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J. Tautos, kurios spalio 24 dvigubi matai, cinnizmas pakir- 
šventė jubilėjų su muzika ir 
prakalbom. Prakalbų bendra
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Amerika tebesiaiškina savo ir sąjungininkų liniją dėl Berlyno
Kas naujo santykiuose tarp 

Amerikos, Prancūzijos, Vo

kietijos?

Prezidentas Kennedy ėmėsi 
iniciatyvos išsiaiškinti su Pran
cūzija ir Vokietija dėl Berly
no ir derybų su Maskva. Į jo 
laiškus, rašytus prieš porą sa
vaičių, atėjo Prancūzijos ir Vo
kietijos atsakymai.

O Maskva kalba apie Chruščiovo ir Kennedy konferenciją, 
nutylėdama sprogdinimus ir jy pasmerkimą Jungt. Tautose

Prancūzijos nusistatymas:
Prez. Kennedy spalio 23 pri
ėmė Prancūzijos atstovą Al- 
phand su prezidento de Gaulle 
atsakymu. Prancūzijos nuomo
nė nepasikeitė: leistis į dery
bas su Sovietais šiuo metu ne-

naudinga; Chruščiovo pareiški
mas partijos kongrese padėties 
nė kiek nepakeitė.
Vokietijos nusistatymas:

Prez. Kennedy spalio 24 pri
ėmė Vokietijos atstovą Grewe

VAKARAI NUSILENKĖ MASKVOS ŠANTAŽUI J. T-TOSE
TAIP VERTINAMAS KOM. MONGOLIJOS PRIĖMIMAS
Saugumo Taryba spalio 25 

nutarė priimti į J. Tautas Iš
orinę Mongoliją ir Afrikos Mau- 
retaniją. Su Sovietais užkuli
siuose iš anksto buvo sutartas 
vadinamas “package deal” — 
Sovietai nevetuos Mauretanijos, 
o kiti nariai nevetuos Mongo
lijos. Kadangi labiausiai prieš 
Mongoliją buvo Kinija, tai Ame
rika ją privertė nuo veto susi
laikyti.

N. Y. H. Tribūne eigą taip 
pristatė ir vertino:

J. Valstybės, Anglija, Pran
cūzija ir Kinija nusilenkė So
vietų šantažui .Išorinės Mongo
lijos priėmimas davė naujos 
medžiagos išvadai apie cinizmą, 
kuri praktikuoja abidvi pusės.

LAIMĖJĘ KOVĄ: Chruščiovas, 
laimėjęs Mongoliją, dabar gali vi
lioti Mao Tsetungą, ar nebūtų ge
ra ir tam ateiti į JT.

didžiosios ir mažosios valstybės, 
ir kuris griauja JT prestižą. 
Saugumo Tarybos nuolatiniai 
nariai — Sovietų Sąjunga, J. 
Valstybės, Anglija, Prancūzija 
ir Kinija — žinojo, kad vadi
namasis “package deal” yra ne
teisėtas dalykas ir laužo JT 
chartą. Kinijos atstovas dėstė 
visokius argumentus prieš Mon
golijos priėmimą. Tačiau Saugu
mo Tarybos narių nedomino, 
kas teisėta ir neteisėta. Jie bu
vo pradėję biznį ir jį ryžosi 
tęsti. Prancūzų atstovas Berard 
pareiškė balsuosiąs už, nes ti
kįs Mongolijos nepriklausomy
be, kuri išaugs į demokratinę 
tvarką. Berard yra inteligentin
gas vyras, ir kwas jį pažįsta, ir 
gu galėjo manyti, kad jis tiki 
tuo, ką sakė. Anglijos ats. sa
vo balsavimą teisino savo pir- 
matako pareiškimu: esą maža 
įrodymų, kad Mongolija yra 
nepriklausoma, taip pat maža 
įrodymų, kad ji priklausoma. 
Amerikos atstovas Yost (Ste
vensonas vėl nedalyvavo) pa
sisakė susilaikysiąs ir preten- 
tuodamas parodyti, kad J. Vals
tybės esančios nekaltos kaip

naujagimis kūdikis, kalbėjo ne
turįs nieko bendro su “package 
deal”, kuris yra pasmerktas 
tarptautinio teismo. Kai vyko 
balsavimas, Kinijos atstovas iš
ėjo iš salės. Tai buvo simboli
nis protestas. Saugumo tarybos 
šis balsavimas — baigia laik
raštis — buvo naujas Jungtinių 
Tautų kelio Į pakalnę ženklas.

su kanclerio Adenauerio atsa
kymu. Grewe kalbėjo, kad Vo
kietija padėtą vertina labai pa
našiai kaip Prancūzija. Tačiau 
Vokietija pritaria aiškinimuisi 
su Maskva. Voketija siūlo bet
gi prieš Maskvos reikalaujamas 
nuolaidas pareikalauti kontra* 
nuolaidų. Būtent: padaryti tarp
tautinį koridorių iš vakarų Ber
lyno į vakarų Vokietiją, panai
kinti Berlyno sieną.
Amerikos nusistatymas:

Apsaugos sek. pavaduotojas 
Gilpatric spalio 24 Bonnoje 
pareiškė, kad Amerika nesuin
teresuota vadinamu nusianga- 
žavimu (kariuomenės atitrauki
mu iš vidurio Europos). Gib 
patric sutarė su Vokietijos aps. 
min. Straussu duoti Vokietijos 
kariuomenei atominius ginklus.

Prez. Kennedy rašė Angli-
jos darbo mimsteriui, kad Ame
rika griežtos formulės neturi 
ir klausimą tebetiria.

Spėjama,' kad Maskvoje pa
sikalbėjimai eis ne keturių, bet 
tik dviejų ’ vardu.

Sovietų nusistatymas:
Jį išreiškė Gromyko Maskvo

je, siūlydamas Chruščiovo ir 
Kennedy konferenciją, kursty
damas komunistų partijos op-

Politiniai dmlogai
Jungtinėse Tautose:
N. Y. H. Tribūne mini dvie

jų diplomatų pasikalbėjimą spa
lio 24 po sugrotos Brahmso 
pirmosios simfonijos J. Tautų 
jubilėjuje.

Pirmas: Tesėsime dar metus 
dvejus.

Antras — protestuodamas: 
Tamsta tikras pesimistas.

Pirmas: Visai ne; jei taip 
truktų ilgiau, būtų žmonijai 
katastrofa.

PRALAIMĖJĘS KOVĄ: Chiang 
Kaishekas buvo sulaikytas nuo 
veto dėl išorinės Mongolijos pre
zidento viešu pažadu, kad kom, 
Kinija nebus priimta į JT.

timizmą, kad prezidentas Ken
nedy tęsiąs Roosevelto susipra
timo politiką. Chruščiovas vie
šai nepareiškė, bet užkulisiuo
se kalbėjo, kad kitais metais 
Kennedy būsiąs jo svečias.

mintis — tai pačios liūdniau
sios sukaktys.

Prieš savaitę Stevensonas 
pripažino, kad J. Tautų istori
joje esanti didžiausia krizė, dėl 
kurios JT gali nustoti buvę 
tarptautinės diplomatijos are
na. Newsweek sumini trejopas 
krizes: administracinę — ne
gali savo organizacijos sutvar-

to autoritetą.
Mongolijos — Mauretanijos

mainų dėl priėmimo prekyba į 
JT papildė JT cinizmą.

N. Y. H. Tribūne sako, kad 
Vakarų diplomatai, daug laukę 
iš Amerikos delegacijos pirmi
ninko Stevensono, dabar ne
slepia nusivylimo. Jam prikiša 
stoką iniciatyvos organizuojant 
JT pasisakymus prieš Sovietų 
atominius sprogdinimus, delsi
mą gen. sekretoriaus krizėje, 
neveiklumą Pietų Afrikos pa
smerkime, kuriame Amerika 
pelnė abiejų pusių nepasiten
kinimą. Kritiškais momentais 
Stevensonas visai nedalyvavo 
posėdžiuose. '

KONGRESE
1980

tas
OEO ET JUVENTUTE — su tokiu įrašu auksinis medalis bus įteik- 

’’— katalikų jaunimo konvente BuffaJo, N. Y,

SOVIETŲ SPROGDINIMUS PASMERKĖ 75 BALSAIS
Sovietų atominė bomba, su

sprogdinta spalio 23, susilaukė 
visame nekomunistiniame pa
sauly pasmerkimo. Komunisti
nis apie ją visai tylėjo. Itali
joje pasmerkė net ir kairieji 
komunistai artimi Nenni socia
listai. Eilėje sostinių jaunimas 
demonstravo prieš Sovietų at
stovybes.

Koki bus sprogdinimų pada
riniai sveikatai, aiškės vėliau. 
Radioaktyvinių dulkių debesis, 
pločio 150 mylių, Ameriką ga
li pasiekti ketvirtadienį penk
tadienį. Kita dulkių dalis nuėjo 
į erdves ir nusileis į žemę tik 
apie pavasarį. Sakoma, kad nuo 
sovietinių sprogdinimų kauluo
se, ypač vaikų, iš sprogdinimo

atsiradusio stroncijąus 90 kie
kis padidės 50 proc. Stroncijus 
90 tai pats pikčiausias pada
ras, kuris esti vėžio ir leuke
mijos priežastimi.

’ KALTININKAI IR KALTĖS

Maskvos komunistų kongre
se kaltinimai Malenkovui, Mo
lotovui ir kitiem atskleidė kai 
kurias niekšybes sovietinio re
žimo darbuose. — Malenkovas, 
Kaganovičius, Molotovas rodė 
“nepasitikėjimą tautinių res
publikų vietiniais palreigūnais”, 
kaltino partijos prezidiumo na
rys Muchtdinov. — Malenko
vas atsakingas už partijos va
lymą 1937 Gudijoje, remiantis 
suklastotais kaltinimais, o taip 
pat 1949 Leningrade, kaltino 
partijos kontrolės pirmininkas 
Švernik.

Belieka laukti, kad 1980 kal
tinimų maždaug tokis tęsinys: 
Aš siūlau išmesti Chruščiovą 
iš partijos: jis buvo vakarų im
perialistų užsimaskavęs agentas 
ir jų pavedimu kompromitavo 
sovietinį prestižą J. Tautose, 
jis kaip Vakarų agentas ir ato
minę bombą susprogdino ne 
Vakaruose, bet Rusijoje, nuo- 
dindamas rusų tautą atominėm 
dulkėm ...).

I

APPEASEMENTAS NEPOPULIARUS —
jo vietoj “TAIKINGA PENETRACIJA”

Ir vėl apie Amerikos planus ri tvarkytus! liberalia demokra-
dėl Berlyno
Prancūzų laikraštis L’Ex-

press spalio 19 paskelbė apie
Amerikos politiką dėl Berlyno 
tokių žinių. —

Esą prieš savaitę valstybės 
departamento atsakingas parei
gūnas pasikvietė vieno Vokie
tijos įtakingo laikraščio korės- tikę su rytų Vokietijos kontro- ribotu apginklavimu ir uždraus- kanclerio Adenauerio politiką.

tinę konstitucija ir būtų įjung
ta į europinę bendruomenę. 
Red.).

Valstybės departamento at
stovas painformavo korespon
dentą taip pat, kad pasitari
muose su Sovietais amerikie
čiai pasirinkę kompromisą: SU-

beralinti patį režimą rytų Vo- Tačiau pastebėjo, kad ir pa- 
kietijoje ir švelninti klimatą iki čioje Amerikoje esą grupių, 
to, kad rytų vokiečiai neturėtų 
bėgti iš savo krašto.

Dar daugiau — sakė valsty
bės departamento pareigūnas— 
Washingtonas esąs palankus, 
Berlyno klausimą sprendžiant, 
svarstyti sudarymą zonos su

kaip ir Vokietijoje, kurios tai 
vertina kaip “išdavimą”, “ap- 
peasementą”. Su šiom grupėm 
Kennedy vyriausybė pasiryžu
si kovoti, kaip lygiai ir atmesti 
veto prezidento de Gaulle, ku
ris Berlyno klausimu palaiko

Prekyba, bazės, antsnukiai
tų bloką 1960 išvežta už 193 
milijonus, daugiausia į Lenki
ją — už 143 milijonus.

Pradės “antsnukių“ bylą
Senato komisija, vadovauja

ma dęm. John Stennis, lapkri-

pondentą, buvusį diplomatą, le susisiekti tarp vakarų Ber- ti Vokietijoje atominius gink
lus.

Departamento pareigūnas at
metęs kanclerio Adenauerio po
litiką kaip nerealią.

Washingtone ir kritikavo da- lyno ir vakarų Vokietijos, ir 
barti nę 
politiką 
vasaros 
priėmę

Atsižvelgdamas į Kennedy 
minėtą politiką, Chruščiovas at
šaukęs ir terminą sutarčiai su 
rytų Vokietija pasirašyti.

Vidaus saugumo komisijoj 
spalio 23 sovietinės pramonės 
specialistas J. A. Gwyer liudi
jo, ; kad Vakarų valstybės pre
kiauja su komunistiniais kraš
tais, nepaisydamos įstatymų, 
kurie draudžia prekybą stra- čio 27 pradės apklausinėjimus 
teginėm prekėm. Pvz. Italija 
varo didelę prekybą — siunčia snukių’ tiem, kurie nori pasi- 
vamzdžius, gauna naftą, ir jos sakyti prieš komunizmą. Bus 
sudrausti negalima. Iš italų ei- iškviestas ir gen. Walkeris. 
na pareiškimai: jei mum drau- 
site šią prekybą, mes nepriim
sime jūsų raketų bazių. Ame
rika taip pat prekiauja. Ypa
čiai įrankiais, kuriais Sovietai 
atsilikę per 20 metų. Į Sovie-

dėl Pentagono vadinamų ‘ant-

Berlyne

Laikraštis nurodo, kad tai ir 
buvo išreikšta gen. Clay pa
reiškime rugsėjo 22. Būtent, 
kad reikia pripažinti faktą, jog 
egzistuoja dvi Vokietijos; ant
ra, vakarų Vokietija turi su
prasti, kad ji patarnautų susi
jungimo reikalui, palaikydama 
santykius su rytų Vokietija, 
geriau, negu ją ignoruodama. 
Tiem žodžiam patvirtinti buvo

— Ryty Vokietija paskelbė, 
kad civiliškai apsirengę, vyk
dami į rytų Berlyną, visi turi 
parodyti dokumentus. Ameri
kos politinė misija įspėjo savo 
tarnautojus civilius, kad susi
laikytų nuo vykimo.

— Amerikos karo policija 
Berlyne ir spalio 25 lydėjo 
Amerikos automobilį su dviem 
reigūnais į rytų Berlyną per 
400 metrų, šios rūšies trukdy
mus judėti Amerikos. Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausybės nu
matė protestuoti Maskvoje.

Vokietijos vyriausybės- garantijas tam susisiekimui į- 
dėl Berlyno. Esą nuo rašys Sovietai į sutartį su ry- 
pradžios Vakarai buvo ,tų Vokietija, 
planą nesipriešinti ga

lima mrytų Berlyno atitvėri-
mui. Su tuo buvo sutikę Vo
kietija ir Prancūzija. Kodėl da
bar Amerika daroma viena at
sakinga už Vakarų neveiklumą 
rugpiūčio 13. kada komunistai 
uždarė susisiekimą su vakari
niu Berlynu. Vokietijos vyriau- 

' sybė savo tylėjimu paskatinu-
Derybose dėl Berlyno: si spaudą pulti Ameriką, kaip
W. Lippmann (NYHT): Mes Chamberlaino skėčio tradicijų priminti ir prezidento Kenne- 

esame įsipareigoję išlaikyti lais- tęsėją (skėtį buvo atsiuntę dy žodžiai: reikia matyti daly
vę vakarų Berlyne ... bet mes Kennedy vyriausybei- Bonnos kus tokius, kokie jie yra, o ne 
nesame įsipareigoję neatšaukia- studentai. Red.). tokius, kokių mes norėtume,
mai išlaikyti visos Vokietijos Vokietijos vyriausybė dabar Valstybės departamento pa
status. nesiūlanti nieko konstrukty- reigūnas dėstęs koresponden-

Dio Woti laikraštyje ta pati vaus, tik reikalaujanti Taikytis tui, kad vakary Vokietija na- 
mintis išreikšta Chruščiovo ir • 1954 susitarimo, kuris būtų su- turėty baimintis ryiiy su ryty 
Vakarų dialogu. 

Chruščiovas: Atiduokite man
Berlyną.

Vakarai: O ne, niekados.
Chruščiovas: Jei taip, tai ati

duokite man Vokietiją.
Vakarai: Tai kas kita... Ko- stovaujančią visai .Vokietijai, technikiniais, kultūriniais, su- KluAs uždarytas: t.»p pr»^ įsikrMti, l'Ekptsm ir kviesti Sovietų Sąjungą

dėl gi ne. siekti sujungimo Vokietijos, ku- sijungimo klausimais, galėtų H* tinimą osrybsm «• (mn* prancozHkai r«itki« ir pagali). sprogdinimus sustabdyti.

laužytas vykdant naują Amen- Vokietija ir neturėty jy lai
kos planą Berlyno reikalu (To- kyli kapituliacija, o vertinti 
je sutartyje 1954 tarp Vokieti- juos kaip "taikingą panatra- 
jos ir sąjungininkų buvo pa- ciją". Šita “taikinga penetra- 
starieji įsipareigoję Vakarų Vo- cija”, vykdoma rytų ir vakarų 
kietijos vyriausybę laikyti at- Vokietijos bendrų komisijų

Kas su Maskva ir kas su 
Poipingu
Maskvoje komunistų partijos 

suvažiavime Albaniją puolė vi
sos europinės komunistų parti
jos. o su kom. Kinija atsistojo 
Albanijos pusėje Šiaurės Korė
ja, šiaurės Vietnamas. Pažymė
tina, Mongolija ėjo su Chruš
čiovu. r ‘

— Politinis komitetas Jung
tinėse Tautosė spalio 25 75 
balsais prieš 10 priėmė nutari*
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Politika ir religija
Ligi Kristaus laikų politinė 

bendruomenė arba valstybė ne
buvo skiriama nuo religinės. 
Valdovai ir valdiniai pagoniš
kam pasauly tikėjo tuos pa
čius dievu? ir dalyvavo religi
nėse apeigose. Tai buvo laiko
ma pilietine pareiga. Galima 
dėl to suprasti persekiojimą 
pirmųjų krikščionių, kurie nau
ju tikėjimu išsiskyrė iš oficia
laus valstybinio kulto. Jie bu
vo laikomi valstybės bei tau
tos priešais.

Krikščionybė atnešė išskyri
mą. Kristui įsteigus visuotinę 
(graikiškai,. katalikišką) religi
nę bendruomenę, savo Bažny
čią, ji apėmė visas valstybes 
ir tautas, bet nė su viena ne
sutapo. Šiuo atžvilgiu net Iz
raelio tauta, Dievo išrinktoji, 

’ buvo laukusi ko kito. Lūkuria
vo Mesijaus kaip politinio va
do, kuris tautą išvaduotų iš sve
timųjų valdžios. Kai Kristus to 
nedarė, skirdamas dangiškąją 
ir žemiškąją valdžią, Jis buvo 
nukryžiuotas.

kai išskirti nei visiškai sulieti. 
Krstaus pamokymas, kad rei
kia atiduoti ciesoriui, kas yra 
ciesoriaus, ir Dievui, kas yra 
Dievo, nurodo, kad žmonėm 
yra dvejopa valdžia ir dvejopi 
reikalai. “Bažnyčiai yra skirta 
tvarkyti dieviški dalykai, — sa
ko savo enciklikose pop. Leo
nas XIII, — valstybei — žemiš
ki. Kiekviena iš tų galių savo 
srityje yra aukščiausia ... ir, 
kiekviena savo srityje veikia 
bei tvarkosi savarankiškai“. 
Abi apima tuos pačius žmones, 
kurie vienu atžvilgiu priklau
so valstybei, o antruoju — Baž
nyčiai. “Valstybė atveda žmo
gų ligi Dievo problemos — pa
stebi prancūzų sociologas And
rė Latreille — ir perleidžia jį 
Bažnyčiai“.

Krikščioniškos minties povei
kyje išaugęs supratimas, kad 
Bažnyčią ir valstybę reikia skir
ti, ilgainiui nuvestas iki kraš
tutinumo. Bažnyčia imta išjung
ti iš politinio /gyvenimo, vals
tybei pasiskelbus, kad ji esan-

Bažnyčios ir valstybės užda
vinių skyrimas nereiškia tų 
dviejų galių visiško išskyrimo, 
o juo labiau priešingumo. Prie
šingai, reikalinga ir būtina jų 
santarmė, kad žemiški reika-, 
lai būtų palenkti dieviškiem 
įstatymam. Bažnyčia turi teisę 
įsiterpti į žemiškų reikalų tvar
kymą, jeigu jie užgauna tikėji
mą ir dorą. “Kai gyvenamasis 
momentas liečia tiktai žemišką
ją tvarką. Bažnyčia gali palik
ti tą klausimą spręsti politikos 
žmonėm, — sako pop. Pijus 
XI. — Bet kada parlamentas

ti viršesnė, visagalė ir turinti ima spręsti žmogaus sielos klau- 
teisę bei kompetenciją tvarky- simus, bažnytinė vyresnybė tu
ri savo piliečių visus reikalus ri duoti tam tikrų nurodymų”, 
bei santykius. Toksai valstybės *
totalizmas pagaliau grąžino se- Kristaus Valdovo šventė, pa
nūs laikus, tiktai iš atvirkščio skelbta pop. Pijaus XI 1925, ir 
galo: užuot privalomo tikėjimo yra vienas iš tokių nurodymų, 
senais laikais, imta skelbti pri- Nurodyta, kad pasaulinių val- 
valomas netikėjimas naujais dovų totalistinis valdymas, ku- 
amžiais. Sovietine santvarka ris siekia užvaldyti ir žmonių 
yra musų laikų ryškiausia ir sielas, yra nusikalstamas veiks- 
kraštutinė valstybinio ateizmo mas. Sielos reikalai nepriklau- 
apraiška, bet kartu ir logiška So politikai, bet religijai. Kris- 
klaidos pasekmė. taus gi religija saisto ir poli-

* tiką, nes ir ji turi būti klus-
Klaida yra ta, kad negalima ni Viešpaties ir Valdovo va- 

politikos ir religijos nei visiš- liai.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

KOVA su MASKVA
Jono Žiauriojo laikais

(5)
Livonijos riteriai traukėsi į 

pietus, rinkdamiesi į didesnį 
būrį, norėdami atsiremti į Lie
tuvos kariuomenę. Prie Erge- 
mes (netoli Valkos), Estijos 
ir Latvijos pasienyje, netikėtai 
susidūrė su rusais, kurie įsi
terpė į kalavininkų ir lietuvių 
tarpą. Tose kautynėse 1560 
rugpiūčio 2 Livonijos kalavi- 
ninkai buvo visiškai sumušti. 
Tai paskutinis jų mūšis, atsi
tiktinai sutapęs su reikšminga 
diena. Marijos žemės (Terra 
Mariana) gynėjai ir Vokiečių 
ordino (Marijos Mergelės) na
riai, seniai jau iš akių ir šir
dies išleidę kilnius tikslus, sa
vo dienas baigė Marijos šven
tėje.

Viljandės pilinsubėgę vais
tiečiai išdavė rusam buvusį ma
gistrą Vilhelmą v. Fuerstenber- 
gą. Išdavė senuką kaip “gro
bį”, kad maskoliai būtų numal
dyti: neniekintų moterų ir ne
varstytų vaikų ant tvoros ieš-

Dažnai tenka girdėti sakant, 
kad mūsų laikais nėra šventų
jų. Bet kokį .žmogų mes vadi
name šventu?

Teologiškai kalbant, tas yra

kė. {sakyta (1631), rašant apie 
pamaldžių mirusių žmonių gy
venimą, nevadinti jų nei palai
mintais nei šventaisiais, o tik

J. VENCKUS, S. J.

Bažnyčia nesiima pati inicia
tyvos nei beatifikuoti nei ka-

be atlyginti kokybę. Mažiausiai 
kanonizuotų šventųjų davė 18- 
tas šimtmetis; tai buvo raciona
lizmo laikai.

Kiek šventyjv paskelbta
Nuo pirmos formalios kano

nizacijos, įvykusios 993, iki 
Urbono VIII dekreto (per 632

bonas VIU griežtai nustatė, kad 
nebus kanonizuotas asmuo, jei
gu žmonės savo valia bus pra
dėję garbinti, pav., uždegdami 
žvakes prie jo paveikslo (cul- 
tus publicus).

“kanon”,

nonizuoti. Klausimas, kodėl po
piežius Lietuvai tiek mažai 
Šventųjų tedavė, turi ir atsaky
mą: jeigu kuri tauta nori ka
nonizuotų šventųjų, turi pasi
rūpinti tinkamais kandidatais 
ir .turi prašyti, kad kanonizuo
tų.

Jauniausieji amžiumi šventie
ji yra Maria Goretti ir japo
nas Luis Ibaraųuia; jiedu mirė 
turėdami 11 metų, abu kanki
niai. Yra ir šimtamečių kano
nizuotų — Gilberto Sempring- 
ham ir Aleksandras Falconieri.

iki 
mi- 
ten

šventas, kuris neturi mirtinos 
nuodėmės ir tuo pačiu turi pa
švenčiamąją malonę. Be abejo, 
tokių šventųjų ir mūsų laikais 
yra daug. Yra daug žmonių, ku
rie ir su Dievu ir su savo są
žine yra tvarkoje.

Kiti vadina šventais tuos, 
kurie pasižymi griežtu ir aske
tišku gyvenimu. Dar kiti vadi
na šventais, kurie už tikėjimą 
kalėjimuose sėdi, savo kraują 
pralieja. Pagaliau šventais va
diname tuos, kuriuos Bažnyčia 
paskelbia, kanonizuoja.

Kanonizacijos žodžio pagrin
de yra graikiškas
kas reiškia taisyklę, normą, są
rašą. Kanonizuotas yra toks 
šventasis, kuris dėl savo dide
lio asmeniško tobulumo, dėl 
didvyriškų dorybių, dėl nepa
prastų nuopelnų Bažnyčiai ir 
žmonijai yra įrašomas į Baž
nyčios šventųjų sąrašą, kad bū
tų pavyzdžiu kitiem.

Kanonizacijos praktika ne 
visais laikais buvo vienoda. 
Pirmieji krikščionys laikydavo 
šventaisiais tuos, kurie pagonių 
buvo už tikėjimą nukankinti. 
Krikščionys prašydavo jų užta
rymo, brangindavo ir saugoda
vo jų palaikus arba relikvijas, 
aukodavo ant jų karstų mišias. 
Vėliau Bažnyčia tuos šventuo
sius Įtraukė į savo sąrašą. Daug 
vėliau tik vyskupai turėjo tei
sę savo vyskupijoje kanonizuo
ti dideliu asketišku gyvenimu 
pasižymėjusius žmones. Antai, 
Anagnio (Italijoje) vyskupas 
1215 kanonizavo Petrą Treve- 
rieti. Yra atsitikimų, kad Ro
mos popiežiai pavesdavo vys
kupam kanonizuoti. Popiežius 
Urbonas n davė leidimą 1494 
kanonizuoti Nikalojų de Trani, 
kuris buvo miręs 1095. Pirmo
ji formalį. istoriškai užtikrinta 
kanonizacija, kurią atliko po
piežius, buvo Augsburgo vysku
po Ulriko, kurį šventuoju po
piežius Jonas XV paskelbė 993. 
Šv. Ulrikas gyveno 890 - 973. 
Toji kanonizacija įvyko labai 
greitai — 20 metų po mirties. 
Popiežius Aleksandras III (1159 
- 1181) išleido dekretą, kuriuo 
visas kanonizacijas rezervavo 
šventajam Sostui. Bet vis dar 
liaudis iškeldavo savo šventuo
sius. Tai atsitiko net su vienu 
liuteronu (Paolo Sarpi). Popie
žius Urbonas VHI keliais dekre
tais tą reikalą galutinai sutvar-

ne-

Š ventę į ę skaičius
Romos martirologija, kur 

Bažnyčios šventieji yra paskirs
tyti dienomis, sumini apie 4500. 
Kai kurie moksliškai papildyti 
sąrašai pakelia tą skaičių 
7000. Sunkiausiai patekti į 
šiolo šventųjų skaičių; jų 
yra apie 350.

Seniau, iki Urbono VIII,
buvo skirtumo tarp šventojo 
(sanetus) ir palaimintojo (bea- 
tus). Pvz. šv. Kazimiero beati
fikacijos proceso nebuvo. Po
piežius beatifikuodamas nean
gažuoja savo neklaidingumo 
privilegijos. Jeigu koks palai
mintas ir pasirodytų vėliau ne
atitinkąs Bažnyčios kriterijai, 
galėtų jį atmesti. Pirmoji bea
tifikacija buvo 1662. Buvo bea- 
tifikuotas Pranciškus Salezietis 
(de Sales).

Šventę j y kategorijos
Kankiniai užima pirmąją vie

tą savo skaičiumi. Daugiausia 
yra vyrai. Iš moterų labiausiai 
žinoma yra Maria Goretti ir 
Wilborada, abi žuvo beginda- 
mos savo nekaltybę. 'Gausiai 
kankinių davė Japonija, neskai
tant anksčiau Romos kankinių, 
kurie moderniška prasme nebu
vo kanonizuoti, bet tradicijos 
keliu pateko į sąrašą. Iš vie
nuolių daugiausiai kankinių da
vė pranciškonai ir jėzuitai sa
vo misijose. Yra ir ne vienuo
lių kunigų apie 30. Moterų ka
nonizuotų yra apie 70, dau
giausia mergaičių (virgines), 
našlių yra apie 15. Daug šven
tųjų davė tas šimtmetis, kuria
me prasidėjo protestantizmas, 
tarytum Dievas norėjo kieky-

Vieni šventieji greitai pa
siekė altoriaus garbės, kiti tu
rėjo ilgai laukti. Antanas iš Pa
duos ir Petras iš Veronos bu
vo kanonizuoti sekančiais po 
mirties metais. Pranciškus Asy
žietis ir Klara buvo kanonizuo
ti dviejų metų laikotarpyje. 
Tuo tarpu Tomas More ir Jo
nas Fisher, abu Anglijos kan
kiniai, laukė 400 metų, o Joa
na Arkietė — 489 metus.

Iki 16-to amžiaus daugiausia 
šventųjų davė maldos ir mąs
tymo ordenai, benediktinai ir 
karmelitai. Naujais amžiais dau
giau kanonizuoti apaštalavusie
ji visuomenėje: misijonieriai, 
vienuolynų, mokyklų, prieglau
dų steigėjai. Daugumas šven
tųjų buvo dideli organizatoriai, 
geri administratoriai, savo lai
kų apaštalai.

m.) įvyko 88 kanonizacijos: vie
nam Šimtmečiui tenka 14. Nuo 
Urbono laikų iki 1960 —apie 
198 kanonizacijos.

Paskutinieji popiežiai kano
nizavo: Pijus IX — 52, Leo
nas XIII — 18, Pijus X — 4, 
Benediktas XV — 3, Pi jus, XI 
— 33, Pijus XII — 30, Jonas 
xxm — 4.

Paskutiniais laikais daugiau
sia buvo kanonizuoti ar beąti- 
fikuoti moderniškų vienuolijų 
steigėjai. Tos vienuolijos pasi
rodė labai aktyvios viešame gy
venime. Kanonizuotų šventųjų 
skaičius moderniška prasme 
yra apie 500.

Galima daryti vieną svarbią 
išvadą: šventieji yra žmonijos 
pažiba. Krikščionybė nėra ko
kia graži abstrakcija, kilni sva
jonė, bet didelė realybė. Ne
žiūrint žmogaus silpnybių, ją 
galima vykdyti. Tie, kurie ne
gyvena krikščioniškai, neturi 
jokio pasiteisinimo Dievo aky
se. Coleridge yra pasakęs: That 
saints will aid if men will call; 
for the blue sky bends over 
all!

inu. Tik apie tą išdavimą 
ir galima būtų sakyti: “Vals
tiečiai pasitiko rusų kariuome
nę, kaip išgelbėtojus”. Nebuvo 
paleistas nė vienas šūvis. Bet 
reikia žinoti, kad valstiečiai 
labiausiai kentėjo, neturėjo kur 
trauktis, kaip riteriai, buvo pa
liekami be apsaugos, rusų ir 
totorių terorizuojami.

Jeronimas Katkevičius rusus 
pasitiko prie Kėsio, apie 50 
mylių į šiaurės rytus nuo Ry
gos, ir juos visus ištaškė. Vie
nas lietuvis kovojo su 3-4 mas
koliais. Lietuviai yra narsūs ir 
atkaklūs, kaį^jdūksta; bet ne
rangūs įdūkti. Tas nerangumas 
Livonijos padėtį suraizgė. įsi
kišo cianai ir švedai, nėję pa
dėti, kai buvo prašomi; atsira
dę, kai matė sau naudos. Kur-
šo vyskupija, visas Ventos ra
gas ir Saaremos (Eželio) sala, 
kuri uždaro Rygos įlanką, už
imta Danijos karaliaus Fridri
cho II; valdytoju buvo paskir
tas jo brolis Magnus. Tallinno

KRISTAUS KRIKŠTAS iš Nemunaičio (Lietuvoje) koplytlės.

Ieško kompromisų
(atkelta iš 2 psl) 

tautas ir, kada atsiranda pro
ga, kelti aikštėn tom tautom 
padarytą neteisybę.

Tą pareigūno siūlomą takti
ką vykdant, atrodo, šviečia bū
dingiausias tolstojininkų dės
nis: Nesipriešinti piktam! Išmirs 

x viena kita karta, ir reikalas sa
vaime išsispręs. Valstybės de
partamentas kadaise svaiginosi 
Kinijos “ekspertų” pranešimais, 
kad Kinijoje veikią ne komu
nistai, tik “žemės reformos ša
lininkai”, padėjo Kuboje lai
mėti Castrui. Šiandien viešoji 
opinija išryškino, kad tada 
valstybės departamentas klydo. 
Netenka abejoti, kad paaiškės 
ir šios departamento taktikos 
dėl Baltijos valstybių klaidos. 
Dėl to tas aukštojo valstybės 
departamento pareigūno laiš
kas mūsų nei nuvilia, nei gąs
dina, nei keičia kovos taktiką 
dėl rezoliucijos. Tik skatina pa
siryžimą sustiprinti viešosios 
opinijos akciją už pasaulio re
formą Pabaltijo laisvės bylai, 
prieš valstybės departamento 
norą pasaulio skaudulius gydy
ti tyla ir tarpusaviais apsira-

miestas, saugodamasis rusų, pa
sidavė Švedijos karaliui Erikui 
XIV, o jo brolis Jonas, Suomi
jos kunigaikštis, Estijoje užė
mė septynias pilis.

Jonas Žiaurusis, atsigabenęs 
į Maskvą belaisvį Fuerstenber- 
gą, jam kalbėjo:

“Esi iš pareigų atstatydintas 
neteisėtai; paskelbsiu tave Livo-

gustą, ar karalius būdavo Lie
tuvoje ar gyvendavo Lenkijo
je, kai kancleris jį pavaduoda
vo. Kiek Zigmantas Augustas 
buvo tižus ir delsus, išskyrus 
jo meilę Barborai Radvilaitei, 
Mikalojaus Juodojo pusseserei, 
tiek kancleris buvo veiklus ir 
ryžtingas. Tiktai jo pastango
mis ir važinėjimu Rygon buvo

saugą, bet nieku nesusirišti. 
Ryga norėjo būti laisvu Vokie
tijos imperijos miestu, jei tik 
būtų galima pasiekti. Radvilos 
Juodojo pastangos Rygos pirk
lius palenkti Lietuvai nuėjo

taip pat praminta kunigaikštys
te — Ducatus Transdunensis. 
Ji’tiesiog priskirta Lietuvai. Ry
gos vyskupija likviduota. Ry
gos miestas kol kas pasiliko 
laisvas.

Visai Livonijai palikta kultū
rinė, religinė ir ūkinė laisvė:

nijos kunigaikščiu, kai drauge 
atgausime visas žemes” ...

Senelis mirė Maskvoje, nesu
tikęs savo krašto valdyti iš 
priešo malonės, nors ir buvo 
linkęs su rusais bendrauti. Bet 
jo vietoje galima buvo iškišti 
ką nors kitą. Pretendentų Li
vonijai valdyti iš caro malonės 
galima buvo surasti nebe vieną. 
Ką dabar Lietuva turėjo daryti?

VILNIAUS sutartis 1559, 
kaip ir Pasvalio 1557, buvo su
darytos tiktai karo atvejui: jos 
dar nedavė teisinio pagrindo 
Livoniją valdyti. O buvo spren
džiamas jos likimas. Nebuvo 
abejonės, kad išspręs kalavi
jas, bet ir anais ir dabartiniais 
laikais ginklas dažnai paremia
mas teisiniu aktu. Tuo buvo 
ypač susirūpinęs Radvila Juo-
dasis.

šį vyrą, vieną iš pačių žy
miųjų Lietuvos kanclerių, gali
ma buvo vadinti didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu. Tas parei
gas ėjo geriau už Zigmantą Al

minimais.
Demokratinės valstybės pri

gimtis reikalauja reaguoti į tą 
valstybės departamento nuomo
nę savos nuomonės deklaraci
ja. Todėl visi geros valios lie
tuviai kviestini apipilti laiškais 
prezidentą ir valstybės sekreto
rių. (Jų adresai: His Excellency 
John F. Kennedy, Pręsident of 
the United States, White House, 

! Washington, D. C., ir The Hon- 
orable Dean Rusk, Secretary 

’ of State, Department of State, 
< Washington, D. C.).

Laiškuose prašytina remti 
House Concurrent Resolution 
153. Tik plačios viešosios nuo
monės spiriamas ir valstybės 

; departamentas atsisakys keis- 
; tos baimės “statyti į keblią pa- 
; dėtį” Sovietų Rusiją. Jungtinės 
; Tautos kaip tik yra vieta, kur 
I keltinas kiekvienas tarptauti

nis konfliktas. J.

mekais, nors miestas ir buvo 
apsuptas Lietuvos užimtų že
mių. Augsburgo konfesija (Liuterio

mokslas), vokiečių kalba, savi 
teismai, plačios privilegijos. Lie

Kancleris Radvila nuvyko į 
ordino pilį Rygoje ir ten 1562pasiekta Livonijos prijungimo.

Galutinai susitarta Lukiškė- metų pradžioje priėmė Livoni- 
se, Radvilos Juodojo dvare prie jos magistro Gotardo Ketlerio 
Vilniaus. Lukiškės dabar mies- vasalinę priesaiką. -Ordinas bu
to apsuptos. Yra žinoma Lu- vo supasautintas. Riteriai nusi- 
kiškių aikštė ir ... kalėjimas, valkstė vienuoliškus apsiaustus

Vilniuje 1561 lapkričio 28 ir išsisklaidė. Gavo valdyti dva-
— lygiai prieš 400 metę — bu-
vo pasirašytas aktas, pavadin
tas lotyniškai “Pacta subjectio- 
nis”. Subjectio yra daugiareikš
mis žodis, bet šiuo atveju reiš
kia prijungimą, o subjectus —

rus, kūrė šeimas. Kai kurie iš
vyko .Vokietijon, Bad Mergent- 
heimo pilin, kur buvo išlikusi 
kryžiuočių liekana, kai ir tasai 
Prūsijos ordinas buvo supasau- 
tintas (1525). Abiejų ordinų da-

tuviai ir čia darė taip, kaip se
niau užimtuose rusų kraštuose. 
Visa palikdavo, kaip yra buvę 
(starina, senovė). Prievarta ne
keitė nei tikėjimo, nei papro
čių, nei įstatymų. Kai kurios 
pakaitos atsirasdavo ilgesnį lai
ką bendrai begyvenant. Senie
ji lietuviai nebuvo užkariauto
jai, daugiau valdytojai. Gera 
darė kitiem, nuostolį likdė sa
vo tautai. Jei jie būtų netu
rėję kitų žmogiškų netobolumų,valdinį. Livonija tapo Lietuvos lis riterių nesutiko priimti re- 

valdinė su visomis*’ savo žemė- formacijos ir toliau gyveno vie- būtų tikę valdyti labiau dan-
mis, nors kai kurios buvo už
imtos danų, Švedų ar rusų. Jie 
nebeteko teisės jas valdyti ki
taip, kaip tik ginklu.

Savo teises ir laisvę gynė tik
tai Rygos pirklių miestas. Ry
gos atstovai pabrėžė, kad jie 
laikinai sutinka paklusti Zig-
mantui Augustui, kaip Lenki
jos karaliui ir Lietuvos (tižia
jam kunigaikščiui, bet ne kuriai 
valstybei. Toks asmeniškas klus
numas buvo naudingas tik Ry
gai: užsitikrinti karaliaus ap-

nuoliškai. Abiejų ordinų magis
trai vedė pačias ir pasidarė pa
sauliniai kunigaikščiai.

Livonijos paskutinis magist
ras Gotardas Ketleris tapo Kur
šo vasaliniu kunigaikščiu ir lai
kinai Uždauguvio administrato
rium. Vilniuje buvo sutarta Il
voniją padalyti į dvi dalis, šia
pus Dauguvos sukurta Kuršo 
ir Žiemgalos vasalinė kunigaikš
tystė, kurios centras įsikūrė 
Mintaujoje. Anapus Dauguvos 
sudaryta autonominė sritis, bet

gui, ne žemei.
Žemė iš lietuvių rankų sprū

do ir sprūsta, lyg gurus smė
lis pro išskėstus pirštus. Lietu
vių tautos žmoniškumas nelei
džia tvirčiau suspausti saujos. 
Lietuviai, tiesa, laimėdavo ir 
laimi, kai rankon paima kala-

tynėmis (1410) ir baigiant Gied
raičių - Širvintų laimėta kova 
(1920). Kovas lietuviai laimi, tai
koje pralaimi. Neišnaudoja sa
vo pergalės iki galo.

LIVONIJAI laimėti ne popie
rium. ne tuo “Pacta subjectio-

viją. Kardo rankena savaime 
verčia gniaužtą suspausti. Pa
leidę ginklą iš rankų, lietuviai 
paleisdavo ir laimikį. Mūsų tau
tos istorija turi daug tokių pa
vyzdžių, pradedant Žalgirio kau-

nis”, o ginklu, reikėjo įtemptos 
kovos. Ji truko dar 21 metus 
ir išsiplėtė visu rytiniu pasie
niu nuo Pskovo šiaurėje iki 
Kijevo pietuose.

(Bus daugiau)
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Susipraskite, atmerkite akis
Girtiem ir blaiviem (2)

(Tąsa iš praėjusio nr.)
«

Girtuokli, tu žemini ne tik 
žmogaus vertę, bet niekini ir 
Dievą. Kiekvienas išmintingas 
doras asmuo, net pagonis, išpa
žįsta kokią nors tikybą; jinai 
liepia jam garbinti Dievą, klau
syti Jo įsakymų, gražiuoju gy
venti su kitais žmonėmis 
Klausimas, ar girtuokliai 
kokį nors Dievą? Žinoma, 
Bet kurį?

Ar tą, kurs visagaliu 
žodžiu sukūrė pasaulį, o

turi 
turi!

rai žino, kad aš geriu su star- 
šina; bs tu man?” ...

Jei kartais pasivėlinę, gir
tuokliai užeinate bažnyčion, tai 
ne tam, kad iš tolo stovėdami, 
kaip Evangelijos muitininkas, 
nedrįstumėt akių pakelti aukš
tyn, tik muštumėt krūtinėn ir 
sakytumėt: “Dieve, būk gailes
tingas man nusidėjėliui” (Lk. 
18,13); ne tam, kad eitumėt 
Šv. Sakramentų, dalyvautume! 
Šv. Mišių aukoje, pasiklausytu- 
mėt Dievo žodžio ... Jūs su
moje žiovaujate, nuobodžiauja
te, nelaukiate pamokslo, kad 
veikiau galėtumėt nešdintis į 
smuklę.

Blaivieji! Pamoksle jūs klau
sotės apie Dievo ir Bažnyčios

savo 
savo

Apvaizda per amžius visą val
do, palaiko,* gerina? ... Gal tą, 
kuriam dausose angelai be pa
liovos gieda: “šventas, šventas, 
šventas Viešpats, galybių Die
vas; pilnas yra dangus ir žemė įsakymus, mokotės Viešpačiui 
jo garbės?”. Ar tą, kuriam po- x x"" ' —
piežius, vyskupai, kunigai ir iš
tikimi katalikai stato gražias 
bažnyčias, puošia dailius alto- 
rus, rengia iškilmingas pamal
das? Ne!

Gal tas yra girtuoklių Die
vas — Kristus, kurs dėl mūsų 
išganymo yra tapęs žmogumi, 
kentėjęs ir miręs ant kryžiaus? 
Ar tas, kurio vardu vadinasi 
keli šimtai milijonų krikščio
nių? Ne tam Dievui jie duoda 
garbę! Ne to Dievo jie klauso 
Evangelijos! “Tokie, anot apaš
talo šv. Povilo, netarnauja mū
sų Viešpačiui Kristui, bet savo 
pilvui” (Rom. 16,18). “Daugelis 
apie kuriuos aš jums dažnai kal
bėjau (dabar gi su ašaromis sa
kau) elgiasi kaip Kristaus kry
žiaus neprieteliai ... jų dievas 
yra pilvas” (Pil. 3,19).

Smuklė yra girtuoklių bažny
čia; stalas, apstatytas stiklinė
mis ir stikliukais — tai didy
sis jų altorius; spinta su bon- 
komis—jų cimborija; rudas ar 
pilkas skystimas — švęstas jų 
vanduo; negražios dainos — jų 
giesmės; šlykščios blevyzgos — 
jų pamokslas; smuklininkas — 
jų kunigas; bonkoje visas jų 
tikėjimas, stiklelyje visa jų vil
tis, girtybė visa jų meilė ...

Jūs, blaivieji, susispietę ap
link altorius, prieš sumą nuo
širdžiai giedate: “Pulkim ant ke 
lių, visi krikščionys; didžiai iš
troškę Jėzaus malonės; su aša
romis Dievą maldautam; tą mi
šių auką Jam atnašautam” ...

Girtuokliai! Jūs bevelijate 
stumdytis aplink stalus, bon- 
kas, stiklines, stikliukus, troš
kulį tildydami svaigalais ir 
triukšmauti: “Gėriau alutį, sal
dų midutį, per visą naktį ligi 
gaidelių” ... “Visas svietas ge-

tarnauti, teisingai elgtis su 
žmonėmis, pelnytis išganymą.

Girtuokliai! Smuklėse juokus 
sau darote iš Dievo ir žmonių, 
rengiate sau pražuvimą- Neten
ka tad stebėtis, kad apaštalas 
verkdamas sako, jog elgiatės 
jūs, kaip “Kristaus kryžiaus ne
prieteliai”, kaip Nukryžiuotojo 
mokslo priešai, be atodairos 
laužote visus Jo nuostatus. Ma
čiau vienoje bažnyčioje ant ta- 
bemakulo po vieną vinį prikal
tus įsakymų skaitmenis, iškly- 
pusius į visas puses. Tai tik
ras jų kraipymo vaizdas!

Buvo laikas, kai girtuoklis 
mylėjo Dievą, bet girtybė ap
temdė jo tikėjimo šviesą: jis 
“vieno Dievo nebemato, nes 
knistis dumbluose priprato? 
(Maironis). Kieno širdis pamė
go girtybės dievaitį, tas nebe
moka su pagarba tarti Viešpa
ties vardo; tas piktžodžiauja, 
neteisingai siekia, tyčiojasi iš 
tikybos šventenybių ... Kurio 
burna suteršta, to kilnus šven
tadienių šventimas neįmanomas 
pagaliau girto malda, kaip li
gonio pasninkas.

Kieno širdyje nėra Dievo 
garbės, nebėra nei artimo mei
lės. Kas negerbia tėvų, muša 
žmoną, badu marina vaikus? 
Kas skaldo kitiems antausius ir 
pats vaikšto kiauru pakaušiu? 
Kas niekais laiko skaistybės do
rybę? Kas ardo šv. moterystės 
ryšius? Kas naminis vagis, kurs 
išneša, ką pagavęs? Kas netei
singai liudija prieš artimą? Kas 
nelaiko pasninkų? Kas neina 
velykinės? Kas gailisi Bažnyčiai 
kapeikos?

Dažniausia, girtuokliai, per
žengiate visus Dievo ir Bažny
čios įsakymus, nusidedate Die
vui, skriaudžiate žmones. Blo- 
giausa tai, , kad didesnės blai
vaus nedorybės daromos dau
giausia slapčia, rečiau jos aikš
tėn teišeina. Girtas nesislepia 
su savo darbais, viską daro su 
triukšmu. Kitatikiai piktinasi 
mūsų tikyba, spėlioja: turbūt, 
biaurus katalikų tikėjimas, kad 
jie taip negražiai elgiasi, nors 
čia kaltas ne tikėjimas; jis šven
tas.

Kalti girtuokliai, kurie, bū
dami neverti žmogaus vardo, 
vadina save krikščionimis. Bū
tų geriau, kad tarp katalikų ne
būtų tokių asmenų.’ Tiesa, mū
sų būtų mažiau, bet visi bū
tų blaivūs, doresni. Kitatikiai, 
matydami pavyzdingą jų gy
venimą, virstų katalikais, kaip 
yra buvę pirmais Bažnyčios am
žiais. O dabar, girtuokliai, “Die
vo vardu dėl jūsų pikžodžiau- 
jama tarp pagonių” (Rom. 2,24).

Girtuokliai! Jei čia kas esa
te, susipraskite! Atmerkite akis! 
Pažvelkite į nelaimes, kurias 
užtraukia girtuokliavimas! Pa
bokite airųanavimų gimdytojų, 
kuriems nuodijate senatvę! Pa
klausykite verksmo žmonų, ku
rias skriaudžiate kūnu ir siela! 
Pasigailėkite ašarų vaikų, kurie 
auga, kaip našlaičiai, be tėvo

šv. Povilas: “Jei kas nesirūpina 
savaisiais ir ypač namiškiais, 
tas išsigynė tikėjimo ir yra pik- 

’tesns už netikintį” (Tim. 5,8).
Bijokite Dievo bausmės, 
“elgiatės, kaip Kristaus 
žiaus neprieteliai”.

Jūs, negertą, “būkite Kal
vūs ir budėkite!” (Lk. 5, 8). 
Nieku būdu neprisidėkite prie 
kitų girtybės! Biaurėkitės šita 
nedorybe, kuri žemina žmogų 
ir Dievą! Nei prikalbinėjimais, 
nei blogu pavyzdžiu nesiduoki
te savęs palenkti girtybei. Blai-

nes

vias renkite savo vestuves, 
krikštynas, pakasynas ir šiaip 
šeimynines ar bažnytines iškil
mes! Burititės po Naivybės vė
liava! Vaikus saugokite nuo 
degtinės stikliuko, net alaus 
stiklinės! Jei kas nieko negalė
tumėt veikti prieš girtybę, bent 
atsidūsėkite už nelaimingas gir
tuoklystės aukas: “Nuo bado, 
maro, karo ir girtybės, gelbėk 
mus, Viešpatie! Amen.
Vilnius 1955. H. 22

KAZIMIERAS PALTAROKAS 
Panevėžio vyskupas, Vilniaus 

kapitulinis vikaras

baltimores žinios
Aldonos Stempužienės, solis

tės, koncertas Įvyko spalio 21, 
šeštadieni, lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Publika solis
tę sutiko labai šiltai. Po kon
certo buvo Šokiai, kuriems gro
jo Jono Lekevičiaus orkestras.

Bronė Bačanskaitė spalio 21 
šv. Alfonso bažnyčioje susituo
kė su Edvardu Wilkinson. Mo
terystę palaimino kun. A. Dran
ginis. Vestuvių puota įvyko lie
tuvių svetainėje.

C.Y.O. parapijos jaunimas 
spalio 27, penktadienį, šv. Al
fonso mokyklos salėje, rengia 
šokių vakarienę. Pradžia 8 v.

(šeštadienį)
naujai įrengtoje 

ŠVENTO JURGIO D-JOS 
salėje

189-2 New York Avė.

JAV LIET. BENDRUOMENĖS 
NEW JERSEY APYGARDA

GIRTUOKLIS, daiL Petro Kalpoko paveikslas.

Suaugusiųjų klubas spalio 28 
lietuvių svetainės klevų kam
baryje rengia kaukių balių. Įdo
miausi kostiumai ir kaukės bus 
premijuojami.

Parapijos vckzriena bus lap
kričio 12 parapijos salėje. Kaip 
ir praeitais metais, taip ir šie
met bus tik viena parapijos va
karienė. Pelnas skiriamas pa
rapijos mokyklai. Vakarienei 
vadovaus kun. J. Antoszewski, 
kun. K. Pugevičius, kun A. 
Dranginis. Įvairios parapijos or
ganizacijos jau dabar dirba, 
kad kuo geriau priimtų sve
čius.

Už mirusius bus aukojamos 
mišios 12:10 vidurdienį. Be to, 
bus aukota 5dar 500 mišių už 
šiais metais mirusius ir už 
tuos, kurių vardus pažymėsite 
specialiuose laiškeliuose.

Jonas Obelinis

vietos lietuviškąjį gyvenimą, or
ganizuoja dramos mėgėjų rate
lį, kuris numato parengti vai
dinimų. Jis dalyvaus ir ateiti
ninkų šventėje.

Volerty išleistuves surengė 
vietos lietuvių organizacijos. 
Dalyvavo per 70 žmonių. Po
būvį pravedė dr. E. Armanie- 
nė ir C. Surdokas. Kalbas pa
sakė naujas Bendruomenės pir
mininkas Julius šilgalis, šeš
tadieninės mokyklos vedėjas 
Kazys Pažemėnas, radijo valan
dos vedėjai Kęstutis Laskaus- 
kas ir Albertas Juškus, salės 
bendrovės pirm. Jonas Kairis, 
ateitininkų pirm. Cezaris Sur
dokas, aktorius Juozas Palu
binskas, dr. Elena Armanienė 
ir Kazys Kudla. Išvykstantiem 
įteikta gėlių ir dovanų.

Balti mo rėš dailininkai — 
Sandra čipkuvienė ir Donatas 
Buračas — buvo surengę savo 
kūrinių parodą lietuvių svetai
nėje. (C.S.)

KUN. VINCENTAS ANDRIUŠKA, MIC

Kun. Vincento Andriuškos sukaktis

mokslo metų pradžios proga 
rengia

Humoristas
ANTANAS GUSTAITIS

LEON ARDAS ŽITKUS 
- ŽITKEVIČIUS

IRENA STANKŪNAITE
Studentųkvartetas 
ir kitos meninės pajėgos.

Programą praves
TRENK VEBCMCHENl;

šokiams gros populiarus or
kestras • Veiks bufetas su šil-
Vakaro pelnas skiriamas teftadie- 
ninių lietuviškų mokyklų išlaiky
mai ir N. J. Apygardos įsteigtam 
stipendijų fondui, kurio tikslas — 
ramti aidėtosiose mokyklose stu
dijuojantį HetuvMką jaunimą.

Vakaro pradžia 7 v.v. 
Bilieto kaina — 91.50

Ateitininkę šventė bus spa
lio 29. Pradedama pamaldomis 
šv. Alfonso bažnyčioje 8:30 v., 

' po pamaldų parapijos salėje 
bus bendri pusryčiai, dr. S. 
Bačkio paskaita, naujų narių 
pasižadėjimas, atsisveikininįas 
su Volertais, meninė dalis. Į 
šventę atvyksta ir Washingto- 
no ateitininkai.

Jonas Kazlauskas, aktorius, 
neseniai iš Anglijos persikėlęs 
gyventi Į Baltimorę, jungiasi į

Sv. Kazimiero parapijos Lie
tuvos vyčių 3 kuopa mini 20 
metų veiklos sukaktį. Ta pro
ga rengia koncertą ir šokius, 
kurie įvyks lapkričio 18 d. 7 
v. v. šv. Kazimiero salėje. 331 
Earp St. Koncertą išpildys Rū
tos ansamblis iš Newarko, N. 
J. Ansamblis pirmą kartą kon
certuos Philadelphijoje.

Iškilmingos pamaldos bus 
lapkričio 19 šv. Kazimiero baž
nyčioje. Pusryčiai — parapijos 
salėje.

Taip pat bus suruošta lietu
viškos kultūros ir meno paro
dėlė, kurią visi galės aplankyti 
šeštadienio vakare arba sekma
dienį.

Lietuvos vyčiai nuoširdžiai 
kviečia Philadelphijos ir apylin- 

- kės lietuvius dalyvauti šiose 
Žurnalų apžvalgų skiltyse, si jo išleidimu ir prašo atsiųsti iškilmėse 

šalia Advertising Age ir 50 egzempliorių.
Foreign Affairs, randame ir Li- .
tanro. Tiksliai apibūdinama piln
io. Čiurlionio kūryba, jos iy- aai daiUninkai organizuoja 
šys su muzika, jo idėjos, pri
simenamos iliustracijos, susto
jama plačiau ties Rex paveiks-

Atsiliepimai apie Lituantis žurnalą
' Utuanus žurnalo specialus Iš Australijos laišku atsilie- 
numeris apie Čiurlionį randa pė estų dailininkas E. Aavik, 
vis platesnio atgarsio!

Šį Latuanus numerį gražiai 
paminėjo Guote savaitinis žur
nalas, leidžiamas Indianapoly, 
I d. žurnalas kišeninio forma
to. Jame dedamos įvairios iš
traukos, citatos, komentarai, 
trumpai apžvelgiami žurnalai.

kuris, būdamas Estijoje, Lietu
vos vyriausybės kviečiamas, 
lankėsi Lietuvoje ir turėjo pro
gos pažinti Čiurlionio kūrybą. 
E. Aavik yra rašęs nemaža 
straipsnių apie Čiurlionio kūry
bą, Jr dabar, susipažinęs su Li- 
tuanus numeriu, labai džiaugia-

(E.S.)

nis buvo moderniųjų laikų pir
mas abstraktus dailininkas, žur
nalą rekomenduoja visiem me-

Sekmadienį, spalio 29, 4 vai. 
popiet lietuvių banko patalpo
se (202 N. Broad St.) Lietuvių 

Čiurlionio draugiją, kuri specia- Bendruomenės valdyba ruošia 
liai domėsis jo kūryba ir ją 
skleis kitų tautų tarpe. Spalio 
30 jie Sydnėjuje atidaro savo 
kūrybos parodą, kuri tęsis iki 
lapkričio 11. Ta pačia proga 
nori plačiau paskleisti ir Litua- 
nws žarnalą.

Lietuviai studentai
New Jersey

Spalio 20, penktadienį, Lietu
vių Katalikų Bendruomenės sa
lėje, Kearny, N. J., įvyko ant
ras 1961-62 mokslo metų susi
rinkimas, sušauktas naujas val
dybos. Buvo aptarta ateinančių 
metų* veikla. Sais metais NJ
LSS yra pasiryžę pagyvinti vi
są lietuvišką studentišką veik
lą ir užsimojo atlikti gan daug 
darbų.

Kitą susirinkimą nutarta da
ryti lapkričio 10 d. Neseniai iš 
Europos grįžus Dalia Augulytė 
papasakojo savo įspūdžius iš 
keturių mėnesių kelionės. Lap
kričio 18 studentai rengia di
džiulius rudens šokius su įdo
mia programa. Numatytos įvai
rios žiemos iškylos į čiuožyk
las ir slidinėjimo (skiing) vie
toves. Be to, norima išleisti 
gausų kišenini (pocket - size) 
dainorėlį. kuriame tilptų apie 
200 lietuviškų dainų. Atvelyky
je pramatyta didžiulis LSS pir
masis koncertas.

Užsimojimai yra gausūs, rei
kalaują daug laiko ir darbo. ' 
Tačiau NJLSS entuziazmas yra 
didelis
menės pagalba jie tikisi šiuos 
darbus ateinančių metų bėgy
je sėkmingai įvykdyti.

NJLSS Valdybe

Worcestw, Mass., šv. Kazi
miero parapijoje spalio 29 bus 
graži šventė. Ten iš Chicagos 
atvyksta kun. Vincentas And
riuška, MIC, ir 9:45 aukos pa
dėkos mišias, švęsdamas savo 
kunigystės 25 metų sukaktį. 
Pamokslą pasakys jo buvęs pro
fesorius kun. St. Yla iš Put- 
nam, Conn. ;

Kun. Vincentas Andriuška, \ 
MIC, Worcesteryje 1913 sau
sio 13 gimė ir augo, čia baigė 
šv. Kazimiero parapinę mokyk
lą. Aukštesniąją tėvų marijonų 
mokyklą baigė Clarendon Hills, 
III. Filosofiją studijavo Mon- 
trealio seminarijoje, Kanadoje. 
Baigęs filosofijos kursą, išvy
ko į Lietuvą ir ten studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete. . 
Vėliau dar specializavosi mora
linėje teologijoje ir daktaro 
laipsnį gavo Lavai universitete 
Ouebec, Kanadoje.

Į marijonus įstojo 1930 lie
pos 16, į kunigus įšventino ar
kivyskupas Pranciškus Karevi
čius 1936 lapkričio 1 Mariam- 
polėje.

Per 25 metus marijonų vie
nuolijoje ėjo įvairias pareigas. 
Ilgai buvo tėvų marijonų rė
mėjų dvasios vadu, rūpinosi 
lėšomis, kurios buvo reikalin
gos naujai statybai. Buvo pa
ruošiamosios mokyklos direkto
rius Marianapoly. Dirbdamas 
marijonų parapijose, daug pri
sidėjo prie bažnyčių atnaujini
mo. Dabar yra marijonų šv. 
Kazimiero provincijos iždinin-

Jo tėvai dabar gyvena Scran- 
ton, Pa. Jo brolis kun. Jurgis 
Andriuška dėsto filosofiją Ma- 
rywood kolegijoje.

Chicagoje lapkričio 5 sukak
tuvininkui pagerbti rengiami 
pietūs Martiniųue restorane. 
Rengia tėvų marijonų rėmėjai.

ŽVAIGŽDĮ- 
VIRAIM X. 
GIRIOS

ŽVAIGŽDE 
VIRŠUM

roniana-s
Vaizduoja senosios Lietuves 

gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, šventės, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygą išlėkto DARBININKAS, 
374 psl., kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

ir su lietuviškos visuo-

J. Augaitytes 
koncertas 

WATERBURY, CONN.

Pabaltijo lietuvių moterų 
klubo tradicinis vakaras buvo 
spalio 14 šv. Juozapo parapi
jos salėje. Koncertinę progra
mą išpildė atvykusi iš Phila- 
delphijos solistė Juzė Augaity- 
tė. Jos pasirinktų dainų ir ari
jų švelnus išpildymas klausy
tojus maloniai nuteikė. Salėje, 
kaip retai būna, viešpatavo ty
la. Kiekviena daina publikos 
buvo palydėta gausiu plojimu.

Solistei gerai akomponavo
antrą šio rudenio kultūrinę po- Diana Papievytė - čampienė 
pietę. Paskaitą skaitys Pennsyl- 
vanijos univ. profesorius, dr. 
Antanas Salys, tema “Lietuvių 
kalba pavergtoje Lietuvoje ir 
sovietų kalbinė politika”. Po 
paskaitos užkandžiai ir kavutė.

(T«GJ

iš Storrs, Conn. Abi buvo ap
dovanotos gyvų gėlių puokštė
mis. Po koncerto buvo vaišės 
ir šokiai. Liko apie 200 doL 
pelno, kuris bus panaudotas 
lietuvių kultūriniams bei šalpos 
tikslams. (C.)

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ 
o? %

PER METUSPASKUTINIU NUTARIMU
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar teiefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui
THE

KINGS COUNTY
SAVING8 BANK 
A MUTUAL BANK 

kur JOmj pinigai tarnauja tik Jums!” 
IN BROOKLYN, N. Y.

Eastern Parkvray Office: 
939 EASTERN PARKWAY 

et Noetrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet

Brodway Office: 
135 BROADWAY at Bedford Avė

AmrodfontatB - Penktadieniai* 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

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

STaflfl 2-0076
IN NASSAU COUNTY 

MASSAPEOUA OFFICE: 
MICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE

MaaMpeRua, N. Y.
Monday to Frtday 10 A. M. - 4 P. M. 

Fridav Evenings « - 9 P. M.
PYramM 9-0100

Metnber Federal Depoutt Insurance C^rpcrauon



Įiž visurĮ
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PETRAS NORKELIONAS ®5 metų amžiaus.

BALFO DRABUŽIŲ VAJUS

Išrinkti Republikonai New Yorko mieste

LOUIS J. LEFK0WITZ

BALSUOKIME eilėje A

Rimvydas
Vytautas 

Kuprionis 
B. duriai

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke

Mielą pasikalbėjimą teko už
baigti. Pareiškiau, jog bus ma
lonu susitikti pagerbtuvių po
būvyje, kuris P. Norkeliūnui 
rengiamas spalio 29. Palinkė
jau sveikų bei šviesių metų ir 
tam kartui atsisveikinau.

tas rengiamas Chicagoje, Jau
nimo namuose, lapkričio 11.

KURIE —
ATSTATYS MIESTO FINANSINI TOBULUMĄ

Kan. dr. J. Končius, Balfo 
pirmininkas, praneša, kad Vo
kietijoje yra dar apie 1,500 vai
kų, nuo 1 iki 16 metų amžiaus. 
Kai kurie iš jų gauna iš vo
kiečių valdžios pašalpą, tačiau 
jos dažnai neužtenka nei mais
tui. Todėl Ralfas parūpina iš 
Amerikos valdžios maisto pro
duktų ir siunčia lietuviams j 
Vokietiją. Vokietijos valdžia 
gerai žino, kad žmonės negali 
pragyventi iš gaunamos šalpos, 
ir valdžia apmoka transportą 
už Balfo siunčiamą maistą ir 
drabužius.

— Algis Budrys pakviestas 
trejiem metam vyriausiu redak
torium į leidyklą Regency Book, 
Evanston, Illinois.

HARTFORD, CONN.
Skautų vakaras

Trumpa, bet Įvairi ir Įdomi 
meninė programa, staliukai bei 
skautų ir skaučių tėvų komi
teto gerai paruoštas bufetas su
darys tikrai linksmą ir malonią 
nuotaiką, šokiams gros vienas 
iš geriausių šios apylinkės or
kestrų. Vakaras bus lapkričio 
4 d., 7 vai. vakare Hartfordo 
lietuvių parapijos mokyklos sa
lėje (Capitol ir Brood g-vių 
kampas). Lauksime visų!

Rengėjai

Bet yra ir šeimos rūpės- te, ji turi jau penkis vaikučius 
- lyg norėjau teisinti. — tarp 14 metų ir pusantrų. Yra 

ištekėjusi už medicinos daktaro. 
Trejus metus buvo slauge jū
ros daliniuose. Baigus Roches- 
terio universitetą.

— Motorų Dirva, Liet. Kat. 
Moterų S-gos mėnesinis žurna
las, yra sulaukęs 45 .metų. Pir
moji redaktorė 1916 buvo U. 
Jakubauskaitė - * Daukantienė 
iš Worcester, Mass. Dabar re
daguoja D. Vaikutytė - Murray 
iŠ Chicagos.

Balfo centre, kur sutelkia
mi drabužiai, paaiškėjo, kad kai 
kurios kolonijos atsiunčia vi
sai nudėvėtus drabužius. Jie 
vartojimui netinka, bet už jų 
atvežimą reikia mokėti. Nuošir
džiai prašome duoti tik tokius 
drabužius, kurie tinka naudo
jimui. Nesigailėkite ir avalynės, 
baltinių, lovos apklotų. Šią va
sarą, būdamas Vokietijoje, ma
čiau, kaip jie laukia Balfo dra
bužių siuntos. Žmonės iš vaka
ro sustoja eilėse, kad gautų ge
resnį švarką ar kitą apdarą.

— Ir kiti padeda. Daug pa
dėjo čiapas, Apanavičius, Šu
kys. Bet, žinote, daug kur tas 
pats: padirbėja ir sako, kad da
bar kitų eilė. Kai kitų nesiran
da, vis būna “mano eilė” ...

— O kieno buvo sumanytos 
tos lietuvių dienos?

— Turėjo parapija skolų, tai 
su Ziotkieūe ir a. a. Pikūnu

Petrą Noricoliūną, vieną iš 
žymiųjų ankstyvesnės kartos 
lietuvių Rochesteryje gerai pa
ėsta lietuviai ir nelietuviai — 
latviai, estai, lenkiu, vokiečiai, 
vengrai. Kitados jam reikėdavo 
ieškoti pažinties miesto ir fe- 
deralinėje valdžioje. Dabar jis 
pasiteiraujamas miesto pareigū
nų, o šen. Kenneth B. Keating 
ir kongresw. Judy Weiss yra jo 
geri pažįstami. Besiruošiant mi
nėti to žymaus lietuvio sukak
tį, aplankiau jį 1006 Clifford 
Avė. — anam garsiam name, 
kur buvo kun. J. Kasakaičio 
klebonija. Pirmiausia

prisiminėm praeit), 
nes kiekviena sukaktis turi sa
vo šaknis prabėgusiose dieno
se.'Petras Norkeliūnas pąstebė- 
jo, kad jo tėvai kadaise iš Kau- 
nijos atsikėlė į Virbalį, nes 
badmečio dienomis ten buvę 
daugiau duonos, šeimoje augo 
7 broliai ir 3 seserys. Šeima 
buvo gerai tautiškai susipratu
si, grynai lietuviška. Namie ne
stigo lietuviškų kalendorių, 
laikraščių ir knygų, bet ėmė 
stigti duonos kasdieninės. Bro
liam ir seserim reikėjo skirsty
tis, ir Petras Norkeliūnas, dar 
būdamas 17 metų, atsidūrė

Kanados Montrealyje, 
kur įstojo į technikos mokyklą 
ir dvejus metus mokėsi. Iš mo
kyklos 1919 išėjo savanoriu į 
Kanados kariuomenę. Pradžioje 
pėstininkuose, o paskui inžine
rijos batalione 12 mėnesių ko
vojo Europoje su vokiečiais. 
Karui pasibaigus, grįžo atgalios

NKW BR1TA1N, CONN. 
Bronislovą Mičtunfonę

palydint amžinybėn ...
New Britaino šv. Andriejaus 

parapija ir lietuvių kolonija 
spalio 15 atsisveikino su viena 
ryškiausių iš šios vietovės as
menybių. B. Mičiūnienė nuo 
jos atvykimo į Ameriką (1913) 
iki paskutinės dienos buvo lyg 
ašis, apie kurią sukosi parapi
jos organizacijų, labdaros ir 
lietuviško veikimo judėjimas. 
Ji organizavo įvairias lietuviš
kus parengimus, išvykas į vie
nuolynų piknikus, pirmininka
vo ir sekretoriavo keliose orga
nizacijose tretininkų, rožan
čiaus, katalikių moterų, Susivie
nijimo ir k. Karo metu buvo 
viena iš niekad nepavargstan
čių drabužių rinkėjų, jų rūšiuo
toja ir išsiuntėja.

Jos namuose lankytojų su 
visokiausiais reikalais taip pat 
niekada netrūkdavo: vienai rei
kia iš “krajaus” gautą laišką 
paskaityti, kitai reikia parašy
ti, trečiai reikia padėti kurioj 
nors įstaigoj susikalbėti ang
liškai ir tt.

Ji karžygiškai nešė “Gold 
Star” moters garbę, nes 1943 
karo metu žuvo jos vienintelis 
sūnelis, aviacijos karininkas 
Vitalis. Jo atminimui įsūnijo 
keletą Afrikos juodukų vaikų, 
iš kurių vieną pakrikštijo sa
vo sūnaus vardu.

Nuėjęs bažnyčion visada gir
dėjai MiČiūnienę savo stipriu 
balsu traukiant lietuviškas gies
mes. Atrodo, kad su jos mirtim 
laidojame senųjų lietuvių taip 
brangias, garbingas ir įvairias 
lietuviškas tradicijas. Naujieji 
ir senieji ateiviai gerbėme ją 
gyvą ir labai gailimės jos ne
tekę-

O kas galėtų išreikšti skaus
mą likusio vyro Antano, kuris 
neteko ištikimos draugės, švie
sios, energingos ir linksmos 
žmonos.

Žemė priglaudė, kas jai pri
klausė, o mums liko šviesus 
atminimas ir sektinas pavyzdys.

New briteniškiai

— Čiurlionio galerijoje Chi
cagoje lapkričio 4 atidaroma 
paroda, kuri tęsis iki lapkričio 
12. Dalyvauja australų grupė 
ir iš Chicagos latvių, ukrainie
čiu grupės. Australų grupėje 
yra 11 dailininkų (australų, es
tų, latvių ir vienas lietuvis), 
latvių grupėje — 7, ukrainie
čių — 6. Viso išstatoma 84 
kūriniai. Parodos proga išleis
tas katalogas, kurio įžangą pa
rašė Mikas Šileikis.

Mūsų miesto įstaigose atidengti didžiausi skandalai: 
Gatvėse pavojinga ne tik moterims bet ir vyrams; 
nesaugu parkuose ir pajūry; mokyklose randama ne
tvarkos. — TIK GERAS ŠEIMININKAS GALI SU- 
TVARKYTI NEW YORKĄ - L J. LEFKOW1TZ 
tinkamiausias New Yorko Mero pareigoms. Kilęs iš 
neturtingų imigrantų šeimos išėjo teisių mokslus. 
Turi patyrimo įstatymdavystėje bei teisme eilę metų 
eidamas vyr. New Yorko valstybės prokuroro parei
gas. Yra tinkamiausias sutvarkyti pašlijusius New 
Yorko reikalus. Jis pasamdys 6.000 naujų policmonų 
ir pašalins suktybes. Rinkim L. J. Lefkonltz j merus!

pasiūlėme klebonui surengti 
lietuvišką pikniką. Iš tų pikni
kų ir išaugo tradicinės lietu
vių dienos, juo labiau, kad ir 
kitos tautybės jas ruošė. Jau 
yra surengtos 28 tokios dienos.

— Bet Jūs rūpinatės ir Va
sario 16 minėjimais?

— Vasario 16 buvo minima 
visą laiką. Dabar tuo rūpinasi 
Alto - Balfo skyrius, kuriam 
man tenka pirmininkauti jau 
21 metus. Telkiama lėšų Lietu
vai laisvinti ir varge savo bro
lius paremti Nelaisvė ir vargas 
yra skaudūs dalykai.

— Taip, skaudu netekti lais
vės. Kaip jūs patyrėte apie 
Lietuvos nelaimę?

— Iš radijo, iš laikraščių, — 
atsakė drebančiu baisu ir ap
siašarojo. — Nežinojome, ką 
daryti. Spietėmės apie kleboną 
kun. J. Bakšį, laukėme nurody
mų. Gal bus įdomu žinoti, kad 
vokiečiam užėmus Klaipėdą 
(1939), protestavo ir vietos Ge
dimino dr-ja. Kai bolševikai sa
vo raudonąją armiją įgrūdo į 
Lietuvą, tai tie “gediminiečiai” 
atsakė: “Dabar Lietuva lais
va” ... Matote, kaip*jie supran
ta laisvę.

— Taip, mes gerai pažįsta
me ir bolševikus ir jų talki
ninkus. O, sakykite, iš kur Jūs 
sužinojote, kad daug kas nuo 
bolševikų pabėgo į Vakarus?

— Išsamiai viską papasako
jo kun. J. Končius, Balfo pir
mininkas. Rochesterio lietuviai 
per Balfą bėgliam sušelpti su
aukojo 10,000 dolerių. Buvo 
raginama juos kviesti Ameri
kon, parūpinti buto ir darbo 
garantijas. Labai daug gelbėjo rime dirbti savo tautai.

BALSUOKIME už L J. LeftowHz j merus • BALSUOKIME už visus Republikonų kandidatus t 

ALJL AMERICAN COMM1TTEE, UTHUAN1AN DIVISION

buvęs klebonas kun. J. Bak
šys. Mudu su žmona esame dvie
jų lietuvių sponseriai. Man iš 
tėvynės išblokštų žmonių var
gas pažįstamas dar iš pirmojo 
Didžiojo karo. Beje, būdamas 
tada kariuomenėje dar paste
bėjau, kaip kiti kariai myli sa
vo tėvynę ir rūpinasi savaisiais. 
Mano pasiryžimą tai dar labiau 
sustiprino: “Neapleisk savo tau
tos ir savųjų!”.

— Ar su savais niekada ne
tenka susipykti, lietuviškąjį 
darbą bedirbant ir besisielojant 
Lietuvos laisvinimu? — ne
kukliai paklausiau

— Nereikia rūstintis, jei kas 
ir pakritikuoja. Gera kritika 
gerai. Susipykti ir taip palik
ti — negalima. Lietuviai turi 
taikoje gyventi. Jei pasijuntu 
su kuo negerai pasielgęs, atsi
prašau. O svarbiausia — nenu
traukti lietuviško darbo. Jei ne- 
siras kam, vadovausiu Altui - 
Ralfui, kol Lietuva bus laisva 
arba kol pajėgsiu.

— Dar pajėgiate dirbti?
— Esu piano dirbtuvių 

no skyriaus prižiūrėtoju, 
žiūrėti darbas nesunkus, 
pavargstu. Jei vadovybė pagei
daus, dar pasiliksiu.

— O jeigu tektų vėl viską 
iš naujo pradėti? — buvo keis
tas mano klausimas.

— Dirbčiau Lietuvai dar 
daugiau ir geriau. Yra dabar 
naujai atvykusių veiklių žmo
nių. Sielojasi Lietuvos nelai
me, dirba, kiek išgali. Bęt yra 
ir tokių, kurie tolsta nuo savo 
tautos. Nusiperka namus kaž
kur tolybėje. Sunku juos suras
ti ir priprašyti lietuviškam dar
bui. Taip neturėtų būti. Visi tu-

PAUL A. FINO jau sep- ^||B——.. 
tinti metai kongresmanas. 
Jis Kongrese dažnai pasi- ĮįĮĮM 
sako Lietuvos laisvės rei- Om _ 
kalu. Baigęs St. John's uni- 
versttete teisių skyrių. 1938 ; B 

m. tapo advokatu; 1943-44 ||BL 

m. buvo vyr. New Yorko 
valstybės prokuroro padė- M 
jėju. 1945-1950 buvo New B 

Yorko valsL senatorium. ■ A
Patyręs teisininkas, kon- I 

gresmanas -- jis tinkamas

New Yorko tarybos pirmi- PAtit A. FINO 
ninku. — Balsuokim už jj! j tarybos prezidentus

B!^^ rrf^B J J- GILHOOLEY tinka- 
Bį&C, - ' II rniausįa-s miesto kontrolie- 

I riaus pareigoms. Jis nuo 
S pat jaunystės dirba. Dirb- 
B damas iiėjo mokslus. Tar-
■ navo karo laivyne 1942-45 
B m. Išėjo atsargon laivyno 
M leitenantu. Septynerius ir 
B P’1-'* met4 buvo Darbo pa-
I sekretorium. Pravedė nau- 

ja Fed. Employecs VVork- 
3 men s Compensation pro-

.,'J| grama. Eidamas augštas
__ pareigas Washingtone už-
C" ——gfi Mtamavo pasitikėjimo ir

B buvo parinktas kandidatu
"“'"B 1 ',ew Yorko miesto kont-
■ rolierius. Jis pažįsta Ncw

Yorko reikalus. Su žmona 
JOHN J. GILHOOLEY Joscphine Ann augina 5

j kontrolierius * vaikus. Už jj balsuokime!

Teisingai tvarkydami miesto reikalus padidins biznio ir 
darbo galimybes
Pagerins gyvenimą senesnio amžiaus piliečių
Modernizuos eismo kontrolę'ir pagerins susisiekimą
Pagerins tarnybą sveikatingumui
Padidins poilsio ir kultūringų pramogų vietas parkuose ir 
pajūry.

VOKIŠKŲ Hi-Fi 
GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA o TELEFUNKEN 
Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
iki 7 vai. vak. • MOsų įstai
goje nemokamai gausit trum
pų bangų radi© programas.
German Hi-Fi Cen+ėr 
1574 3rd Avenue (tt Street) 
N. Y. City — AT 9-SSM

Anglijos Londoną, 
kur susipažino su Emilija Kiš- 
kyte, įsimylėjo ir vedė. Jos tė
vas buvo gerai pramokęs ang
liškai, padėdavo lietuviam teis
me. Motina iki mirties namie 
kalbėdavo tik lietuviškai; mirė 
sulaukusi 90 metų. Abu jaunie
ji 1919 išvyko Montrealin ir 
įsijungė į veiklų darbą šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoje ir 
Vytauto klube, kuriam P. Nor
keliūnas vadovavo. Susilaukė ir 
šeimos — dukters Elenos. Visi 
trys 1923 persikėlė į

Amerikos Rochestorį, 
kuriame gyvena jau arti 40 me
tų, čia P. Norkeliūnas taip į- 
augo Į lietuviškąjį darbą, kad 
iš jo neišjudinamas. Jis — pa
rapijos komiteto patikėtinis, šv. 
Jurgio pašalpinės dt-jos nuo
latinis pirmininkas, Alto — 
Balfo jungtinio skyriaus vado
vas, lietuvių dienų organizato
rius ir tt. Toliau besikalbėda
mi, užkliudėme įvairius klausi
mas, kurie lietė

lietuvišką jo veiklą, 
man vis klausiant o jubiliatui 
kukliai atsakinėjant.

— Tai kaip čia yra? — pa
klausiau. — Vis jūs organizuo
jat lietuvių dienas. Kodėl kiti

— Chicagos bępdruomenės 
apskrities valdyba ir marijo
nų rėmėjai ruošia pagerbtuves 
kun. dr. V. Bagdonavičiui ir 
kun. K. Vengriui, kurie šie
met susilaukė 25 metų kuni
gystės sukakties. Pagerbtuves 
bus lapkričio 5 d., 5 vai. vak. 
Martiniųue restorane.

PATAISYS LIGUISTĄ MIESTO MOKYKLŲ SISTEMĄ

KOVOS PRIEŠ APGAVIKUS IR PRIGAVIMUS
NAIKINS MIESTO PADUGNIŲ KVARTALUS
DARYS VISKĄ, KAD SUSTABDŽIUS JAUNIMO NUSI
ŽENGIMUS.

Antai, poniai Norkeliūnienei 
gali būti ir nuobodu ir sunku, 
kai lietuviškais reikalais taip 
daug apsikraunate.

— O ne, — tuojau atsiliepė 
ponia Norkeliūnienė. — Kai 
Petras vis išvažiuoja, aš skai
tau knygas. Man labai patinka 
skaityba. Duktė su savo šeima 
aplanko ir ją aplankome. Žino-

skaitys paskaitą pranciškonų 
gimnazijoje Kennebunkporte 
Kristaus Karaliaus minėjime; 
Minėjimą ruošia ateitininkų 
kuopelė.

— Elena Juknevičienė iš Cfii- 
cagos išrinkta į naująją Liet. 
K. Federacijos centro valdybą. 
Jos pavardė Darbininke buvo 
apleista, aprašant Federacijos 
kongresą Detroite spalio 21-22,

— Andrius Kuprevičius, pia
nistas. ir jo sesuo Elena Kup- 
revičiūtė - Bergienė, smuikinin
kė, pakviesti koncertui Cohim- 
bus, Ohio. Koncertas bus lap
kričio 6. Koncertą rengia Co- 
lumbus simfonijos orkestro rė
mėjai.

— Atpigintu knygę Hd 90 
proc. galima įsigyti iš Gabijos 
leidyklos, kuri paskelbė metinį 
knygų išpardavimą. Sąrašai 
siunčiami parašius adresu: Ga
bija. 87-85, 95 St., Woodhaven 
21, N.Y.

DARBININKAS kitą sa
vaitę dėl Visę Oventpję Šven
tės ir Vėlinię Jšeis tik vieną 
kartą. Bus Hlehtas savaitgalio, 
lapkričio 3 dienos numeris.

— šv. Alfonso lietuvių pa
rapija Baltimorėje, vadovauja
ma energingo ir uolaus klebo
no prel. Liudviko Mendelio, 
yra pirmoji visoje diecezijoje 
savo aukomis misijom. Visas 
kitas parapijas pralenkia nepa
lyginamu skaičiumi. Baltimorės 
diecezijos laikraštis “Catholic 
Review” spalio 13 skelbia, kad 
tarp 75 parapijų, kurios misi
jom surinko daugiau kaip 1,000 
dolerių, šv. Alfonso parapija 
stovi pirmoje vietoje su 105, 
225.58 dol. Ką tai žymi, gali
ma spręsti iš to, kad antroje 
vietoje eina šv. Elzbietos pa
rapija su 17,299.70 ir dar trys 
tarp 14-10 tūkstančių. Taigi, 
šv. Alfonso lietuvių parapijos 
įnašas yra keleriopai didesnis 
už bet kurią kitą parapiją.

— Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos naują Centro valdy
bą sudaro: dvasios vadas kun. 
dr. I. Urbonas, pirm. Jonas 
Račkauskas, vicepinn. jaunučių 
reikalam Birutė Miniataitė, vi
cepinn. stovyklų ir kursų rei
kalam Kęstutis Bagdonas, ko- 
resp. sekr. Danutė Kraučeliū- 
naitė, prot. sekr. Zina Jurėnai
tė, ižd. Vita čerškutė, užsienių 
reikalų vedėjas Algis Norvilas. 
MAS Centro valdyba primena 
visoms kuopoms prisistatyti 
naujai Centro valdybai ne vė
liau lapkričio 1.

— Lietuvių Fondo organiza
cinėms ir technikinėms išlai
doms padengti aukojo: dr. A. 
Razma 100 dol., dr. 
Sidrys 50 dol., dr. 
Tauras 10 dol., J.
10 dol. ir dr. A. ir 
20 dol.

— Balfo vakaras ir koncer-

LOS ANGELES, CALIF., dailijŲjų menų klubo susirinkime spalio 7 sėdi 
iš kairės prof. P. Raulinaitis, prof. M. Biržiška ir prof. K. Alminas.

Nuotr. L. Briedžio
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PARBIHt

zimos
PATERSON, N. J.

Sužadėtinės kerštas

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas

KUN. JONAS KINTA, parapijos klebonas.

PETRO LISAUSKO

Mes mokame
Kiekviena sąskaita ligi

$10.000.00 BROOKLYN 6, N. Y.
apdrausta Federalinėje

Valdžios Įstaigoje

ant vi$v taupymo sąskaitų

Pinigus padėti ir atsiimti

apmokame pašto išlaidas.

and Loan Association RAY’S UQUOR STORE

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for VVeddinga and Parties 

Stt Grand Street, Brooklyn 11. N. Y. — TeL Stagg 2-4328

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

4040 ARCHER AVENUE • CHICAGO 32, ILL.
Phone: CL 4-4470

no, kuris ta proga naujosios 
baįiyfios statybas .paaukojo 
500 doL, prel. J. Balkūnas, km. 
B. Ramanadskas, O.F.M. Garbės 
diakonais buvo New Yorko 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. J. Gurinskas ir Our 
Lady of Lourdes parapijos kle
bonas kun. Wenerka.

Romos viename laikraštyje 
pasirodė toks skelbimas: “Pra
šau atsiliepti tą jaunuolį, kuris 
praėjusi šeštadienį mane už
kalbino prie “Ispanijos laiptų”, 
buvo malonus palydėti ir atsi
sveikindamas pabučiavo. Jeigu 
tuojau neatsiliepsi, tai aš bū
siu priversta tekėti už savo su
žadėtinio”.

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUV4 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedtjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

Kas galėty vieną moteriškę 
aprūpinti darbu?

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

tai netektų greit svetimtau
čiams, lietuviai, ypač naujai at
vykusieji neturėtų rūpintis tik 
savim, o padėti lietuviškoms 
įstaigoms ir jas lankyti.

Vakare 6 vai. Alexander Ha- 
mifton - viešbutyje įvyko ban
ketas, kurį trumpu žodžiu ati
darė jubiliejinio komiteto pir
mininkas Antanas Gudoms. Vai
šės buvo pradėtos klebono kun.

ty derk F. Jonės. Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
ir Patersono Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės vardu sveikino 
A. Masionis. Ypatingai gražų 
sveikinimo žodi pasakė prel. 
J. Balkūnas. Jis ragino para- 
piečius nieko nesigailėti sta
tant Dievo namus ir atiduo
dant Jam, kas geriausio, už vi
sas tas malones, kurias iš Die
vo gauname. Kartu sveikino ii 
parapijos kleboną kun. Kintą, 
kuris šiais metais švenčia savo 
kunigystės sidabrinį jubilėjų.

. Prašymas W. Churchilliui
Vienoje-JAV mokykloje bu

vo skaitoma Winstono Chur- 
cbillio, buv. Britanijos prem
jero, parašyta knyga “Istorija 
angliškai kalbančių tautų” (His- 
tory of the English - Speaking 
People). Po pamokų grįžęs 14 
metų berniukas savo tėvam pa
sisakė:

— Mokytojas mums patarė 
parašyti autoriui po laišką.

— Manau, kad Churchillis 
labai nusidžiaugs, — pastebė
jo’ tėvas.

— Nežinia, — suvėpleno 
berniukas.— Kai kurie iš mū
sų jį prašėme, kad daugiau 
knygų nerašytų.

— Kodėl?
•— Jas reikia skaityti.

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

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

šio laikraščio puslapiuose 
skaitėme, kad Patersono šv. 
Kazimiero lietuvių parapija 
rengiasi švęsti savo 50 metų 
sukaktį. Atskiro asmens gyve
nime per pusę šimto metų vis
ko* atsitinka — jis daug išgy
vena. daug nuveikia. Tai ką be
kalbėti apie tokios organizaci
jos, kaip parapija, nuveiktus 
darbus. Todėl tą sukaktį pa
minėti buvo rengiamasi visu 
rimtumu.

štai ir spalio 15 — jubilė- 
jaus diena, švariai išvalyta, 
gražiai gėlėmis papuošta bažny
tėlė. čia, kaip, visados, daugiau
sia pasidarbavo veikliosios pa- 
rapietės — Barbora Vyčienė, 
Veronika Matonienė, Occipinti 
ir kt. Jos niekad nepavargsta, 
nors jau ir sveikata ir amžius 
gerokai slegia. Bažnytėlė pilna 
žmonių, nuotaika visų pakili. 
Visi susikaupę laukia įžengiant 
mūsų ganytojų — vietos vysk. 
J. McNulty ir vysk. V. Brizgio. 
Jis čia pirmą kartą, daugelio 
visai nematytas. Suskambus 
varpams, sugaudus vargonams 
ir chorui užgiedojus “Ecce sa- 
cerdos magnus”, su procesija 
Įžengė į bažnyčią abu ganyto
jai. Negausus skaičiumi choras, 
vedamas muz. V. Justo, tą die
ną giedojo tikrai puikiai. Ne
vieno parapiečio skruostais nu
riedėjo džiaugsmo ašara, pa
mačius lietuvį vyskupą. .

Iškilmingas mišias aukojo 
vysk. V. Brizgys. Arkikunigu 
buvo prel. M. Kemėžis, diako
nu kun. J. Pakalniškis, subdia- 
konu kun. V. Pikturna, cere- 
mohijarijum kun. kleb. J. Kin
ta. Mišiose dalyvavo Paterso
no vyskupas J. McNulty, jo pa
lydovas šv. Stepono lenkų pa
rapijos klebonas prel. Wrziczo-

Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation

TAUPYKITE CHICAGOS SENIAUSIOJE LIETUVIŲ 

TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖJE

Pokylio metu buvo pagerbti 
prie rezervuoto jiems stalo pir
mi šios parapijos kūrėjai. Be 
to, buvo pristatyti jubilėjinio 
komiteto ir banketui rengti 
komiteto nariai ir šiuo metu 
parapijoj veikiančių organįza-

(nukeltaį8psl.)

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Įdomi programa

Washingtone radijo ir tele
vizijos redaktoriui Lawrence 
Laurent laikraščio “Post and 
Times Herald” viena moteris 
paskambino aiškindama ir 
klausdama:

— Vakar aš žiūrėjau televi
zijoje vaidinimo “Didysis mies
tas” (Big Town). Programa bu
vo labai įdomi ir žavi, bet ne
sulaukiau pabaigos. Sakykite, 
kuo viskas pasibaigė?

— O kodėl tamsta nežiūrė
jai iki galo?

— Aš užsnūdau, ir progra
ma pasibaigė.

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigu investacijoa. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.'
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N; Y. Tel. VI7-4477

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood) 

Tel. EVergreen 2-6440

Reikėtų tą vargšę aprūpinti 
darbu. Tada liktų tiktai vyrai 
bedarbiai.

J. Kintos malda. 'Prie vaišių 
stalo matėsi kongresmanas Ch. 
Joelsoh, miesto majoras Graves, 
Passaic County derk F. Jonės, 
prel. J. Balkūnas, prel. M. Ke- 
mežis, prel. Ig. Kelmelis, ku
nigai — Dobrovolskis, Budrec- 
kas, Matusas, Aleksiūnas, To
toraitis, čekavičius, Pocius, 
Šernus, Masiulis, Demikis, Gied- 
gaudas, Ramanauskas, Jankus. 
Dabušis. Pakalniškis.

Auksinio jugilėjaus proga pa
rapiją sveikino prel. M. Kemė
šis, kongresm. Joelson, miesto 
majoras Graves, Passaic Coun-

PRANAS BRUCAS. savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

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

klebonui kun. J. Kintai, ište- ■ 
sėtų savo dideliam darbe sta- M 
tant naują bažnyčią.

Mišioms pasibaigus. į para- TĖ/* ftR*N^,l4Ku.s G’EO®*U 
piečius prabilo vysk. V. Bnz- 
gys. Jis pirmiausia pasveikino 
seniau atvykusius lietuvius, ku
rie pastatė bažnyčias. Tai tie 
gerieji žmonės, kurie neturėjo 
didelio mokslo, bet dideles šir
dis ir protą. Pasidžiaugė, kad 
patersoniečiai ryžosi statyti 
naują bažnyčią ne kažkur už 
miesto, kaip dabar visi daro, 
bet pasiryžo pagražinti ir at-

I naujinti senojo miesto kampe
lį. Bėgimas į priemiesčius Ame
rikos miestams pranašauja tam
sią ateitį. Reikia stengtis pa
senusias miesto dalis atnaujinti. 
Daug lietuvių pradėjo neauko
ti lietuviškoms statyboms, nes, 
girdi, -jž 50 metų vistiek teks 
svetimtaučiams. Gali taip atsi
tikti. Bet dar bus laiko ir 
mums tais pastatais džiaugtis 
ir jais naudotis, o svetimtau
čiai žinos, kad tai lietuvių pa
liktas paminkiau O kad visa

■ ~ Sandara (spalio 13) rašo, kad 
“šioje šalyje yra ir taip vadi
nama chroniška bedarbė, kuri 
nepranyksta ir aukšto gerbū
vio metu”. Tai turėtų būti la
bai ištverminga ir ilgaamžė mo
teris.

Pamokslą sakė kun. Pranciš
kus Giedgaudas, pranciškonas. 
Tai pirmasis kunigas, kuris šio
je parapijoje gimė, buvo pa
krikštytas ir aukojo pirmąsias 
mišias. Jis pasveikino Paterso
no šv. Kazimiero parapiečius ir 
pasidžiaugė, kad irgi kilęs iš 
šios parapijos. Jis didžiuojasi, 
kad pirmųjų parapijos kūrėjų 
sąraše rado savo motinos ir 
jos brolių pavardes. Jo pamoks
las buvo neilgas, bet daug pa
sakantis, svarus. Jis taip pat 
pasidžiaugė kleb. J. Kintos 
nepaprasta energija ir pasiry
žimu pastatyti naują mūrinę 
bažnyčią. Parapiečiam linkėjo 
padėti klebonui ištęsėti dide
lius darbus ir parapijos bei 
bažnyčios niekados neapleisti. 
Savo vaikam ir vaikaičiam vi
sados priminti, kad jų tėvai ir 
seneliai buvo krikštyti ir pri- 

KUN. VYTAUTAS demikis, pa- ėmė Pirm^ komuniją šv. Ka- 
rapijos vikaras. zimiero lietuvių bažnyčioje.

Po to kalbėjo Patersono vysk. 
J. McNulty. Jis pareiškė, kad 
lietuvių parapija ir jos puikiu 
klebonu visuomet didžiuojasi. 
Jam visuomet malonu dalyvau
ti lietuvių tarpe. Apgailestavo, 
kad Lietuva, kuri visados buvo 
ištikima Bažnyčios duktė, da
bar kenčia komunizmo vergiją. 
Bet gerasis Dievas jos neapleis 
ir ji vėl bus laisva. Parapijai 
gi linkėjo, kad vadovaujant

SaM vestuvims, Ir kito
kiom* pramogoms. Be to. 
duodami polaidotuvinlal 
pietos. Pirmos rOfles He- 
tuvHkas maistas prielna- 
memlg kainomis.

Iš tikro, nuostabi ši šalis: 
nedarbas paliečia tik vyrus, o 
iš moterų tėra viena “pastovi 
bedarbė”. h

1f

Km norėtų skelbtis Darbininke 

prašomas skambinti: 

GLenmore 5-7281

PIERCE TRAVEL AGENCY
Let Pierce — “Pierce Your Travel 
Needs to Anyvrhere” — Land - Sea 
-Air. Anywbere-Anytime. Package 
Vacation to Calif.-Hawaii-Caribean 
- Europe. Round the World Cruises.

.59 East 161 Street, Bronx 51
JE 6-0503 GY 3-6464

PAINTING

PAINTING CONTRACTOR
INTERIOR - EXTERICft 

Spraying homes outside with spe
cial material. 10 Year Guarantee. 
Rėasonable prices — Clean VVork. 

BO 8-7758

OIL BURNER

- EFFICIENCY HGATING 
A APPLIANCES

565 Tonnelle Avė.. Jereey City. N. J. 
institutional Directore! Oive a Thought 
to the Cold Days Ahead and Save on 
Heating Bitls. Keep Heat Up and Fuei 
Costs Oown this Winter. Eacy monthly 
payment plan. SpeciaJ consideration to 
Religious Institutions. — OL 3-6700.

VVATERPROOFING

HENRY SPIELBUEHLER 
263-18 Hillside Avė. 

Florai Park. L.I. N.Y. 
Only General Electric products used 
Special consideration to Religious 
Institutions ....................... Fl 3-8000

AMICO WATERPROOFING
Waterproofing Specialists 

Painting - CauiKing - Cement Coat- 
ing. Special consideration to Reli
gious Institutes. All Work Guaran- 
teed. -- 89-47 163rd St., Jamaica, 
L. I. Tel. • EV 6-9240 - RE 9-4900 

(24 hour Service)

-

CONTRACTORS

P. & J. CONTRACTORS 
BRICK & CEMENT VVORK 

Plastering - Garages - Institutions 
Free Estimates Given 

Special Consideration to 
Religious Institutions 

AS 8-9109

SOUND ELECTRIC
Licensed Electrical Contractor 

ATTICS - BASEMENTS WIRED 
220 Service Priced Right

Special Consideration 
to Religious Institutions

FL 2-4515 ............. SU 5-6426

DISPLAY

OSSINING LAWN MOVVER 
SERVICE, INC.

, 25 Camp Wood Rd., Ossining. N. Y. 
Expert Repairs — Ali Types of 
Mowers. Sales & Service of profes- 
sional machines for institutions. 
Special consideration to religious 
institutes. — John Dykstra, pres.

Wllson 1-2749

FRED G. MacKENZIE, INC.
107 Reade St.. N.Y.C. — Only au- 
thorized RIXON Door Check Sales 
& Service. All makes Door Closers 
repaired;- tempered glass door main- 
tenance. Fast dependable Service. 
Special consideration to religious 
institutions. A Fleet of Trucks On- 
The-Job Service. Tel. BA 7-6852.

Bemardini Cast Stone Co.
3451 DeLavalle Avė., Bronx 

Specializing in: STEPS - WINDOW 
SILLS - ČOPINGS. Special con
sideration to Religious Institutions.

FA 4-7064

EXCELLENT USED 
MINK COATS.......$200.00

NATŪRAI. MINK STOVĖS 
LIKĘ NEW $110.00

PERSIAN LA M B COATS ___$150.00
All Merchand>.«e 5 Year Guarant** ROSALLE FURS 

178 North Avė.. New Roch-lle, N. Y. 
<opp. Arnold Conrtable)

Op<-n Mon. and Thurs. 9 A.M. to 9 P.M. 
Other days until 6 P.M.

Sacred Vessels
• REPAIRED
• REFINISHED
• REGILDED

(Ecclesiastical Approval)

Items left on Monday — ready Jt>y 
Friday. Complete plant & facilities 
on premises. Manufacturing all es- 
sentials for the Catholic Church. 
Inspection invited.

Phone

• PAUL PAPA
BEekman 3-4600

GENERAL CHURCH GOODS 
CORP.

40 Worth SL, N. Y . C.

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

Telefonas: Vlrginia 3-3544



..........’ ■

RESTAURANTS

HOTELS

mėzaU, Mizara; Stucky, Bud*
VACYS STKPONIS

mūnų. Pasikeitus vadovui, jau 
antrą kartą iš eilės matome 
aikštėje kovojantį .vienetą. Be

eitas Illinois pirmenybes laimė
jo mūsų meisteris Povilas Taut-

LAK : Ventos SC 1:1. ĮUR

Ir vėl LAK futbolininkai iš-

‘ New York Dining at its Best" — 
GILHULY'S Reeuiurant ana Bar. 
729 8Lh Avė. (at 46 SU), N. Y .C. 
EstbL 1833 — Deūcious tomeheons 
dc JJtoners aerved to nomenke -at- 
mospnere. Daily and Sunaay. Con- 
vement to Couseunu Tneaires and 
Su Patricks CaibedraL special con- 
atderauon to reug. groups; accoui- 
modaies 15-60 peopie. J u 2-9oO/.

HOTEL AMERICA
145 West 47th Street, N. Y. C.

300 Fireproof Rooms. Completely 
renovatea. Newly decorated. 21" 
TV — Free radio. Restaurant - Va- 
let - Beauty parlor - Barber stop. 
Free parking. Special consideration 
to religious groups. TeL CO 5-63U0.

STAKE CASINO

83 University PL, vat 9tL SL) NYC 
Charcoal PU Guided Menue — r ree 
3 Hour Parking — Special consi- 
deraUon to Keugious uroups^ TeL;

AL 4-7499

BRIRFIELD H^TEL
215 West 83rd Street, N. Y. C. 
Reftoed Friendly Atmosphere 

Transits Accommociated
TV available. Daily - Weekly and 
Monthly Rates. ....... .. TR 4-6400

HONE HONE RESTAURANT

1731-33 Flatbush Ave^ Brooklyn 
(Comer Avenue *J*)

Out Going Orders - EXOTIC CHI- 
NESE D1SHES tastefully created 
by Mr. Chiu (fomerly of Trader 
Vic’s). — Special Luncheon from 
85f up. _ .... .... OE 8-7371

TeL: APplegate 7-0346 Sav. ▼. SELENIŲ |P

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

NAUDOKITĖS PROGA!

tos šachmatininkų su meisteriu 
Tautvaftu, Zujum, Palčuusku,

TOPLACR, 
YOttR AD SIUNTINIAI I LIETUVI

‘ fiVENOV FBOGA

nustelbė skaudus įvykis. Pirmo 
kėlinio pradžioj nelaimingo su
sidūrimo metu mūsų gynikui 
Staroliui nulaužta koja. Sužeis
tasis nugabentas ligoninėn. /

LAK šį kartą žaidė tokios 
sudėties: Czere; Kailis, Staro-

zhara. Mūsiškiai ir vėl vedė gy
nybos žaidimą, kuris be trupu
čio būtų mum atnešęs pergalę. 
Labai gerai laikėsi Bagdonas, 
tą dieną žaidęs jau antrąsias 
rungtynes. Teigiamai išspren
dus vidurio saugo problemą, da
bar pasigendame šoninių puo
likų. Jaunų žaidikų nepatyri
mas, karščiavimasis mums ir 
neleido sugriebti dviejų taškų.

Antro kėlinio visą pusę lai
ko teko žaisti dešimčiai. Už 
kalbas iš aikštės pašalintas mū
siškis turėjo laiko "pergalvoti, 
kad prieš teisėją niekada ne
laimima. Yonkers vis labiau 
perėmė iniciatyvą. Vėl pasi
karščiavus, gautas nereikalin
gas baudinis ir pasekmė išly
ginta. Teisėjas, be to, neuž
skaitė mums dviejų įvarčių, ir 
to baudinio drąsiai galėjo ne
duoti. Mūsų įvartį pasiekė Re- 
mėza L apėjęs priešininko vi
durio saugą.

Rezervinė, atrodo, turi stip
rių vyrų, bet tik iš išvaizdos. 
Komanda pradžioje vedė, bet 
antrame kėlinyje praskydo. Ki
ti vyrukai, atrodo, buvo atėję

Veda K. Merkis

Boston Sunday Globo, spa
lio 22 d. paminėjo Algį Makai- 
tį iš So. Bostono lietuvių klu
bo, pasidalinusį antrą vietą su 
dr. Gostelli, C. Grossguth ir 
D. Scheffer, didžiojo Bostono 
šachmate} pirmenybėse; visi jie 
sukorė po 4-2 tš.

B. kl. varžybose dalyvavo ki
ti du lietuviai jaunuoliai: Algir
das Leonavičius 16 m. ir Ra
mūnas Girnius, 16 m. Abu už
baigė lentelės vidury.

mės apginti turimą čempiono 
titulą.

Vengrijos čempionas Portisch 
didžiajam Bledo turnyre įveikė 
Sovietų čempioną Petrosianą. 
Čia toji partija Baltais žaidė 
Portisch, juodais — Petrošiau. 
I.d42f6 2. c4c5 3.d5e5 4. Žc3 
d6 5.e4g6 6.Rd3Rg7 7.h3a6 
8.2ge22bd7 9. Rg5Bb8 10. a4 
h6 H.Re3h5 12.Vd22g8 13. 
(M>Rh6 14.R:R2:R 15. a5b6 
16.a:bB:b6 17. 2dlKf8 18.Rc2 
Kg7 19. Ba3 Ve7 20. Ra4 2f6 21. 
Be3h4 22. f42h5 23. f:e5V:e5 
24. b3f6 25. 2f2 Vg5 26. Vėl 
2f7 27.2d3 2e5 28. Ždf4 2:2 29. 
2:2 Bh7 30. Vdl Kh6 31. Be2 
Be7 32. Bef2Bbb7 33. KhlKh7 
34. Vėl f5 35. Be2f:e4 36. B:e4 
Kg7 37. Va5Rf5 38. B4elŽd3? 
39. 2:2 R:2 40. Vc3+ su figū
ros laimėjimu. Juodi pasidavė. 
Taigi, ir didieji meisteriai nė
ra laisvi nuo “žioptelėjimu”.

D tO R t O S 
KING COLfe'KfcbTALlRANT

1527 VViHiams Briage Rd. (Cornei 
Roplar xiroux. lUtoau - Ame-
rivan Resiauram. cateįuig co iimc- 
Uons to our compieieiy new Regina 
Rootn. Special consioerauon to re
ligious Oroups. .......— TA 2-938U.

BRESLIN HOTEL
29th Street & Broadway 

Near Penn Station 
Transits - Pemianents. 450 Rooms; 
Radio - TV Low weekly ■& monthly 
rates. Special consideration to re-' 
ligious groups. — Tei. MU 5-9600.

LA MARCHAL Supper Club, Ine.
Announces Ule Opening Oi ils 

RESTAURANT - BAR
Bar at 837 Nostrand Avė. (Comer 

- President), RKlyn; Restaurant at 
1200 President su, Bmyn. Featur- 
ing Business Mens Luncn 11 AJ4. 
- 2 P-M. — PR 3-8892 - PR 3-9139.

BROADWAY CENTRAL HOTEL

in Greenwich Village 
at 673 Broadway — N. V. C. 

SINGLES - DOUBLES
Special VVeekly Rates. Special con
sideration to Religious Uroups. TeL 

OR 4-5300

sudarė specialius papigintus vertingus 
SIUNTINIUS

Pasinaudokite šia tikrai reta proga paremti aavo arti
miesiems. — Užsakyti siuntinius galima pas bendrovėB 
atstovą

]ONĄ DAUGIRDĄ
837 Union Avė. • Brooklyn 11, N. Y. • M. EV 7-lM»

Reikalaukite medžiagų pavyzdžių

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau seaono kainos
• 40% nuolaiuos vokiškiems Slaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admlral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

kvalifikuoto techniko .

Darbo valandos: kasdien iki 7 vaL vak.; penktad, iki 9 vaL vak.

Brooklyno pašto viršininkas 
praneša, kad jau reikia rengtis 
Kalėdoms ir į tolimesnes vie
tas išsiųsti siuntinius. Į arti
muosius Rytus ir Afriką iš- 

Rungtynės su Harvardu. Lap-išsiųsti iki lapkričio 1, Euro- 
kričio 3 d. Bostone prasideda 
tarpklubinės rungtynės. So. 
Bostono lietuvių piliečių drau
gijos šachmatininkai pirmąjį su
sitikimą turės su Harvardo uni
versitetu pas juos (Leverett 
House, Dining Room).

Lapkričio 17 d. į South Bos
tono L. P. Draugiją atvyksta 
Lincoln - Sylvania. Rungtynių 
pradžia 7:45 v. v. Kas domėtų- 

_ ____ _______ ___ __ si, mielai kviečiamas aplankyti
pastovėti. Yonkers SC laimėjo tas rungtynes. Įėjimas laisvas. 

Chicagos Neries šachmatinin
kų sekcijos pirmininku išrink- 

* tąs vėl Vladas Karpuška, sek- 
Šį sekmadienį mūsų abi vie- rotoriumi — Aleksandras Zu- 

niiolikės žaidžia pirmenybių * j115- Susirinkime buvo aptarti 
rungtynes namie^ t. y. Bush- Amerikos lietuvių p-bių Cleve- 
wick HS aikštėje Irving ir Put- landė reikalai. Iš Chicagos ren-

BANQUETS - WEDDINGS 
SUC1AL FUNCriOMS

FORT SGHUYLER INN
50 Fennyneid Avė., Bronx, N.

TA 2-9455
Special constderauon to Religious 
Groups. ....__— Free Parking.

Y.

HOTEL MANSFIELD
12 West 44th Street, N. Y. C.

Near Times Sq. - U. N. - Radio City 
- St. Patricks Cathedral Empire 
State Bldg. Newly decorated rooms 
& Suits. Keasonable rates. Special 
consideration to religious and other 
groups. Ext. 5   -— M U 2-5140.

322 Union Avė.

Liguor Store, Ine.,
Brooklyn 11, N. Y.

EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
NURSING HOME

Kokiais batais

ROMAN FUNERAL CHAPEL
ko- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FLOOR SERVICES
4:1 (1:1). 1113 Mt Veraon Si.

FLOOR WAXING

ROOFERS

Road

58-02 Myrtle

RELIGIOUS NOTICE

I DO roofing myself cheap. Ali re- 
pairs. Stop any leak. Caulking 
siding, gutters, Storin wofk. Free

pon iki lapkričio 10, Pietų ir 
Vidurio Amerikon iki lapkričio 
10. Oro paštu kalėdinius siun
tinius prašoma išsiųsti gruodžio 
pradžioje.

given to religious institutions.

Alfons. AMityville 4-2151.

LAURA PARKER Nursing Home
153 Meadow Lane

New Rochelle, New York
NE 2-7509 NE 2-6110 

Personalized Service — Chronic - 
Aged - Post Operative - Convalescents
Donald L. Redner, Owner & Director

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Algirdas Starolis guli Wyckoff 
Heights ligoninėje, kuri yra 
tarpe Stockholm St., St Ni- 
cholas Avė. ir Stanhope St, 
Ridgewoode, N. Y. Atletas

...... and
VACUM MACHINES

GRIPSHOLM RESTAURANT
Ine.

324 EAST 57th STREET 
NEW YORK 22, N. Y.

F i nešt Swedish Smbrgasbord
Luncheon. - Cocktails - Lhnner

AIR COOLED PL 9-6260

(Commercial) 
Reasonably priced. Special consi
deration to Religious Institutions.

Associated Maintenance Co.
16 Hudson St., N. Y . C., BA 7-5699

Rezervinės pradeda 12:30, 
pirmosios 2:30.

Starolis ligoninėje

Graymoor Friars
Graymoor - Garrison, N. Y.

PLEASE SEND ME WITHOUT 
OBLIGATION YOUR LTTERA- 
TURE IN REGARD TO PRIEST- 
HOOD - BROTHERHOOD.

Name
Age
City .

PADĖKA

Mūsų mylimam tėveliui, uoš
viui ir tėvukui

TeL:

EDWIN — $16.95 
su šiltu pamušalu vyriški 

batai

nam Avė. kampas, Ridgewoo- 
de. Priešininku yra Kollsmann 
SC — labai kietas vienetas. Mū
sų pirmajai komandai paskuti
nėse rungtynėse gerai pasiro
džius, lauktina aštrios kovos.

o

Pereitą sekmadienį futbolo 
rungtynių metu sužeistas Al
girdas Starolis. Nuvežus į ligo
ninę, paaiškėjo, kad yra lūžę 
dešinės kojos du kaulai. Su
žeistasis turės kurį laika išbūti 
ligoninėje. Starolio pasiges ne 
tik sportininkai, bet ir lietuviš
ki šeštadienio vakarai, kuriuo
se jis grodavo savo orkestre. 
Visi linki jam kuo greičiausiai, 
dar prieš vestuves, pasveikti.

A. A. JONUI ŠIMUKONIUI 
miras, giminėms, draugams, pa
žįstamiems už pareikštą užuo
jautą žodžiu ir. raštu, už užpra
šytas šv. Mišias ir už palydėji
mą į kapus reiškiame visiems 
nuoširdžiausią padėką. Gilią pa
dėką reiškiame E. ir E. Noa- 
kams, R. ir L. Šidlauskams, A. 
ir J. Kregždžiams už jų didelį 
nuoširdumą ir gilų atjautimą 
liūdnose mums valandose. Kun. 
A. Račkauskui už rožančiaus 
atkalbėjimą, kun. J. Pakalniš-

patenkinti
Dažnai būna rūpesčių, 

kius pirkti batus ar batelius, 
kurie būtų ir patogūs, ir gra
žūs. Daug vyrų ir moterų turi 
ilgas darbo valandas stovėti., 
Nėra ko stebėtis, kad skundžia
si nuovargiu, kojos įskausta. 
Galima tą nuovargį sušvelnin
ti, avint patogius ir kartu gra
žius batus. Seniai žinoma, kad 
tokius batus gamina Salaman
der — didžiausi batų fabrikai 
Vakarų 
sandaliai, 
Šliurelės, 
moteriški 
tinka bet 
rie iš tų 
mi ‘kojų gydytoju’. Kokias ko
jas beturėtum, avėdamas to
kius batus ar batelius, nėjusi 
jokio spaudimo net ir ilgo sto
vėjimo metu. Be to, jie yra iš
tvermingi, nes gaminami iš gry
nos odos. Tad Salamander 
daug kas avi ir Amerikoje.

Salamander New Yorke turi 
dvi krautuves: Yorkvillėje — 
335 East 86th St., N. Y., ir

KINGSTON RESTAURANT
Dining in the ftoest tradition “-

Two Cocktail Lounges. Unexelled 
Facilities for Weddings - Banguets 
- Communion Breakfasts. Special 
consideration to Religious Groups.

1181 Morris Avė., Union, N. J. 
MU ^S37 (NJ.)

ped-e-flous Supper Club. Gracious coun- 
try dining since ‘1888. Charming eoektail 
lounge. Italian American cuisine. compl. 
facilittes for weddings. banquets. priv. 
parties; dancing veekends. Luncheon 
ll:30-3pm: dinner from 5:30; Sun. from
1 pm. 708 Mountain Blvd., Watchung. 
N.J. Directions: W. on Rt. 22 to North 
Plainfield. turu right to Watchlung. a- 
round circle follow signs to Warrenville
2 miles. PU 5-0111. Bill VFilliams. Host.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

Europoje. Gaminami 
namie nešiojamos 

įvairiausi vyriški ir 
batai ir bateliai. Jie 
kokiai kojai. Kai ku- 

: batų tiesiog vadina-

74 Providence Street

pus; laidotuvių direktoriui Ste- krautuvėse jums patarnaus pa- 
phen Aromiskiui už nuoširdų tyrę pardavėjai ir pardavėjos, 
patarnavimą, ir visiems, bet Patars kokius batus pasirink- 
kuo prisidėjusiems, palydint ve- ti ir avėti. Salamander batai ir 
lionį į amžino poilsio vietą. bateliai yra ne tik patogūs, 
-Al^nla. Simufomi, w Mm fr moderniai, pritaikinu 

laikui, (sk.)

State

W1LUAM J. DRAKE 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

South Orange Avė. at Hanover 
Florham Park. N. J.

A Favorite for Distinctive Dining. Here 
you are invited to dine graciously in a 
friendly atmosphere of old Americana. 
A delightful. background in which to 
enjoy good food, flawless service and 
ccrdial hospitality at reasonable prices. 
Special consideration given to religious 
groups. Luncheon - Dinner. F R 7-1871

PL 4-6757
WORCESTER, MASS

PL 4-1165

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

DIDŽIAUSIAS BATŲ FABRIKAS VAKARŲ EUROPOJE

Batai - bateliai su šiltais pamušalais avėti gatvėje 
nuo $9.95 iki $19.95

BETTY — 617.95 
šiltu pamušalu moteriški 

bateliai

K
-■‘f

110-04 Jamaica Avenue Richmond Kili 18. N. Y.

TeL VIrginia 6-1800

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis
— nau jose patalpose —- 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą 

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

Aptarnauja NEW BRTTAIK, WATERBURY ir HARTFORD, CoML

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avbrub — TbL YA ^-1741*2 

4330-34 South CoRfomia Avė. — TeL LA 3-0440 - 9852 

Amtndance patarnavimas dieną ir ndk^

$5.98 $5.98
i vilnos batai 
vilna.

Tlkros odos padai 
Dydtto 86-42

Kupranugario vilnos 
kambarinės kurpės 

100% vilna 
Dydžio 36-47

VJie^kvmai paktu skubiai iSpddomi 
Nemokami katalogai siunčiami pareikalavus 

(pridedama 75 centai pašto išlaidoms)
MMHKA&EYANS

SALAMANDER
t

Tarp 1 ir 2-oe Avenue 
Tek; EN 9-3045

56-02 MYRTLE Avenue 
RMgevrood - Brooklyn 

TeL EV 1-3727



ŽINIOS
WAGNER THEATER 

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
KaM atldara: Penktadieniai* 6 vai. P P 

Šeštadieniai* jki filmo* pateiKo* 
Trečiadieniai* — 12 vai. dieno* 
Penktadieni, spalio 27, iki — 
Trečiadienio, lapkričio 1, 1961

Pirmą kartą Brooklyne spalvota 
Tilma pilna gyvybės ir džiaugsmo 

“DER SCHWARZE BLITZ” 
Vaidina: Toni Sailer, Oliver Grimm. 
M. Perschy. D. Schoenherr ir kt.

Briedinė filmą: 
“Der Zigeunerbaron”

•Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga 
■naaauatianit:auai:aHiniiiti«i«ii*uia«uan«iw«i«iiai«:;ii4

Apreiškimo par. mokyklą ap
lankė Brooklyno diecezijos sta
tybos įstaigos pareigūnas G. 
E. McCarthy ir katalikiškų mo
kyklų inspektorius Rev. Antho
ny F. Antinėlio. Apžiūrėję mo
kyklą ir naujai joje įrengtą 
priešgaisrinę apsaugą, abu die
cezijos pareigūnai atsiuntė pa
rapijos klebonui kun. N. Pa
kalniui padėkos laiškus, kad 
mokinių apsaugai taip rūpestin
gai viskas įrengta.

Katalikų studentų sąjungų 
vadovybių suvažiavimas šaukia
mas lapkričio 3-5 Nazareto Col- 
lege, Rochester, N. Y. Suvažia
vimą šaukia Pax Romana šiau
rės Amerikos kontinento komi
sija, kuriai priklauso JAV ir 
Kanados katalikų studentų są
jungos. Suvažiavime dalyvaus 
Pax Romana pirmininkas dr. 
V. P. Vygantas ir SAS atstovai.

Angelų Karalienės parapijos 
Amžinojo Rožančiaus draugija 
metiniame susirinkime spalio 
22 nutarė surengti laimėjimų 
vakarą lapkričio 12 d. 5 vai. 
popiet. Valdyba perrinkta ta 
pati: pirm. Ona Sijevi&enė, 
(ji drauge ir raštininkė), vice- 
pirm. Ona Panatauskienė, pro
tokolų raštininkė Marijona Ma- 
sioriienė, kasininkė Uršulė šar- 
kauskienė, vėliavos prižiūrėto
ja Ona Buivydienė.

J. Ginkaus užkandinėje gali
ma įsigyti bilietų į pranciško
nų vienuolyno jubilėjinę vaka
rienę, kuri įvyks gruodžio 10 
d. 6 vai. Apreiškimo parapijos 
salėje.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas rengiamas lap
kričio 25 Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne. Kalbą pasa
kys prel. Jonas Balkūnas.

Ramovės rytinio pakraščio 
aštuonių skyrių suvažiavimas 
įvyksta spalio 28 Atletų klubo 
salėje. Posėdžiai prasideda 1 
v., vaišės ir pobūvis ten pat

Lietuvių Bendruomenė perka namus
Praeitos savaitės gale Lietu

vių Bendruomenės New Yor
ko apygardos valdybos nariai

Alto Ncw Yorito skyriaus su* ir visa eilė suinteresuotų as- 
siriiikimas šaukiamas penkta* menų apžiūrėjo pastatą Wood- 
dietoį, spalio 27 d., 8 v. vakare havene, N. Y., ir nusprendė, 
Lietuvių Atletų Klubo patalpo- kad jis būtų tinkamas namas 
se, 1332 Halsey St, Brooklyn New Yorko lietuvių kultūriniam 
27, N. Y. Visų organizacijų at-. 
stovai prašomi dalyvauti

Tretininkų Kongresėlis 
PhiiącMphijoje

Šį sekmadienį (spalio 29) 
vai. popiet šv. Jurgio par. baž
nyčioje Philadelphijoje įvyksta 
tretininkų kongresais. Kviečia
mi dalyvauti Philadelphijos lie
tuvių parapijų trėtininkai. Kon- 
grėsėlį globoja parapijos kle
bonas kun. dr. V. Martusevi- 
čius. Iš Brooklyno pranciško
nų vienuolyno ten vyksta T. 
Petras Baniūnas ir T. Gedimi
nas Jočys.

3

centrui. To centro tikslas būtų 
burti visą lietuvių kultūrinį ju
dėjimą.

Namo kaina — 24,000 dol. 
Sprendžiant iš susidariusio en
tuziazmo, atrodo, nebūtų sun
ku šią sumą surinkti. Keletos 
asmenų iniciatyva praėjusios 
savaitės* gale tam reikalui jau 
sukelta apie 4000 dol. pažadais. 
Numatyta pinigus telkti pasko
los būdu.

Statybos specialistai apžiū
rėję namą, priėjo išvados, kad 
yra pakankamai gerame stovy-

Šv. Kazimiero parapijos sukaktis

8 v. v.
Apreiškimo parapijos Šv. 

Vardo draugijos nariai prašo
mi spalio 29. Kristaus Karaliaus 
Šventėje, dalyvauti gausiai 
šventose mišiose ir Šv. Vardo 
vyrų parade 2:30 v. popet Keap 
ir Grand St. ext. kampos.

Richmond Hill, N. Y. par
duodamas 3 šeimų namas, ap
šildomas alyva; žemės sklypas 
40 x 100, garažas dviem auto
mobiliam. Kaina 34,000 dol. 
Teirautis tel. VI 7-2500.

je ir kad jo kaina nėra per 
aukšta.

Name yra dvi salės, kurių 
kiekvienoje telpa apie 120 žmo
nių; vienas kambarys, kuriame 
tilptų apie 40 žmonių; 9 gyve
nami kambariai, dvi virtuvės, 
drabužinė, visi patogumai. Pu
sė namo medinė; naujai pri
statyta pusė — mūrinė.

Spalio 24 Alberto Petrausko, 
tarpininko, įstaigoje buvo LB 
New Yorko apygardos valdybos 
posėdis ir buvo nuspręsta na
mą pirkti ir paliktas užstatas. 
Lapkričio pradžioje bus pasi
rašyti pirkimo dokumentai ir 
bus paskelbta, kada visuomenė 
galės apžiūrėti namą. Lietuvių 
nuosavybėn namas pereis tik? 
sausio mėnesį, kada iš namo iš
sikels dabar ten gyveną žmo
nės.

Posėdyje pirmininkas Anta
nas Maceika pateikė projektą 
įstatų, kaip tvarkyti namą, gi 
Antanas šetikas paskaitė pa
jamų — išlaidų sąmatą. Posė
džiui sekretoriavo Zenonas Jū- 
rys. R. Kezys

PREL. PR. VIRMAUSKIS

. Baltų koncertas Imis spalio 
27, penktadienį, Jordano salė
je; Koncerto programoje gir
dėsime latvių smuikininkę Nor
ma Auzin. Tai yra viena iš pa
jėgiausių latvių smuikininkių, 
gimusi Amerikoj. Norma Auzin 
muzikines studijas pradėjo sa
vo vaikystėje, vėliau baigė Jul- 
liard School of Music. 1951 sa
vo pirmąjį rečitalį surengė 
Brooklyne. o 1953 debiutavo 
New Yorke, garsioje Carnegie 
salėje, kur susilaukė labai šil
tą publikos priėmimą ir la
bai gerą muzikos kritikų įver
tinimą. Be to, yra turėjusi ei
lę koncertų Kanadoje ir Ame
rikoje. Bostono ir apylinkės 
lietuviai prašomi nepraleisti 
retos progos. Kas dar neįsigi- 
jote bilietų, bus galima gauti Girnius. Meninę programą iš- 
prie įėjimo. Studentams seri
jinis bilietas kainuoja tik 2 dol., 
o į atskirus koncertus po 1 dol.

Šv. Petro par. choras rengia 
viešą pobūvį su šokiais. Pobū
vis įvyks šeštadienį, lapkričio 
11 d., 7:30 vai. vak. liet, pi
liečių klubo salėje. Programą 
atliks parapijos choras, solistas 
St. Liepas. Poetas P. Lember
tas skaitys savo ir kitų Bosto
ne gyvenančių poetų kūrybos. 

Jonas ir Bronė Venckai spa
lio 29 švenčia 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves. Su
kaktuvininkų intencija jų vai
kai užprašė mišias spalio 29 d. 
7 vai. ryte.

Prof. Ignas Končius, išėjęs 
į pensiją, išvyko iš Bostono į 
Waterbury, Conn., gyventi pas 
savo sūnų Liudą.

Anthony Shallna, Lietuvos 
garbės konsulas, sunkiai susir
go-

Vyčių gražus parengimas bus 
lapkričio 25 d., šeštadienį, 8 
vai. vakare liet. pil. klubo sa
lėje. Mūsų vyčius reikia vi
siems lietuviams remti, nes jie 
uoliausiai dirba gerus lietuviš
kus darbus.

gia masinį susirinkimą lapkr. Antanas Mažiulis, grįžęs iš li-

. Prel. Pr. Virmauskiui pagerb
ti pobūvyje kalbės dr. Juozas

86th CASINO THEATRE
210 East 86th St. • REgent 4-0257 
New York, N. Y. BU 8-0561

Penktadienį, spalio 27, iki — 
Ketvirtadienio, lapkričio 2, 1961 
Visų pageidauta spalvota filmą 

“GRAEFIN MARIZA" 
pagal to paties vardo Emerich 

Kaiman operetę
Vaidina: Rudolf Schock. Christine 
Goerner, G. Philįpp, Hans Moser... 

Briedinė filmą:
"Rosen blūhen auf dem Heidegrab” 
ir naujausia Vokietijos savait apžvalga

Algimantas Kezys, S. J. ir 
Bruno Markaitis, S. J. yra pa
ruošę spaudai knygą “Mišios”. 
Tėvai jėzuitai neturi pakanka
mai lėšų šiai knygai išleisti, to
dėl kreipiasi į. geraširdžius lie
tuvius, prašydami piniginės pa
ramos. New Yorko lietuviai, no
rintieji šiam tikslui paaukoti, 
gali savo auką įteikti Eug. Ke- 
zienei, 130 Hendrix St., Brook- 
lyn 7, N. Y. tel. AP 7-3244. 
Lietuvių Katalikių Moterų Dr- 
jos 19 kuopa šios knygos iš
leidimui paremti šeštadienį, 
spalio 28, 3 vai. aukščiau mi
nėtu adresu rengia laimėjimų 
vakarą ir arbatėlę. Visos narės 
ir joms prijaučiančios prašo
mos dalyvauti. Traukiniu va
žiuojant, reikia išlipti Van 
Siclen Avė. stotyje (BMT Ja- 
maica Line).

New Jersey demokratai ren-

pildys muz. Juliaus Gaidelio va
dovaujamas trio: St. Daugėlie
nė, Irena Mickūnienė ir Irena 
Žukauskienė. Solo dainuos so
listė Stasė Daugėlienė. Visas 
pelnas skiriamas šv. Petro pa
rapijos mokyklos remontui. Bi
lietus galima gauti Onos Ivaš- 
kienės baldų krautuvėje ir lie
tuvių piliečių klube. Pobūvis 
bus lapkričio 5 lietuvių pilie
čių klubo salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Laisvės Varpo koncertas la
bai pasisekė. Klausytojų buvo 
per 600, o visiems suteikė pa
sigėrėjimo, džiaugsmo pirma
eiliai mūsų solistai St. Baras, 
D. Stankaitytė ir J. Vaznelis, 
dainavę lietuvių kūrinių ir taip 
pat iš garsiųjų operų. Nepapras
tas numeris buvo visų trijų so
listų sudainuota Ch. Gounod 
Fausto operos kalėjimo scena. 
Akomponavo muzikas J. Kačins
kas. Vakare buvo Laisvės Var
po pobūvis liet. pil. klube.

Lietuviai kaip menininkai 
dalyvaus Tafts kolegijos Bos
tone mokykliniame parengime 
lapkričio 6 d., pirmadienį, B 
vai. vakare. Dalyvaus ir Bos
tono lietuvių tautinių šokių

YUcon8-83l0 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Delkatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street)
New York 28, N. Y.

Prieinamlausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokė jimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVaŠKIENES

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutes, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Off. Tel.: AN 8-4618 
Res.: AN 8-5961

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARM AKAUSKAS)

3 d. 8:30 vai. vak. State Armo- geminės ir namie sustiprėjęs, sambūris, Onos Ivaškienės va
ry, Sussex Avė., Newarke, N. vėl pradėjo dirbti lietuvių En- dovaujamas.
J. Susirinkime bus pristatytas ciklopedijoje.
Richard Hughes ,kurį demokra- Pranas Lembertas pasveikęs 
tai nori rinkti New Jersey gu- vėl dirba savo profesijoje, o 
bernatorium. Rinkimai bus lap- jo žmona Monika savo namuo- 
kričio 7.

Kiekvienas lietuvis demokra
tas privalo šiame susirinkime 
dalyvauti, nes bus atskiros vie
tos kiekvienos tautos žmonėm. 
Nepalikime jų tuščių. Parodyki
me, kad ir lietuviai yra suin
teresuoti Amerikos politika.

Susirinkime dalyvaus Rūtos 
ansamblio choras. Bus ir lietu
viški tautiniai šokiai. Jokūbas 
Stukas yra lietuvių sekcijos 
pirmininkas. Visi lietuviai yra 
prašomi dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas. Jokių rinkliavų ne- 

sos komisijos ir žymių asmenų, bus. (sk.) 
vyskupų, parapiečių, organizaci
jų bei biznio įstaigų parapijai

(atkelta iš 6 psl.)

cijų pirmininkai: šv. Kazimiero 
draugjos Jonas Sprainaitis, šv. 
Onos — O. Obelevičienė, so- 
daliečių — M. Aleksaitė, Šv. 
Rožančiaus — V. Matonienė, 
šv. Vardo draugijos — V. Pa
kinkis, Lietuvos vyčių — D. 
Dutkutė, choro vedėjas V. Jus
tas, choro pirmininkė O. Obe
le vičiūtė ir CYO — V. Sta-

■ naitytė.
s Banketo metu M. Zelenienė
■ ir V. Justas padainavo po tre- 
. jetą dainų.

Banketą pravedė jubilėjaus 
komiteto pirmininkas A. Gudo- 

į nis ir komisijonierius Juozas 
Jokubavičius, kuris trumpai pa- 

’ * pasakojo anglų kalba parapijos 
istoriją. Banketo komisijos var
du tarė trumpą žodį jos pir-

jusiems prie banketo pasiseki
mo ir išreikšdamas viltį, kad 
su Dievo pagalba statybos dar
bai eis pirmyn ir bus įvykdy
ta taip, kaip buvo numatyta.

Banketą užbaigė kun. V. De- 
mikis, sukalbėdamas maldą.

Kun. J. Švagždys, kuris bu
vo trečiasis šv. Kazimiero par. 
klebonas, dėl nesveikatos ne
galėdamas dalyvauti, auksinio 
jubilėjaus iškilmėse, pasveiki
no parapiją raštu ir naujosios 
bažnyčios statybai atsiuntė 50 
dol.

Jubilėjaus proga buvo išleis
ta knyga, surašyta parapijos 
ir visų organizacijų istorija, 
duotas sąrašas visų pirmųjų 
parapijos steigėjų, surašytos vi-

se E. Broadway kaip specialistė 
turi atsidariusi “Monika” plau
kų taisymo salioną.

Moterystės sakramentą šv. 
Petro bažnyčioje spalio 24 pri
ėmė Liudvikas Gražulis su Jo
ana Vasiliauskaite.

Išnuomojamas gražus kamba
rys pirmame 
315 So. 4to 
Kreiptis Mrs. 
EV 4-(2626.

Mūsų spaudos rėmėjam Onai mininkas Antanas Juškaitis. jų bei biznio įstaigų parapijai 
Bartkienei iš E. Granby,' Conn., Baigiamą žodį pasakė klsb. sveikinimai. Leidinys gausiai 
už 25 dol. auką, ir Andriejui kun. J. Kinta pasidžiaugdamas iliustruotas nuotraukomis. Kny- 
Goodell iš San Francisco, Ca- parapiečių ir net svetimųjų * gos viršelį piešė V. Cižiūnas, 
lif., paaukojusiam 14 dol., la- talka statomai bažnyčiai, dėko- o prie išleidimo daug pasidar- 
bai nuoširdžiai dėkojame. dainas visiems komitetams ir bavo stud. Al. šaulys.

Darbininko Administracija atskiriems asmenims, prisidė-

aukšte moteriai 
St., Brooklyne. 
U. Katulis, teL

Barb. Paež.

RUDENS BALIUS
LAPKRIČIO IŠ D.

modernioje RIDGEWOOD LANES saleje
(Kampas I r v i n g Avė. irCovert St. — šalia Lietuvių Atletų klubo)

PROGRAMOJE
MENINĖ DALIS
ŠOKIAI GROJANT STAROLIO ORKESTRUI

Patogus privažiavimas BMT Line iki Halsey Str. ir paskui tik bloko. 
Atvykusiems automobiliais daug vietos nemokamai pasistatyti mašinas.

ŠOKIŲ METU VAISĘS, SODE IR LEDAI — NEMOKAMAI
Bilieto kaina tik $2.50 Pradžia 8 vai. vakare
Savo atsilankymu paremkime sportuojantį jaunimą!

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Moterų Vienybės susirinkime 
spalio 17 ilgametė Newarko 
Moterų Klubo pirmininkė Ieva 
Trečiokienė papasakojo apie 
dainų šventę Chicagoje ir sa
vo kelionės įspūdžius po Kari
bų salas. Susirinkime buvo pa
gerbtos pirmininkė Helen Kul
bei ir Ieva Mikolainienė jų gim-

leva Trečiokienė tadienio proga.

Brangiam vyrui, tėvui ir uošviui bei seneliui
A. t A.

JUOZUI SABALIAUSKUI
mirus, žmoną Kotryną, sūnų inž. Antaną Sabalį su šeima 
nuoširdžiai užjaučia

Brangiam tėvui ir uošviui

Simas Sužiedėlis
J. Brazaitis su šeima 
Kun. V. Dabušis 
Paulius Jurkus su šeima

JUOZUI SABALIAUSKUI
mirus, sūnų inž. Antaną Sabalį su šeima nuoširdžiai
užjaučia

AterHninkų Sendraugių Sąjungom

Brangiam vyrui, tėvui ir uošviui

JUOZUI SABALIAUSKUI
mirus, jo žmoną Kotryną ir sūnų inž. Sabalį su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame

Liežuvių Fronto Bičiulių 
New Yorko Sambūris

Skautų tėvų pobūvis bus 
spalio 29, sekmadienį, 5 vai. 
vakare Bostono liet. pil. klubo 
salėje, o programa bus pačių 
skautų.

Pakrikštyta spalio 21 šv. Pet
ro bažnyčioje Edvardo Ruka 
ir Marijos Zaletskaitės - Ruka 
duktė Onos ir Pranciškos var
dais. Tėvai gyvena 76 Rad- 
cliff St., Dorchester, Mašs.

Mirė. Po gedulingų šv. Pet
ro bažnyčioje pamaldų palaido
ti: Vincas Kiškis (spalio 14) 76 
m. Velionis gyveno 98 Clare 
Avė., Dorchester, Mass. Nuliū
dime paliko žmoną ir tris duk
teris. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Petras Laudanskis (spalio 16) 
73 m. Velionis gyveno Natick, 
Mass. Palaidotas Bostono mies
to kapinėse.

Albertas Aleksevičius (spalio 
16) 37 m. Nuliūdime paliko du 
sūnus ir du brolius. Palaidotas 
miesto kapinėse.

Jonas Krasnauskas (spalio 25) 
70 m. Velionis gyveno 158 W. 
3rd St. Palaidotas šv. Marijos 
kapinėse.

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

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

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-92 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P*rkway Statton)

WOODHAVEN. N. Y.

Sutefklam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Virtinis 7-4499

*. m. spalio mėn. 19 dienos

naktį Austrijoje, Sobald -Halle,

po ilgos ligos mirt mylimas bro-

lis ir tvogeris

STASYS GESTAUTAS

Draugams Ir pažįstamiems pra-

neta nuliūdę:

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BAL8AMUOTOJAS

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną Ir naktį 

Nauja moderniika koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Boetono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Rslksle lįskite: Tel. TR 9-O494


