; jei jaunuolis ma
no vesti ir be rimtos priežas
ties delsia, jis gali likti neve
dęs. Moterim: nerišti per daug 
savo 
žiaus 
iš jų 
nio
pramogos. Vedusiem: nedūsau
ti, kad žemėje nėra tobulybės, 
bet padėti vienas antram tobu
lėti. nes medžiai netašomi be 
skiedrų. M.o.F.

širdies prie vyresnio am- 
vienišų vyrų — nedaug 
žmonos beieško; tik laiki- 
malonumo. Įvairumo ir

Švedės rašytojos romanas lietuviškai
Sally Salminen “Kotryna”, 

romanas, abu tomai vienoje 
knygoje, 565 psl., kietuose dro
bės apdaruose, dail. A. Ku- 
rausko pieštame trijų spalvų 
aplanke.

Šiame išgarsėjusiame roma
ne švedė Sally Salminen vaiz
duoja Alandų salas Baltijos jū
roje, jų žmones — žvejus ir 
žemininkus, jų gyvenimą. Kny
ga priklauso prie geriausių šve
dų literatūros pavyzdžių, ypa
tingai stipri ir įdomi salietės 
moters Kotrynos vidaus pasau
lio atskleidimu, jos gyvenimo 
dramatika, ryškiais charakte
riais, situacijų tikrumu ir di 
džiu pasakojimo talentu, švedę 
emigrantę Brooklyne per kelias 
dienas po knygos pasirodymo 
padariusius pasauline literatū
ros Įžymybe.

Sally Salminen ‘ ‘Kotryna’ ’ 
priklauso prie tų retų literatū
ros veikalų, kurie ne tik per
skaitomi su dideliu malonumu, 
bet kurie palieka neišdildomą 
įspūdį visą gyvenimą.

Knygą Eleido Terra, 3237 
West 63rd Street, Chicago 29. 
III. Kaina 5 dol. (s.)

— Julija Švabaitė-Gylienė, 
poetė, pradėjo dirbti Illinois 
universiteto histologijos skyriu
je.
tus 
čio

Lap-
Simkus ir

gyv. Enci- 
vyčių se-

laboratorijoje. Keleris me- 
ji dirbo “Draugo” dienraš- 
administracijoje.

— Aldonos Stempužienės, 
mezzo soprano, dainų ir arijų 
rečitalis įvyks spalio 26, šešta
dieni, Jaunimo Centre, Chica- 
goje. Rengia Santaros-Šviesos 
Federacija. Iš lietuvių kompo
zitorių programoje yra Banai
tis, Gruodis, Jakūbėnas, 
inskas, Sasnauskas, 
Švedas.

— Ona Vilkienė, 
no, Calif., Lietuvos
niorė, keliauja po Tolimuosius 
Rytus; kelionėje žada išbūti ke
lis mėnesius.

— Dr. Marija Gimbutienė, 
ŠĮ rudeni pradėjusi profeso
riauti Los Angeles universitete, 
gruodžio 7 šv. Kazimiero pa
rapijos salėje skaitys paskaitą 
“Lietuvių tautos kilmės prob
lema”. Dr. M. Gimbutienė, ku
ri anksčiau gyveno Bostone, da
bar gyvena Pacific Palisades. 
Calif., su abiem dukrom — Ra
sa ir Živile.

— Milda Lenkauskienė yra 
vienintelė moteris Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyboje; 
ji eina sekretorės pareigas. Val
dybos būstinė yra Clevelande.

— Dr. Aldona Šlepetytė, 
profesoriaujanti New Yorko 
universitete, jį atstovavo mo
dernių kalbų profesorių kon
grese, Į kuri buvo suvažiavę 
New Yorkan, Europos. Azijos, 
Afrikos ir Amerikos lingvistai.

vyk

MES dar aiškinamči.



Parapijos 75 metų sukaktis
Pirmieji mūsų emigrantai, 

bėgę iš vargo ir iš sunkios ca- 
rirtmės priespaudos, susitelkė 
daugiausia Panmytvanijos kal
nuose, anglių kasyklose.. Tai 
buvo praeito amžiaus antroji 
pusė, kada lietuvėje anglių ka
syklų rajonai. Ten kūrėsi ir pir
mos lietuviškos organizacijos ir 
parapijos.

Viena iš pirmųjų lietuviškų 
parapijų Amerikoje yra ir šv. 
Juozapo parapija Mahanoy Ci
ty, Pa. Parapija spalio 6 iškil
mingai paminėjo 75 metų 
kaktį.

PARAPIJOS PRADŽIA
Pirmieji lietuviai į 

City atvažiavo 1876. Jų 
čius greitai augo ir jau 1884 
pradėjo rūpintis savos parapi
jos steigimu. Tačiau dėl lietu
vių kunigų stokos lietuviška 
parapija buvo įkurta tik 1888 
rugsėjo 30. Tą dieną pašven
tintas ir kertinis bažnyčios ak
muo. Pirmuoju klebonu buvo 
paskirtas kun. Petras Abromai
tis. Klebonas nedelsdamas ėmė 
statyti mūrinę gotikinę bažny
čią, kuri užbaigta ir pašven
tinta 1893. Bažnyčia atsiėjo40, 
000 dol. Kad nereikėtų skolin
ti pinigų iš banko, paskolino 
parapiečiai be jokių procentų.

Atkeltas klebonu kun. Simo
nas Pautienius pastatė mūrinę 
kleboniją už 6,000 dol. Savo 
parapiečių remiamas, jis suda
rė 100,000 dol. fondą ir Įstei
gė The Marchants Banking 
Trust Co. of Mahanoy City. 
Bendrovė per trumpą laiką pa
siekė per milijoną dol. indėlių 
ir tebeveikia.

GINČAS DĖL MOKYKLOS
Išmokėjęs parapijos skolas, 

kun. S. Pautienius 1907 pasta
tė mūrinę mokykla už 15,000 
dol. Tai nepatiko kai kuriem 
laisvamaniam, ir jie suagitavo 
parapijos komitetą mokyklos 
neleisti atidaryti. Kilus vai
dams, kun. S. Pautienius, iš
sikėlė kitur, šeimininkavo ko
mitetas, keitėsi vienas po kito 
klebonai, o mokykla stovėjo 
tuščia ir net pradėjo griūti. Tik 
dabartinis klebonas kun. Pijus 
K. čėsna, atkeltas 1920, suge
bėjo tuos vaidus baigti. Tam 
reikėjo keleto metų teismų,

MAHANOY CITY, PA. metų (1958) mokinių dar buvo 
200, lietuvių ka4ba buvo dėsto-

PARAPIJOS KUNIGAI
Per tuos 75 mėtas parapijo

je klebonavo: kna. Petras Ab-

Vincentas Dargis,

dr. -Pranciškus Augustaitis ir 
dabar kun. Pijus Cėsna. Vita-

čius.

kunigai, keletas vienuolių sese
lių, apie 30 įvairių profesiona-

kol vyriausias Pennsylvanijos 
■teismas nusprendė, kad para
piją turi vaidyti klebonas, o ne 
komitetas. Mokykla pradėjo 
verkti tik 1925. Klebonas pran- 
ciškietėm seserim, kurios čia 
mokytojauja, pastatė vienuoly
ną 1925. Pirmaisiais metais 
mokėsi 400 vaikų. Lietuvių kal
ba, Lietuvos istorija, geografi
ja ir kateėhižacija- buvo dėsto
mi

Parapija turi dvejas kapines, 
pirmas įsigijo 1888, antras 
1918 m.

KULTŪROS CENTRAS
Miestelis turi apie 10,000 gy

ventojų. Savu laiku lietuviai su
darė 25 procentus visų gyven
tojų. Sumažėjus anglių kasyk
lų pramonei, žmonės ėmė išva
žinėti į kitus miestus, ieškoda
mi darbo. Dabar parapijai pri
klauso apie 2000 asmenų.

Ankščiau čia buvo gyvas lie
tuvių judėjimas, čia 1888 buvo 
pradėta leisti Saulė, kuri užsi
darė tik prieš keletą metų. Ji 
visą laiką vartojo senovinę ra-lietuvių kalba. Prieš keletą

ŠV. JUOZAPO parapijos mokykla.

KUN. PR. BAJERCIUS

4V. JUOZAPO lietuvių parapijos bažnyčia Mahanoy City, Pa.

šybą ir buvo prisitaikiusi prie 
senųjų imigrantų. Mahonoy Ci- 
ity ėjo ir kiti lietuviški laikraš
čiai: Linksmoji valanda, Links
mi vartai.

Kadaise čia veikė didelė lie
tuvių angliakasių unija, turėju
si narių net 3000, veikė dra
mos kuopa, rengusi vaidinimus. 
1887 įsisteigė pagarsėjęs visa
me angliakasių rajone lietu
viškas orkestras iš 50 asmenų. 
Orkestras dalyvavo vietos šven
tėse ir eisenose.

ke-Dabar parapijoje veikia 
lios bažnytinės organizacijos 
parapijos choras, vedamas pro
fesoriaus R. Janaičio. Jų pas
tangomis buvo surengtas 75 
ety sukakties minėjimas. Baž
nyčioje buvo iškilmingos pa
maldos. Mišias aukojo klebo
nas kun. P. Cėsna, pamokslą 
pasakė kun. dr. B. Šimkus. Ban
ketas su menine programa ir 
kalbomis buvo Lakewood Park 
pavilione. (M.C.)

ASMENYBĖS PROBLEMA
Rugsėjo 13 St. Leimonienės 

bute įvyko Bostono sendraugių 
ateitininkų susirinkimas, kur 
turiningą paskaitą skaitė dr. 
Tėvas Žiūraitis, tik baigęs sėk
mingai verti dviejų savaičių re
kolekcijas šv. Petro lietuvių pa
rapijoje. Paskaitos tema —As-

lą, meną; socialinėj — bend
rauja su kitais, jais rūpinasi, 
ugdo pakantos, socialinius jaus
mus.

Galiausiai kiekvienas norma
lus žmogus sveiko proto jėgo
mis prieina religijos vertybių

LOS ANGELES, CALIF.
nakties glūdumoje, tur būt, pir
mą kartą klausėsi partizanų dai
nų, kurios kadaise skambėjo 
Lietuvos miškuose ir kurias 
ir dabar tyliai niūniuoja Lie
tuvos jaunimas.

Partizano pagerbimo iškil
mėms vadovavo sambūrio pir
mininkas archit. Ed. Arbas, 
partizanų dainom ir religinėm 
giesmėm — Evangelina ir Sta
sys Kungiai, Žibutė ir dr. Zig
mas Brinkiai ir viešnia iš New 
Yorko — bičiulė Nijolė Dum- 
brytė.

Evyka prasidėjo jaučio keps
niu ir bendromis vaišėmis. Vė
liau prieita prie pasidalinimo 
nuomonėmis dėl kultūrinių bei

(nukelta į 6 psl.)

Partizano testamentas
Los Angeles LFB sambūris 

savo rudeninėje išvykoje (Da- 
mulių sodyboje, Canoga Park, 
Calif.) pagerbė Lietuvos laisvės 
kovotoją — partizaną. Prie žva
kelėmis nusmaigstyto simboli
nio kapo, išsirikiavus gražiam 
būreliui mokyklinio jaunimo ir 
vaikų, rašytojas Jurgis Gliaudą 
savo įspūdingame žodyje tarp 
kitko kalbėjo:

— Kapas nepalaidos partiza
no ir neuždengs jo gyvenimo 
saulės. Kiekvienas jį turime 
prikelti savo širdyje. Partiza
no žodis — tai deklaracija ko
voti dėl idėjos sunkiausiose są
lygose.

Kalifornijos atogrąžų medžiai

paskaitos mintis.
Kiekviena asmenybė yra as- šias sritis teūka apžvelgti, su- 

muo, bet ne kiekvienas asmuo prasti, jas vykdyti, jomis gy- 
yra asmenybė. Yra dvi tikro- venti — matyti ir jausti tvar- 
vės: 1. duotoji, kurios pakeisti 
negalima, ir 2. žmogaus sukur
toji. Kiekvienas asmuo gali bū
ti savęs kūrėjas, bet gali juo 
ir nebūti. Asmuo, dalyvaujęs 
gėrio kūrime, -tuo pačiu kuria 
savo asmenybę. Gėrio kūryba 
turi apimti visas sritis — nuo 
medžiaginės iki religinės.

Kūryba prasideda prigim
tinėje srityje: apsirūpinimas 
namais, sveikata, kūno kultū
ra .. Bet to žmogui nepakan
ka. Jis turi ir dvasinių reika
lų — vidaus pasaulio gėrio sie
kimas. Čia Įeiname į antrąją 
sritį — humanistinę kultūrą, 
kuri gali būti individualinė ir 
socialinė. Individualinėj žmo
gus stengiasi išlavinti įvairius 
savo sugebėjimus, kuria moks-

mestas asmenybės kelias. Visas

kos vienumą ir stengtis visa
me tame pasireikšti savo įgim-

vęs pažinimo, pakilti į ant
gamtinę sritį, atsiremdamas že- < 
mesniąją. Tai kiekvieno žmo- j 
gaus tikslas. '

C. Aleksonienė: Paprastai pa- 
■brėžiama dvasinė sritis, o už
mirštama fizinė, paprastai kal
bant, atrodo, kad be apsileidi
mo ir drabužio ligi žemės, to
bulumas nėra įmanomas. Atsa
kymas— Kūno priežiūra ir kul
tūra ir rūpinimasis išoriniu gro
žiu įeina į prigimtines srities 
ribas ir ten tais dalykais priva
lu protingai, neperdedant, rū
pintis.

Norkus: Ar sprendimas bū
tinas asmenybės pažymis? At
sakymas — Taip be pažinimo 
ir laisvo sprendimo nėra doro
vinio veikimo, nėra asmenybės 
kūrimo.

P. Lembentas: Ką galvoti 
apie atominės bombos kons- 
•truktoriaus asmenybę? — Ato
mo suskaldymas, to panaudoji
mas žmogaus materialinei bū
čiai pagerinti yra teigiamas 
veiksmas. Bet panaudojimas 
žmogui žudyti jau griovimo 
darbas, asmenybei priešingas 
iš esmės. Didelė specializacija 
ne visada gilios asmenybės 

ženklas.
B. Paliulis: Ar galima dvigu

ba asmenybė? — Iš esmės ne. 
Gali būti suskilusi asmenybė, 
•kai asmuo kurioj srityj paro
do aiškią kūrybą, o kitur ga
li būti žemas žmogus.

K. Barūnas: Atrodo, kad tik 
Dievas, žinodamas giliausias 
žmogaus mintis, intencijas ir 
sąlygas, gali spręsti asmenybės 
vertę? — Taip, bet ir gilesnis 
žmonių pažinimas leidžia apy
tikriai asmenybės vertę nujaus
ti ir vertinti.

V. Kulbokas: Koks atrodytų 
tremties šviesuomenės dvasi
nis lygis? — Keblus klausimas 
.. .Nesutarimai, intelektualinė 
puikybė nuvaro į užsidarymą, 
sakyčiau, katakombas. Ambici
jos laidoja išmintį ir dažnai lie
kama tik siaurais specialistais.

J. Strazdas: Netikintieji Die
vo buvimą neigia, nurodinė
dami, pavyzdžiui, kad Dievas 
leidžia perkūnui trenkti bažny
čion ir užmušti gerus žmones 
— Dievas leido gamtos įstaty
mus ir jų veikimo netrukdo.

Nusitęsus* diskusijom, kad ir 
labai gyvom, turėjo būti jos 
pertrauktos. Susidomėjimas bu
vo tikrai didelis ir paskaiti
ninkui nuoširdžiai plota.

riant, kurti vertybes^ Ir papras
ta moterėlė gali būti, kad ir 
neišlavinta asmenybė, o kitas 
ir didelis mokslininkas gali ja 
nebūti Savo veikimo pagrin
duose net ir nekrikščionis ga
li būti asmenybė, pagal savo 
sąžinę ir išmanymą stengdama
sis gyventi ir kurti. Asmeny
bės esmę pažinti-kultūros fi
losofijos ir teologijos uždavi
nys.

Po paskaitos buvo daug klau
simu.

A. Ivaškienė klausė, ar va
ri ovavimosi sveiku protu asme
nybei pakanka? — Atsakymas: 
Žmogus turi siekti gilesnio sa-

Į IŠ VISUR I
— Leonardo Andriekaus nau

jausias eilių rinkinys “Naktigo
nė” jau gaunamas Darbininko 
administracijoje. Iliustravo dail. 
T. Valius, 112 pis., kaina 2 dol.

---Dail. Antano Tamošaičio 
kūrinių paroda atidaroma spa
lio 26 Čiurlionio galerijoje Chi- 
cagoje. Paroda tęsis iki lapkri
čio 3. Bus išstatyta 30 tapy
bos, 10 akvarelės, 12 grafikos 
kūrinių; viso 52.

— Algirdas Valentinas, atli
kęs karinę tarnybą, 
Los Angeles policijos 
ją, kuri ruošia Los 
miestui policininkus.

įstojo į 
akademi- 
Angeles 
Mokykla

turi gerą vardą ir aukštus rei- 
kalavims.

— Dr. Antanas T r imakas, 
Vilko pirmininkas, rašo Rezo
liucijoms Remti Komiteto va
dovybei, kad Vlikas parašęs pa
dėkos laiškus visiem rezoliuci
jų autoriam, kurių šiuo metu 
yra jau 40. Savo laiškuose Vli
kas dėkojąs visiem už rezoliu
cijų įnešimą ir skatinąs juos 
“pakartoti rezoliucijas tiek kar
tų, kiek reikės, kol siekiami re
zultatai bus laimėti”. Dr. A. Tri 
makas savo laiške dėkoja Re
zoliucijoms Remti Komiteto va
dovybei už energiją ir puikią 
iniciatyvą. Rezoliucijų šiuo me
tu turime 37; viena iš jų yra Į- 
nešta dviejų senatorių, o kita 
— trijų. Senate yra Įneštos 7 
rezoliucijos, o Atstovų Rūmuo
se — 30 rezoliucijų.

— Balys Graužinis, Santa 
Monica, buvęs Lietuvoje gim- 

i nazijos mokytojas ir inspekto
rius, parėmė Rezoliucijom Rem
ti Komitetą stamboka auka. 
Aukos siųstinos komiteto iždi
ninkui: Mr. G. A. Petrauskas, 
3442 Madera Avenue, Los An
geles, California, 90030.

SERAF1SKUOJU KELIU

Mąstymų knyga. Parašė P. 
Hasenoehrel, O.F.M. Vertė kan. 
M. Vaikus. Eleido Tėvai Pran
ciškonai: Pirmasis tomas, 670 
psl. Antrasis tomas pasirodys 
kitais metais.

Savąja auka įamžinkite save ar savo mirusius, kad būtumėt prisiminti vienuolių maldose

•<- Koplyčios projektas dail. V. K. Jonyno

Siunčiu auką ............ ...........

Įtaisau mirusiam atminti ..

Mirusiojo vardas ................

Siuntėjas .............................

Adresas ................................

Padėkite pastatyti Dievo Motinos koplyčią
Kennebunkport, Maine

Koplyčios statybos fondui aukojusieji $500 tampa garbės fundatoriais; 
$100 — fundatoriais; prisidėj tįsieji mažesne auka — rėmėjais. • Galima 
aukoti ir mirusiųjų prisiminimui (memorial) • Visų aukotojų vardai bus 
įrašyti marmuro lentoje, koplyčios sienoje ir amžinai prisimenami vie
nuolyno maldose ir mišių aukoje. • Galima pasirinkti ir įtaisyti: langų 
vitražus (didesni $1000, mažesni $500), klausyklą — $1300, amžinoji lem
pa — $300, žvakidės — $500, suolai (vienas $150). • Aukas siųsti:

FRANCISCAN MONASTERY — CHAPEL FUND 
KENNEBUNKPORT, MAINE

V. Kulbokienė pranešė apie 
mažųjų ateitininkų veikimą. 
Motinos ateitininkės nutarė iš 
eilės kiekviena pas save kvies
ti juos ir pravesti susirinki
mą, kiekviena pasirūpindama, 
kad būtų kas ruošia kitą susi
rinkimą. Pirmas toks susirin
kimas šiandien jau ir įvyko pas 
D. Bakienę, kur dalyvavo 13 
jaunučių. Toliau ji pranešė, kad 
studentai at-kai, padedami sen
draugių, spalio 27 rengia Kris
taus Karaliaus minėjimą kartu 
su savo švente; bus šventina
ma at-kų studentų vėliava.

R. Ivaška pranešė, kad atei
tininkai prisideda ir aktyviai 
dalyvauja poeto kan. M. Vait
kaus 80 metų sukakties minė
jime. Taip pat valdyba steng
sis ištirti galimumus gauti lie
tuvių piliečių klube vietos savo 
kambariui įsirengti.

Dienos pirmininkas K. Ša
rūnas padėkojo Tėv. T. Žiūrai
čiui; St Leimonienei, poniom 
šeimininkėm ir visiems prisidė- 
jusiems prie susirinkimo suor
ganizavimo. Susirinkime sekre
toriavo C. Aleksonienė. V.

Ši mąstymų knyga tinka ku
nigams, vienuoliam ir visiem 
dvasiniu gyvenimu besidomin
tiem pasauliečiam.

Pirmasis tomas prasideda ad
ventu ir baigiasi šeštuoju sek
madieniu po Velykų. Kaina 8 
dol.

Galima įsigyti adresu: Fran- 
ciscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine. f

STRONG 
F AM ĮLIES 
KEEP’ 
AMERICA 
STRONG

BUY U. S. 
SAVINGS 
BONDS

Naujausios knygos — 

MARIUS KATILIŠKIS

ŠVENTADIENIS 
UŽ MIESTO

BRIDGEPORT, CONN.
Muzikos talanty vakarą spa

lio 26, šeštadienį, rengia para
pijos choras. Vakaras bus šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salė
je, pradžia 7 v.v. Bus dainų 
(solo, duetų), muzikos (akordeo
no, gitaros), baleto šokių (Meri 
Cleri). Po programos bus šokiai. 
Visi kviečiami atsilankyti. Pel
nas parapijai.

Mirė du geri ir dar jauni pa
rapiečiai — J. Ruseckas ir V. 
Albrikis. Palaidoti šv. Mykolo 
kapinėse iš šv. Jurgio bažny
čios. O.

Rinktinės novelės iš visos ms- 
toriaus kūrybos. Dail. A. Ku- 
ratisko iliustracijos ir knygos 
apipavidalinimas. Liuksusinis 
išleidimas, kieti apdarai. 355 
psl., $5.00.

SALLY SALMINEN 
KATRYNA

Išgarsėjęs švedės romanas iš 
Baltijos žvejų gyvenimo Du 
tomai vienoje knygoje. 565 p.. 
kieti apdarai. $5.00.
Abi knygas išleido ėikagiškė 
TERRA. Užsisakykite jas abi 
ar bet kurią iš jų. kartu pri
dedami ir ėekj knygos bus 
jums tuojau prisiųstos paštu.

TERRA
323* West 63 rd Street 

Chicago 29, Iii.



DARBININKAS

Pamąstyti

— Pasaulio statyboje tik tie 
akmenys kam nors verti, kurie 
yra nudailinti (Heinrich Pesta- 
lozzi).

— Kai žemis rojaus varte
liai praviri, įmonės pro juos 
praeina abejingai; bet jie nu- 
liūtą. jeigu randa juos užra- 
kytus (Gottfied Keller).

— Geriausias būdas kam 
nors atsikeršyti, tai neatsilygin
ti tuo pačiu (Marcus Aurelius).

MELBOUR.NO lietuvių parapijos choras su dirigentu Jonu Juška.

KUN. PR. VASERIS

— Mes Idydsme skaičiuoda
mi laiką, nes tik mūsų siau
ram žvilgsniui laikas dalomas 
metais; iš tikrųjų mūsų gyve
nimas priklauso ne nuo laiko, 
bet nuo mūsų darbo

(•Paul Ernst).

— Meilė prasideda apsupimu, 
kaip tai daroma kare, bet bai- 

? giasi pozicijos karu (Marcei 
t Achard).

— Kiekviena moteris gali be-
• ve k iš nieko pasigaminti Skry- 
2 bėlaitę, pagaminti užkandi ir

sukelti nemalonias šeimos sce-
• <nas. (John Marshall). >■

— Jauna ikfidi aktorė turi
t viską — menedžerį, spaudos
• šefą, advokatą, mokytoją^ mo-
; distę, tik trūksta vieno dalyko:
t talento. (Paula Wessley).

— Praėjusios dienos mums
atrodo buvusios malonios ir ža- 

1 vios ne dėl to, kad tokios ir 
- 'buvo, bet kad taip greitai pra

bėgo. jog mes ir nesapnavo
me. (X).

— Laimingu vedybų paslap
tis yra ta, kad vyras ir žmona 
dalinasi vienas antro rūpesčiais 
ir padvigubina džiaugsmą (Au^ 
drey Hepburn).

Los Angeles, CaliL
(atkelta 'š 5 psl.)

1 politinių aktualijų. Pranešimus 
' padarė rašytoja Alė Rūta ir J.

Kojelis, žodi tarė ir svečias dr.
• J. Jurkūnas.
• Svečiai ilgai nesiskirstė. Da- 
i mulių sodyboje ilgai skambėjo 
Z lietuviškos dainos.

Los Angeles LFB sambūriui 
"' vadovauja pirmininkas Ed. Ar- 

bas, sekr. J. Motiejūnas, ižd. 
A!g. Raulinaitis.

Pabėgėlis Rapsiukas
Moksleiviai ateitininkai lap

kričio 10 šv. Kazimiero parapi- 
: jos salėje suvaidins populiarų

jį L. Dovydėno scenos vaizdelį
• vaikams — “Pabėgėli Rapsiu-
• ką’’. Veikalėlio pastatymui rū

pestingai ruošiamasi.
Į šią vaikų rudens popietės

• „ programą Įsijungs ir baleto
? mokytojo Jaunučio Puodžiūno

lietuviškoji klasė; bus įdomu
• stebėti padarytą jaunųjų pa

žangą.
' Dekoracijas vaidinimui pie-
• šia inž. Rimas Kalvaitis, dvejis
; metus iš eilės dalyvavęs šv. Ka-
, zimiero organizuotose meno

mėgėjų dailės parodose ir lan- 
’ kvtojus užimponavęs savo me

niškai stipriais darbais. Scenos 
rūbus ruošia meno studentė Ni- 
jc’ė Skaudytė.

Organizacinę parengimo naš
tą yra pasiėmus at-kų sendrau-

• gių valdyba, kuri planuoja vi-
• są parengimą pravesti nauju ir
’ originaliu būdu. Iš gavto pelno
» bus paremtas vaikų laikraštėlis
; Eglutė. įk

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Itleido Tėvai Pranciškonai

640 pf’4 Kaina 4 dol. t^bni 
patranKli. .inkš kaip dovana 
vpok.omis progomis. Gauna' 
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresui: —

FRANCI8CAN FATHERS 
DARBININKAS

910 tftlloughbjr Avenue 
Srooklyn 21, N. V.

AUSTRALUOS
Lietuviai Australiją pasiekė 

tik po paskutinio karo. Anks
čiau čia yra gyvenę tik keletas 
lietuvių šeimų, kurios jau išmi
rę ar išsiskirstę. Visa lietuviš
ka)! gyvenimą turėjo kurti pas
kutinio pokario ateiviai. Jų čia 
privažiavo apie 8000.

Sunkūs buvo pirmieji ateivių 
metai. Visi atsidūrė stovyklose, 
panašiose, kaip ir Vokietijo
je. Iš čia buvo skirstomi į dar
bus. Buvo ir tekių nesusiprati
mų. kad vyrą išsiųsdavo į dar
bą viena kryptimi, o žmoną su 
vaikais — kita kryptimi. Šie 
pirmieji įspūdžiai gana liūdnai 
nuteikė ateivius ir visi šoko 
ieškoti giminių ar draugų Ame
rikoje, kad greičiau pabėgtų iš 
nelaisvės namų. Taip beveik vi
si ir šoko rašytis i Amerika. 
Eilė susidarė didelė ir teko 
laukti apie 8 metus.

Per ta laika visi išsivadavo 
iš stovvklų, susikraustė į mies
tus. isigi’o savo namus ir ap
sitvarkė. Pašaukė tuo tarpu 'ir 
Amerikos konsulatas, čia iški
lo rimtas klausimas, ar važiuo
ti į Amerika, ar ne. Pirmieji 
transportai išvažiavo, bet po 
metų, kitu dalis sugrižo. Taip 
ši emigracija į Ameriką šiuo 
laiku ir sustoio. Tai pasako, 
kad Australijoje nėra bloga gy
venti.

Sugrižusieii skundėsi Ameri
koje darbo skuba ir didele am
žiaus atranka. Dabar jau amže
lis visu pažengęs ir užtat su
stabdė nuo tolimesnės emigra
cijos.

Pragyvenimas >
Australija yra anglosaksų 

kraštas. Visas gyvenimo būdas 
čia labai panašus, kaio Jungti
nėse Valstybėse ar Kanadoje. 
Labai panašiai išstatyti mies
tai ir pramonė. Pragyvenimas 
gana artimas Amerikos darbi
ninkui. Uždarbio kainos mažes
nės. bet mažesnės ir išlaidos. 
Ž'noma. mažesnės lieka ir san
taupos. bet ypatingo skirtumo 
tai nesudaro. Kas pataikė iš 
Vokietijos tiesiai emigruoti į 
Ameriką, tas turi kiek geriau, 
negu Australijoje, bet krausty
tis dabar iš Australijos i Ame
rika gal iš tikro iau nebeansi- 
meka. vpač su uide-ne šeima.

Larm;ngi Amerikoje tie, ku
rių sveikata tarnauja. Jie bus 

MtLBūURNO lietuviu parapijos mctin, cvenLs prezidiumas. H k. j d. kun. P.-. Dauknys. MfC. kuris 
pavaduoja atostogaujanti klebonu kun. P r. Vaserj, v. Šeštokienė, Br. Zumeris, A. Grigaitis, J. Mulokas, 
kun. dr. P. Bašinskas, Geelong liet, klebonas, G. Statkus, V. Cižauskas, J. Juška, A. Raudys.

visada turtingesni, negu Aust
ralijoje. Jei tačiau šeimą užpuo
la ligos, tai Australijoje pigiau 
pasigydys. Senatvės pensija čia 
nedidelė, vos minimalinis pra
gyvenimas, bet gydymas 
kiem veltui.

to-.

su-
Lietuviškos sodybos

Lietuviai Australijoje yra 
sitelkę miestuose. Dauguma s 
dirba fabrikuose, o kai kurie į- 
staigose. šeimos yra įsigiju- 
sios savo namus su puikiais, bal
dais. televizija, šaldytuvais ir 
skalbimo mašinom. Gal tik re
ta šeima neturi auto mašinos. 
Namai daugelio išmokėti, kitų 
nedideli — tik vienai šeimai, 
su gražiu ir erdviu kiemu, ku
riame puikūs gėlynai, keletu

savo šventės metu

LIETUVIU TIPAI: AUKŠTAIČIAI IR SUVALKIEČIAI
Aukštaitis — tai pusiausva- 

res lietuvis. Jis aukso vidurio 
žmogus. Jokia galia į priekį 
jam neišsikišus. Jis turi gabu
mų. bet specialiai niekur vie
na kryptimi nėra pakrypęs.

Aukštaičių žemė gerokai pri
mena Dzūkiją. Tačiau aukštai
tis tekiu jausmų antplūdžiu, 
kaip dzūkas, nepasižymi. Jis 
ramesnis, mokąs geriau apgal
voti ir tik vėliau verkti. Istori
jos bėgyje mažiau negu kiti 
nuo kaimynų yra kentėjęs. Tie
sa, jis buvo telkiamas ir prieš 

medelių, o kartais ir obelaičių, 
citrinų ar apelsinų. Fronte ma
tai dažnai porą berželių ir rūtų 
darželį. Iš visos dekoracijos 
matai, kad čia lietuvių sodyba. 
Tokiose apylinkėse dviaukščių 
namų iš viso nesimato, nebent 
krautuvių rajone.

Jei per 10 ar 14 metų tai 
pajėgiama įsigyti, tai pasako, 
kad Australijoje nėra bloga 
gyventi. Ne ką yra atsilikusios 
nuo šio standarto ir gausesnės 
šeimos, kurios vaikus leidžia į 
mokslus. Gal jos neturi dar au
to mašinos, ar gal dar namas 
neišmokėtas. Beveik visos šei
mos leidžia vaikus į mokslus.

Nemažai yra lietuvių studen
tu universitetuose ir kitose 
aukštesnėse mokyklose. Jauno
ji karta jau yra pasiruošusi ku
riai specialybei ir į fabriko ei-

IGNAS MALĖNAS

rusus ir prieš vokiečius, bet 
priešai jo žemės beveik ne try
pė. Krvžiuočiai dėl ano meto 
blcgų kelių ir didelių girių re
tai kada Aukštaitijos gilumą 
pasiekdavo. Be to. mažesniais 
užpuolamaisiais būreliais ne
drįsdavo ir pulti, nes reikėda
vo per daugeli kitų jau apgy
ventų vietovių prasiveržti. Tai
gi. aukštaičiai negavo to išgy
venti. ka išgyveno nuolat puo
lami ir kitiem pervedami že-

re’kia dirbti ilgas valandas, o 
pelnas nedidelis. Nelabai mėgs
tamas čia ir ūkis. Ūkininkavi
mas čia visai skirtingas ir lie
tuviui neįprastas. Turi vienas 
k:tas mažus ūkelius, netoli 
miesto. Uždarbis juose nelabai 
didesnis, kaip fabrike. Tai dau
giausia vištų ūkiai. Javų ar gal
vijų ūkiai yra toliau nuo mies
tų ir šeimes ne’inkę išsiskirti 
iš bendro lietuviško gyvenimo, 
o ypač dėl vaikų.

Darbas ir pramogos
Darbo temnas Australijoie 

nedidelis. Žmonės grįžta iš 
darbovietės ne labai privargę 
ir mėgsta dar pasisvečiuoti. 
Ypač savaitgaliais lietuviai la
bai mėgsta lankyti vienas kitą. 
Vasaros metu savaitgaliais va
žiuoja i pajūrius toliau nuo 
miesto ir čia maudosi, poil
siauja. Dažniausiai važiuoja ke
lios šeimos kartu, o dažnai su
sitaiso ir nemažos grupės.

Atostogom vasarviečių retai 
kas turi. Vasaroja dažnai pa
lapinėse, o kartais nuomoja pa
talpas. Palapinėm vasarvietės 
yra gerai sutvarkvtos, prives
tas vanduo ir elektra, o taip 
pat įruošta virtuvė ir skalbyk
la. Užtenka pasistatyti savo pa
lapinę, o kitus patogumus ran
di įruoštus bendram naudoji
mui. Tokie palapinių rajonai 
yra prie gražių pajūrių. Teko 
man matyti kai kuriuos paplū
dimius nrie Los Angeles ir Chi- 
cagos. Turiu pasakyti, kad Aus
tralijoje paplūdimiai yra gražes
ni, o gal ir geriau sutvarkyti.

(Bus daugiau)

R

linį darbą nebelenda. Nema
žai yra inžinierių, mokytojų, 
ypač mergaičių, keletas naujų 
gydytojų, teisininku ir kitų. Iš 
jaunosios kartos veik nėra iš vi
so tokių lietuvių, kurie nueitų 
į fabriką paprastam darbui. 
Mažiausia yra pasiruošę kuriai 
specialybei, kaip tai radijo ar 
televiziios technikai, komersan
tai, raštinės darbininkai —ste- 
•nografai, o ypač mergaitės. Ir 
moksle ateivių vaikai nėra atsi
likę, o dažnai net pirmauja. 
Universitetuose gabumų atran
ka yra daroma, kadangi per 
maža vietų, tačiau nepastebi
ma, kad ateiviai būtų išskiria
mi. Vidurinėse mokyklose vie
tos prkanka, ir čia visi gali su
tilpti.

Verslas
Į prekybą Australijos lietu

viai nesimeta. Turi vienas ki
tas mažas krautuvėles, kuriose 

I—

maičiai, nei nuolat puldinėja
mi dzūkai. Aukštaičiai gyveno 
ramiausią ir visų Lietuvos gen
čių gyvenimą.

Aukštaičių tarpe galima ap
tikti nemaža žymių vyrų ir mo
terų. Gerai yra ž nomi: kun. A. 
Strazdelis, kun. A. Vienažindys, 
vysk. A. Baranauskas, B. Sruo
ga, K. Bink:s, B. Brazdžionis, , 
dr. J. Grinius, F. Kirša, K. In- 
čiūra, A. Vienuolis, J. Jankus, 
M. Katiliškis, prof. St. Šalkaus
kis, prof. V. Čepinskis, prof. K. 
Būga, prof. P. Skardžius, prof. 
A. Voldemaras, prez. A. Sme
tona ir daug kitų. Bet tipingiau- 
sias aukyt2 t.:s — Tumas Vaiž
gantas. kurs buvęs gyvo būdo 
ir jautrus visiems gyvenimo 
klausimams, šita savybe labai 
būdinga.' nes gabumu aukštai
čiui nestinga, tik re:kia mokė
ti panaudoti. Aukštaitis yra ga
na jautrūs, savojo nusistatymo* 
moka laikytis ir reikalui esant, 
jį ginti.

SUVALKIEČIAI
Suvalkietis — tai praktiškiau

sias Lietuvos žmogus. Norėda
mi pasekti jo formavimąsi turi
me siekti Zigmanto Augusto lai
ku;.
Iii tada Lietuva nebuvo su-
< k ta -rėžiais. Zigimantas 

Au’u-'t's pravedė valankų re- 
foi mą. Buvo atskirti dvarai ir 
ūk;ai. kaimų sodybos. Buvo pra
nerta žmonėm, kad miškais ap
augęs Sūduvos kraštas S kirsto

ji

(nukelta į 7 psl.)

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS. Sr.

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

> BOSTON. MASS.
Vedė^s 

STEP. MTNKUS 
WLYN — 1360 kilocvcles 

Sekmadieniai&iuo 1 * 1:30 vai. p.p.

BROCKTON. MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS 

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

AM bane. 1190 kil.—FM bang. 105.7 
rneg. iš WKOX. Framingham. Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT. MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

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

BRoadwsv 3-2224 
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD. CONN.
Ved. ALG- DRAGŪNAVICIUS 

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

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

PHILAOELPHIA, PA. 
WTEL 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St.. Philadelnhia 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. Ed v. M e 1 n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, U-L.
SOPHIE BARČUS — Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park. III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

TIK VIENAS DOLERIS
Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, gaus 
DARBININKĄ susipažinti iki šių metų pa
baigos. Kas prisius 5 dol., gaus vieneriem 
metam.
Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos i 
papiginimu ir užsakyti DARBININKĄ sau ■ 
arba artimiesiem. Paraginkite draugus j 
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 ...................... —........ .................

Adresas

Užsakė

Siunčiu už prenumeratą $

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų: norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Mena ha n Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

HOLY LIG IIT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 8OERUM ST„ BROOKLYN < N. Y.
(212) GL 6-0200 ResM. ILHndis 8-7111

Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ. . BROOKLYN 11, N. Y. 

Tai EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 

Didelis pasirinkimas įvairių '•ynų. degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

MELBOUR.NO


ADVOKATAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

BALFO VAJUS NEW YORK E PRASIDEDA LAPKRIČIO 3

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS

INC.

su Air Condition

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

fonas AP 7-3631

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

Redakcija 
Administracija 
Spaustuvė 
Vienuolynas

206 Ea«t 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

GL 5-7281
GL 2-2921
GL 2-6918
GI 5-7068

NAUJIENOS^!

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

SOLISTAt GENt VASILIAUSKIENE ir R. Kazys Jakutis, pro
gramą Laisvės Varpo koncerte spalio 13 So. Bostone. Nuotr. E. Meilaus.

• Vedėjas: Helmut VoUmer
KASDIEN KONCERTAInuo i vai. popiet 

Užkandžiai i* nuosavos virtuvės

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757

indėliai jau pasiekė 150 
milijonų __ 

K ings County Savings Ban-

LAISVčS VARPO koncerte spalio 13 liet, piliečių klubo salėje So. Bostone. Programą išpildė solistai Genė 
Vasilauskienė ir R. Kazys Jakutis. Nuotr. E. Meilaus.

susirgęs; buvo

Baltę koncertų nauja serija 
pradedama gruodžio 6. Progra
moje girdėsime estų sopraną 
Ivė Patrason. Kitais metais ba
landžio 3 dainuos latvių bari
tonas Teodors Brilts, o balan
džio 24 bus lietuvaitės pianis
tės Aldonos Kepalaitės rečita
lis. Kas norėtų iš anksto gau
ti bilietų seriją, prašoma kreip
tis į Vyt. Izbicką (FA 5-6049), 
C. Mickūnų (TA 5-4842) ir Vyt. 
2iaugrą (FA 3-8278). Koncer
tai, kaip paprastai. būna Jorda
no salėje.

Ieškoma moteris pabūti su 
2 metų mergaite kelis kartus 
savaitėje. Skambinti vakariais 
po 6 vai. Telef. AX 1-3166.

L. Jankus atkreipė dėmesį, kad 
Balfui labai trūksta drabušių 
ir avalynės. Anksčiau tokių 
daiktų gaudavo iš tolimesnių 
vietų. Dabar dėl transporto 
brangumo neapsimoka jų vež
ti i New Yorką. Reikia iš vie
tinių surinkti dėvėtų drabužių, 
kad nuolatos jų būtų Balfo san
dėliuose. Naudotų drabužių da
bar Balfas ypač daug išsiun
čia vargstantiems lietuviams.

Taip pat kalbėta apie Balfo

Jadvygos Matulaitienės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
spalio 19 dalyvavo City Colle- 
ge studentų vakare, kur pašoko 
keletą lietuviškų šokių.

City College baltę klubo 
linksmavakaris rengiamas spa
lio 25. penktadienį, 8 vai. vak. 
namuose (Rotalia) — 40 E. 23 
St. Manhattane. Visi lietuviai 
studentai maloniai kviečiami at
silankyti.

Simfoninis koncertas. Gruo
džio 8 So. Bostone Jeronimas 
Kačinskas su Melrose simfoni
niu oikeatru duos simfoninį 
koncertą lietuvių visuomenei. 
Koncerto solistas bus smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas. Ša
lia žavingosios A. Brucknerio 
ketvirtos simfonijos bus ir lie
tu viškcs kūrybos. Būtų gera, 
kad mūsų lietuviškos organiza
cijos susilaikytų tą dieną nuo 
parengimų, duodamos progos 
mūsų tautiečiams sukoncentruo
ti savo dėmesį į tą retą ir iš- 
kilmingą įvykį Bostono lietuvių 
kultūriniame gyvenime.

Spalio 25 d. 8:30 vai. vak. 
Burlington, Mass. aukštesnio
sios mokyklos salėje įvyks J. 
Kačinsko vadovaujamas Melro- 
se simfoninio orkestro koncer
tas. Koncerto solistai du jauni 
smuikininkai. Jie atliks J.S. Ba
cho koncertą dviem smuikam ir 
orkestrui.

Bostono arkivyskupijos kata
likės skautės lapkričio 3 ruošia 
mergaičių skaučių Marijos die
ną. Visų arkivyskupijos parapi
jų bendros pamaldos bus 2 vai. 
popiet arkivyskupijos katedro-

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

way ir Bedford, 
Hicksville Road ir
Lpng Island.

giau dėmesio bei aktyviau įsi
jungti Į savo parapijų veiklą:

2. Organizuojamas vyčių mal
dos žygis už Lietuvą;

3. Metiniame seime bus į- 
teikta dovanos kuopoms, pasi
žymėjusioms lietuvių tautinės 
kultūros veikloje;

4. Naujų narių vajus bus 
vykdomas vasario 1-birželio 1; 
norima patelkti bent 1000 nau-

■talentų popietę.

Lietuvos vyčių 1963-64 centro 
valdybos pirmas posėdis įvy
ko spalio 5 Philadelphijoje. Da
lyvavo pirm. Elena Saulytė, vi- 
cepirm. J. Venis; sekr. Agnės 
Timmins; jubiliejinių metų ko
misijos pirm. J. Sakevičius; 
sporto pirm. R. Venis; spaudos 
sekcijos narė Marcelė Andriky- 
te. Nedalyvawąpeji valdybos 
nariai prisiuntė savo praneši
mus. Posėdis buvo įdomus ir 
darbingas, užsitęsęs 4 valandas. 
Svarbesnieji nutarimai:

narių vajų. Kitais metais New 
Yorke bus šaukiamas 20 metų 
jubilėjinis Balfo seimas. Kad 
galėtų kuo gausiau dalyvauti 
seime, reikia, kad šimtasis Bal
fo skyrius turėtų kuo daugiau 
narių. Metinis nario mokestis 1 
dol. Į seimą siunčiama vienas 
atstovas nuo 25 narių.

Kitas Balfo vajaus komiteto 
posėdis bus spalio 24, ketvirta
dienį, 7 v.v. Balfo Centro patal
pose.

Bostono ateitininkai — sen
draugiai, studentai ir mokslei
viai — spalio 27, sekmadienį, 
rengia Kristaus Karaliaus mi
nėjimą. Pamaldos šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje bus 
10 vai. ryte. Prieš pamaldas 
bus šventinamas Bostono stu
dentų ateitininkų draugovės vė
liava. Popiet 2:30 vai. Tauti
nės Sąjungos namuose bus iš
kilmingas susirinkimas ir pa
skaita. Paskaitą skaitys Kęstu
tis Kudžma iš New Yorko.

ALRK Federacijos organiza
cijų bei draugijų susirinkimas 
įvyko spalio 13 Apreiškimo pa
rapijos salėje. Aptartas Kris
taus Karaliaus minėjimas, Šilu
vos koplyčios vajaus klausi
mas ir į ALRK Federacijos 37 
kongresą išrinkti atstovai: A. 
Mažeika, J. Gerdvilienė, E. 
Vaišnoraitė, St. Lūšys, prel. J. 
Balkūnas, K. Krušinskas, kun. 
S. Raila, A. Masionys, P. Ažuo-

6. Svarstyta vyčių konstituci
ja. Jos pataisoms paruošti ap
siėmė buvęs centro pirm. J. 
Sakevičius; laukiama iš narių 
pasiūlymų ir patarimų.

7. Lietuvos vyčių 51-sis sei
mas įvyks Chicago, III., 1964 
rugpiūčio 6-8.

Pasibaigus posėdžiui, daly
viai nuvyko į pirm. p. E. šau
lytės namus, kur visi buvo pa
vaišinti. Linksmas subatvakaris 
praleistas tikrai gražioje vytiš- 
koje nuotaikoje. Ryte

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iž- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą.. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185

DARBININKO administraci
ja, kurią tvarko Tėv. Petras Pavergtų Tautų Seimo deleguo- 
Baniūnas, įsivedė atskirą tele
foną — GLenmore 2-2923. Iki 
šiol administracija buvo pasie
kiama redakcijos telefonu.
Dabar visais administracijos 
reikalais, duodant skelbimus ar 
keičiant adresą, prašom skam
binti nauju telefonu.

Redakcijos telefonas
tas pats GL 5-7281.

Spaustuvės, kurią tvarko T.
Pranciškus Giedgaudas, telefo
nas yra GL 2-6916. šiuo tele
fonu reikia kreiptis, užsakant 
įvairius spaudinius.

Vienuolyno telefonas lieka
tas pats GL 5-7068.

Visi telefonų numeriai nuo 
dabar bus nurodyti kiekviena
me Darbininko numeryje, 8 
puslapyje, prie Darbininko ant
raštės viršuje.

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS

Religijos padėtis Lietuvoje

Prel. P. Juro lėšomis išleis
tas atspaudas iš Lux Christi 
žurnalo: Dr. J. Savasis — Kova 
prieš Dievą Lietuvoje. Šioj iš
samesnėje studijoje paliečiami 
šie klausimai: komunizmo san
tykis su religija, komunistų ko
vos su religija taktika, katali
kų Bažnyčia laisvoje Lietuvoje, 
Lietuvos Bažnyčios padėtis so
vietinėje okupacijoje, kur iš
ryškinama pirmoji okupacija, 
karo ir pokariniai metai, atos
lūgio laikotarpis, griežtos ko
vos periodas, dabartinė Lietu
vos katalikų būklė.

Veikalui panaudota plati me
džiaga, iliustruotas nukentėju
sių asmenų nuotraukomis, 93 
psl., kaina nepažymėta.

Vajus New Yorke rengiamas 
nuo lapkričio 3 iki gruodžio 13. 
Vajaus pabaigai, kaip ir kitais 
metais, numatoma surengti ko
ki koncertą arba vaidinimą.

Balfo reikalų vedėjas kun. 1. Vyčiai prašomi kreipti dau

Išnuomojamas butas iš 5 
kambarių ir vonios. Mėnesiui 
70 dol. Reikia pasirašyti dvie
jų metų nuomos sutartį. Pagei
daujama suaugę. Telefonas — 
EM 6-3540

546 East Broadway
So. Boston, Mas*.

Prieitais miesto teismo rūmus

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

'JAU 22 METAM 

ij Lietuvos Atsimink

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

Balfo centro ir Balfo 100- 
jo skyriaus valdybos rūpesčiu 
spalio 17 Balfo centro patalpo
se buvo sukviestas pasitarimas, 
kuriame svarstyta rudens va
jaus reikalai.

Dalyvavo apie 20 įvairių or
ganizacijų pirmininkai arba jų 
atstovai. Pasitarimui pirminin
kavo aktorius Kazys Vasiliaus
kas, sekretoriavo Jonas Jan
kus.

Kaip anksčiau buvo skelb
tą, į Balfo vajaus komitetą pa
kviesta visų draugijų pirmi
ninkai. Pačiam vajui pirminin
kauti sutiko Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas. (Dėl susidėjusių ap
linkybių jis posėdyje nedalyva
vo). Pasitarime vicepirmininku 
išrinktas St. Lūšys, sekretor. 
V. Alksninis, iždininku K. Va
siliauskas.

J. B. SHALINS
- šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.

(pne e'orest Parkway Station)

84-14 Jamaica Avenue 

Woodhaven 21, N. Y. 

Tel. Hlckory 1-5220

je. Nekalto Prasidėjimo sese
lių bendrabučio 30 lietuvaičių 
studenčių iš Putnam, Conn., 
vaidins lietuviškas vestuves lap
kričio 3 d. 4 vai. popiet, lietu
vių piliečių draugijos salėje So. 
Bostone. Po vaidinimo bus už
kandžiai ir šokiai.

Baltę draugystės banketas 
bus spalio 27, sekmadienį, 5 
vai. popiet lietuvių piliečių klu
be (368 W. Broadway). Progra
mą išpildys estai, latviai ir lie
tuviai. šokiam gros Smito or
kestras. Bilietus galima įsigyti 
prie įėjimo. Kas nori rezervuo
ti stalą dešimčiai asmenų, pra
šoma kreiptis į Česlovą Mickū
nų (TA 5-4842). Banketą ruošia 
Baltų Sąjungos Bostono sky
rius. Savo atsilankymu parody
sime gražų bendradarbiavimą 
su bendro likimo kaimynais — 
estais ir latviais.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas 
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais — 

109 Warwick St 
Brooklyn 7, N. Y.

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 užsirakant reikia pridėti perriuntimo išlaidas 

Užsisakyti galima siunčiant pinigus adresu:
TAUTINIS KANKIŲ ANSAMBLIS

I9700 Renwood Avenue Tel.486-4942 Eudid. Ohio, 44II9

tas, išvyko į Saigoną, Vietnam, 
dalyvauti Azijos tautų antiko
munistinėje konferencijoje.

Kristaus Karaliaus minėji
mas rengiamas ALRK Federa
cijos, bus spalio 27, šį sekma
dienį, 4 v. popiet Apreiškimo 
parapijos salėje. Paskaitą skai
tys A. Samusis. Programai iš
pildyti pakviesta Lietuvos vy
čiai, ateitininkai ir skautai.
Lietuvių Fronto Bičiulių New 

Yorko sambūrio susirinkimas 
bus spalio 26, šeštadienį, 7v.v. 
dr. B. Radzivano bute, 84-16 
110 St., Richmond Hill, N. Y. 
Svečias iš Europos, kun. dr. J. 
Aviža, Vokietijos L. Bendruo
menės pirmininkas, padarys 
pranešimą. Be to, bus renka
ma valdyba ir aptariami kiti 
aktualūs reikalai.

Lietuvos vyčių 12 kuopa spa
lio 26 9 v.v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje New Yorke ren
gia šokius. Groja Joe Thomo 
orkestras.

Dail. Pranas Gailius, kuris 
gyvena Paryžiuje ir ten reiškia
si kaip dailininkas, spalio 16 
laivu atplaukė į New Yorką. 
Trumpini buvo sustojęs pas sa
vo giminaičius muz. M. Cibą ir 
išvyko į Chicagą, kur lapkričio 
7 Čiurlionio galerijoje atidaro
ma jo kūrinių paroda.

Tėvę pranciškonę naujom 
statybom paremti Woodhaveno 
moterų komitetas ruošia susi
pažinimo popietę lapkričio 17, 
sekmadienį, nuo 3 v. iki 10 v. 
v. Kolumbo vyčių salėje, 86- 
22 85 St., Woodhaven. Bus į-

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridgei Mass. 
NOTARV PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

STagg 2-5043

MaHhew P. Railas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public 

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

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

Išnuomojamas butas iš 6 
kambarių trečiame aukšte. Mė
nesiui $81. Pageidaujami tiktai 
suaugę. Butas yra Cypress 
Mills rajone. Skambinti po 5 
vai. vakaro, šeštadieniais ir sek- ke, kaip praneša Charles F. 
madieniais visą dieną. Tele Brau, banko prezidentas, indė

liai jau siekia arti 170 milijo
nų. Nuo šio banko įsikūrimo 
(1860) išmokėta 86 milijonai 
procentų. Dabar mokama 444 
procentų indėliams, kurie bus 
padėti iki spalio mėnesio pabai
gos. Tai didžiausi procentai, 
mokami New Yorko valstybėje.

Banko Įstaigos yra Eastem 
Parkway ir Nostrand, Broad- 

Brooklyne, 
Jerusalem,

Steponas ir Valentina Min
kai praneša, kad kitais metais 
balandžio 26 lietuvių piliečių 
klubo auditorijoje rengia savo 
vadovaujamos radijo valandėlės 
30 metų sukakties minėjimą ir

GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

ta metinė darbo programa. įsi
pareigota paremti Šiluvos kop
lyčios statybą, įsipareigota da
lyvauti A. L.R.K. rengiamam- 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjime ir ia pačia proga atlikti 
mažą programėlę lietuviško ra
dijo valandėlėje. Dvasios vadas 
kun. J. Pakalniškis skaitė Įdo
mią paskaitą: Religija ir gyve
namoji aplinka. Susirinkimas 
pradėtas ir užbaigtas malda.

Prel. Klemensas Razminas, 
keletą mėnesių išbuvęs Ameri
koje, spalio 18 išvyko atgal į 
Romą, kur jis nuolatos gyve
na. Išvykdamas dėkoja visiem, 
kurie jį lankė ligoninėje. Jis 
kuri laiką buvo Patersono lie
tuvių parapijoje ir ten buvo 

operuotas ir 
gydėsi šv. Juozapo ligoninėje. vairLPrograrna-

Ateitininkę moksleiviu susi- Amerikos Lietuvių Inžinierių 
rinkimas spalio 19 Įvyko Ap- Architektę Sąjungos, New 
reiškimo parapijos salėje. Daly- Yorko Skyriaus rudens balius 
vavo gražus skaičius jaunimo ir bus lapkričio 23 Furcis Cate 
suaugusių. Susirinkime priim- revs salėje (111 St. ir Atlantic 

Avė. kampas, Richmond Hill, 
N. Y.) Pradžia 9 v.v. Gros Ro
mo Butrimo orkestras.

WHUAM J. NAKE
J DRAGŪNAS

jų narių;
5. Pageidaujama, kad stipen- Lietuviškos vestuvės sceno-

dijų fondan kiekviena kuopa 
prisiųstų metams bent po 10


