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— Amerikos Žydę organizaci
ja B’nai B’rith kreipėsi į vals
tybės departamentą, kad pro
testuotų dėl naujos antisemiti
nės knygos Sovietuose —“Šių 
dienų judaizmas ir sionizmas”. 
Joje rašoma, kad žydų tikėji
mas svetimas rusų, dvasiai; kad 
Izraelio atstovai Maskvoje šni
pinėja ČIA naudai

—* Kardinolas lAclnt^^ne, Los 
Angeles arkivyskupas, Vatikano 
susirinkimo sesijos atidaryme 
nua^K). Kardinolui yra 78 me-

““ Parapinės mokyklos Mow 
Yorke nebuvo paliestos boiko
to. Pirmadienį jos pradėjo dar
bą su 375,000 mokinių, 5,333 
daugiau kaip pernai.

met bus apie 5,653,690 moki
nių. Pradžios mokyklose bus 
4,600,000, pernai buvo 4,546, 
360. Pereitais metais katalikų 
pradinių mokyklų buvo 10,775, 
mokytojų jose 115,408. Pastebi
mas dMeenta mokinių augimas 
vidurinėse mokyklose nei pra-

— Ryty Vokietijos atominio 
instituto direktorius prof. H. 
Barwich pabėgo ir priimtas j 
Ameriką.

se,gausMi
Amerikon atkfto 1340 ta dir

bo New Ytefco atšokusio pro
to valstybiniame institute iki 
1963. ta Amerikoje prisidėjo 
prie lietuvių gydytojų draugi? 
jos steigknd, dalyvavo spaudo-

savo karių iš Vietnamo, nesiizhs 
nei derybų dėl neutralizacijos.

— Šen. Wayne Marse rugsėjo 
14 kaltino vyriausybę, kad ji 
slepianti faktus Vietname nuo

Dr. Vincas Terdjonas mirė 
rugsėjo 12 New Yorke, nuga
lėtas vėžio, sulaukęs 74 ataus.

Velionis buvo gimęs 1890i8.7 
Amahriškių k. Pavėsinio v. Ma- 
riampolės ap. Gydytojo moks
lus ėjo Varšuvoje ta Maskvo
je. Nuo 1916, kada gavo gydy
tojo teises, buvo gydytojas ka
riuomenėje, savivaldybės įvai
riose vietose Rusijoje. Lietu
von grįžo 1921. Specializavosi 
kaip vaikų gydytojas ir dirbo 
įvairiose ligoninėse Kaune.

— WaHor Rdufhor, CIO uni
jų prezidentas, jau dabar siūlo
mas į būsimą Johnsono vyriau
sybę darbo sekretorium. Jį rem-

sono naudai. B 63 dienraščių 
25 didžiuose miestuose aiškiai 
pasisakė 11; tarp jų 9 už John- 
soną, 2. už Gokfrvaterį. E tų 9 
tie N. Y. Times 1960 buvo pasi
sakęs už Kennedy, kiti 8 už 
Nizoną. Dabar jie persimetė už 
Johnsoną.

purtanai tt viso, bet jeigu bus 
ji asnnnUr tai ps pensai ys uz 
lygią pngMną visom mokyklom, 
ttak drtMteą hfrws tiek

— NS'r YbHmo turi 616 vie

ką jie vadina “tolimu”: --
Pirma boikoto diena parodė, 

kad tėvai gausiai perėmė pro- 
ivaiwjunvw* pnv* >vnuniy ▼••• 
dybue planą. Švietimo valdybos 
pirmininko Donovano pareiški
mu, į New Yorko mokyklas ne
atėjo 27 procentai mokinių, o 
tose mokyklose, kurios buvo 
tiesiogiai paliestos, buvo visuo
tinis boikotas, švietimo vaidy
bos planą rėmusi spauda pasi
piktinusi skelbė, kad tai “liūd
nas laimėjimas” (Times), kad 
tai “gėdingas laimėjimas” (H. 
Tribūne). Kartojo žodžius apie 
demokratiją, pilietines teises, o 
Donorams grasino kreipsiąsis 
į valstybės gynėją, kad pradėtų 
tardyti “konspiraciją”, kad kel
tų bylą briketo organizatoriam 
už “krtaimalmms nusikalti-

— Konge samdiniaisavano- 
riai su sukilėliais kovoja sėk
mingai Afrikos vienybės vata- 
lybių organizacija reikalauja, 
kad Tsbombe atsisakytų tų “bal 
tųjų samdinių”. Jų esą viso 400- 
500.

tikimas numatomas kitų metų 
pradžioje.

— Lotas Harris opinijos tyri
mas rodo, kad Jobnsoną remia 
moterys labiau nei vyrai. Mote
rų 64 proc., vyrų 60 proc.

vo pofetota ano 1961, tartą 
amerikiečiam buvo jtakyta tik 
pVJHnai MMu, eup SVMIil 
DOgiyB JSUmraM reCM* 
valandas prie stanos taktai, Uų rtrtptaų ii tautu brip 
6d mirė.' mBHrita dtakhta.

Po gen. konsulo J. Bučkio 
mirties pareigas perėmė konsu
las V. Stašihskas kaip chargė d’ 
affakes.

Rytų Berlyno pasienio polici
jos šuo, kuris turi gaudyti bėg
lius, rugsėjo 8 staiga šoko į 
kanalą, perplaukė ir atsidūrė 
vakarų Berlyne. Policininko 
šaukiamas nė neatsisuko. Gavo 
“azyl|”.

—- Maskvos Pravda paskelbė, 
kad kom. Kinija iš kontraban- 
gos opiumu gauna 500 miL dėl 
r Už juos varo propagandą

Berlyne dienos herojum vir
to Haas Puhl, 22 metų Ameri
kos karys, tik 1956 atvykęs į 
Ameriką vokietis. Rugsėjo 13 
rytą jis ėjo sargybą prie sie
nos. , Išgirdo šūvius. Puolėsi 
prie .sienos ir pamatė, kad bėg
lys vielų užtvaroj pašautas - ir

žodžio dėT kenčiančios Batay- 
čios anapus uždangų.

E Lenkijos kardinolas Wys- 
zynsfcis į Romą atvyko. B Če
koslovakijos arkivyskupo Bera- 
no neišleido. Kas atvyks iš Lie

ti gyvo vfeuo- 
šmo — dainavo 
jų, apskritai wei-

Vatikano H susirinkimo trečio
ji sesija prasidėjo rugsėjo 14. 
Prieš tai spaudoje buvo gausu 
spėliojimų apie sesijos būsi
mus sprendimus. Rašė apie dvi 
sroves tarp susirinkimo daly
vių — konservatorius h* pažan
giuosius. Laukė, kad ‘ ‘pažan
giųjų” srovė, prasidėjusi taria
mai su Jonu XXHI, laimės. Kiti 
tvirtino, kad prie popiežiaus 
Pauliaus VI imanti persvarą 
“konservatyviųjų” grupė.

Spėliojo taip pat, kad trečio
je sesijoje bus sprendžiami “re
voliuciniai” klausimai Ir kiek-

taip pat pareiškė v2tį,"kad mū
sų grupės nariai galės su juo 
susitikti, kai, jis grįšiš Bažny-

Vietname chaosas tebesitę
sia. Rugsėjo 13 gen. Lam Van 
Phat surengė perversmą prieš 
gen. Khanhą. Phat buvo Hhan- 
ho vyriausybėje vidaus reikalų 
ministeris. Prieš mėnesį buvo 
atleistas budistam reikalaujant. 
Perversmas paties Khanho ne
galėjo suimti, nes jau kuris lai
kas jis išvyksta nakvoti slapto
je vietoje. Rugsėjo 14 jau bu
vo pranešta, kad perversminin
kai kapituliavo prieš Khanhui 
ištikimą kariuomenę.

■ Khanhui atsigavus, nuotai
kos Washiogtčne pagerėjo. Wa- 
shingtorias teberemia Khanhą. 
Tą&ąO' spauda nieko gero iš 
dabartinės padėties nelaukia, visuomenės.

Tai buvo graži pavergtos Lie
tuvos priminimo diena pasauli
nėje parodoje. A. V. Sniečkus tavos, tuo tarpu žinių nėra.

Times sako, kad įvykius Ame- 
rika tegali pakęsti tik iki rin
kimų, o paskui turi imtis 
“politikos, grįstos realiom prie
laidom”. Pirmas vyriausybės 
žingsnis — ji turinti painfor
muoti Amerikos visuomenę apie 
tikrus faktus, nors ii* kaip jie 
būtų nemalonūs.

— Vaisi, sokr. Rusk rugsėjo 
14 pareiškė spaudai, kad A- 
merika nemano keisti savo poli
tikos Vietname — neatsihns nei

— KtaMkg mokyklos ir tam-
X -4-^f- B jg - — a- - - ♦CDCmUm 1 wTBSKMUmiB> JUnDSO“ 

4>m 69*6 grindines rnubyblm, 
iBCiMi M ■'cmnuĮ
vgb^bbl MitaB, Geibi Butel is

* H» Puhl fr tatų MMrikfo- pTetfbė prteštogas MMtaei

viėnas kėlė aikštėn tokius klau
simus, kurie jam pačiam rūpė
jo — vyskupų vrtdžios stiprini
mas Vatikano kurijos sąskaita, 
gimimų kontrolės klausimas, 
kunigų celibatas, o ypačiai gau
siai kalbėta apie žydų atsako
mybę už Kristaus nužudymą— 
laukta, kad sesija nuimtų nuo 
jų tą atsakomybę, įsakmiai pa
smerktų antisemitizmą ir t.L

Spėliojimų atmosferoje po
piežius Pauliaus VI sesijos iš
vakarėse įspėjo dėl kilu
sių “fantazijų” ir “svajonių” 
susilaukti betarpiškai greitų štalavimo darbe;

mus . '
Tame sttsijaudinime Švietimo 

valdyba ta neapsižiūrėjo, kad 
gali būti keliamas klausimas, ar 
ji ėmėdf darbu, kuriam ji buvo 
skirta? ar ji rūpinasi švieti
mo sąlygų gerinimu, ar imasi 
ne jai rttatos politikos — su
maišyti rases prievartos keliu?

— Suvfotei pardavė Indijai 
taukų ta 35 Migus. Sovietai su
interesuoti Indijos atsparumu 
prieš kom. Kingą.

vrtmą Berlyne. šiai ubnėtė virvę ta suietotąft
- Kipro prezidentas Makari- per kojas penkiom tadkon ger

os davė ftnįaiį atgal — paža-, 5>ut4 ant stanea. Tta-
dėjo nebetaiudyti Tbridjai pri- g^eirtas į ligoninę, trimati, 
statyti maisto uftfokuotam ““ 
Kipro štaarėje kaimeliui, kuria
me gyvena turtai įtakai bu
vo grasinę pristatysią, karinio 
konvojaus lydimi

— AngKįos purlamunto rin
kimai numatyti ųnrto 15.

Amerikos garbę 
du rytų Berlyno statytiniai 
nori ų pagrobti Hans - Pbul 
ščBtelėjo, kad satgybimai jo 
neliestų; kai jie neklausė, pa
leido ctajinę bombą.. ĮOtų A- 
merikod karių ta civilinei vo
kiečių padedama^ Hms ; Puhl 
užšoko ant starai kr irarodtaė- 
jo sužeistajadL tą > turi dary- 

— Ryty Vokietijos spauda ti. Kai rytų Berlyno po^ctata- 
grasma, kad Amerikos karip tai ėmė leisti, *6**H 
Pum pagdba sužystajam bėg- Beriyno potietatatad atatt* 
liui apsunkins derybas dėl šie- ritas ta tokiu būdu pridengė 
uos perėjimo į vakarų Beržyną, 
jrazaaeu leisa vyiuiuus <aq> 
65 metų lankytis pas gimines

New Yorko parodoje rugsė
jo 12 lietuviai turėjo savo pro
gramą. R.C.A paviljone Opere
tės choras, vadovaujamas My
kolo Cibo, padainavo 4 dainas; 
Lietuvos vyčių Brooklyno tauti
nių šokių grupė sušoko tris šo
kius spalvotame R.C-A. kmeos- 
kope. Filmas buvo pritartas 
žiūrovų labai šdtai Meta Toto 
valstybės 
rodomas kasdien iki rugsėjo 20, 
Ai New Yorko lietuvių dienos, 
iptamas yra gera priemonė gar
sinti tos lietuvių dienos jrog- 
ramai.

Attikę programą, Operetės 
choro ir Vyčių šokių, grupės da
lyviai apsitaisę tautiniais dra
bužiais ir vadovaujami A Ma
žeikos, Jr., susirinko prie lie
tuviško kryžiaus. Ten buvo lau
kiama kardinolo R. Cushingo, 
dėl kurio atvykimo buvo susi
tarta su Vatikano paviljono pa
reisimais. Atvykusį kardinolą 
pasveikino pasaulinės parodos 
lietuvių, komiteto nariai Peter 
Wytenus ir jūsų reporteris. 
Kardinolas Cushingas pasveiki
no susirinkusius ir mielai kal
bėjosi. su mūsų grupe apie 15 
minučių, sutiko būti fotogra
fuojamas. Jis pažino grupėje 
keletą vienuolių lietuvaičių iš 
Bostono ta pakvietė jas į btaid- 
rą fotografuojamų grupę. Susi-

vaisių. "Dievo karalystėjo daly
kai vyksta pamažu ir tytoja", 
PP^jo. popiežius, tačiau aiškiai 
pažymėdamas, kad Bažnyčia 
siekia atgauti “ryšius su pasau
liu" ta padėti jam surasti “iš
gelbėjimą, gerovę, taiką”.

Tuo tarpu aiškėja, kad pra
džiai bus svarstomi' Bažnyčios 
organizacijos vidaus klausimai 
— suteikimas vyskupam galios 
spręsti kai kuriuos klausimus, 
kurie lig šiol buvo palikti Vati
kano kurijai; didesnio vaid
mens skyrimas pasauliečiam ap- 

sudaryunas 
vyskupų tam tikro kolektyvo, 
kuris patartų popiežiui klausi
mus spręsti. .

Popiežius Paulius, rugsėjo 
14 d. kalbėjo apie vyskupų 
galias, galimo jų kolektyvo 
patarimus popiežiui, dar įsak
miau betgi pažymėdMnas popie
žiaus aukščiausią valdžią.

Po Bažnyčios organizacinių 
klausimų turės būti paliesti ta 
Bažnyčios santykiai su kitų ti
kėjimų žmonėm.

Natūralu, kad žmonės laukia

KOVA DEL VAIKŲ 
Tžvai s rina savo tei-

Popiežius įspėjo, kad fantazijos ar svajones nebus įvykdyt 
Bažnyčioje viskas eina pamažu ir tyloje

to Saldžios
New Yorke rugsėjo 14-15 

kova dėl vaikų pasiekė viršū
nę. Kovojo švietimo valdyba 
su mokinių tėvais. Svietimo val- 
dyba nutarė baltųjų vaikų da- 
M iš Čia pat esančios mokyklos 
pervežti į toliau esančias mo
kyklas, kur persveria juodieji. 
Tai liečia 8 mokyklas ta apie 
1200 mekinių. Tėvai per savo 
organizaciją prieš tokį švietimo 
valdybos planą protestavo; 
skundėsi teismui Kai niekas ne
gelbėjo, paskelbė boikotą dviem 
dienom — paragino tėvus ne
leisti vaikų tas dienas visai į 
mokyMas.

Šioje kovoje spauda kaip Ti
mes, H. Tribūne rėmė švietimo 
valdybą, kaip, Journal Ameri
can rėmė tėvų protezą, ^riąš 
prieuartifiį' mokinių vęfimą ? į 
totimtsMs .rpokyUas, bet nerė-

Kard. Cushinga§ tarp lietuvių parodoje 
Aukojo mišias už pavergtą Lietuvą 

rinkusių buvo keletas štantų, 
daugiausia lietuviai Susirinku
sieji gausiai plojo, kai kardino
lui buvo įteikiąs “Lietuvių die
nas” ženkliukas. Atstalcirdamas 
kardinolas pareiškė, kad ryto
jaus dtaąą Vatikano
paviljone aĮ^^fonoB ųž Lietu
vą ir kitus juajneiį|Ąir jMštus
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Dalykimės pasauliu, išlikdami draugais f
, Berlyne Hitlerio ir Molotovo 

antrasis pasikalbėjimas 1940 
lapkričio 13 buvo gana šiurkš
tus. Hitleris pradėjo pokalbį iš
didžiai girdamasis ir pabrėž
damas: "Vokietija praktiškai 
kerą yra jau laimėjusi. Mums 
belieka dalytis kare grobiu". 
Molotovas dedasi tų žodžių ne
nugirdęs ir kartoja savo reika
lavimus. Rusijai turi būti pripa
žinta teisė užimti Suomiją, Bal
kanų valstybes, .Turkiją, Hitle
ris palaižo ūsą. nieko nenori 
žadėti, kalba bendrais bruožais 
apie vokiečių ir rusų susiprati
mą, kuris būsiąs labai reikalin
gas, kai teksią dalytis Britų im
perijos palikimu.

Vakare rusų atstovybėje Ber
lyne keliamas pokylis. Moloto
vas kelia taurę ir geria Į Hit
lerio sveikatą, už vokiečių 
‘pergalingus laimėjimus’. Rib- 
bentropas paima savo taurę ir

Stalino ir Hitlerio sąmokslas (7)

mą
paruošti vadinamą “Barbarossos 
planą” pulti Rusijai, jeigu ji 
dar spiesis su savo teritoriniais 
reikalavimais.

neatsakė. Gruodžio 18 įsakė Rusija, Japonija) vienas kitą ap
gaudinėjo, kad tdi savo intere
sus patenkintų.

“ Kur yra vokiečių pasiunti- 
nys?", Prisiartinęs prie grafo 
Schulenburgo, labai šiltai avei- 
kino, apkabino ir stipriu balsų 
pasakė, kad visi girdėtų: "Mes 
turime būti draugai. Darykite 
visa, kad tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos draugystė išlik
tų". Tą patį pakartojo pulk.

Maskva griebėsi visų priemo
nių karui su Vokietija išveng
ti. Nebuvo jam pasiruošusi ir 
nesitikėjo laimėti. Su Vokietija 
1941 sausio 10 pasirašyta nau
ja prekybos sutartis. Maskva 
ne tik rūpestingai pristatinėjo 
vokiečiam žibalą, javus, medvi- 
lę ir kitas žaliavas, bet dar pa
didino jų kiekį. Bet to, suartėjo 
Sovietų Rusija ir Anglija.

Jugoslavijai 1941 kovo 25 
prisijungus prie Berlyno-Romos 
Tokyo ašies, po dviejų dienų į- 
vykdytas karinis perversmas su

Didelė staigmena Maskvoje į-
įvyko 1941 lapkričio 13 popie- Krebsui. kuris pavadavo vokie
tėje. Geležinkelio stotin (Jaros
lavo) išlydėti Matsukos atvyko 
pats Stalinas. Niekada jis nebu
vo to daręs: lydėjęs užsienio 
diplomatą stotyje. Ir ne dėl ja
pono buvo atvykęs.

Stalinas metė tiktai žvilgsnį į 
pradėjusį judėti transibirinį 
traukinį. Atsisukęs pažvelgė į 
diplomatų būrį ir paklausė:

čių karo attachė: ‘ ‘Mes esame 
draugai ir tokie liksime. Du 
draugai — Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga".

Kas tą sceną Maskvos gele
žinkelio stotyje stebėjo, gerai 
suprato, ko Stalinas buvo atvy
kęs. Hitlerio karas Jugoslavijo
je buvo žaibinis ir ėjo į pabai
gą. O tada? ...

SPAUDA

KOKIOS KNYGOS
pasiūlo gerti į Stalino sveika
tą! bet staiga sukaukia sirenos. 
Berlyno linkui skrenda anglų 
bombonešiai. Pokylis atsiduria 
slėptuvėje.

Molotovas ir čia tebekarto
ja savo: Suomija, Balkanai; Tur
kija, Dardaneliai... Ribbentro- 
pas žada tik laisvą išvažiavimą 
pro Dardanelius. Jei Rusija no
rinti daugiau gauti, tesideda 
prie trijų valstybių ašies, kad 
pasaulį galėtų dalytis drauge su 
Vokietija, Italija, Japonija. Rib- 
bentropas kartoja Hitlerio žo
džius: “Jokia pasaulio galybė 
Anglijos jau nebegali išgelbėti. 
Praktiškai ji jau parblokšta. 
Tik laiko klausimas”...

Molotovas neužsileidžia: “Jei 
Anglija jau parblokšta, tai ko
dėl mes sėdime slėptuvėje”?

Molotovas grįžo į Maskvą su
sirūpinęs. Po vienuolikos die
nų, lapkričio 25, jis įteikė vo
kiečių pasiuntiniui įgrafeii. Schu- 
lęnbergųi .memora^iffip!^ ;; So
vietų Rusija sutinkanti prisidė
ti: prie Voki«tijcs-lt«lijos-Japo- 
nijos ašies, tik su sąlyga: prieš 
tai turi būti sutarta, kad rusam 
tenka Suomija. Balkanai, Turki
ja... Hitleris į tą memorandu-

rusų ir anglų žinia. Balandžio 5 
Jugoslavija pasirašė nepuolimo 
sutartį su Sovietų Rusija. Tuo 
būdu Hitleris buvo įtrauktas į 
karą Balkanuose. Stalinas tikė
josi, kad Hitleris įklius ilges
niam laikui, bets Jugoslavija po 
10 dlęnų įąpfcųMavo. Jį buvo < . , . ..
vokiečįų salutįnaiužimta tea- *a: kaip jis sakė,- ' Jaunolandžio n^UJUi -neliko nie. tremties studento žvilgsnis į 

ko kito, kaip dar kartą Hitlerį literatūrą , 1 trem-
sveHcinti ir reikšti džiaugsmą • ■ .
'gerais rusų-vokiečių santyJ Pasisakyme pristatė save 
kiais'. ♦' - . ■ kąip vieną iš daugelio:. “Nors

Keliom dienom .prieš Jugosla- < eąū .lankęs ir .Chięagoje įsikū- 
vijos okupaciją pro Maskvą pra- Pedagoginį institutą k šiek 
važiavo Japonijos užsienio rei
kalų ministeris Matsuoka. Grį
žo iš pasimatymų su Mussoli- 
niu ir Hitleriu. Maskvoje 1941 
lapkričio 13 pasirašytas Sovie- 
viety Rusijos ir Japonijos ne
puolimo sutartis. Stalkias iš 
džiaugsmo plojo delnais: japo
nai iš užpakalio nepuls. Buvo 
sutarta drauge susitvarkyti su 
Mongolija ir Mandžiūrija.

Du faktai čia reikšmingi: So
vietų Rusija su visais rašėsi 
nepuolimo sutartis (ir su Balti
jos vaistyvėm) ir paskui visas 
jas laužė. Antra, kiekvienas iš 
imperialistų (Vokietija. Sovietų

Draugo kultūriniame priede 
rugpiūčio 29 paskelbtas Margio 
Matulionio pasisakymas apie 
lietuviškas knygas. Margis Ma
tulionis, 21 metų, baigęs uni- 
yęrsitetą Kanadoje, kalbėjo Los 
Angeles Dailiųjų menų klube.

•V- X-
*

JAUNIMAS NORI
“•Būdami Amerikos kolegijų stu 
dentai, jas lyginome su ten su
tiktais autoriais: Dostojevskiu, 
Gogeliu, Henry James, James 
Joyee, Albert Camus, Thomas 
Manau ir t.t. Skaudu pastebėk 

■ tlman pačiam -ir kitiems, kad 
ižkyla labai nepalankus bend
ras įspūdi*. Lietuvių literatūros 
lygis, bent mūsų nesubrendu- 
siom akim, yra daug, gal ir per
daug žemesnis už aukščiau mi
nėtų kitataučių autorių' kūri
nius. Kodėl?”

Kreipdamas dėmesį -į kūrinio 
idėjas, kurios duotų skaitytojui 
atsakymus į jį deginančius klau
simus, k į technikinę formą, 
autorius kaip tik lietuvių kny
gose pasigenda pirmojo — “Lie
tuvių literatūrą, kiek aš su ja 
esu susipažinęs. tai aprėdas be 
prasmės”. Jis dėl to ir - daro 
sprendimą: > 1 ‘Mes nenorime 
skaityti knygų, kur aprašomas 
d;k kaimbU^venirrias ir bobelių

tiek domiuosi lietuviškais Rei
kalais, nepajėgiau ■ pilnai * užsi-'. 
degti mūsų literatūra. Tik, 
svarbiausia, esu ne vienintelis 
atsiradęs šitokioje padėtyje”.

“Visi tremties : lietuvių stu
dentai yra, ■ aplamai, susidome-' 
ję svetima literatūra. Jie skai
to angliškas knygas, dažnai ir 
kitų svetimų kalbų kūrinius, 
bet' lietuvKką^knygs^retaį bepa- 
ima i raukas”4 " “

Pats autorius buvo paėmęs 
tuos kūrinius, kurie buvo pri
statyti kaip geriausi — Mairo
nį, Putiną. Kudirką. Aistį, Bra-, 'gaus likimas, kur nepatenkin

tieji gali surasti naujų ryškes
nių šviesų-^.'

Pasisakymas padeda suprasti 
•naują. čia studijuojančią kartą 
vienu naujų; atžvilgiu — jos 
santykiu sų'-. literatūra, 
ankstesnėse apžvalgose 
paryškinti jos santykiai su vy
resniąja karta. su Lietuva. 
Kiek jos žvelgimas į literatūrą 
yra teisingas, kitas klausimas, 
bet jis tekis yra, ir jį reikia 
turėti galvoje ieškant kontak
to su jaunimu literatūriniais 
klausimais.

dūną, Krėvę. Katiliški ir kt.

TEOLOGIJOS sekcijoje klausoma kun. dr. Pr. Brazio, MIC, paskaitos.

CAMPUS CENTER Fordhamo universitete, kur vyko LKMA suvažiavimas. Nuotr. P. Ąžuolo.

VYSK. V. BRIZGYS ir Kunigų Vienybės pirmininkas prel. P. Juras įteikia Pax Romana pirmininkui dr. V. 
Vygantui atsižymėjimo plokštę.

užgožia zutSfctėjimb problema'/ 
'ir tremties'‘dejavimai. Mes no
rime filosofinių naujų temų, 
kur sprendžiamas iš esmės žmo-

kaip 
buvo

— Lietuvoje šiemet visa va
sara buvo sausa ir visa išdžiovi
no. Pradėjo lyti tik rudenėjant.

savaitė s 
Pavergtos

Pavergtų tautų
Pavergtų tautų . 

proga, kaip.. skelbia
Europos Seimo pirmininkas A- 
leksandras Kutt, 35 gubernato
riai k 27 miestų majorai pas
kelbė proklamacijas, 53 Kong
reso nariai paskelbė savo pa
reiškimus Kongrese, per 100 ve
damųjų ir kitokių rašinių pasi
rodė spaudoje; daugel sykių pa
maldose buvo pavergtos tautos 
minimos.

Visi tie atsiliepimai nervino 
Chruščiovą, ir jis Čekoslovaki
joje rugpiūčio 29 su nepasiten
kinimu kalbėjo apie “imperia
listų” kalbas “išlaisvinti rytų 
Europos tautas”. Tuos žodžius 
paminėjęs Chruščiovas sušu
ko: “Aš klausiu, iš ko jos turi 
būti išlaisvintos? Tautos šiuose 
kraštuose pačios savo laisva va
lia pasirinko socialistinę siste
mą”.

Teks Chruščiovo atsakymas 
gali išgydyti visus tuos, kurie 
manytų, kad Chruščiovas pasi
keitė ir su juo galima “koegzis
tencija”.

Melo tėvą Nikitą nervinan
čios žinios skelbiamos ir toliau.

ISTORIJOS sekcijoje klausoma dr. J. Jakšto paskaitos.

GAMTOS mokslų sekcijoje diskusijų metu. Nuotraukos P. Ąžuolo.

savaite ir Nikita
Šen. K.B.. Reitingas rugpiūčio 
21 Congresdional Record pas- 
kelbdino informacijas apie gy
venimą iš Lietuvos — informa
cijos paimtos iš Eltos biulete
nio, pasikalbėjimas su atvyku
siu iš Lietuvos.

New Yorko laikraštis The 
Catholic News rugsėjo 3 pa
skelbė ilgą straipsnį, rašytą 
Paul Mulcahy, apie Lietuvą. Pra 
dėjo nuo Sibiro maldaknygės 
ir davė pagrindines žinias iš 
Lietuvos praeities iki dabar
tinių tikėjimo. Bažnyčios ir as
mens laisvių pęrsekiojimo. In
formacijoje yra Vilniaus šv. 
Kazimiero bažnyčios vaizdas su 
pažymėjimu, kad ten dabar at
eistinis muzėjus.

— Pavergtų tautų masinis su
sirinkimas įvyks Los Angeles 
rugsėjo 30, 7 vai., 30 min. Shri- 
ne auditorijoje (665 West Jeff- 
erson Blvd.), kurioje telpa apie 
8.000 dalyvių. Tikimasi šią salę 
pripildyti. Susirinkimą Šaukia 
Young Republicans organizaci
ja

SCHLYLER SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION 0F 

KEARNY, N. J.
24 DAVIS AVĖ., KEARNY, N. J. 

Telef.: WY 1-OOO1
WY 1-7260

Vienintelė 'Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugija New 
Jersey ir New Yorko valstybėse su visomis teisėmis ir 
apdraudomis.

Įkurta 1924 metais 
Kapitalas — nebetoli $5,000,000

Atliekamos visos bankinės operacijos: paskolos (morgičiai) 
namams įsigyti,. juos perdirbti bei naujiems Įrengimams 
padaryti, Kalėdoms ir atostogoms klubai (Christmas and 
Vacation Club/, elektros ir telefono sąskaitų apmokėjimai 
ir kitos bankinės operacijos.
Patarnavimas mandagus ir greitas dviem kalbom — lie
tuviškai ir angliškai.
Ilgametis ir prityręs finansininkas Draugijos pirmininkas 
JULIUS PAKNIS, kiti finansininkai — J. Katilius. P. 
Velevas. J. Belza. J. Salvest, Fr. Gelenitis, J. Bezgala. V. 
Plikaitis, P. Ciurinskas, S. A. Mickewich ir kt. per savo 
rankas praleidžia visus bankinius reikalus ir saugo nuo
status, banko konstitucijoje numatytus.
Lietuviai, atminkite, jog tai vienintelė vieta, kur. saugiai 
laikomas jūsų doleris neša gerų pelną ir kelia lietuvių pa
jėgumą finansinėje srityje.

JULIUS PAKNIS
Schuylcr Savings and Loan AaaociaUon 

of Kcarny. N. J.

Į
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Sarajevas geidauja. Juokdariai! 
Sako, ir ta priklausęs prie są- 
■motai minirų Paklausyk, ką te- 
le^pramoje rako.

Vridūrinkas tabu perskaitė 
teky m ę. Joje tavo nurodyti 
Papovičiui gani žinomi faktai.

siektume didesnės galybės, ne
gu tai galima padaryti atskirai 
Rugsėjis tebūnie mums visų lie
tuvių santalkos mėnesiu.

Tą patį rytą tavo pstartas 
Gąjus Gudelis, ritusriotftos 
mrių. Ganyčiam* savo tanią 
prie ARranfios riseoą' virt vai-

Tuojau po atentato išvyko į 
gimtąjį Zemuno kaimą. Arti- 
miausį sekmadienį, liepos 5, tė
vas pranešė nustebęs, kad ieš
ko policija. Popovičiaus pirmoji 
mkitis buvo bėgti Paskui pa
galvojo: jeigu per tėvą prane
šė, bet neatėjo suimti, tai neįta
ria. Laikraštyje jau buvo skai
tęs suimtųjų pavardes. E jų ge-

Bnti, ko nebuvo padarę. Klyks
mas ir veriama* man vėrė šir
dį. Neišlaikiau. Gi žinai: mos

Vėliausiai apie jį patyrė Sa
rajevo kalėjiman pasodinti pen- 
xi s^noKSttMOKM:; rTwap», 
npOVKBlS, UEMM, CMorno 
ritas ir CMrfiovitas. Jte ta- 
TO ImBEOuU uCKMJ|QD*M9 SBOBCUS 
Atskiru grandiMmis ąptausty*

Tėvą atskyrė b išvedė egmkud- Mane nugabeno į Arado in- 
-»—« fflEL mŽKmr k-- -ė •---------s—A. Į fJM. la wBW ItDODOjSu, WW, IMUUOngll SUW]F*1% Kjuogę 
mirt drąriri krip sertų ptMo- nuo spnririntatų byta, tari 
tas. Kareivių vedamas pro ndoo- tarno rmgbma 8arojsea** 
tolį, jb * visu tatai tariąs: 'Karas jas buvo praribjęs.

n*UQ tts8QU mpr> jaa Msira- 
šą mirties sprendimą.

— Negadina, pone kapitone, 
— užprotestavo. — Tas jau- 
nuefis tik septyniritas metų.

— Vistas ta teisybė, — pa
sakė nustebėdamas peticiją, o 
dar labiau pats nustebę*, kaip

skiautę kr patyrė, tad Aaatrija 
pariribė Serijai karą. Tą ži
nią pranešė savo draugam su- 
tartais neonais, visi nuanugo. 
Visi grivojo, tad Austrija 
X* - t - Vi —CUgniVKa* JT JpK mlOIDSIS 

prisuktai topręstas. eta
nam neatėjo į gaivą, takią aud
rą pasantyja rtrifc štatai

Nors tardytojas daug kartų 
to paties klausė ir grūmojo, bet 
Popovičiaus nekankino. «

“Aš buvau laimmgas, —prisi
mena Popovičius, — Jie jau 
turėjo kone visas žinias. B ma
nęs nebuvo ko iškošti”.

B šešių sąmokslininkų liko 
nepagautas vienas Matanedas 
Basičas, pasprukęs į Atasųją.

CĮlriTITri DdDSZol ISMOKflOKUy 
ktsie padėjo atentatui paskeąg- 
ti arba slapstė ieškomus tatti-

Ruduo labai daug kur prasi
deda ta pačia atmaina: paukš
čiai į ši’tesnius kraštus išskren
da, o žmonės dideliais būriais 
pargrįžta — iš atostogų, pama
rių, paežerių, žvejonių ir kelio
nių. Labai nedaug kas paseka 
paukšČRis ir žiemai tupia į gūž
tas šiltajame klimate. Jis žmo
gų daro mažiau judrų ir veik

me mane. visą supurtė nelauk
tas vaizdas. Du civiliai tempė 
mano motiną, ji vos bepasi- 
vrio. Supratau tiktai naujoje 
kameroje, tas ta dėjosi. Pas 
mano tėvą buvo atvestas kuni
gas bažnytiniuose rūbuose, mo
te* ir aš. Motina kūkčiojo ne
susivaldydama. B buvo ati- 
tempta atsisvenunu tėvo, <ur} 
dar tą dieną turėjo pakarti. Tė- austras karininkas. Kiti du ka
stis šį tartą buvo ramus.

Kri karas p8****^, tu 
pasirūpink mano tanius suras
ti, — tafcėjo > motino. — 
Prisidėk ten, kur guli mūsų mi- 
ręririal 

JB0CHUI CUri iflDBSB SKmSKKmO* 
Aš pagalvojau,- tad ji mirte- 
ko prote. Tbvtis atsbtita į vie-

kad ją ardytų, pūdytų iš vi
daus. Turėdami savo rankose 
kapitalą, jį naudojo tavai' su 
fcrikštanybe. Jie buvo inaso- 
nerijos k komunizmo kūrėjai, 
palaikytojai, nes šias sistemos 
pasitarnauja žydų siekiamam 
tikslui griauti krikščionybę. žy
dų pranašų Grafitas Mesijas su- 
prasta .kaip tautos pašaukimas 

užvaldyti pasaulį ir jį pa
lenkti žydų vyravimui. Tada 
būsianti Mesijo karalystė.

Knygos autorius baigia tokia 
pastaba? jei žydainori, kad 
krikščionys palankiai apie juos

Kiekvienam linkime sėkmės, 
kas po vasaros atostogų prade
da vėl mokslą, įsijungia į visuo
menėm veikimą, atlieka savo 
profesijos k kasdienos darbą. 
Kad sėkmė tratų užtikrinta, la
bai gera prisiminti seną patari
mą: orą et labora!

mus ir tarę:
- Likite sveiki, troliai!

Man atidavė savo pinigas, vi
są dešimtį skurdžių kronų, ap
krimto verkdamas ir išėjo.

Kitą rytą tas pats viršfla iš- 
iį? Kuo kaiti tie vyrai, mote- sivedė mane. Buvau beveik tik- 
rys ir vaikai, kuriuos mirtinai ras, kad pakars. Kalėjimo kie- 
kankina? Taip, Ivanai Mes ga
lime juos gebėti, mes tinime. 
Aš turėjau ... Nežiūrėk taip 
keistai į mane!

Kckias taatais jausmais Da
rnia Ričas besroadonvo ar dre
bėjo taip epušės lapas, tai 
jam tampė gyslas, jo draugai 
vis tiek jį laikė ištariu. Ypač 
negalėjo attenti, kad Sdatvė 
Mišką Jovaaovičų, kuris tiėpė 
sąmokstainini gintas, v Bos
nijos pasienio ūddnrins, kurie 
ginklus gabeno iš Serbijos. Ten 
įvyko baisų scenų.

manė, kad išduotų.
Policija buvo gavusi iš Sara

jevo telegramą Pcpovičių ištar
dyti. Kai šis prisistatė, policijos 
vsKiMiinru nestrvere juoku:

SARAJEVO policija, pasiju 
tusi kalta dėl Mentalo, nėrėsi 
R kailio, tad susektų visus są- 
mc'cslininkus. Darbas nebuvo 
vargus. Savo rankose jau tu
rėjo du vyrriur Vasa Cabri- 
nevičių ir Gavrilą Principą. 
Abu tvirtai laikėsi, nors gavo 
stipriai į kadį. Brukusiųjų 
teismo pinnimnkas Rnickis, iš- rai pažino tik DanDą Bičių. Ne- 
girdęs apie suimtųjų kartkini- 
mą, nuėjęs pas tardytoją Pfef- 
ferį ir policijos, valdininką ivas- 
juką, išreiškė protestą.

— E, — atkirto Ivasjukas, — 
tesidžiaugia, tad iš jų makau
lės nepasidariau rašalinės.... 
žinoma, bitų prastai, tad «rasi- 
baigtų anksčiau negu refltia.

Dmckio protestas nieko ne
padėjo. Po poros dienų petici
ja pačiupo Trtfką Grūbešą, tre
tį sąmokslinidką, ir užėjo ant 
Cvejtkos Popovičiaus pėdų. 
Trifka Grabešas vos neprigm*- 
guliavo, kai jo sudaužyta gaiva 
buvo murkdoma vandenin, kad 
atsigautų. Grėbešas priripaži- tie žodžiai jam išsprūdo. Gari
no, kur savo ginklus slėpė; bet jo lengvai išsisukti. Vėtau save 
daugiau nieko. Ovejtka >Popovi- teisino jaunu ąmitanri ir *<tid- 
čius pats pasidavė. vyriškumu’, kuria jaunuolį stai-

Naujam tekste yra tiųg šy
dam palankių Mrtintaį Fvr, 
Bažny^a pripusta, kad tarp 
hrrišČknybės ir San. Testamen* 
to yra tikėjimo ryšy®; k Pkf 
liras tvirtinama, visi esme Ab
raomo vaitai; Bažnyčiosmoks
las sutartas ant patrinką ir tisai priimtas, ar ps sustauks 
praaašų patikimo. Krislas savo dar pataisų, suriu B anksto 
kūnu buvo kilęs iš žydų tautos, pasakyti. Atrodo, jis žydams la- 
Jo motina ir apaštalai buvo žy- bai palankus. Nė viena kita 
dat Toliau stattamas Irikščšo- konfesija ar tąuta ųesusdaukė 
oių ir žydų tarpusavio sasipra- teido išimtinio patimtaus pa
tintas, teologinėse studijose, dfc- sisakymo. Bet žydai tuo nepa- 
kusijosę, pasipriešaninas di^r- te_kjnti. Jie siekia nus&ratyti 
riminarijai, žydų metaimui kolektyvinės kaltės dėl Kris- 
Krikščianių viltys —— tid- žydai taus nužudymo, užmiršę, tad. jų 
susijungtų su Kristaus Bątey- protėviai, apo meto tautos va-

< — Teprasmenga Austrija! 
Tegyvuoja tėvynė Serbija k ka
ralius Petras!

Tardydami klausė vią to pa
ties, kašp ir Zemune, tada pa
gavo ant sienos. Ko aš vaikšti
nėjęs į Bidgradą, kodėl sugrį
žęs, ta aš ve&ęs Lastvoje? Nė 
vienu žodžiu neužmknė Princi
po, Grabešo, čabrinovičiaus— 
ar aš turėjęs su jais ryšį. Sup
ratau, kad stigo žinių, nors vi
sa tai, ko manęs Mansė, buvo 
tiesa. Danila Ričas - nebuvo iš
davęs mano pavardės, bet tiks
liai nusakęs, taų> buvo organi
zuojama ginklų kontrabanda iš 
Serbijos.

Mane išgelbėjo lenkų kilmės

ga užvaldo — ir tada nemato
ma jokio pavojaus.

Popovičius buvo surakintas 
ir liepos 7, antradienį, pristaty
tas Sarajevo tardytojui.

— Tu šovei į sosto įpėdį? — 
jo klausė.

— Ne!
— E tavo ginklo šauta. Vie

ną tartą.
— Scvė Danila Ričas?
— Į sosto įpėdinį?

— Ne. Kai mane mokė..
— Meluoji! Mes tave paka

binsime už nykščių k tada bus 
aišku, tas šovė. Prisipažįsti?

Labui mūsų tautos ir mūsų 
pačių šiemet tą rudenkų atgi
jimą sustato judinti bendruo
menė, paskelbusį rugsėjo mėne
si savo vajumi Manau, ta pas
kala iššaukta Rugsėjo 8, kuri 
dar nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo paskelbta Tautos švente, 
surišta su garbinga Lietuvos se
nove — Vytauto Didžiojo pa
siektu, tik nespėtų užsidėti ka
raliaus vainiku. Sepa karališka 

turėtų tyrimas rodo, tad Jaų> pasitat 
ko. Visos draugijas parengia po 
pobūvį savo reikalui, bet nė 
vieną, sakysime, Utuanistšiei 
mokyklai paremti

viri— aš, to, Prindpas-'ir kiti jau verkti Tėvas atsigrįžo į 
— savo valia ryžomės daryti, 
ką padarėme. Niekas mūsų ne
vertė, Ivanai, ar ne? Mes žino
jome, kad savo gyvybę statome 
į pavojų. Ar nėra teisinga, kad 
kiekvienas airaimtutne .savo da-

. fsr.-o-? »-vr. 1 "J111-
—H~ * ’W«SW nenstakė 

atateeri miroi rrakfe tirtrtna dėmesio ųe triB Baž- 
nyčies tėvų, bet ir bendrai iš 
krikščionių vadų. įtydai šaukė, 
tad Ba "antiaemitizmas’, kurs
tymas prieš žydus, nors knygo
je paduota faktų nesiėmė pa
neigti. Pasaulinė spauda, daž
nai Žydų įtakoje, tą knygą -taip 
pat pasmerkė: esą ji aiškiai agi
tuoja prieš žydus, paskodžiusi 
ne. laiku, tada pop. Jonas 
XXH1 všus pakvietė į vienybę. 
Tačiau pati knyga išvengė ofi
cialaus Bažnyčios pasmeikkno, 
nes parašyta objektyviai su aiš
kia Bažnyčios ir jos. gerovės 
meile. • ,•. .

lietuvių tauta ir. 
karališkai laikytis: mesrybėje ir 
tvirtybėje. Bendruomenė ko ki
to ir nesiekia, taip sukaupti vi
sas lietuvuĮ jėgas laisvajame pa
saulyje. Visi Braudami priekaiš
tai bendruomenei pataiko į pa
čią lietuvių tautą: krikdo ir 
silpnina jos jėgas. Ne kritikavi
mu ir priekaištavimu, bet su
jungtam jėgom ir bendra tal
ka tegalime atsispriti nutauti- 
mo pavojam. Bendruomenės pa
grindinis tikslas — visus tvir
tai sujungti, tad vienybėje pa-

Daugiau žmonės sukruta ten, 
kur gemta su rudėjančiais la
pais pradeda apmirti. Gamtoje 
gyvybė tartum sustoja, o žmo
gaus civilizacijoje atgyja. Jei 
Kristijonas Donelaitis dabar 
gyventų didesniam mieste, jis 
negailėtų eiliuoti, tas ‘vislab 
■miršta rudens bjaurybėj’. Prie- 
šisgai, mieste taip tik rudenį 
‘vislab išsibudina keltis’: moks
lai šr mck; .iiai, susirinkimai ir 
parengimai, koncertai ir vaka
rai, pasėdžiai r pobūviai, nu
tarimai ir patarimai — vienu 
žodžiu, ‘vislab’, visoks labas.

emskti »na»e^taį mimU **- ***»—T*—*”► "* 

jiem prikišamą kritę dėl Kris- 
taus nužudymo. buvopri^ctos srapagafa u sa^

Kai buvo -ŠaitiętataB Bažny^ 
Sos suririnichnas, šydai sujudo* 
jų defegnctyos lankėsi pas po
piežių, prašydamos, tad Barinį 
Bes tėvai riešai ir.iSkBmmgri 
pasisakytų, $$ žydai nėra kriti 
dėl Katras, kad pasmerktų ir 
uždraustų tat dockį antisemitte 
mą. Pop. Jonas ZJtiŠH, rodyda
mas palankumo tyriam, liepė iš
leisti B liturgijos tekstų posa
kius, kur tyriai buvo vadinami 
“Pe.fidi indam”. Tas pop. Jo
no XXHI mostas dar labiau pa
skatino tyrius keiti savo reika
lavimus. * J

Bažnyčias susirinkimo antros 
sesijos metu tari. Augustino 
Bęa siūlė pasmerkti antisemitiz-

Bdavė Dairia Bičas. Grįžęs 
iš tardymo į savo taraefą, jis 
teisinari savo bendrui Ivanui 
Krancevičiui:

— Aš ilgiau nebegriėjau iš
tverti, nebegalėjau. Ak jaučiau 
pareigą netylėti. Jie kankino

ZEMUNO apytatye, ii ku
rios buvo tięs Gsiršas ŠtincF 
pas, gyveno Vladio Puraani- 
00 šeima Buvo rimtas tas 
svvmrtas, jo auna Karto ir 
dar šešHfca nertą B to paties 
Ttobinje skėstelio. Sūnus savo 
prisraritiBniroe poringa:

Mano uvas, *nns stengėsi 
visus guosti ir ranfetL rugpjū
čio 12, trečiadieuį nuo pat ry
to buvo krito Iriai sHisiflrinęs 
ir nekaflau. Staiga rtsbvėtė ka
meros durya. Jėję vMOa pa
liepė tėvui eiti su ifaflrlaii Su
pratęs, kad M išrtsda, prekė-

Žydams besimaišant Vatika
no aplinkoje, pažvelkime, kas 
dedasi Izraelio valstybėje. Nors 
ši valstybė nuo pat įsikūrimo 
pradžios pasiskelbė esanti so
cialistinė ir nereliginė, tačiau 
praktikoje laikomasi Senojo {- 
statymo (Mozės teisyno) nuos
tatų ir dar Taknudo nustatytų 
praktikų. Pvz., nors įstatyme 
apie santuoką nieko panašaus 
nėra, praktikoje galioja Pevira- 
to įstatymas. Brolis vyro,. ne- 
palikusio vaikų, turi vesti naš
lę, tad išlaikytų giminę. Tik 
našlei atsisakius už jo tekėti, 
jis laikomas laisvas.

Auginti kiaules Izraelio val
stybėje uždrausta, šeštadienis 
taip greitai švenčiamas, kad 
tą dieną uždarytos ne tik val
džios įtaigos, bet žr kavinės, 
kinai, pramenu vietos. Sustoja 
bet koks susisiekimaš: tramva
jų, autobusų, traukinių, lėktu
vų. Užsienio turistai, atvykę sa
vo ‘bBtouririiais, : sustauitia ne- 
nrionniaųr automobriad gatvė
se sulaikomi, kartais sugadina
mi, apvenčūtmi pasipiktinusių 
“šabo” saugotojų. VrigM resto
rane, orlaiviuose, traukiniuose 
būtinai “košer”; Pagal Šen. Į- 
statymo nuostatą ^nevirsi kar
vės piene jos veršiuko mėsos”, 
— valgyklose negausi kartu 
veršienos kepsnio su pienišku 
f riedu. Tuo būdu Izraelio val
džia, kad ir to neužrašiusi įsta
tymo forma, patenkina religi
nius žydus, kurie reikalauja, 
tad Izraelio valstybė tratų gry
nai teocentrinė — vaduotųsi 
Šen. Įstatymo nuostatais.

Krikščioniu atžvRgiu Izrae
lio valstybė, atrodo, laikosi Tal
mudo, kuris pilnas neapykan
tos ir paniekos krikščionim — 
“gojams”. Apsikrikštijęs tydąs 
nelaikomas toliau žydu — jis 
yra Izraelio svetimšalis. Tipin
gas pavyzdys tėvo karmelito. 
Jis daug pasHaraavo, gebėda
mas žydus Vilniaus gete. Pavo
jaus metu pasislėpė karmelitų 
vienuriyne netoli Grafino. Ten 
ištiko gyvas ir apsikrikštijo, ta
po karmelitu kunigu. Nuvykęs 
į Izraelį, nęgavo pflietybės. Tik 
po ilgų derybų buvo naturali- 
zuotas kaip svetimšafis.

faakettajdpsLJ

risė sąsro tope yra storrtą knygą “Sąrortrias prieš 
frfrfr- Bažtiyčią”, kurios autorius, f ak- 
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tt Mft «lfc*TimbmrŲn« įĮhf |ier visus

jpąč" MšBoųysi- turi vengti 
bet kfJriąs ęšBcdee br dbkrimi- 
aacijos tarp tyuorių dėl jų ra
sės, . spalvos,, sogriinės padė
ties ar religijos. z

Ar naujasis projektas bus iš-

TaHca iš tikrųjų nericąrina ir 
negniuždo atskiro asmens pa
stangų ir iniciatyvos, o. t&tai 
paskatina ir palaiko. Lietuvoje 
seniau susirinkdavo talkos lau
kų derliui nuimti tik dėlto, kad 
draugėje smagiau, gyviau ir 
sparčiau būdavo darbą nudirb
ti. T5k reikėjo tam vienos sąly
gos — laisvo uoto. Kai dabar 
Lietuvoje suvaromos prievarti
nės taikos, jos savo tikslo ne
pasiekia, nes krūvoje dar leng
viau darbą diibti atgrubusiam 
rankom, kito pečiais prisideng
ti nuo varovo akių ir botago. 
Vergai niekur k* niekada nenu
dirbo tiek darbo, kiek laisvie
ji-žmonės.

Būdami šiame krašte laisvi, 
tačiau nenorėdami pasirodyti 
pakrikę, mes ir telkiamės į į- 
vakias organizacijas bei draugi
jas, kad talkos būdu galėtume 
daugiau nuveikti. Dar daugiau 
padarysime, kai k savo organi
zuotas jėgas derinsime k lenk
sime bendram tikslui — lietu
vybei išiaftyti, stiprinti k ug
dyti. Bendruomenė tiek ir te- 
neri, kad savo darbuose susi
derintume: vieno kurio nežy
maus darbo nedirbtų visi, o ki
to svarbaus nė vienas. Pa-



4 DARBININKAS 1M4 m., ruplio 15 d., nr. 61

IS P. L. L. O. S-gos tarybos suvažiavimo New Yorke rugpiūčio 22. Ii k. 
j d. stovi: B. Venskuvienė, R. Čepuliene, M. Galdikienč, prel. J. Balkūnas, 
Em. Vilimaitė, Slepetieni, sėdi — R. Kundrotienė, R. Cepulytė, A. Radzi- 
vanienė ir dr. N. Bražėnaitė-Paronetto.

LIETUVĖS KATALIKĖS MELBOURNE
Suvažiavime apie Melbourno 

L.K.M. Draugijos pradžią ir vei
klą papasakojo Australijos at
stovė P. Uknevičienė.

Draugija įsteigta Melbourne, 
Australijoje, paraginus M. Gal
dikienei ir a.a. dr. V. Karvelie- 
■nei. Steigiamasis susirinkimas 
1951 metais Įvyko Paulinos 
Raulinaitienės bute, Įsirašė 9 
narės. Pirmąja pirmininke bu
vo P. Raulinaitienė. Iš to ma
žo branduolio išaugo gausi ir 
pajėgi 60 narių draugija. Iš ei
lės pirmininkėm dar buvo Ci- 
vinskienė, Semetienė, Zubric- 
kienė, Šeštokienė. Dabar yra 
Markonienė. Pirmininkės daž
nai keisdavosi dėl to, kad iške
liaudavo iš Australijos.

Žodis Lietuvos 
moterim

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos suvažiavimas, 
įvykęs 1964 rugpiūčio 22 New 
Yorke, sveikina jus, mielos se
sės, ir rei’kia gilią užuojautą 
jūsų varge dėl religinio perse
kiojimo ir siekimo Lietuvą nu
tautinti.

(nukelta j 5 psl.)

Pasaulio Katalikių Moterų Unija 
KO JI SIEKIA? J

P. šaulio Katalikių Moterų 
Organizacijų Unija (UMOFC) Į- 
steigta 1910. Dabar jai priklau
so 110 organizacijų iš 65 kraš
tų. Pirmininkė P. Bellosilo (Is
panija), vicepirmininkės — M.
du Rcstu (Prancūzija) ir M. 
Spillman (JAV), sekretorė M. 
Thompson (JAV). Sąjungos glo
bėju yra kardinolas Pizzardo, 
dvasios vadas — prel. J. La- 
moot. sociologijos profesorius 
r; a .cūzijoje.

Unija turi tarybą ir tarptau
tini biurą. Taryba renkasi kas 
antrus metus, biuras posėdžiau
ja du kartus Į metus. Jo būs
tinė — Paryžius, bet posėdžiai 
daromi Įvairiuose kraštuose.

Unijos tikslas: būti pasaulio 
katalikių moterų organizacijų 
jungtimi ir ryšių centru, skleis
ti tautų gyvenime krikščionišką 
mintį, remti ir derinti katali-

Draugijos veikla siejasi daug 
kur su parapija. Dar Cvinskie- 
nei pirmininkaujant, buvo pra
dėta laikyti bufetas po pamal
dų. Jis duoda svarbiausias pa
jamas. Kitos gaunamos iš suren
giamų vaišių ir pobūvių. Savo 
lėšomis draugija šelpia ligonius 
ir pagalbos reikalingus asme
nis, daug lėšų skiria katalikiš
kai spaudai, parapijos namų iš
laikymui, remia saleziečių gim
naziją Italijoje, šv. Kazimiero 
kolegiją Romoje, ‘'Moters” žur
nalą Kanadoje ir k. Draugija 
priklauso Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjungai.

Savo gyvavimo metu draugi
jai teko dažnai organizuoti vai
šes, kai lankėsi Australijoje 
vysk. V. Brizgys, prel. L. Tula- 
ba, kai buvo minimos kunigys
tės sukaktys kun. Pr. Vaserio, 
a.a. kun. J. Kungio, primicijos 
kun. J. Petrausko, ateitininkų 
45 metų sukaktis ir k. Draugi
ja rengia paskaitas, koncertus, 
rekolekcijas.

Narių skaičius, kaip minėta, 
nemažas — per 60. Kelių narių 
netekome, kai jos išvyko Į Av 
meriką. Viena mirė. Tačiau įsto
ja naujų ir jaunesnių.

kių moterų darbą tarptautinia
me gy venime, atstovauti katali
kėm moterim pasaulyje ir tarp
tautinėse organizacijose. Savo 
atstoves turi Jungtinėse Tauto
se.

Pasaulis šiandien yra įėjęs Į 
tarptautinį amžių. Įvairios pro
blemos (religinės. moralinės, 
kultūrinės, socialinės ūkinės) 
reikalauja tarptautinių sprendi
mų ir veiklos. Tai paliečia mo- 
.arls jų privačiam, šeimyniniam 
ir visuomeniniam gyvenime. 
Moterys, be to, vis plačiau į- 
ema į viešąjį gyvenimą ir pro
fesinius darbus. Jos turi pasi
sakyti ir veikti, atlikti savo mi
siją.

Unijos biuras plačiai seka 
tarptautinį gyvenimą, apie jį 
informuoja ir nurodo gaires bei 
konkrečius uždavinius atskirų 
kraštų moterų organizacijom.

MOTERŲ^ PASAULY

KATALIKIŲ MOTERŲ SUVAŽIAVIMO ATGARSIAI
Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Organizacijų Sąjunga sušaukė 
rvjpiūčio 22 New Yorke tary
bos posėdį, į kurį atvyko atsto
vių iš tolimesnių vietų. Valdy
bos pirm. M. Galdikienė atida
rydama posėdį pasidžiaugė, kad 
P.L.K.O. Sąjungai pavyko išlai
kyti Lietuvos vardą gyvą. Pa
saulio Kat Moterų Organizaci
jų Unijoj. Unijos kongresuose 
dalyvavimos sąjungos veiklių 
atstovių gerai lietuves užreko- 
mendavo; ypatingai B. Vensku- 
vienės veikla Unijoj didžiai 
vertinama.

Dabar atėjo laikas plačiau už- 
megsti ryšius su vietos esan
čiom kat. moterų organizaci
jom ir pasistengti laimėti mūsų 
tėvynei laisvinimo reikalui dau
giau draugų.

Mūsų visuomenė daug kur 
nesulaukia pakankamos talkos 
iš moterų, o ypač iš jaunų in
telektualių, tuo tarpu moterims 
būtų plati dirva veikti kultū
rinėj bei socialinės globos sri
ty. Lietuvių yra vienišų palie
gusių, senyvų, kurioms būtų

LIETUVES KATALIKĖS LAISVAM
Dr. N. Bražėnaitė-Paronetto 

kalbėjo apie Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų Są
jungos (PLKOS) veiklą. Tremty
je lietuvių katalikių moterų 
veikla atgaivinta dr. V. Karve- 
lieaės pastangomis 1946 Vokie
tijoje. Sąjungos tarybą 1946.X 
6 sudarė atstovės: L.K. Moterų 
Draugijos, ateitininkių sendrau
gių, studenčių ir moksleivių. Sė
kančiais metais (1947) atnau
jinti ryšiai su pasaulio Kata
likių Moterų Organizacijų Uni- 

brangus savo tautiečių dėmesys. 
Jie nesijaustų apleisti ir už
miršti svetimųjų tarpe.

Suvažiavime atsilankęs prel. 
J. Balkūnas papasakojo apie 
katalikų akciją Amerikoj. Ji 
daug kuo skiriasi nuo veiklos 
Europoj. Tur būt, dėl to taip 
sunkiai pritampa naujosios at
eivės prie vietos lietuvių orga
nizacijų, kurios yra pasisavinu
sios Amerikos veiklos metodus.

Iš “Giedros” pirm. Em. Vili
maitės pranešimo paaiškėjo: vy
resniosios giedrininkės laikosi 
daugiau Lietuvos veikimo tradi
cijų, o jaunosios ieško naujų 
kelių. Ar pavyks joms ką geres
nio laimėti, parodys ateitis.

Al. Dumbrienęi padarius iž
do stovio pranešimą, išrinkta 
į revizijos komisiją: S. šlepetie- 
nė ir R. Kundrotienė. Veik
los pranešimai padaryti dr. 
N. Bražėnaitės, Paronetto ir B. 
Venckuvienės.

Suvažiavimas išreiškė pasi
tenkinimą Pasaulio Moterų Ka
talikių Organizacijų Unijos pa

ja. šios unijos pirmam pokari
niam kongrese Romoje lietu
vėm atstovavo dr. A. Šidlaus
kaitė.

Sąjungos valdyba 1951 persi
kėlė Į Paryžių. Pirmininkės pa
reigas perėmė M. Galdikienė, 
vicepirmininkės — dr. V. Kar- 
velienė. Užmegsti ryšiai su pa
saulio katalikių moterų organi
zacijom, išeita į tarptautinę 
veiklą Lietuvos reikalam gintu 
Iš lietuvių katalikių moterų or
ganizacijų per visą tą laiką į 
Sąjungą Įstojo Amerikos, Ka-
nados, Australijos, Anglijos, 
Škotijos, Argentinos, Urugva
jaus, Brazilijos, Kolumbijos mo
terų draugijos. Jos talkino sa
vo informacijomis ir lėšomis.

Romoje 1952 B. Venskuvie- 
nė, dr. N. Bražėnaitė ir U. Kar
velytė atstovavo Sąjungai kon
gresuose. kuriuos sušaukė Pa
saulio Katalikių Moterų Unija 
ir Mergaičių Katalikių Federa
cija. Lietuvės atstovės savo 
pranešimais priminė pavergtą
ją Lietuvą ir iš Lietuvos į sun
kią dalią pasitraukusias lietu
ves moteris. Viena iš rezoliuci
jų buvo persekiojamom tautom 
užjausti. Savo tautam iš už ge
ležinės sienos atstovavo tiktai 
lietuvės ir kinietės. Tais pa
čiais metais lietuvės dalyvavo 
Paryžiuje sušauktame tarptauti
niame mergaičių globos kongre
se. Taip pat dalyvauta Prancū
zijos katalikių moterų jubilieji
niam kongrese Liurde ir tarp
tautinėje katalikių mergaičių 
studijų savaitėje Altenberge, 
Vokietijoje. Vienas pranešimas 

lankiu nusistatymu pavergtom 
tautom, susirūpinimu religijos 
po sekiojimu komunistų pa
vergtose šalyse ir įpareigojimu 
pasaulio katalikių moterų orga
nizacijas kasmet priminti ken
čiančios Bažnyčios “vargus spa
lio 11 ir teikti praktinę bei mo
ralinę paramą kenčiantiem už 
geležinės uždangos.

Suvažiavimas pageidauja, 
kad lietuvių katalikių moterų 
organizacijos palaikytų santy
kius su vietos katalikių mote
rų organizacijomis, stengtųsi 
nuteikti vietos žmones už Lie
tuvos išlaisvinimą ir savo gra
žia veikla keltų lietuvių garbę. 
Lietuvių katalikių moterų orga
nizacijos prašomos sustiprinti 
savo narių ideatoginį ir tautinį 
susipratimą, dažniau ruošti ata
tinkamais klausimais paskaitas 
bei pasikalbėjimus ir tuo būdu 
padėti moterims pasiekti savo 
pilnutinės asmenybės išsivysty
mo.

Suvažiavimas kviečia visas 
lietuvių kilmės katalikes mote
ris, o ypatingai jaunąsias, įsi-

PASAULYJE
buvo apie lietuvę M. Pečkaus- 
kaitės ir Maironio raštuose.

Sąjungai 1952 netekus dvie
jų svarbiausių veikėjų Europo
je (M. Galdikienė išvyko į JAV, 
dr. V. Karvelienė mirė), organi
zacinė veikla kuriam laikui su- 
si'po. Sąjungos nauja valdyba 
1953 susidarė jau Amerikoje. 
Kitais metais (1954.V. 16) New 
Yorke sušaukta gausi katalikių 
moterų konferencija, sujungusi 
senos ir .naujos emigracijos lie
tuves. Sąjungos valdybon Įėjo 
pora Amerikoje gimusių lietu
vaičių; pirmininkės pareigas ir 
toliau prisiėmė M. Galdikienė. 
Sąjungos atstove prie Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos paskirta B. Venskuvie- 
nė Paryžiuje.

Lėšom telktis 1961 įsteig
tas Fondas, o kultūrinei veik
lai stiprinti atgaivinta dar Lie
tuvoje veikusi Moterų Talka. 
Talkininkių tarpe yra rašytojų, 
muzikių, dailininkių, akademi- 
kių, visuomenininkių ir k. Taip 
pat labai gražiai nusisekė Są
jungos 40 metų minėjimas New 
Yorke 1963 kovo 9 ir 1964 va
sario mėn. surengtos studijų 
dienos lietuvės pareigom šeimo
je ir visuomenėje pasvarstyti. 
Organizuojama tarptautiniam 
reikalam sekcija, kurios uždavi
nys bus palaikyti artimus ry
šius su pasaulio katalikių mo
terų organizacijoms.

Iš Sąjungos veiklos praeity
je ir pokario metu išleistas 
stambus leidinys ‘ ‘Mūsų Ke
liai” (1952). 

jungti į savo vietos Metuvių ka
talikių moterų organizacijas, 
skiepyti savo narėm asmeninę 
bei kolektyvinę atsakomybę už 
lietuvių tautės gerovę. Taip 
ipat naudinga prie esamų mote
rų o. ganizaciju, kurti mergai
čių sekcijas ir pavesti joms da
lį talkininkavimo organizacijos 
darbe.

Suvažiavimas mano, kad ka
talikės moterys gali ir privalo 
daugiau veikti lietuvių bend
ruomenės sambūry tarnauda
mos Tiesai ir Vienybei.

Taip pat suvažiavimas ypatin
gu žodžiu kreipėsi į pavergtos 
Lietuvos moteris. M.G.

Lietuves katalikes tarptautinėje veikloj
B. Venskuvienė, atvykusi iš 

Paryžiaus, padarė pranešimą 
apie jos ryšius su Pasaulio Ka
talikių Moterų Organizacijų 
Unija (UMOFC), kurioje ji at
stovauja lietuvėm katalikėm — 
P.L.K.O. Sąjungai. Pranešimas 
apėmė veiklą nuo 1961 m.

Tais metais Unija šventė 
savo 50 metų sukaktį. Kongre
sas Įvyko Romoje, jame dalyva
vo 65 kraštų atstovės. Lietu
vėm atstovavo P. Ivinskienė, J. 
Lungienė, B. šlepetytė-Vensku- 
vienė ir A. Uknevičiūtė iš Aust
ralijos; visos kitos iš Europos.
Atidaromam posėdyje B. Ven- 

skuvienė nušvietė pavergtų tau
tų moterų sunkia padėtį ir kan
čias. Kalbą perdavė Vatikano 
radijas keliom kalbom. Iš komi
sijų pavergtom tautom reikš
mingiausia buvo ta, kurioje 
svarstytas marksistinis ir prak
tinis materializmas. Šiai komisi
jai pirmininkavo B. Venskuvie- 
nė. Ji taip pat dalyvavo Uni
jos tarptautinio biuro ir tary
bos posėdžiuose; tarybos posė
dyje dalyvavo dar ir A Ukne
vičiūtė.

Naujai išrinktam tanptauti - 
niam biure B. Venskuvienė 
perrinkta antrą kartą atstovau
ti pavergtų tautų moterim. Po 
kongreso biuro posėdžiai įvy
ko 1961 Romoje, 1962 Dubline 
(Airijoje), 1953 Lisbonoje (Por
tugalijoje), 1962 ir 1964 Pary
žiuje. B. Venskuvienė visur in
formavo apie pavergtą Lietu
vą ir jcs moteris.

Unija savo uždaviniam siek
ti turi atskiras komisijas. Kai 
1961 buvo sudaryta nutildytos 
Bažnyčios ir tremtinių komisi

ROTA LEE-KILMONYTt Bell System paviljem prie matines kuri pars
iųs perduoda telefonu. Salia Elena Kulber, piyiljono tarnautoja. Nuotr. 
Bell System. ______________

BIRUTE VENSKUVIENĖ

ja, jai vadovauti pakviesta B. 
Venskuvienė; •kitos narės —E. 
Carton (Airija), E. von Stracho- 
tinsky (austrija) ir E. de Vila- 
lon (Kuba). Pirmininkės B. 
Venskuvienės parengtą komisi
jos veiklos programą ‘priėmė 
Unijos biuras savo posėdyje 
Dubline. Komisijos pasiūlymu, 
nuo š.m. spalio 11 įvedama kas
metinė maldos diena už Bažny
čią, kenčiančią anoje pusėje 
geležinės sienos. Melsis viso 
pasaulio katalikės moterys ir 
prisimins savo organizacijų 
rengiamuose minėjimuose.

Komisijai tenka palaikyti 
dažnus ir tamprius ryšius su at
skirais asmenimis ir viso pasau
lio moterų organizacijom. La
bai dažnai tenka informuoti Lie 
tuvos klausimais.

Paryžiuje 1963 spalio 23-25 
buvo surengtos studijų dienos 
Unijos tarptautinei veiklai pa
svarstyti. Unija palaiko ryšius 
su Jungtinėm Tautom ir kai 
kuriom jų tarptautinėm komisi
jom, kaip auklėjimo ir švieti
mo (UNESCO), mitybos ir že
mės ūkio (FA.O), vaikam globo
ti fondu (UNICEF) ir k. Unija 
čia turi nuolatines savo atsto
ves. Tuo bildu susidaro pro
gos ir pavergtos Lietuvos klau
simus įSėlti. Stuclijų dienose 
B. Venskuvienė kalbėjo apie lie
tuves katalikes pavergtame 
krašte ir apie P.L.K.0. Sąjun
gos veiklą laisvame pasaulyje. 
Ta pačia proga įvykusiame 
Unijos tarybos posėdyje B. 
Venskuvienė padarė praneši
mą apie Tylos Bažnyčios ir 
tremtinių komisijos darbus.

j
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Kunigų Vienybes seimas
Šiemet Lietuvių Kunigų Vie

nybės seimas buvo sušauktas 
rugsėjo 8 d. Maspetho lietuvių 
parapijos salėje. Jame dalyvavo 
50 kunigų. Seimui pirmininka
vo kun. T. Narbutas ir tėv. V. 
Atkočius, M.I.C., sekretoriavo 
kun. M. Cyvas ir tėv. J. Liauba, 
O.F.M., o rezoliucijų komisiją 
sudarė kun. V. Budreckas, kun. 
S. Raila ir kun. A. Neveraus- 
kas.

Seimas svarstė lietuvių sielo
vados klausimus. Sielovada gi 
yra plati ir šakota, kaip tai pa
aiškėjo iš pranešimų, vyskupo 
V. Brizgio paskaitos ir nutari
mų. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad pasikeitė kunigų žurnalo 
"Lux Christi" redaktorius, (ku
rį dabar redaguoja kun. P. Ce- 
liešius), kad rūpintasi pagal II 
Vatikano susirinkimo nutarimą 
gimtosios kalbos įvedimu litur- 
gijon, pašaukimų į dvasinį luo
mą žadinimu, remtos lietuviš
kos jaunimo ir kitos organiza
cijos, išpopuliarinta Šiluvos 
šventė ir keltas Šiluvos šven
tovei statyti fondas.

Vyskupas Brizgys savo pas
kaitoje apie II Vatikano susirin
kimo darbus ilgiau sustojo prie 
Liturginės konstitucijos, kuria 
leidžiama lotynų kalbos vieto
je Bažnyčios apeigose vartoti 
moderniąsias kalbas, taigi ir 
lietuvių kalbą. Jis priminė tai, 
kas jau buvo paskelbta spaudo
je, kad gavęs iš D Vatikano su-

sirinkimo Liturginės Tarybos 
leidimą, leidžiantį laikyti mi
šias lietuviškai, kai tik jos bus 
pradėtos laikyti to krašto kal
ba, kuriame lietuviai gyvena. 
JAV mišios bus pradėtos ang
liškai lapkričio 29, pirmą ad
vento sekmadienį, dėl to vysku
po V. Brizgio teigimu tuomet 
jos galima būtų pradėti laikyt 
ir lietuviškai. Aišku, prieš įve
dant tekias lietuviškas mišias 
klebonai atsiklaus savo vys
kupų. Taip pat ta pati Litur
ginė Taryba leido naudotis pre
lato F. Bartkaus mišiolėliu 
“Būk mums Malonus”, kol bus 
paruoštas lietuviškas mišiolas.

Lietuviškam mišiolui ir ritua
lui ruošti vyskupas Brizgys jau 
yra sudaręs komisiją, Į kurią į- 
eina Kunigų Vienybės pirminin
kas prel. Pr. Juras, prel. L. Tu- 
laba, kun. P. Dambrauskas ir 
jėzuitų provincijolas B. Mar- 
kaitis, S.J. Komisiją jau patvir
tino ir Liturginė Taryba. Be
rods, ta pati komisija paruoš ir 
lietuvišką II Vatikano susirinki
mo dekretų vertimą.

Šiluvos šventovės Washingto- 
ne statytos režkafu vyskupas V. 
Brizgys pranešė, kad S. Sužie
dėlio, kun. S. Ylos ir tėv. V. 
Gidžiūno, O.F.M. patiekti pasių- 
lymai, kokiais istoriniais Lietu
ves vaizdais reikėtų papuošti 
koplyčią, architekto Kennedy ir 
dail. V. Jonyno studijuojami, 
parenkami ir pritaikomi. Pati

koplyčia ruošiama dekoracijai, 
dedamos grindys ir paruošia
mos sienos bei lubos. Tikimasi, 
kad 1965 m. rugsėjo 8 jau bus 
galima ją pašventinti. šventini
mo metu manoma suruošti di
džiulį Lietuvių Katalikų Kong
resą. Šventovės statybai iki šiol 
jau yra surinkta apie 250, 
000 dek

Seimas priėmė šių rezoliuci
jas: malda, raštais ir pinigais 
remti lietuvių tarpe pašaukimų 
sąjūdį į kunigus ir vienuolius; 
ruošti atitinkamus kursus įta
kingiems katalikiškų organiza
cijų asmenims ir juose nagri
nėti metodus, kaip grąžinti Baž
nyčiai nuo tikėjimo atkritusius 
lietuvius; remti Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademiją, Lie
tuvių Katalikų šaipos darbus k 
jaunimo stovyklas; iškihnin- 
gai švęsti Lietuvos r lietuviš
kojo jaunimo globėjo šv. Kazi
miero šventę; “Lux Christi” žur 
nalą ir toliau palikti tik kuni
gam ir paremti vargonininkų 
leidžiamą laikraštį “Muzikos ži
nias”.

Seimo darbai baigti adoraci- 
cijos valanda Vatikano paviljo
no koplyčioje pasaulinėje paro
doje. Ten tėv. A. Liuima, S.J., 
skaitė dvasinio turinio konfe
renciją. T. V.G.

KUNIGŲ VIlNYltl pirmininkas prel. Pr. Juras ir vysk. V. Brizgys rugsėjo 8 lietuvių kunigų suvažiavime 
New York*.

PREL P. JURO ŽODIS KUNIGŲ VIENYBES SEIME

Lietuvos moterim

IS VISUR
— Detroite rengiama dail. K. 

Žcro.nskio kūrinių paroda nuo 
rugsėjo 13 iki 20 Tarptautinio 
Instituto patalpose.

— Floridos lietuviai — tuo 
vardu leidžiamas laikraštėlis St. 
Petersburg, Fla. Eina kartą per 
■mėnesi. Skiriamas Floridoje gy
venantiems lietuviams ir vasa
rotojams. Leidėjai Anelė Zabu- 
kas ir Petras Pocius, 3031 54 
St., So. Gulfport, 7, Fla. Reda
guoja Edvardas Karnėnas Cle- 
velande, spausdina V i 11 i es 
spaustuvė Clevelande.

— Prel. Povilas Pukys, ilga
metis Plungės klebonas ir Al
sėdžių dekanas, mirė rugpiūčio 
22 Žemaičių Kalvarijoje, Lietu
voje. Palaidotas ten pat rug
piūčio 25 d. Laidotuvėse daly
vavo Telšių vyskupas P. Maže
lis ir apie 50 kunigų. Velionis 
buvo per 80 metų, paskutiniu 
metu gyveno kaip altaristas Že
maičių Kalvarijoje.
— Justinas Šatkauskas, bu

vęs ilgametis Platelių vargoni
ninkas, mirė ir palaidotas rug
piūčio 27 Plateliuose. Savo lai
ku jis buvo pranciškonu vie
nuoliu Kretingoje.

— Waterbury, Conn., spalio 
3 rengiamas Kristijono Done
laičio 250 metų gimimo sukak- 
tis-minėjimas. Rengia Lietuvių 
Bendruomenė.

— Birutės Pūkelevičiūtės ga
minamas filmas “Aukso žąsis” 
vedamas į pabaigą, šią vasarą 
New Havene, Conn. padaryti 
garso įrašymai. Įrašė P. Jasiu- 
konis, kuris kaip filmininkas 
dirba Yale universiteto fizikos 
kabinete.

Clevelande rugsėjo 12 ati
daryta nauja galerija Gallery 
International, 13218 Superior 
Avė. (Superior ir Euclid Aive.) 
Galerija tvarkoma lietuvių. Pir
mai parodai išstatoma A. Dar- 
gio tapyba ir A. Mončiaus skulp 
tūra. Si paroda tęsis iki spalio

Europos lietuvių fronto bi
čiulių konferencija įvyko rug
piūčio 7-8 Huettenfelde, Vokie
tijoje. Atidarė prof. Z. Ivinskis, 
vadovavo A. Šležas ir M. Mus
teikis. Apie lietuvių rezistenci
jos organizaciją užsienyje ir ak
tualiuosius veiklos uždavinius 
pranešimus skaitė (ir. K.J. Če
ginskas ir V. Natkus. Išklausy
ta praėjusių metų veiklos apy
skaitų. Valdybes pirmininku 
perrinktas prof. Z. Ivinskis.

— Los Angeles lietuviai žur
nalistai rugsėjo 26 šeštadienį, 
susirenka į 4415 Santa Monica 
B’jvd., S.J. Paltus vadovavęs 
vietos žurnalistų skyriui, pasi
traukė iš pirmininko pareigų. 
Skyriui laikinai vadovauja V. 
Bakūnas. Į pasitraukusio S.J. 
Paltaus vietą pakviestas valdy
tes kandidatas Ig. Medžiukas. 
Kiti valdybos nariai yra: M. Ir- 
likicaė, A. Giedraitis ir L. Va
liukas.

Metai prabėgo taip greitai, 
kad pemykšis Kunigų Vieny
bės seimas teberusena mūsų 
atmintyse. New Yorko ir New 
Jersey Kunigų Vienybės pro
vincijos dėka, štai vėl susiren
kame šioje apylinkėje svarstyti 
paties gyvenimo patiektų reika
lų-

Metų bėgyje pasikeitė Lux 
Christi redaktoriai. Kai kun. dr. 
Titas Narbutas dėl svarbių 
priežasčių ryžosi pasitraukti 
nuo žurnalo redagavimo, buvo
me rimtai susirūpinę, kas ap- 
siims tęsti jo sunkų darbą. Pa
dėtį išgelbėjo kun. dr. P. Ce- 
liešius. Neabejoju, kad visi ku
nigai yra nuoširdžiai dėkingi 
kun. dr. Titui Narbutui už 
taip sumaniai ir rūpestingai re
daguotą Lux Christi per septy
nis metus ir naujam redakto
riui kun. dr. Celiešiui už paėmi
mą šios sunkios naštos.

Kitas labai svarbus reika
las — tai pašaukimai i dvasi
nį luomą. Jaučiama stoka reli
ginio, tautinio ir liturginio en
tuziazmo. Gal nauji užsimoji
mai įkurti pašaukimams ugdyti 
centrą duos apčiuopiamesnių 
vaisių. Pereitame seime buvo 
priimta rezoliucija pašaukimų 
ugdymo reikalu ir klebonai pa
raginti kviesti kun. dr. V. Bal
čiūną pamokslam. Jis ‘turėjo 
ypatingą 
viškem 
reikšmę, 
šiaip kai
idėja buvo aiškinama. Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų vie
nuolyno ir jų rėmėjų gildos pa
stangomis kai kur parapijose 
jau yra įsikūrę būreliai melstis 
už pašaukimus į dvasinį luo
mą. Tėvai saleziečiai savo vaju
mi ir specialiais aiškinimais ne
abejotinai daug pasitarnaus šio
je srityje. Labai svarbu, kad

prenumeratos kainą padidinti. 
Į šį pageidavimą, prašyčiau at
kreipti ypatingą dėmesį.

Lietuviam kunigam Dievo Ap
vaizda skyrė ir už parapijos ri
bų platų darbo lauką. Religi
nis įsisąmoninimas ir atnaujin
tos liturgijos srovė, įjungianti 
pasauliečius į katalikiškąją ak
ciją. teikia mums daug džiaugs
mo ir nepalaužiamos vilties. 
Ko gyvu žodžiu negalime pa
siekti, mums reikia pasinaudo
ti religine spauda. Juo labiau 
pilni grėsmės neramūs laikai 
planinga, klastinga ir šėtoniš
kai ištverminga antireliginė ko
munistų veikla turėtų būti 
mums akstinas dar vieningiau, 
dar planingiau ir uoliau kovo
ti už išplatinimą Kristaus Kara
lijos.

Vienybes seimo metu. Visos nuo-PAMALDOS už Lietuvą rugsėjo 8 Vatikano paviljono koplyčioje 
traukos V. Maželio.

KUN. DR. A. LIUIMA, S.J. sako pamokslą Vatikano paviljono koplyčioje 
rugsėjo 8.

(atkelta iš.špslj
Visuose kultūringose šalyse 

sąžinės laisvė yra gerbiama, tik 
jūs komunistų pavergtoj mūsų 
tėvynėje esate dvasios vergi
joj. Tepagucdžia jus bent tai, 
kad ne tik mes, bet ir viso pa
saulio katalikės, susibarusios į 
Pasaulinę Katalikių Moterų Or
ganizacijų Uniją, nuoširdžiai 
■užjaučia jūsų kančias ir kiek
vienais metais spalio 11 mels 
jums ištvermės ir jėgų pasilik- 

Baržny-

kad jūs, 
kaip ir mūsų prosenolės, išlai- 
kusios tautos dvasią gyvą rusų 
caro prie- paudos laikais, išlik
site geromis lietuvėmis katali
kėmis, nepaisant šių laikų ko
munistų siautėjimo mūsų bran
gioje Tėvynėje. Te Dievas jum 
padeda!

tį tokį religinį žurnalą, kuris 
tarnautų ne vien dvasiškijai, 
bet ir katalikiškai inteligenti- 
jaL Tokio religinio žurnalo da
bar mes lietuviai neturime. Iki 
šiol jo tiražas nedidelis. Išleidi
mas brangiai kainuoja. Reikė
tų arba leidimą suretinti arba

Gimtosios kalbos įvedimas 11- 
-turgjjųje Ijpyo sukėlęs Centro 
Valdyboje susirūpinimo dėl 
lietuviškojo teksto. Kreipiausi į 
Jo Ekscelenciją vyskupą V. 
Brizgi, patarimų. Jo Ekscelenci
ja suramino pareikšdamas, kad 
jis jau esąs padaręs šiuo rei
kalu atatinkamų žygių; susisie
kęs su Roma ir tekstų vertėjai 
jau užangažuoti.

DARBININKO KONCERTAS
Spalio 11, sekmadienį 
Šv. Tomo parapijos salėje 
Woodhavene, L L N. Y.

Pradžia 4 vai. popiet

Programoje:
Lilija MERNIKAITĖ 
Kazys JAKUTIS
Abu — pasižymėję solistai

KONCERTU PRADEDAMA DARBININKO 50 METŲ SUKAKTIS

misiją aiškinti lietu- 
šeimom pašaukimų 
Vasaros stovyklose ir 
kuriose parapijose ši

giau įsijungtų į šį sąjūdį. Rei
kėtų daugiau dėmesio kreipti į 
jaunimo uždaras rekolekcijas.. 
Galėtų daug prisidėti Tretinin
kų Brolija, Maldos Apaštalavi
mo Draugija ir Sodalicija sa
vo maldomis ir studijų rate
liais.

Lietuvos vyčiai savo gražia 
tautine veikla galėtų daugiau 
pritraukti jaunuolių į Savo or
ganizaciją ir tai padėtų kuni
gam prailginti lietuviškų para
pijų gyvavimą, šv. Vincento de 
Paulio skyriai galėtų savo lab
dara daugiau veikti nutolusius 
nuo tikėjimo katalikus.

Katalikiškoji spauda pas mus 
dar per mažai išplatinta. Spau
dos apaštalai turi neapsakomai 
platų darbui lauką.

Rasinės problemos neišveng- 
tinai liečia ir lietuvius. Kaip 
mes esame pasiruošę jas spręs
ti?

šiluvičkės Marijos garbei 
šve itė dar nepakankamai išpo
puliarinta ir švenčiama. Šiluvos 
koplyčios Washingtorte šventi
nimui panaudokime šiucs me
tus visomis priemonėmis gar
sinti Šiluvos Mariją. Šia pro
ga bus priminta atsitikusiems 
prisidėti auka prie koplyčios į- 
rengimo.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Draugija, dirbanti Gero
jo Samariečio gailestingąjį dar
bą, turi būti kiekvienam kuni
gui arti širdies.

Šv. Kazimiero lietuvių kole
gija Romoje mums irgi turi bū
ti rūpimasis dalykas. Ten jiem 
yra reikalinga visokeriopa mū
sų pagalba.

Baigdamas šias pastebėles, 
noriu padėkoti visiem K. V. 
Centro Valdybes nariams už 
nuoširdų bendradarbiavimą, Jo 
Ekscelencijai vyskupui V. Briz
giu! už patarimus ir padrąsi
nimus; kun. S. Railai, LKR. 
Šalpos direktoriui, už pagalbą 
išsiuntinėjant mano aplinkraš
čius bei pranešimus; taip pat 
šio seimo rengėjam.

Mokytojams ir tėvams 
nauja žinia —

Lietuvos 
geografijos 
pratimai

KUR BtGA ŠEŠUPE 
pritaikinti taip, kad mokinys 
pats galėtų įdėti daugiau dar
bo. susipažindamas su Lietuva.

Leidinys atspausdintas labai 
gerame popieriuje ir iliustruo
tas.

Pereitais mokslo metais juo 
pasinaudojo visos Kanados lic- 
tuviSkos mokyklos bei daugelis 
JAV-se ir kitur.

Šio leidinio kaina žymiai su
mažinta — pavieniui $1.00. 

urmu 75 centai.
Užsisakyti:

47 Radford Avė. 
Toronto 3. Ont.

Canada
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STUDIJŲ SAVAITE EUROPOJE
MEČYS MUSTEIKIS

Rti<»niūčio 9-16 Vokietijoje i- 
vvko devintoji Europos lietuviu 

’ studiiu savaitė. Savaite ren«rė 
; Europos lietuviu fronto bičiu

liai ateitininkai sendraugiai i- 
studentai, lietuviu evangeliku 
jaunimo ratelis ir ^kautai. G’o- 
boio Vokietijos krašto valdyba.

Savaitėje buvo svarstyti šiem 
laikam aktualūs klausimai ben
dra tema "Krikščionybė mo
derniame pasaulyje". Progra
ma buvo ffana nlati. Buvo 
svarstomos šios temos:

Ruffniūčio 9 prel. Lado Tula- 
bos, Roma, paskaita “Vatika
no n santarvha ir Bažnyčios 
reiškimasis dabarties pasauly
je”.

Rugp. 10 dr. J. Norkaičio, — 
Koelnas: “Krįkščionvbės vaid
muo socialinio klausimo spren
dime.” Ta pat diena vakaro 
antra paskaita davė ir prof. Z. 
Ivinskis, Bonna: ‘ ‘Dabartinė 
lietuviškosios istoriografijos pa
dėtis”.

Rugp. 11 Stockholmo ir Up
salos universitetu lietuvių kal
bos lektoriaus dr. Juozo Lin
gio, “Šeima pramoninėj visuo
menėj”. Antrąją paskaitą vaka
re skaitė dr. P. Rėklaitis, Mar- 
burgas: “Rytu Europai tirti i- 
staigos Vokietijoje”.

Rugp. 12 kalbėjo prof. J. Ere
tas iš Bazelio: “Krikščionis ir 
kultūra”. Popietėj vyko antroji 

■’ tos dienos paskaita: “Tarptau
tinė padėtis mūsų reikalai ir 
jaunimas”. Ją skaitė Lietuvos 
pasiuntinybės prie Šv. Sosto 
sekretorius St. Lozoraitis, J r., 
Roma.

Rugp. 13 mokyt. Vinco Nat- 
kaus, Hechingenas: “Visuome
ninių idėjų kaita tremties krikš
čionių pažiūrose”. Popiety pa- 
skaita -kaitė evang. kun. Juo- 

. zas Urdzė, Bad Godesbergas: 
- “Santarybos atgarsiai protes

tantų sluoksniuose.” Vakare 
kalbėjo prof. V. Ma niautas, 
Wcrcesteris: “Amerikos katali
kas studentas istorinėje pers
pektyvoje ir jo laikysena kole
gijose vykstančio modernizmo 
akivaizdoj”.

Rugp. 14 prof. Jonas Gri
nius, Miunchenas: ‘ ‘Vertybių 
konfliktas dabartinėje mūsų li
teratūroje”.

Rugp. 15 Vatikano lietuviš
kųjų radijo valandėlių direkto
rius kun. dr. V. Kazlauskas, Ro
ma: “Krikščionybės ateitis”.

NEUŽMIRŠTAMI MOMENTAI
Pamaldos buvo rytais. Evan

gelikam jas pravesdavo Vasa
rio 16 gimnazijos mokyt. Fri- 
cas Skėrys, katalikams — kun. 
Viktoras Kaledcis, kuris pagrin
dine tema pasirinko Kristaus 
ka’no pamokslo 8 palaiminimus 
ir kasdien po vieną jų svarstė.

Simpoziumu paminėta 20 me
tų tremties ir partizaniniu ko
vu medžios sukaktys. Modera
torius dr. K.J. Čeginskas dis- 
krsiroms nateikė 3 klausimu-’: 
1. Koks buvo mūsų tremties 
tikras; 2. Kiek savo tremtimi 
tą tikslą pateisinome ir 3. Kas 
liek’* veikti ateitvie. Diskusijom 
išjudinti buvo pakviesti keturi 
Europos kraštu atstovai: mo
kyt. Baublys (Anglija), dr. J. 
Lmqi* l Švediia). kpn. dr. J. 
Petrelius (Prancūzija) ir St. Lo
zoraitis ir. (Italija).

Donelaičio minėjimas buvo 
dvieių daliu. Paskaita skaitė 
prof. J. Grinius iškeldamas K. 
Donelaiti kaip idealista realistą. 
Meninę dalį išpildė Vokietijo
je išgarsėjusi Kielio dramos te
atro artistė Aldena Eretaitė - 
Lange, meniškai-artistiškai pa- 
skaitvdama Kristijono Done
laičio kūrybos. Ta pačia proga 
buvo dar paminėta 100 metų 
spaudos draugdimo sukaktis.

Tėvynei atminti rugpiūčio 
14 per pamaldas ryte šv. Mi
šias aukotas už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės, popiet valandėlė 
bažnyčioje ir Kryžiaus keliai su 
maldomis iš Sibiro maldakny
gės. Vakare gimnazijos aikštė
je pakartotos tos apeigos ku
rios būdavo atliekamos Karo 
muzėjaus sodelyje Kaune prie 
Nežinomojo Kareivio kapo 
Tam tikslui pasitarnavo patefo
no plokštelė, kurioje tekios ap
eigos yra užrašytos. Trimi
to garsams nuskambėjus ir te- 
beaidint invalidų orkestro mar
šui. nepriklausomybės kovu ka
ro invalidų gretas pavaizdavo 
jaunimas, apsirengęs tautiniais 
rūbais; jie atnešė vainiką. Su
giedojus Tautos himną, įspūdin
ga žodi žuvusioms už Lietuvos 
laisvę atminti pasakė dr. K. J. 
Čeginskas, drauge padovanoda
mas Vasario 16 gimnazijai ne
paprastai brangią dovaną — 
ąkipsai žemės nuo Nežinomojo 
Kareivio kapo iš karo muzėjaus 
sodelio. Ta žeme pabėrus aikš
telėje šalia vėliavos stiebo ir 
aukuro, vainiką padėro nepri
klausomybės kovų karys ir 
1941 m. partizano našlė, šios vi
sos apeigos sudarė nepaprastą 
nuotaiką.

Salėje buvo pagerbti Lietu
vai nusipe’nę veteranai: Maž. 
Lietuvos Tarybos pirmininkas 
E. Simonaitis ir nepriklauso
mybės kovų dalyviai Kundrotas 
ir maj. Gudelis. Partizanų dai
nas dainavo bendrai visi daly
viai, o dvi padainavo neseniai 
iš Lietuvos atvykę lietuvaitės 
studentės D.I. Gotša’.kaitės (du
etu). Patys mažieji padeklama
vo iškilmei atitinkamų eilėraš
čių.

AKTORĖ ALDONA ERETAITĖ skaito Donelaičio ‘‘Me- 
;ų” ištraukas. Nuotr. A. Plėnio.

pianistas A. Smetona.

Parcdg suruošė Vasario JV' 
gjm.iazi.es mokyt, dail. A. Kri
vickas. Buvo pr .aizduota: Vil
niaus grožis, lietuvių liaudies 
menas ir puikioji Lietuvos gam
ta.

Atskirus posėdžius turėjo Eu
ropos lietuvių fronto bičiuliai. 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos nariai ir ateitininkai 
sendraugiai ir studentai.

Uždarymas Įvyko rugp. 16 
Uždarymo žedi pasakė prof. Z. 
Ivinskis rengėjų iniciatorių var
du. Uždaryta Tautos himnu.

Savaitę reikia laikyti labai 
gerai pavykusią. Dalyvavo apie 
130 žmonių iš 9 valstybių — 
Anglijos, Italijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Vak. Vo
kietijos ir svečių iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados, 
Naujosios Zelandijos. Dalyvavo 
daug jaunimo. (Eli.)

DAIL. PAUKŠTIENĖS 
PARODA

Detroit, Mich. — Dali. Jadv. 
Dcbkevičiūtės- Paukštienė suti
ko atvykti Į Detroitą ir suruoš
ti savo dailės parodą spalio 11- 
18. Atidaroma spalio 11 d. 1 v. 
P. P. Uždarcąia spalio 18 d. 4 
vai. popiet. Parodą globoja L2S 
Detroito skyrius,. Maloniai pra
šo visus ko gausiau daly vauti. 
Paroda bus lietuvių namuose 
3009 Ti”man St. Lankyti bus 
galima visą savaitę. v. mg.

RESTAURANT

ŽYDŲ KLAUSIMAS IR IZRAELIS
(atk .Ita is 3 psl.)

Krikščionių Izraelyje ne
daug, jie nepaprastai varžomi, 
diskriminuojami. Žydai negali 
tarnauti pas krikščionis, negali 
priimti tarno af tarnaitės krikš
čionių. Žydų mc-kyk'.ose nepri
imami krikščionys, o krikščio
nių mokyklos (dažniausiai vie
nuolių) negali priimti žydukų. 
Krikščionių šventės ir sekma
dieniai nepripažįstami — visi 
turi švęsti šeštadieni. Nazareto 
•katalikų vyskupas gavo pepie-

žiaus leidimą katalikams mišių

Džiaugsmą, poilsi ir sveikatą jums suteiks atostogos prie • 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai i. įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong. kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai. vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS

ji Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
■i įrengtom virtuvėm i.
J Nio New Yo-ko nėr 2OO myli”. Iš Nev York Tbnisrnv E :it 24. | 
; Northway8" iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 mvl. j šiaure. 
!j Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Į Rezervacijų ir informacijų reikalu kreiptis:

81 UE WATER MANOR
Į. DIAMOND POINT, N. Y. Tel. (518) NH 4-5071

PASKAlTę) < etų is k į d. dr. J. Grinius prof. Z. Ivinskis, Mm. dr. Kaz
lauskas, dr. K. Čeginskas.

For Better Weddinąs 
and IVeekend. Dane, n”

TUXEDO BALLROOM
210 E. 86th St. and 3rd Avė.

New York City 
RE 4-7335

biUJIJŲ savailei rengti komisija it k j d. T. Gailius, A. Griniene, dr. 
K. Čeginskas, dr. J. Norkaitis. Nuotraukos kun. J. Didino.

SIDARRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Rell Raking 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
Telefonas STagg 2-5938 z

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY'S LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečiu ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 Union Avenue Brooldyn II, N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager '
Didelis psirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WIIITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21. N. Y.
Tel. Vlrainia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobily, 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 2I, N. Y. e Tel. VI 7-4477

išk’ausyti šeštadienio vakare 
vietoje sekmadienio. Yra ir dau
giau Įvairių suvaržymų krikš
čionims, ners Izraelio konstitu
cija pripažįsta visom konfesi
jom laisvę.
Kyla klausimas: ar žydai pasi

rodė verti Bažnyčios susirinki
mo ypatingo dėmesio, kada jie 
rodo tiek neapykantos krikščio
nims ir taip neteisingai savo 
valstvbėje traktuoja? Izraelyje 
krikščionys gyvena sunkias die
nas. Suprantamas arabų kraštų 
vyskupų pasisakymas prieš bet 
koki žydų klausimo sprendimą 
susirinkime. Jie gerai pažįsta 
Izraelio nusistatymą prieš krikš
čionis ir mano, kad žydai dar 
nenusipe’nė ypatingo Bažny - 
čios susirinkimo dėmesio.

, t Dr. J. Sav.

RINKĖJOS PRALEISTA

Darbinirko 59 nr., kur Pra
nas Naujokaitis recenzuoja Al
fonso Tyruclio “Metų vingius” 
— eilėraščių rinktinę, —-pra
leista ištisa pastraipa po žo
džių: “saitūrumas džiaugsme”:

Fiimkime kad ir paskutinį 
knygos skyrių “Tave nuskynę 
kaip tą rožę”, skirtą neseniai 
mirusios poeto žmonos atmini-
mui. čia mus patraukia -naivus 
ko. .^retumas transcedentinio 
gy venimo vaizdų, sukurtų ant 
to paties pasaulėžiūrinio pa
grindo. kuris juntamas ir kituo
se knygos skyriuose. Jei Ro
mos sonetuose piligrimų žings
niai buvo lyg apkurtinti am
žių didybės, vitražų mistikos 
a- ‘kliautų sunkumo, tai šis 
pa kurinis skyrius suskamba 
nepaprastu lengvumu ir savotiš
ka t anscendentine giedra:’

Toliau eina eilėraščio ištrau
ka: “Ką kančia sulaužė ...”

Kas norėtų skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLet.more 2-2923

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki 
12% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus “mortgage”. namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržą.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

GRANE SAVINOS &LoanAssociation

I x hl ' I ”1111 v 
iiiimi iHHlUIllHIsssaa

8. B. PIETKIEVVICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams 

41/2% INVESTMENT 
ACCOUNTS

■.„„Illilllį

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai jdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą. .

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt 9 00 ryto 8:30 vakaro; Antrad ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro: šeštadienais 
9:00 ryto — 12 00 dienos. Trečiadieniais uždaryta

Norite geros meniškos fot»grafijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

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

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

Tel. HYacint 7-4677

'JAU22METAJ!

Lietuvos Atsiminimu

* Radio Valanda

SESTADIENIAIS-5 .6.
tutnenatM 7C»rt>*AS y.

*

/ž« wmrc sr. kulšim, n. j.
WĄVfKLY COOff 2OL

gjm.iazi.es


N. T.

& KATZ, INC.

VYTAUTAS maus

S. BECKENSTEIN, Ine.

MM

® VINCAS

JONUI BUDRIUI

dinti R

filme Mi—t dtaboltaBB,

_ , ..., ,„w „ gudarytiofek-1 vyriamsas
tingą strategiją prieš įvajrias tis, kad 
nuolaidas 'sovietams. 3. Alkiai - suotojų, 
pasakyti komunistam, kad jiem kalią programą, supras ir baisa- 
bet fcįr jjrtrįhH to*ą, ikią W sdįinpp savo bakus

One.^neręijeė^ėiąe^,■ ‘ ..įj
Gteęb# Kuopta
Aldona.ir Juozu RygoHai 
Vincės Tevcijonas

Lietuvos Generaliniam Konsului, 
Klaipėdos Krašto SykifimpVadui 

ir didžiajam 
Mažosios Lietuvos Bičiuliui

Laidojamas trečiadienį, rugsėjo 16, Stratford, Conn. šv. 
Mykolo kapinėse. Pašarvotas pas Šulinskus, Woodhavene,. 
N. Y. Mišios už velionį bus Apreiškimo parapijos bąžny- 
čioje 8:30 vai. trečiadienio ryte. Po mišįų bus ^ežiunas 
laidoti į Connecticut. * : . • • ~

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

sas veftsmas rodomas
me 360’ ekrane. Keliaujant 
per :New" Ybirką-k jo ėlp^tin* 
kės, kai kada ir pats žiūrovas 
pasijunta esą? autobuso ar lai
vo viduje. ‘>

turiniu, estetika bei 
pristatymo būdu visoje parodo
je įdomiausias ir verčiausias 
yra 12 mm. filmas ‘ ‘Johnson 
Wejr” paviljone —'‘To Be 
Afiva!" Nors ir ilgokai tenka 
laukti eilėje, bet apsimoka, nes 
-tikrai yra kuo pasigrožėti- Nau
dojant tris prožektorius ir tris 
besyungūm^ius ekranus, pavąiz- 
'duojamaė žmogaus veržimasis f 
gyvenimą, iš nerūpestingų vai
kystės dienų per jaunystės lū
kesčius j suaugusių kasdieninę 
realybę. ' 1 ‘ •

Daugelį tų filmų parengiant 
HoHywoode, atrodo, kad fjot- 
tywoodo paganas turėtų būti 
kuo nors ypatingas. Didžūun

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagas išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemiam urmo komom atraižų vilnonės me
džiagos—importuotos ir vietinės —- trijose krautuvėse:

hą papiginta kaina. 50 dol už 
jambsioš Bukietą, . 2 pamerges, 

JUąjB Bartys, Bart Drauge —2 toreažN$2 bukietus bažny- 
Atomas Trinkos, Petersono— toj kvitams gėieš/Dėtsnml- 
■< PažOr AkMMay —adv. kesoną , nfcnnaciją. skambinti
9. Bepą. gmrito ~ inž Ve- >14LY4-»€

Nėr YbHte? b$JW*SSn*ų 
idoL, užtrtr— 25centii

Rašyti atba kreiptis: Dar#-

Ru^ūfio lentinas Mėliais, So. Orange — 
^Ketuvi&ų , šd Vladas D3is. Dar bus at- 
žęąįįe šen, storai ir iš jotų vietovių kaip 

komitetą.iiodeao, Hąrrisopo, Keamy, 
kadųžsieĮ Bayamės, JenseyCity. Norima

M. VI M0W

tbą su New 
pnų partijos 
Reikia tikė- 
įietuvįų bak

WATERBURY, CONM. 
wwco —banga 42KMOOO kto.

Ved. ANT. PALIULIS
- 321 RoNSMĮMl MaM- 

pran. X d y. M Vi Ala kas 
BekmacL.— nuo 12^0 - 2 vai, pj>-

7)88-2977. ‘ 
SpeeiaHze ta cęnnnerciaĮsoctal’prtab-' 
tag letterbeads eavetopeė oCfbet fonas 
and ruled fortus.

VfUBt VnatAVSB ' 
OiuaUty prtattag at raMpuabfe pricu

PHILA0EU*HIA. M.
WTEUWtanąa 

, Ved. APIMTAS GAIGALAS
33S Titan SL, RrftofcipMa 47, Pa.

HOward7-417S v '

■wa»»Ha iiatmiai <ijiiąi ė o^o • 
Kkoutahio irr«tttWw»y Uihma foipĮrfSfcaf, ukratalikai

Važiuoti BMT tirpant Es»ex Street, keltis elevatorium J 
Vtoto tote USD tršakbdu C-ę AVW3 Pd Delancey SL

CHINESK-AMEKICAN CUISINE 
ąt Ši very be< 

"Wlnės and Uquers 
Pacilities for sna& prtvate Parties 

' -MemberMČDieetįr Ctab 
. For resemtiom eaB HA 3-5S37

N—®fv, IR IM St Du- Ceii Barecdūo, Mrs. Marion Sel- 
ryMt lito. Susųuehanna; Mrs. Aldoną
•" km Avktahos k Ma v*w,fla Ku-

JUMP ištaigoje,
BbNBiMK MMMv Irečiadie- 
uą raeM> Bcą iš Senatų 9r, 
Juompe bMhjrUos kr. Aataųa. 
perapij^ kspaiui, Ferat Oty

NAUJOS KNYGOS Ht 
noKimts

Darbininko adniMrtn^ijojė

MĖI TiNGRESTAŲRANT 

2 East JMlcto T^ks.
HuBtiBątea Statkuj L>X -

PtaMMt StrWt ^~______CH »-«Ma
•s. H aisti stl etreet______WA S^737

siMf aSTįžJ^žB 
įim tos. Campsu ---------TO 7-157S

nib pobūdžio: Me pateitia žinių 
iš kurio nors krašto gyvenimo 
ar apie kurios nors finnos ga
minius. Štai, keletas filmų, ku
rie dfi savo turinio ar dėl tech
niškų naujumų turi visuoti
nės reikšmės.

-Ctoerame — naujausias 18 
mm. filmas "A Trip to the 
Moon ąpd Bayomcr — rbSoįhas to fpNėjnio■ 
“TrjrMt and TYan^ortation” -fristatysno būdu labai įdo- 
pand^uig pųsrutaiiu išgaubtose' mūs 13-15; mši. filmai “New 
lubose nauju ‘‘Spaceariiun” me
todu. Stebint įvakius žvaigždy
nus ir žvaigždžių takus, susida-. 
ro įspūdis, lyg dalyvauji didžto- 
liame plmetariumo seanse, tik 
'fiau įvedama ir mažiau sudėtin
gų scenų, kaip, pav., vaiadai 
voro tinkluose ar^ skruzdžių 
nedio viduje.

Taip pat pasnaudojant čitiė- 
ramos metodais, “United Sta
tes” paviljone įrodomi atskiri 
vaizdai, sudarą bendrą visumą 
— "The American Joumey". 
Slenkančiose kėdėse kehaujan- 
čiam žiūrovui patiekiami įvai
rūs vaizdai iš -Atoerikos praei
ties ir dabarties gyvenimo la
bai skirtingos fonuos k dyd&o 
110 ekranų

“Eastman Kodak” pavSjone 
15 mm. filmas “The Searching 
Eye" įspūdingesnis savo tari
niu. Vaiko dėmesin gamtos žen- 
tklam ir -jėgom lyg ir simbolūuo- 
jamas žmogaus troškimas pažin
ti ir tyrinėti. Rristatymo meto
das kgi įdomus — -ifažnri vaie- 
dai keičiasi, naudojant 35 ir ___  ....__ «70 mm- fikną, bei siaura ir pia- ?!

!5<”_ /South Pacific”, “The King and 
tųesranų ♦^»ps*»’”i “Wešt Skte

"Du Pont" paviljone įveda- Story” ir “Gunsmoke”. šiame 
mas techniškas naujumas, kai pavfijone tikrai neverta teisti „___
23 min. programoje kartu daly- pinigų nei lako gaišinti.

bais sietM žStesvinti Maskvos 
satetitinras kraštus. 6. Sustip-

. rinti vakarų sąjungininkų ben-
dradarbiąnmą, o ne vesti be
reikšmės konferencijas su nn 
sais. 7. Prekiauti su komunis
tais tik tuo atveju, jei tai pa
deda sumažinti jų įtaką ir ga
lybę.

Lietuviai, norį > paremti, o 
taomi padėti k savo seaąjai 
tėvynei Lietuvai, nutarė kon
krečiai prisidėti prie Gošdwa- 
terio išrinkimo. Jau daug New 
Jersąr kolonijų turi tame ko- 
mitete ąavo atstovus: James- 
touno — Pranas Puraus, Eli- 
zabetho — Adtanas Stekas ir

MASONRY A CUNCStenB, >ta«ral 
eonstnietion, drtrew«ys, petfos, 
rtgeš, istSevraOta, aripi; poreKes; all 
types of alteratims — TR 1-5100. 
If no answer — UL 4-8492. Special 
conskteratton to reUgtous groups.

405 E. 5tk STREET

Rl 3-0440 
GR 5-2701 
AN 1-2994 
FO 3-0500 
Rl a-1797 
WA1440

GHIGAGO, U,L 
SOPHDE BARČUS — Belmoa radiją 
prognaab*. RtAjo •tato WOFA 
Oak Pato; Ut AM MOO kto; FM 
10J.7 mecac. kandim JO-U vai. xį* 
•eit. - aekm. 8:30-9:30 vaL r4.ĮtotB- 
vUkoa vakartokoa pton.' 7-0 vaL v.

. .c.-Y.,. - A4A "•
• HENRIKUI W2VMAVWI® " 

mirus, vriBrimu gffią užuojuR ir JoM BMfaw

Faakėtoaa ato^Mi ‘4BMgWR»'lt gfMetmt | tet kortą AMR Oag'
MsUtoSl šf ▼MikroiMiN

AFflMMtem *• MUSTATVilAO OAIIANTUdTAS 
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VIENYBES metinis seimas rugsėjo 8 Maspetho lietuviu parapijoje. Nuotr. V. Maželio.

1$64 m., rugsėįio 15 d., nr. 61

Prof. dr. Antanas Liuim*, S. 
J., Katalikų Mokslų Akademi
jos pirmininkas, Akademijos 
suvažiavimo metu svečiavęsis 
pranciškonių vienuolyne, rugsė
jo 11 išvyko pas savo broli į 
Bostoną. JAV pasilieka iki šio 
mėnesio galo. Tada grįžta į Ro
mą, kur jis profesoriauja Gre- 
gorianumo universitete.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, da 
lyvavęs Liet. Kat. Mokslo Aka
demijos suvažiavime, rugsėjo 
11 išvyko-į Chicagą. Amerikoje 
jis pasilieka; iki ‘ spalio mėne
sio pabaigos. Tada išvyks į 
Romą, kur yra marijonų vie- 
nuolįjos Atstovas prie Vatikano.

Angdy Karalienės parapijos 
tretininkų draugija ruošįa lai- 
paėjimų vakarą parapijos salėje 
rugsėjo 19 d. 4 v. popiet. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Antanas ir Romualda (Bulga* 
raitė) Šidlauskai rugpiūčio 29 
persikėlė , į nuosavus namus 
Richmond Hill.

A.L.R.K. Motery Sąjungos 
New Jersey ir New Yorko ap
skričių atstovių suvažiavimas 
bus spalio 4 Angelų Karalienės 
parapijos salėje. IŠ ryto 10:45 
vai. vėliavos šventinimas, šv. 
Mišios ir komunija. Ketus Iv. 
Po pietų suvažiavimo posėdis. 
Kadangi šiais metais bus tik 
vienas atstovių suvažiavimas, 
tai prašoma viešnių ir atstovių 
gausiai dalyvauti.

Lietuviu Atletų Klubo ru
dens balius iš lapkričio 28 per
keliamas į lapkričio 26, Padė
kos dieną. Balius įvyksta G^r- 
ge Washingtono viešbutyje, 
Lexington Avė. N.Y.C.

Redakcija
Administracija 
Spaustuvė .....
Vienuolyną* ...

Lietuvių diena pasaulinės pa
rodos New Yorko valstybės pa
viljone bus rugsėjo 20. Progra
moje dalyvaus 6 chorai, trys 
tautinių šokių grupės, kanklių 
būrelis, vadovaujamas T. Dzi- 
kienės. Iškilmės pradedamos 
'prie lietuvių kryžiaus 2:30. Ten 
Lietuvos vyčiai padės vainiką. 
Paskui visi eis į New Yorko pa
viljoną, kur programa bus nūo 
3 iki 5 v.

Kun. J. Pakalniškis ir kun. 
V. Piktume, išvykę į Europą, 
dabar lanko Tspąniją, iš kur 
Darbininkui'; atsiuntė sveikini
mus. ■'

Aldonai ir Juozo! Rygeltams, 
gyvenantiem- M<mroė, Coi^? Ms^ lavmamas * valdomas 
rugpiūčio 30 #mė Yorta> vyrų oktetas davė
rtei duotas vardas Regūia-Ra-' saunų koncertą Clevelando lie- 
munė.Rygeliai į auginą dukterį ' naujosios parapijos salė- 
ir du sūnus. ? t y rugsėjo 6..

. Klebonui kunigui J. Angelai
čiui pasveikinus žiūrovus, ku
rių šį kartą susirinko apytik
riai beveik ketvertas šimtų, 
programoje atlikta net 20 įvai
rių kūrinių. Publikai įspūdžiai 
labai. dideli ir dažnai jaudiną. 
Tad bisui teko pridėti šešetą da
lybų ir antra tiek paskirų pos
melių kartojimų. Sunku būtų 
trumpai apibūdinti visas okte
to ypatybes, bepavidalinant ir 
bepuošiant kiekvieną numerį, 
kiekvieną stilių ir kiekvieną 
smulkmeną. Įtikinti buvome 
tuo, kad viskas kantriai nuglū
dinta, rimtai bei išsamiai ap
spręsta, autoriai ir pati esmė 
teisingai suprasta; tikslus, drau
smingas, beveik be klaidų, at
likimas parodė vertingų pasie- 
kų. Nors atrodo, kad oktete 
nėra nė vieno tikro solisto, bet 
balsai valdomi sąmoningai, pa
rinkti darniai, tarsena ir tar-

6 '

BALFO CENTRE
Balto seimo banketas su me

dine programa bus spalio 17 d. 
7 V.v. Visos vietos rezervuotos. 
Tik iš anksto užsisakę galės 
bankete dalyvauti. Vienam as
meniui — 10 dol. Banketas bus 
Nėw Yorke viešbutyje, New Or- 
leans puošnioje salėje.

Revizijos komisija, suside
danti iš Petro Minkūno ir My
kolo Klimo, rugsėjo 11 tikri
no Balfo apyskaitas ir ruošia 
aktą dvyliktam Balfo seimui,

Df. Marija Žukauskienė pas
kolino tris didelius paveikslus, 
kurie yra pakabinti Balfo cent
re. Lankytojai gali juos ne tik 
pamatyti, bet ir nusipirkti. Dr. 
Marija Žukauskienė skiria daug 
laiko tapybai ir mano surengti 
savo kūrinių parodą'

Kun. L. Jankus

NEW YORKO VYRĮ OKTETUI AUDRINGAI PLOTA P/) (77) V
Cteyeland, Ohio. .— A.. Mro- tis bemaž be priekaištų, atspal- nio, Listo ir De Falla kūrimų. I I

A. VAKSELIS, lietuvių Atlėktų Klubo pirmininkas, kalba Jono Rūtenio dailės parodos atidaryme Brooklyne.
Nuotr. R. Kisieliaus

viai gero skonio ir žiotis šiek 
tiek patobulinta. Atrodytų, kad 
pats mokytojas A. Mrozinskas 
būtų vokalistas. Spartos pagrei
tinimas arba sulėtinimas be di
rigento, tikslios pauzės arba 
trumputės cezūros, žaismingi 
stabčiojimai, vieno kito balso 
išsiskyrimai stipryn ar silpnyn 
ir, svarbiausia išmanus ir nuotai 
kingas muzikinio turinio pertei
kimas — gerai atestuoja visus 
okteto dalyvius.

Programoje buvo Choprno, 
Verdi, Brahmso kūriniai ir lie
tuvių — Šimkaus, Švedo, Ra
čiūno, Sodeikos, Kuprevičiaus, 
Graužino ir Paulausko (kodėl 
be -vardų?). Be to, šešetas A. 
Mrozinsko pritaikintų. Nors ir 
girdėjome įvairiausių muzikos 
nusiteikimų — nuo ilgesio ir 
liūdesio kupinų iki nutrūktgal
viškai ir padaužiškai išdykau
jančių, nuo romantiškos i k i 
liaudiškai kumetinis, tai vis 
dėlto tarsime, kad oktetas iš
laikė aukštą saro lygį, nenu- 
smukdamas ikPpigaus kabareti
nio pobūdžio.

Dviem protarpiais A. Mro
zinskas skambino naujuoju for- 
tepionu, kurio skolai apmokėti 
ir buvo koncerto tikslas. Malo
niai pergyvenome maestro-pia- 
nisto grožėj imąsi tikrai geru 
instrumentu. Atlikta čiurlio-

INITIUM SEMESTRI

Moteris ieškoma namų ruo
šai ir prie dviejų vaikų 3 kar
tus savaitėje, Jamaicoje. Atlygi
nimas geras. Skambinti vaka
rais nuo 6 vaL Telef. AX 1-31 
66.

rengia New Yorko studentų ateitininkų draugovė

rugsėjo 19 Lietuviu Atlety Klube
• Šokiams groja A. Starolio orkestras
• Staliukai su užkandžiais
• Programoje bus humoro vakaras iš studentų stovyklos

Ridg«woode išnuomojamas 4 
kambarių butas su apšildymu. 
Butas yra pirmame aukšte. 
Skambinti vvkarais po 6 vai. 
EV 6-5888. ’

V i z i kviečiami!

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, b) sudaro planua 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick SL, B’klyn, N. Y. 
11207; tai. TA 7-9518, LA 4-0484

Pavykęs seselių 
piknikas

Brockton, Mass. — Tradici
nis Darbo dienos piknikas, ren
giamas Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų rėmėjų, šiemet ypatin
gai gerai pavyko. Diena pasitai
kė graži, tai ir žmonių priva
žiavo labai daug iš Norwoodo, 
So. Bostono, Cambridžio. Lowel- 
lio, Lawrenco. Nashuos, N.H., 
Wcrcesterio, Athotio, Providen- 
co ir k.

Didžiausias svečias buvo 
Massachusetts gubernatorius E. 
Peabcdy. Gubernatorių sutiko 
'kautai ir tautiniais drabužiais 
pasipuošusios .lietuvaitės. Jis 
pašoko net “Kalve'i”, vėliau 
ka’bėjo susirinkusiem. Adv. An
tanas Jankauskas-Young jį gra
žiai pristatė. Žinoma, lietuviai 
gerokai paplojo ir, manau, pa
žadėjo palaikyti rinkimuose.

Programą išpildė Onos Ivaš- 
kienės jaunimo ansamblis, pa
šokęs tautinių šokių. Grojo or
kestras, veikė visokiausi laimė
jimai, valgių ir gėrimų stalai. 
Buvo ir piniginių laimėjimų.

Seselės jau pradėjo statyti 
didžiulius 700,000 vertės sene
lių namus. Dieve, jom padėk. 
Bus kur lietuviam užbaigti se
natvės dienas.

Mokslo motai parapijos mo
kykloje prasidėjo rugsėjo 9. 
Naujų ir senų mokinių susirin
ko 180. Turime keletą naujų 
seselių mokytojų: I-I1 skyrių 
moko sesuo Estete, III-IV —se
suo Franceška, VII-VIII — se
suo Miriam (visos trys naujos) 
Vaikų darželiui vadovaus se
suo Morta, viršininkė sesuo 
Paulina mokys V-VI skyrių.

M. KAS

Įprasminta nuoširdžiai, kažkaip 
dvasingai, su garantuotai atsa
kinga ir lengva technika. Tas 
pats vadovas lydėjo visą 'kon
certą tuo pačiu įsigyvenimu.

Iš okteto žymiai išsiskyrė 
jautraus ir stipraus balso solis
tas L. Ralys.

Pridurtume, kad beveik visi 
vertimų tekstai geri. Tiktai tu
rime pažymėti, kad kirčiavimas 
kai kur taisytinas. Negalima, 
pav., žodį myliu kirčiuoti galū
nėje. Toji klaida kurį laiką 
“viešpatavo” buvusioje nepri
klausomos mūsų tėvynės opero
je. Ir dabar išeivijoje dažnai 
kartojama. Vienas veidas (nemi
nėsime pavardės) per visą lai
ką atrodė vienodas, perrimtas, 
nekintąs. Taip pat patartume 
visam oktetui stovėti ir lenk
tis truputį kitaip.' Stovėti —te
oriškai “mandagiau” (sceninė 
taisyklė), o lenktis —lengviau, 
nors trupučiuką daugiau ele
gancijos. Vienam tenorui pri
mintume, kad, dainuojant nors 
porą posakių solo, galima steng
tis balsą švelninti, bet ne iki 
duslumo. Neužmirškime, kad 
tenoras, nors ir lyriškas, vis- 
tiek nėra smuikas.

Dainavo: A. Dgutis, V, Dau
girdas, R. Kezys, F. Naku ta vi- 
čius, K. Simanavičius, V. Alks
ninis, V. Aukštikalnis ir L. 
Ralys. • - :

Pabaigoje katučių plota tiek 
audringai ir tiek ilgai, kad vy
riausias vakaro šeimininkas, 
lipšnusis F. Kazėnas (operos so
listas) turėjo ypatingai kant
riai laukti progos padėkoti gas- 
trolininkams. .

Įvairuojančioje muzikoje at
sigaivinus, nejučiomis kyla 
klausimas: kada ir kur gims 
solistų kvartetas ištisam kon-; 
certui? Vladas Braziulis

Šv. Petro parapijos choras 
jau pradėjo ruoštis lietuviškų 
dainų koncertui gruodžio 1 1 
Cambridge Adult Educatiom 
center. šios įstaigos vadovybė 
nori supažindinti savo studen
tus ir. šios švietimo įstaigos lan
kytojus su lietuviškomis liau
dies dainomis ir lietuvių kom
pozitorių originaliomis choro 
kompozicijomis. Įstaigos vado
vybė taip pat pageidauja, kad 
choristai būtų pasipuošę tauti
niais rūbais. Choro repeticijos 
-— antradienio vakarais ir sek
madieniais po 10 vai. mišių. Pir
moji repeticija bus rugsėjo 22 
d. 7:30 vai. vak. parapijos sa
lėje: '

Lietuvaitė misijose Notre 
Dame vienuolyno sesuo Veroni
ka Julija Pranckūnaitė iš So. 
Bostono jau kelinti metai dir
ba misijose Japonijoje. Rugpiū- 
čio 20 prel. Pr. Virmauskiui 
prisiuntė ilgą aprašymą savo 
misijos darbų Okayama mieste. 
Misijos centras yra Niigata 
mieste, kurį šią vasarą buvo iš
tikęs smarkus žemės drebėji
mas. Jis sunaikino miesto cent
rą i.’ sukė’ė didelius gaisrus, 
bet misija išliko nenukentėjusi.

Tikybos pamokos. Aukštes
niųjų mokyklų mokiniam tiky
bos pamokos šv. Petro parapi
jos mckj kloję bus trečiadie
nių vakarais 7 vai. Po šių pa
mokų būna CYO susirinkimas.

Tretininky Brolija metinį sa
vo, vakarą ruošia rugsėjo 26 d. 
parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės. Vakaro programa pra
dedama 7 vai. vak.

NORMA RAZVADAUaftAiT8 ir Vincas tnipas, susituokę *v. Petro 
bažnyčioje rugpiftčio 15.

I
LIETUVIAI, BALSUOKIT UŽ DEMOKRATUS!

Draugai lietuviai, balsuokit už prezidentą Johnsoną 
ir senatorių Humphrey žitiose rinkimuose.

Kaip buvo Eisenhower, Nūton, Rockefeller ir Lodge, 
tai Lipscomb - Kuchell rezoliucijos niekuomet nepasiekė 
Jungtinių Tautų, o respublikonų buvo didžiuma. JAV se
natorius K. Humphrey prie! 3 metus tą rezoliuciją parėmė.

Prie respublikonų Kuba pateko komunistam. Taigi 
mes negalim Goldwater ir Miller remti, kadangi Eisen- 
howeris esąs jų patarėjas. Eisenhoweris Berlyno nemo
kėjo kaip paimti, o kaltę dėjo ant demokratų prezidento. 
Mes tada vieninteliai turėjom atominę bombą ir pagąsdi
nus vokiečius buvo galima užimt ir kitokius rubežius 
Europoje padalyt.

Vyt. Skrinska
98 A Street, So. Boston 27. Mass.

i

J

l ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Uksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21. N. Y.

VI 7-2573

■

Stephen Bredes, Jr. 
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

____________ __ _________
Į

C A. VOKET :
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel, NEwton 9-6620

SKALBIMO MAŠINŲ 
(Washing Machines)

ŠALDYTUVŲ 
(Ref rigerator) 

mechanikas, sąžiningai ir ge
rai atlieka darbus.

JONAS BLAŽEVIČIUS
87-83 97+h Street 
Woodhaven, N. Y. 
Skambinti vakarais

VI 7-3195

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licėnsed Manager
& Notary Public 

S60 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(pne Korest Parkvay Statlon) 
VVOODHAVEN N. v

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air CoPdition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. B A 9-1181

PI

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Woreester, Mass.

♦-8757 PL 4-1185

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTSR AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale laukite — Tek TR 8-8434


