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Prezidentas spaudžia, kiek £ 87-jo Kor^reso 
ir varo akcijį už "pažangiųjų demokratų" Kongresu 
Kalifornija ir New Yorkas iaug lems.

Vatikano Mykolo Angelo sta- darys pertrauką, kad ganytąja! čionybę, pi 
Kalėdų galėtų grįžti į savo fcraš- čios sutarti 
tas. ’ masėytata

Nuo paskutinio Bažnyčios su- čionybę kM 
sirinkimo, kuris įvyko 1869-70 suaaikmti p 
Vatikane, dėl to ir vadinamas karuose vadinamas izidzmas no testuotų, 
Vatikano susirinkimu I, praėjo 
tokiu būdu jau 92 metai. Ano 
susirinkimo pagrindais spren
dimas buvo popiežiaus neklai
dingumo tikėjimo ir doros da
lykuose, kai juos skelbia ex 
catedra, pripažinimas. Tai bu
vo atsakymas į to amžiaus su
kilusią aštrią tariamo moksli- 

ateizmo bangą prieš krikš-

tytoje šv. Petro bazilikoje š. 
m. spalio 11, ketvirtadienį, po
piežius Jonas XXin, 261-asis 
šv. Petro vietininkas, iškilmin
gai atidaro visuotinį Bažnyčios 
susirinkimą. Tą momentą 550 
milijonų katalikų primins viso 
pasaulio bažnyčių varpai. Ati
darymo vaizdus perduos televi
zija per Telstar.

Sukeliaus į Romą apie 2500 
vyskupų ir kitų Bažnyčios dig
nitorių.

Amerikos delegacijoje bus 
240 asmeny* Jai vadovaus kar
dinolas Francis Spellmanas. Di
desnė už Amerikos delegaciją 
bus tik vietinė, italų.

Iš anapus uždangos, kaip jau 
pranešta, aiškios žinios yra apie 
tris kraštus: Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir Vengriją. Iš Lenki
jos išvyko kardinolas Wyszyns- 
kis su 13 vyskupų ir kitais pa
lydovais. Iš Vengrijos išleisti 
du vyskupai su palydovais.'

(N. Y. Times korespondentas 
iš Romos, pažymėdamas, kad iš 
kitų anapus uždangos kraštų 
vyskupai kalinami ar kitaip su
trukdyti dalyvauti, sumini tarp 
jų ir vyskupą Vincentą Bori- 
sevičių, Telšių vyskupą. Žinia 
netiksli, nes vysk. Borisevičius 
kalėjime nukankintas jau 1947. 
Korespondentai nieko nesako 
apie laiškuose iš Lietuvos už
simintus vyskupą P. Maželį ir 
kah. J. Stankevičių, kurie bū
sią lydimi kun. Butkaus, kuris 
buvo atsiųstas studijuoti į Ro
mą ir paskui paskirtas semi
narijos rektorium).

tylėjimu, ignoravimu, - ir jos kraštų bežeyč 
braukimu iš viešojo gyvenimo, siųsti ir savo 
B kitos pusės tai metas, kada 
tų visų persekiojimų ir krikš
čionybės ignoravimo akivaizdo
je yra pribrandinta atmosfe
ra, kurioje

pasMgstatna krikščionię vie-
mo

Atstovę Rūmę demonstraci
ja prieš teismą
Atstovų’ Rūmuose viršum pir

mininko kėdės įtaisytas auk
so raidėm įrašas: "In God We 
Trust". Tai padaryta kongres- 
mano Fred Marshal, Mino.
dem. siūlymu. Jis kalbėjo: per 
14 savo praktikos metų tarp 
Kongreso narių nesutikau as
mens su ateistinėm tendenci-
jom.

Vyriausias teismas būtų iš
aiškinęs, kad tai “prieš konsti
tuciją”.

-— Popiežius Jonas XXIII, 
spėlio 7 kalbėdamas Laterano 
bazilikoje, įspėjo, kad nežinia, 
kada baigsis Bažnyčios visuoti
nis susirinkimas.

Rytų Berlyne spalio 6 rytą 
buvo pašautas bėglys prie tu
nelio pagal amerikiečių zoną. 
Nuo rugpiūčio 21 dežuruoja pa
gal sieną vakariečių ambulan- 
sas, pasiryžęs padėti sužeistie
siem. Šiuo kartu dežuravo ang
lų ambulansas. Kai jis mėgino 
įvažiuoti, ryty Vokietijos mili
cija nuleido. Anglai nedarė pa
stangą prasiveržti jėga. Niekas 
nieko nedarė, nors sužeistasis 
ar užmuštasis išgulėjo prieš vi
sų akis apie valandą.

Vakarai yra pasiskelbę, kad 
jie rytų Vokietijos milicijos ne
pripažįsta, taigi jos įsakymų ne
klauso. Sovietai išmėgino, ar 
Vakarai tikrai neklausys ir 
bandys prasiveržti jėga pro ry
tų Vokietijos miliciją. Sulau
kė tai, ko norėjo. Vakarai pa
siųs protesto notą.

— Berlyne anglų ambulan
sas nesiveržė jėga Į rytų Ber
lyną dėl to, kad iš anksto bu
vo toks įsakymas.

— Vaisi, sekr. Dean Rusk 
spalio grįžo iš New Yorko į 
Washingtoną. New Yorke tarė
si su daugiau kaip 50 valsty
bių ministeriais.

— Brazilija pasirašė su So
vietais oro susisiekimo sutar
tį. Dabar sovietiniai lėktuvai 
galės tiesiai lankytis Brazilijo-

—Argentinos vyriausybė 
jau aiškina, kad peronistų or
ganizacija esanti demokratinė. 
Peronistai turi vilčių, kad jiem 
bus vėl leista veikti.

— Kipro salos kovotojų bu- ■
vęs lyderis, dabar vidaus rei
kalų ministeris, pareiškė nuo
gąstavimą, kad Kipro nepriklau- V|CN„ |t \ 
somybei gresia komunizmas. min. Veri mcumi.

laivyno attache, apkaltino šni
pinėjimu ir išsiuntė. Tai atsi- 
mokėjimas už tai, kad Amerika jų, Sovietų piliečių, ar misijos 
išsiuntė sugautus Sovietų šni
pus. To ir buvo laukiama.

— Persijoje spalio 5 vėl bu
vo žemės drebėjimas. Žuvo 6 
Rugsėjo 1 drebėjime žuvo 11, 
000.

Per 14 mėnesių, nuo laiko, 
kada Berlyne sovietai pastatė 
gėdos sieną, perbėgo iš rytų į 
vakarus 12,316, tarp jų 1000

— Mississippi dramoje iš pasienio sargybinių. Bėglių bu- 
538 maršalų buvo sužeisti 166. vo nušauta 36.

narių nuo 1953 iki dabar jau 
išvaryta 16 kaip sugautų šni-

’ Kongreso rinkimai jau tik, už' tarimus, nes * kitas Kongresas • 
mėnesio. Bus renkami visi 435 galibūti dar nepalankesnis.' 
tongresmanai, 39 senatoriai, James Reston tvirtina, kad pre- \ 

' " “ '~'u—-t—*-* zidentas nešiojasi su slogia
mintim, jog Atstovų Rūmai ga
lį tekti respublikonams, taip pat 
ir gubernatoriai atsakingiausio
se vietose: New Yorke, Penn- 
sylvanijoje, Ohio, Michigane ir 
Kalifornijoje. Tai. paraližuotų 
jo planus artimiausiem dvejiem 
metam. Dėl to prezidentas ir 
leidosi į. aktyvią rinkimų kovą' 
svarbiausiose * vietose, reikšda- 
masis ne kaip prezidentas, bet 
kaip partijos lyderis.
' Kennedy . kalba rinkikam, 

kad tari būti išrinktas ne tik 
demokratę, bet dar "pažangią*- 
jy demokraty" Kongresas, ku
ris paremtų jo planus. Rinki
mų kovoje jis ne tik pozity
viai kalba už ' “pažangiuosius 
demokratus”, bet stipriai puo
la respublikonus, kaltindamas 
juos už jo darbų “obstrukcio- 
nizmą”. James Reston (NYT) 
pastebėjo, kad 1960 lengviau 
buvo pulti E5senhowerio vyriau
sybę kaltinimais, kad jis “pra- 
.rado prestižą” dėl Kubos, ne
gu dabar. Tačiau ir po arti 
dvejų savo valdymo metų ko
vos taktikos Kennedy laikosi 
tos pačios, kaltindamas: “Buvu
si vyriausybė per aštuoneris 
metus nežiūrėjo lotynų Ameri
kos reikalų ir dabar turime už 
tai mokėti”..

Respublikonai atrodo mažiau 
išplėtoję akciją. Kiek daugiau 
krinta į akis jų akcijos vienas 
taikinys . ar rinkikai nori 
centralizuotos valdžias, kuri at
imtų iŠ jų iniciatyvą į valdžios 
rankas? Tuo kaltina siekiant

|FTA O l faRrlc - >sis Kongresas dar nepaleistas.
.\ - Prezidontas skubinasi išspausti

1 **> ' - 3 šio Kongraso kuo daugiau
i "Nauju visuotinių sudrinki- įsfrlymę, kurio būtę palankūs 
ov ūridnu gųM JtamioprogramaL Sakoma, kad ge-

tayčirts driy- Bažnyčiai staitaną, pa- riausiai jam išėjo su muitų 
g krip stebėto- pntaunsą, kuriuo spindėjo jo ' klausimu — gavo laisvas ran- 
r dėugeti* pm- gimtas". f -» kas prekybai su užsieniu tvar-
ta meta už ' Taip kalbėjo popfefiūs 1960 kyti. Visur kitur priimta tik 

n 14 lapkričio 13. Ir meldėsi taip dalis to, kas prezidento siekia- 
atetenr sutiko pąt, kad ateitų “naujos Sek- ma. Skubinasi gauti iš šio Kon- 
etegacijas. Vie- minės”, t y. Šventoji Dvasia. greso bent kompromisinius pri-

milijonų IrlByifaiiE
* Popiežiaus intenciją, kurią 

jis skyrė šiam susirinkimui, gar 
Įima įžvelgti jb žodžiuose apie 
Bažnyčios vidaus nuskaidrini- 
mą, atnaujinimą.

Kardinolo SpeHmano rezi
dencijoje, prie šv. Patriko ka
tedros, spalio 6 anksti rytą iš 
lauko pusės sprogo bomba.

PASITARIMAI SU GROMYKO 
NIEKO NEDAVĖ

N. Y. Times vedamajame ra
šo, kad valstybės sekr. Rusk 
pasitarimai su Sovietų min. Gro 
myko dėl Berlyno nieko neda
vė. Sovietai atsisako net nuo 
Amerikos siūlomo modus vi- 
vendi įtampai Berlyne atleisti. 
Laikraštis spėja, kad Ameri
kos ir Prancūzijos rinkimų me
tų Sovietai gali pastatyti Va
karus prieš naują įvykusį fak
tą (fait accompti), * rr tada 
Chruščiovas kvies prezidentą 
Kennedy ir Jungtines Tautas 
įvykusį faktą priimti.

PREZIDENTAS GAVO, 
KO NORĖJO

Senatas ir Atstovų Rūmai su
tarė kompromisą dėl paramos 
užsieniam — 3.9 bilijonus. Tai 
vienu bilijonu mažiau, nei vy
riausybė norėjo. Tašau, atsi
žiūrėdama į buvusią opoziciją, 
vyriausybė patenkinta tiek lai
mėjusi. Leista vyriausybei duo
ti ir ūkinę pagalbą LenMjai bei 
Jugoslavijai, sustabdyta jom į- 
sakmiai. karinė pagalba. Neiš
vengė vyriausybė be^ draudi
mo duoti pagalbą tiem kraš
tam, kurie savo laivais gabena 
karimus krovinius Kubai.

' Rusai sušaudė 
8 lietuvius

(E). Rugsėjo 26 Kaune, prof. 
sąjungų rūmų salėje pradėta 
Lietuvos vad. aukščiausiojo 
teismo pirmoji parodomoji by
la, kurioje kaltinami aštuoni 
buvę pirmojo (tryliktojo) vad. 
baudžiamojo policinio batalio
no dalyviai. Teismo sudėtyje: 
pirmininkas — teismo narys L. 
Miežėnas, tarėjai — “Dailės” 
kombinato medicinos punkto 
vedėja A. Gaurilienė, Kauno 
autotransporto kontoros virši
ninkas V. Bagdonas, teismo 
sekretorė —. L Goneštaitė. Vais
tytoms kaltintojas — prokuro
ro pirmasis pavaduotojas F. 
Arefiipovas, visuomenmis kal
tintojas — Kauno politechni
kos instituto doc. A. Novo- 
dvorskis. Teisiamuosius gina 
advokatai T. Mandrovskaja, J. 
Jakutis, A šarkas, A. Urboše- 
vičius ir J. Vilimas.

Kaune vykstanti byla nepa
prastai išgarsinta, spauda skel
bė ilgiausius aprašymus, nuo
traukas, Vilniaus radijas išti
sai perdavė teisiamųjų apklau
sinėjimą. “Tiesoje” (228 nr.) 
įdėta salės nuotrauka su šim
tais žiūrovų liudija, kad Kau
ne prasidėjusi “budelių byla” 
yra parengta iš anksto, siekian
ti išryškinti buvusius ryšius su 
nacių okupacija, šioji byla, 
kaip ir kita, prasidedanti spa
lio 10 d. Vilniuje, grynai pa
rodomojo pobūdžio, labai ryš
kiu buvusių brutalumų kėlimu 
neabejotinai siekianti gyvento
jų dėmesį nukreipti tiek nuo 
buvusių bei esamų bolševikinių 
piktadarybių, tiek ir nuo sun
kių bolševikinio režimo sąlygų.

Tass paskelbė, kad toje by
loje aštuoni' lietuviai nuteisti 
mirti: Pranas Mstiufcas, Luomui 
Medus, Ju«dbs Kepusias, Kle* 
mamas SkabMcas, Jonas Pa
lubinskas, Boleslovas čirrins- 
kas, Aloizas Raižys, Stasys 
Benzius.

Sprogo prie kambario, kuria
me kaip tik šiuo laiku nie
kas negyveno, tad nuostoliai 
nedideli — sudaužyti trys lan
gai, apdraskytos sienos. Nors 
liudininkai matę, kaip tuo me
tu kažkoks žmogus bėgęs į au
tomobilį ir dingęs, bet polici
ja neturi jokio pėdsako. Spė
jama, kad kokis maniakas. Gal 
nugirdęs, kad Romoje šv. Pet
ro bazilikoje buvo pakištos 
bombos. Keistas betgi sutapi
mas — bombos kišamos (kaip 
tik prieš Bažnyčios visuotinį 
susirinkimą. Policija sustiprino 
budėjimą prie bažnyčių.

Prancūzija prieš naujus 
rinkimus
Prancūzijos parlamentas spa

lio 4 pareiškė min. pirm. Pom- 
padou .nepasitikėjimą 280 bal
sų iš 480. Prezidentas parla
mentą paleido, ir nauji rinki
mai bus. lapkričio viduryje ar 
antroj pusėj.

GEORGĖS ? POMPIOOU, 
Pranczijo* min. pirm., gavęs 
parlamento nepasitikėjimu.

Maskva apgavo 
su neutralumu

NUO "LIBERALIZACIJOS" 
PRIE SUKILIMO

GEN. WALKERK> ISTORIJA 
_ TOLIAU

Padarytas kompromisas iš 
aSsieniu r TOŠIMS SUtikO,

M ’ kad gen. Wsdker būtų paleis
tas iš Springfieido kalėjimo; ge
nerolas sutiko atsakinėti į psi
chiatrų apklausinėjimą, kuris 
bus Dalias medicinos centre. 
Teismas taip pat sutiko suma
žinti užstatą iš 100,000 iki 50, 
000. Tačiau generolui dar lie
ka stoti prieš teismą, kuriame 
jis kaltinamas, kad reugęs su
kilimą ir jame

Vidaus reikalų -sekretorius 
Udall, grįžęs iš Sovietų, spau
doje skelbė, jog Sovietuose 
vykstanti “liberaliaacija”. Da
bar spauda staiga ėmė rašyti 
apie vykstančias Sovietuose

Laose spalio 5 išvyko Ameri
kos paskatiniai kariniai, pata
rėjai. Amerikos vyriausybė da
bar susirūpinusi, kad 10,000. 
šžaivės Vietnamo komunistų 
neišvyko. Dar labiau susirūpi
nusi, kad komunistų lyderis 
Pathet Lao nepasiduoda neu- 
tralisto min. pirmininko Sou- 
vanna Phouma kontrolei. Savo 
kariuomenę tebelaiko savo rum 
koše ir į rytinę šiaurinę sritį, 
kurią jis valdo, noįiilricHie val
džios pareigūnę.

EUROPOS LAIVAI IR KUBA

Kubos uostus nuo birželio
riaušes. Esą Novočerfcaske, 000 mėn. aplankė 185 laivai, kurte 
myl. nuo Maskvos, kur yra gar- priklauso
vėžių fabrikai ir kasyklos, kį- kraštam. Iš jų 60 proc. priklau- 
lusios darbininkų riaušės. Prie
žastis -— maisto sumažinimas.
Iškviesta kariuomenė nužudė 
75-500 riaušininkų, buvo paša
lintas rajono partijos sekreto
rius. Tai įvykę birželio mėn., 
bet tik dabar atėjo į Vakarus 
apie tai žinia per Helsinkio 
festivalio dalyvius.

dabartinę vyriausybę. Tačiau ■ 7? 
viešų priekaištų mažiau dėl už
sienių politikos. Gal dėl to, kad 
ją rėmė abidvi partijos. Tik 
atskiri balsai pasisako dėl vy- 
riausybės nesėkmės Kuboje, 
dėl Laoso.

Įvertins jau rinkikai, kerta 
laimėjimai šios vyriausybės pa
daryti per porą metų. O jų 
rinkimuose dalyvausią 50 mili- 
jonų.

New Y orkas ir Kalifornija . 
bus lemtingiausi punktai. Jei 
Kalifornijoje laimės guberna
torius Brown, bus palaidota ne 
tik Nizono politinė karjera, bet 
ir Tezpublikonai neteks, vieno 
iš savo stipriausių Vadų. Jei 
Kalifornijoje laimės Nixonas, 
demokratų laimėjimas kituose 
punktuose bus apkartintas, nes ■
Kalifornijar yra jau didžiausia 
valstybė, taigi ir daugiausia at- '
stovų duos. %

J. AIsop (NYHT) iš Kalifor
nijos rašo, kad paskutiniu lai- 
ku rinkikų nuotaikos svyran- - 
čios Nizono naudai. *Hesa pa- , 
aiškės po mėnesio.

so Graikijai, Anglijai, Vokieti- KoatKVAANTAn TW>iĮ»m ► 
jai ir Norvegijai. Pirmiausia su- >JOjri'r~ . ,
tiko paveikti savo laivų savi
ninkus Turkija, paskiau Voltie- — J* Arabę vatayb* pasta 
tija ir Norvegija, nesutiko Grai- tusi Yenett naujai itatatiMt 
Hja ir Anglija. Graikijos lai- pakilai MOO pai rihitininfrų 
vų Kuboje lankėsi daugiausia kovai su Baudi Arabija, kuri 
— 97, antroj vietoj eina Ang- nori paremti buvusio fantas
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bombarduoti Kubos taikinių. 
Trečiadienio rytą, balandžio 19, 
invazija jau buvo palaužta, ir 
lėktuvai nebebuvo reikalingi. 
Invazijos dalyvių ir vietos su-

vardu malonės prašymą aukš
čiausiojo sovieto prezidiumui, 
ir chuliganas buvo pasigailėtas. 
Pasirodė taip pat, kad tame 
kolchozo artelės vardu įteikta
me prašyme iš 16 pasirašiusių linius, bet jiem nebuvo leista 
8 niekada nebuvo tame kol
choze dirbę, o kiti kai kurie, 
pvz. Markovskij, Tomaševič, Ki- 
sel, kurių parašai buvo pra
šyme, nieko apie tai iš viso 
nežinojo. Vadinasi, kolchozo 
pirmininkas apgavo, sukčiavo, 
parašus padirbinėjo. Reikalas 
atsidūrė ir Vilniaus rajono par
tijos biure. Tas nutarė savo 
partijos nariui Teplovui pa
reikšti papeikimą, bet to ne
įrašyti į partijos bilietą.

Skaitytojas tik vieną išvadą 
tegali pasidaryti: toks tokiam 
akies nekirs. Tai vaizdai iš ru- 
sifitatorių ir komunistintojų 
kultūros Lietuvoje.

VILNONAS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINES

Mš fiRtaa nusipirkti visokių medžiagų, batam* 
E fckolado, muilo, stiklo rėžtukų, matinė- 
fjįĄĮlMB kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
grife lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
KirisaO* feonkunioja su Orchard gatvės tatoomis.

sekmadienis. To sekmadienio 
vikarą Kubos pabėgėlių, dali- 
niai, treniruoti amerikiečių, ta
vo jūroje, rengdamies^ slapta 
tfritaiti į Kubą, nes prieš ke
lias valandas jiem buvo pra
nešta apie prezidento galutinį 
pritarimą. Jau; viena diena 
prieš tai, balandžio 15, invazi
jos rengėjų B-26 bombonešiai 
buvo subombardavę Kubos avia
ciją/Jos beliko tik septyni lėk
tuvai Antras puolimas buvo

madiemo vakarą. Kadangi in
vazija jau buvo eigoje, kari
niai pareigūnai susirūpinę krei
pėsi į prezidentą, kad leistų J. 
Valstybių laivyno lėktuvam ei
ti į pagalbą. Du lėktuvnešiai 
stovėjo netoliese, ir lėktuvai 
buvo paruošti. Pirmadienio ry-

JM* K. 1996 metais** Pamlneto- 

didele balsų dauguma pateko 
į senatą. Jis lietuvius nevedė 
prie nusiminimo, o ypatingai 
tų, kurie už jį balsavo ir t ku
rie už jį agitavo. Senate per 
šešeris metus pasireiškė kaip 
stiprus antikomunistinės įta
kos pasaulyje kovotojas. Jis bu
vo autorius įstatymo, siekusio 
suvaržyti eksportą į sovieti
nius kraštas. Jis buvo vienas 
iš tų, ^kuris pasiūlė Pavergtų 
Tautų Savaitę. Senatorius Ja- 
cob K. Javits atidarė pavergtų 
kraštų parodą Grand Central 
stotyje New Vorke. Jis dalyda
vo- Pavogtųjų Tautų seimo 
apeigose, kai protestui prieš 
bolševikų okupaciją buvo nu
leidžiamos ligi pusės stiebo pa
vergtų tautų vėliavos priešais 
Jungtines Tautas. Ta proga pa
sakė ir kalbą.

AR MJVCL PARAMA 
FA2AMTA

Tas invazijos dalyviai buvo

nuotaika jie ir rengėsi invazi- 
jaL Buvo 1961 balandžio 16- NEPASIROOfc?

Paridentas Kennedy ųždrau- sutikti fetarijos- 
dė tm» lėktuvus tiri invazi- Kfiriai 
jai vartoti, nors jie formaliai NEIŠGgLBtJO PADĖTIES? 
buvo laikomi kubiečių lėto Pirmadienį popiet preridem 
vais. Jo sprendimas tavo sek- sutiko, tad Kubos lakūnai 

imtųsi akcijos. Bei pablogėjęs 
oras privertė atidėti akciją į 
trečiadienį. Antradienį'padėtis 
sukilėliam tavo desperatiška. 
Antradienio trečiadienio . nak
tį krizė tavo aiški. Washingto- 
ne antradienį dar sykį kreipė
si į prezidentą. Tą vakarą pre
zidentas tavo surengęs kon
greso nariam priėmimą. Jis pa
liko svečius, ad pasitartų su 
kariniais ir civiliniais patarė
jais. Buvo vėl siūlyta pavarto
ti Amerikos lėktuvus invazijai 
kad vieno lėktuvnešio lėktuvai 
būtų panaudoti vienai valan
dai trečiadienio rytą. Lėktuvai 
turėjo pridengti invazijos da-

tad jis yra šalininkas federa
linės sveikatos apdraudos, ku
ri apimtų ir tuos, kurie nepri
klauso socialinei 'apsaugai.

Senatorius Jacob K. Javits 
gimė imigrantų šeimoje, kuri, 
neturėjo nė savo namų. Gimė 
žemutiniame Manhattane. Dir
bo iŠ pat jaunystes, vakarais 
mokėsi Coiumbijos universite
te, o teisių mokslus baigė New 
Yorko universitete. Vedęs, tori 
tris, vaikus. Tarnavo kariuome
nėj^ ir mate ugnį Europoje ir 
Tolimuose Rytuose. Kariuome
nėje pasiekė pulkininko leite
nanto laipsnį. Senate priklauso 
svarbioms koms^^joms. ^laks
čiau tavo koų ą ir 
New talriybės vyriau
siu psv.

Taigi, neabejotina, kad ži
nant Jacob K. Javits nuveik
tus darbus, kiekvienas lietuvis 

Būdamas pats imigrantų šū- už jį balsuos, kad būtų vėl 
nūs ir gerai suprasdamas rytų šešeriems metams Bruktas | 
Euroj^ žmones, senatorius JAV senatą. " r

bėjas” pasakojo istoriją iš 
Dzeržinskio vardo kolchozo Osi- 
ninkų kaime, Vilniaus srities. 
Ten gyvena kolchozininkas S- 
vickij, kurį laikraštis vadina 
veltėdžiu chuliganu ir girtuok
liu. Veltėdžiu, nes jis neatidir
ba kolchoze nė minimom dar
badienių. Chuliganu, nes jis su
mušė ir sužeidė žmoną moky
tojo Blaževičiaus, kuris viešai 
prieš jį buvo pasisakęs. Vil
niaus rajono teismas Sivickiui 
davė už sumušimą metus-galė
jimo- Tačiau kolchozininkai ta
vo nustebinti, kada jis po 19 
dienų sugrįžo. Pasirodė, tad jį 
globoti ėmėsi-kolchozo pirmi
ninkas Teplov, komunistų par
tijos narys. Jis parašė labai pa
lankią rekomendaciją apie Si- 
vickij, surinko kolchozo artelės

KIEK SOVIETAI TURI 
ŠNIPŲ J TAUTOSE.. ;
..... ~ - -Trumpu iaflre^Bąiškinus - ir 
išvarius keturis Sovietų parei
gūnus kaip šnipus, spauda at
kreipė dėmesį, kiek jų dar ti
ko. O gi Jungtinių Tautų šta
be kaip Jungtinių Tautų tar
nautojai dirba 74, Sovietų Są
jungos misijoje prie Jungtinių 
Tautų — 150.
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V&ŠUjė^.............
nenaująs< ji^ padarytas prieš ' tų, kurie rūpinosi pertvarkyti 
šešeris metus, tada kongres- jau pasenusią, net keturiasde- 
manas Jacob K. Javits siękė šimt metų turinčią imigracijos 
senatoriaus vietos. Lietuviai kvotą. Taip pat darė^, visa, kad 
jam padėj^JbL lietuviai už jį būtų pravestas įstatymas, ku- 
balsavo. T^ jahuotraukoje ma- riuo leidžiama susijungti pabė- 
tpmi tik k<E^i^iįįĮtavįaLvtaii* £ėlių šeimoms. Z
aktingai stengėsi padėti kon- Sunku visa suminėti, ką se> 
gresmanui Jacob K.' Javits pa- natorius Jacdb K. Javits nuvei- 
tekti į senatą. kė, būdamas tuos šešeris me-

gifęSKlTE I LIETUVA IR SSSB

PAVASARIO : VASAROS SEZONAMS DOVANĄ 

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa- 
arūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Santimai pristatomi ne ankščiau, taip po IVz — 2 menesių 

Efe h a nepaprastai žemom URMO KAINOM 

tintita vflMafis medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

JOHN BIRCH, Captain U. S. Army, served.
IntellMBence Officer. Reseued U. S. Airrnen behind enemy lines. One of f irsi casnailtiee oi
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išjos pirmojo padalijimo (1772).

SIMAS SUŽIEDĖLIS

LEGENDA IR FAKTAI

NELAIME prasidėjo nauju 
kazokų sukilimu (1654). Suki
lėlių vadas Bagdonas Chmel- 
nickis šį kartą kreipėsi į Maste-

nebūtų galima egzistuoti, o.re- 
ligijos bei doros dėsnių nepai
soma, tai dar nereiškia, kad jų 
ir nėra. “Dvasinės “vertybės ga?: 
lioja nepriklausomai nuo to, 
kad tikrovė paprastai jas iš
duoda” (dr. J. Crimus).

Religinės tiesos, kai jų ne
pripažįstama ir nesilaikoma, ne
išsuka tuojau rankų bei kojų 
ir nenutraukia galvos, kaip su-

jo išsivežė auksinių daiktų bei 
kitokių brangenybių. Grįžęs 
Maskvon, 1655 gruodžio 30 pa-

risam laisvam pasaulyje. Ben- reikalus. Kun. JPr. Vasaris Dar- 
druomeniniam darbui jie pa-. bininke suglaustai i tąprie- 
skirią daug savo laiko ir triū- kaištą jau atsakė. Cia teprisi- 
so. Sunku butų ir įsivaizduoti, nurisime dviejų poptefių žo- 
kaip bendruomenė atrodytų ir džius, kada kunigai negali ty- 
laikytusi visai be fcatallktf - lėti. Popiežius - Benediktus XV

Katalikais yra irdauguma y» pabrėžęs: “Pakanka, kad 
tautininkų Jei J. Bachunas čia nors srityje sielų ge-
verčiasi politinėm ar partinėm butų pavojuje”. Popinus 
sąvokom, tai Australijoje kaip 
tik yra priešingai, negu jis sa
ko: perdaug jau ryškus tauti
ninkų politikų noras “valdžią” 
laikyti savo rankose ir kitiem 
diktuoti. O kai tai nesiseka ir 
pajaučiama atsakomybė prieš 
bendruomenę, tai išrandama ka

Gamtos dogmos, kai jas pa
žįstame ir jų laikomės, mus ve
da pažangos keliu, štai, ameri
kietiškas telstaras nesisuktų 
apie žemės kamuolį ir nepra
nešinėtų, kas jame darosi, jei 
žemė pastoviai jo netrauktų. 
Jis laikosi pusiausvyroje tarp 
traukos dogmos ir žmogaus duo 
to jam greičio, paremto -kitu 
fizikos

Kiel

_ _ SU-
že, kurią vežtodavosi su savim, gaikštija. Dejai, Jonušui Rad- lemto vaivadiją, kai kurias Vk , atjungė nu Brandenburgu (Ber-
bet neišėmė iš jos nė vieno vilai nepavyko nei švedų nu* teteko vaivadijos temas (be lynu). B tų dviejų dalių vėliau
grašio savo valstybei ginti, kreipti prieš rusus /nei savo miesto) ir Starodubo apygardą, išaugo vokiškoji Prūsijos ga*
Lenkija buvo priversta pati* idėjos įgyvendinti. Gen. Mag- ? kurią buvo valdąs dar Kąsto* lybė. (B.

Vaizdelyje: 1 Lietuvių Ka
talikų Centro namai su šv Ka
zimiero koplyčia. 2. šv. Kazi
miero statula. 3. Koplyčios vi
dus su Trijų Kryžių altoriumi. 
4. Kun. J. Kungys, pirmasis 
koplyčios rektorius, miręs. 5.’ 
Adelaidės arkivysk. Boevich. 
6-9.1 Vaizdeliai iš pašventinimo 
iškilmių.

ma Maskvos didžiajai kuni
gaikštystei. Esą 28 miestai pa
sidavę geruoju, 68 buvę užim
ti ginklu. - -

Tų nelaimių metu, kai vie
tomis dar pasirodė iš Rusijos 
užneštas maras, žmonės bėgo į 
miškus, slapstėsi liūnuose, per 
Nemuną kėlėsi į Sūduvą, kuri 
rusų nebuvo užimta; kiti trau- žemę, išreiškė tolį pasitenki- 
kė Žemaitijon’ arba į šiaurinę irimą: “Jonas Kazimieras atėmė 
Lietuvą. Bet iš šiaurės slinko 
kitas priešas — švedai.

švedai sulaužė štumdorfo pa
liaubas (1635). Tokiam negar-

nėje tvankoje veikia tokios dog
mos, dėl kurių susisuka žmo
gaus dvasia, kai jų nesilai
koma. Ir tada ima rodytis, kad 
nėra nei dvasios, nei Dievo, 
nei tikėjimo.

ADELAIDĖS, Australijoje, 
lietuvių katalikų įkurta šv. Ka
zimiero koplyčia su visomis baž
nytinėmis teisėmis. Šios kop
lyčios steigimą labai puolė Aus
tralijos lietuvių bendruomenės 
organas “Mūsų Pastogė” Ben
druomenės krašto valdybą ig
noravo. Adelaidėje dalis gyve
nančių tautininkų ragino ge
riau eiti į australų bažnyčią, 
o ne į šv Kazimiero koply-

Pijūs XI yra pastebėjęs: “Kai 
politika paliečia altorių ... ta
da popiežius, dvasininkai pa
sauliečiai katalikai atrodo varą 
politiką, kai jie iš tikrųjų te
sirūpina tikėjimu”.

Australijos kapelionam rei
kėjo susirūpinti ir tarti savo

Viena dogma ypač papiktino 
tuos, kam tikėjimas apskritai 
nepriimtinas arba ne toks, ko
kį skelbia Katalikų Bažnyčia. 
Tai popiežiaus neklaidingumo 
dogma. Ji buvo paskelbta pas
kutiniame Bažnyčios visuoti
niame susirinkime Vatikane 
(1870). Visaip iš to šaipytasi. 
Esą anksčiau popiežius galėjęs 
ir suklysti, mokydamas tikėji
mo ir doros, o dabar — ne. 
Atsakyti būtų galima tuo pačiu: 
anksčiau gamtoje atominės 
energijos nebuvo, o dabar yra. 
Yra žinoma, kad ir gamtos ir 
religijos dėsniai nėra atsiradę 
tada, kai buvo paskelbti.

gė” sudrumstė Australijos lietu
vių bendruomenę. Bet užteks 
ir to suprasti, iš kur eina 
griaunamos bei skaldomos jė
gos, dėl kurių J. Bachunas ra
gina gelbėti Australijos lietu
vių bendruomenę, nes ji žūs
tanti. Taip dar nėra, bet ski
limas gali įvykti, jei ALB va
dovybė nesiims keisti ligšioli
nės savo taktikos ir taisyti klai
das. Galimas ir toks atvejis, 
kad ALB suvažiavime Adelai
dėje susidariusi opozicija pa
keis dabartinius ALB vadovus 
ir tada “polittautininkam” bus 
reikalinga parama, kurią jau 
dabar J. Bachunas organizuo-

J. BACHUNO 
“ŠIRDIES FONDAS“

Galėčiau duoti ir. daugiau 
faktų, kaip ALB vadovybė ir 
bendruomeninė “Mūsų Pasto-

duoti Švedijos karaliaus globai. 
Atitinkamas raštas surašytas 
1655 liepos 25 Ujscėje, į šiau
rės vakarus nuo Poznanės. 
Tarp kitų Lenkijos ponų pasi
rašė ir Poznanės vaivada Kris
tupas Opalinskis, kuris Varšu
vos seime 1652 vadovavo opo
zicijai prieš karalių.

Pasidavimo sutartį pasira
šius, kitas karaliaus priešinin
kas, Jeronimas Radziejowskis, 
kuris atvedė švedus į savąją

keliama asmeninė byla: buvo 
apkūlęs pono Dzialynskio tar
nus. Užtat ištikimo jam tarno 
Sicinskio paslauga

kalbėjo tartum kasdieninius sa
vo poetrius: sint uti šori rive 
non šimto. Tebūnie, kaip yra, 
arba visai tenebūna! Kitais žo
džiais: tebūnie tokia tvarka, ko
kia yra. Sicinskis vadovavosi 
ta tvarka, kurią Lenkijos ir 
Lietuvos diduomenė uoliai gy-

J. Bachunas Amerikoje pasi
skelbė organizuojąs "Įietuviš* 
fcos širdies fondą" paremti 
Australijos lietuviam. Naivu 
būtų manyti, kad Australijos 
lietuviai tebėra tokie skurdei- 
vos, kokie buvo Vokietijos sto
vykloje. Nevienas turi gerus 
namus ir naujas mašinas. Ka
talikai Adelaidėje įsigijo namus 
savo centrui ir įsteigė koply
čią. Galėtų savo namus turėti 
ir tautininkai — yra tarp jų 
gana gerai prasgiyvenusių, bet 
kiek teko patirti, nedaug kas 
iš jų nori aukoti. Čia J. Ba
chunas ir ateina su sava pa- 

( nukelta į 4 psl.)

AnėhWtta» reikalu. 4r'testeri >^«^i prapaguriri Lietuvo- austrai _
Bet katalikai niekada tO nrafo- teisę bm pareigą Visai be pa- ® beturiu laikraščiui UetuviŲ katalikų parapijos namų verandoje pertrauko* metu, 
kė jų grindo J^rnnas tvirti^ W žmriįų

kai mažąja raide, štai sakinys: 
“Valdovas ir dvasininkiją ... 
davė žmogui du dalykus — die
vą ir herojų (didvyrį)”. Jei to
kį “mokslą” atyasakotų koks 
nors ne bendruomenės orga
nas arba “Mūsų Pastogė” bū
tų pridėjusi bent pastaba, kaip 
kas žiūri į Dievą ir tikėjimą, 
vis mažiau , durtų. Bet “Mūsų 
Pastogė” kartais sąmoningai pa
varo antireliginę propagandą.

Seimas atrodė lyg ir natūra
liai baigėsi, kada vienai dienai 
dar buvo prailgintas. Bestokiro- 
tydami senatoriai ir atstovai

čio sūnus žygmantas. Lenkija 
prarado dalį Ukrainos — kai
rįjį^ Dniepro krantą, šios sie
nos išliko iki Lietuvos ir Leo

nus de la Gardie, užėmęs Lie
tuvos žemes, kurių rusai ne
siekė, reikalavo, kad pasiduotų 
Švedijos karaliui. Su Maskva nė 
.nemanė kovoti.

Po ilgų derybų buvo suda
ryta Kėdainių sutartis 1655 
spalio 20, bet ne tokia, kokios 
Jonušas Radvila norėjo, ir ji
sai ją pasirašė' tiktai verčia
mas. Pasirašė dar apie 1000 lie
tuvių didikų bei bajorų, o tarp kad Ujscėje lenkai paliko Lie
ju ir Upytės bajoras VladislO; tuvą savo likimui, o Kėdainiuo- 
vas Sicinskis. Pasirašiusieji dar se lietuviai įrašė, kad Svedi- 
tikėjosi, kad švedai vis dėlto jos pusėje su Lenkija neko 
jungsis kovai su rusais, o Lie- vos.
tavai bus paliktas bent toks Kėdainių sutartį pasirašęs

Vladislovas Sicinskis nepatyrė

man dvarus, garbę ir žmoną, 
o 3& šiandien jį nuvainikavau, 
išvaduodamas tėvynę nuo tiro- savarankumas, kokį ji turėjo 
no”. Bet išdavikų džiaugsmas, unijoje su Lenkija. jokio nemalonumo, niekas ne
kokiais motyvais jis besivado- Tuo tarpu švedai nepaisė beprisiminė nė jo veto Varšu- 
vautų, nebūna ilgas, švedai pa- nei Lietuvos nei Lenkijos rei- vos seime 1652. Po septy- 
sirodė dar blogesni tironai. Ne- kalų, bičiuliavo su rusais, plė- nerių metų taip pat Varšuvos 

šė užimtą kraštą. Valstiečiai seime Sicinskis buvo išrinktas 
ir bajorai stdtilo. Jonušas Rad- į komisiją sutarčiai su švedais 
vila, apšauktas išdaviku ir ap* pasirašyti. Ta sutartimi (1660) 
suptas Tykodne, pasimirė buvo baigtas ilgas karas dėl 
(1655 gruodžio 21). Didžiuoju Švedijos sosto ir Livonijos. Iš 
hetmonu ir Vilniaus vaivada

kai jau buvo įgyta persvara 
prieš švedus, atleista jų talki
ninkam. Karaliaus malonės taip 
pat susilaukė Jonušo Radvilos 
pusbrolis Boguslavas. Jis atgavo 
ne tiktai savo, bet ir velionies 
žemes, nors Jonušas Radvila 
ir miręs paliko nemalonėje. 
Nė šiandien lenkų istorikai ne
turi jam atlaidžios širdies už 
tai, kad kėsinosi nutraukti uni
ją. Kėdainių sutartis jiem’ yra 
išdaviko darbas, nors tuo žo
džiu nevadina lenkiškos ‘Kė
dainių sutarties’ — Ujscės su
sitarimo. Skirtumas tėra toks,

Bet nei tos atvangos metu 
Sėtuvių kariuomenė nebuvo su
telkta į vienas rankas. Vitebs
ko vaivada Povilas Sapiega, ne
tekęs savo miesto, patraukė 
Lenkijos šonan; jis buvo vie- bingam žingsniui paskata atė- 
nas iš karaliaus Jono Kazimie- jo iš buvusio Lenkijos vice- 
ro ištikimų šalininkų. Lauko kanclerio Jeronimo Radziejows- 
hetmonas Vincentas Gosievs-

NtipJogiMs
Dogmos nebe rimą piktina. 

Tikėjimo dogmos. O piktina ne 
dėl to, kad išreiškia tiesą, kaip 
ir kiekviena kita dogma, bet 
kad toji tiesa yra religinė. Jei
gu tiesa yra kitokia, ji priima
ma kaip dogma nesipiktinant.

Gra kiškai dogma vadinamas 
kiekvienas " tvirtai stovįs nuo
statas ar dėsnis. Tad ne tik
tai pastovių gamtos dėsnių, bet 
ir visos eilės kitų tiesų bei sidūrę ’ automobiliai. Antgamti- 
normų, be kurių negalėtume 
gyventi, neatmetama su tokia 
pašaipa, kaip religinės dogmos. 
Būtų ne tiktai neprotinga, bet 
savižudiška, pavyzdžiui, nepri
pažinti žemės traukos dėsnio 
arba dogmos ir žengti nuo 
dangorėžio. Net ir mažyčiai 
slenksčiukai Amerikoje dažnai 
turi įspėjimus: “Watch your 
steps”. Dairykis, ^ur žengi.

dėsniu.
dename žingsnyje pasi- 

remiame kokiu nors pastoviu 
dalyku. Tai vis dogmos, dog
mos ir dogmos! Dogmomis be
sipiktinančius galėtų apimti 
siaubas. Savo paguodai suran
da išeitį: dogmomis tebevadina 
tikėjimo tiesas. O čia jau gali
ma žengti, kur nori: “Don’t 
watch your steps!”. Nepaisyk, 
kur žengt

SEIMAI rinkdavosi ir kovų 
metu. Varšuvos seime 1657,

baigti 
seimą — Radvilai turėjo būti 
itin maloni ir, gal būt, įkuž
dėta. Taigi Upytės bajoras ne
buvo koks vienišas išsišokėlis, 
į kuiį būtų sužiurusios visų 
piktos akys ir sušvytavę ~kar-

vadai bent iaek būtų nuvokę, 
kas gali atsitikti, galimas daik
tas, nebūtų kivirčijęsi. Nesu
tardami jie negalėjo atsispirti' skelbė, kad Lietuva prijungia- 
didelei masei maskolių ir ka
zokų, kurių susitvenkė apie 
200,000. Jonušas Radvila, tie
sa, su 8000 savo vyrų laimė- 

degė respublikos pakrašfiai ir jo Sklovo kautynes (1654 rug
pjūčio 13), išblaškęs 40,000 

seimo išsklaidęs be stiprios at- Vladisloras Sdnskis grįžo priešų, bet antrąjį mūšį pra- 
ne 15 Varšuvos dar prieš tą gaiš- kišo, negalėdamas atlaikyti gen.

riai priklausė ir JonušasRad- ” 5 tvaną' Trasa kartas pa- Trubedoo 80,000 kanų. Rusus 
F vadmamas pirmas didysis ra- tesulaikė žiema.

sų ir švedų antplūdis Lietuvo
je ir Lenkijoje. Tą vardą yra 
davęs lenkų rašytojas Henrikas 
SSenkevičius, aprašęs anuos lai
kus savo trilogijoje ir vieną 
iš tų apysakų įvardinęs Tvanu, 
antrąją — Ugnimi ir kalaviju. 
Rusų bei švedų užkurta ugnis 
ir jų kalavijas lietavą taip nu- hetmonas Vincentas Gosievs- kio, susipykusio su karriium. trukus sukilo visas kraštas, kii- 
niokojo, kad tos nelaimės, it kis, vadovavęs samdytinei ka- Išvytas iš Lenkijos, jis atsidū- rio raminti iš Lietuvos buvo 
kokio tvano, nebepamiršo kar- riuomenei, slinko Žemaitijon, rė StocMudme < ir jaunam Ka* iškviestas švedų gen. Magnus 
tų kartos. ’ “

Lietuvos rankų išsprūdo visas 
tapo Povilas Sapiega, karaliaus . Ubdaoguvfo pamarys su Ryga 

_ gynėjas, pasSymėjęs švedų va- irKuotenese, kurią buvo gynęs
Tai buvo tikras ugnies ir ir tebegynė savo teises į tą daryti iš Lietuvos, Lenkijos ir lynui iš Lietuvos, švedai buvo Vladislovo Sicinskio tėvas. Tė-

vos carą Aleksiejų Romano- kraujo tvanas. Vilniuje buvo Užmario karaliją. Švedijos stiprią jungtinę vato- iš Lietuvos visai išginti. K ' vas už aareą prvo pinigų, o sū-
vą, pažadėdamas jam pridusti išžudyta virš 20,000 žmonių, “Vyrai iš už marių”, kaip tybę, kuri galėtų taupai su Karas tebėjo su Maskvos ra- mis teatėjo po sutartimi pa
su visais Ukrainos kazokais, miestas žiauriai apiplėštas ir sakoma senoje lietuvių daino- Maskva susidoroti, petuva bū- sais. Vilnius išlaisvintas 1061 dėti savo paražą — prarasta.
Maskvai tai buvo dingstis nu- padegtas. Degė septyniolika je, Lenkiją puolė H Pamario, tų atjungta nuo unijos su Len- per Velykas. Andrusavos tai- Ta pačia OUvos sutartimi
traukti Polianavos taiką (1634). dienų! Užimtos ir padegtos Karalius Jonas Kazimieras pa- kija, bet priklausytų Švedijos ka sulygta 1667, patvirtinta < Lenkija praradk) vasalinę Pra
viena rasų armija patraukė į taip pat Trakų, Gardino, Mer- bėgo į Sileziją su aukso dė- sostui kaip savaranki kuri- 1686. Maskva pasilaikė Smo- rijos kunigaikštystę, tari
Lenkiją, antroji purtė Lietuvą. Hnės, Birštono, Kauno ir kitos - - - - - ........ ........ - -- - - - - - - - —

Lietuva atsidūrė prieš tok| pilys, miestai, miesteliai ir kai- 
riaubą, kurio dekada nebuvo', mat Caras Aleksiejus Romė

nė, nors dėl tos tvarkos jau . išgyvenusi. Jei Lietuvos karo novas pats tavo Vilniuje ir iŠ

Vatikano antrasis susirinki
mas, kuris prasideda spalio 11 
beveik po šimto metų pertrau
kos, bus rodomas taip pat tel- 
staro. Tokia didelė yra pada
ryta technikos pažanga! Ji pa
daryta tik atsirėmus pastoviais 
gamtos dėsniais arba dogmo
mis, jas vis daugiau pažįstant 

Tikėjimo bei doros “normos ir panaudojant Kiek per tą 
nevaldo žmogaus su ta pačia amžių giliau pažintos tikėjimo 
prievartine būtinybe, su ku- tiesos? Pasimelskime, kad Baž- 
ria galutiniai dėsniai valdo gam- nyčios visuotinis susirinkimas 
tinę tikrovę”. Jeigu prievartai ir toje srityje padėtų žmonėm 
ar būtinybei nusilenkiama, nes pasiekti didesnės pažangos.



HARTFORD, CONN.

ir lietuvišką ko-
„ ■ . -T.- stato. ir klubas,

— katalikai tokiu pat būdu 
nekovos, — bet tegu stato sa
vo Iešmais, nesidengdami visos

koje, Kanadoje, Australijoje ar 
kitur, tinka bet kokiam lietu
viškam darbui, jei tik to dar
bo imasi kilnių norų ir lietu
viškų jausmų skatinamas. Vie
nybė, susitarimas ir visų pajė
gų telkimas turėtų žymėti nau
jąjį lietuviškos •- veiklos laiko
tarpį kiekvienoje lietuvių kolo
nijoje. Reikia tik gerų norų 
ir pasiryžimo.

iš Waterburio, mandatų komi
sijos narė M. Shambarienė iŠ 
Waterburio ir J. Leonaitis iš 
Hartford, Conn.

Susi rinkimas baigtas malda. 
Pirmininkas visus pakvietė va
karienės, kurios metu trumpą 
kalbą pasakė kun. B. Benese- 
vičius. M. D.

Mes melsimės Dievui Jums 
sveikatos. Gal kada dar ir mal
daknyges atsiusite, nes pas 
mus lietuviškų nėra.

You can’t buy freedom; For caeh or Al the tame tinm, yoor do&m go to 
imtaAmento or any other wty- It’snot wurfc for aoottor ktod <įf ftMtae ... 
fermio. tbe kind you’ll And foHy deocribed

Žviloterėldm nnaitift
Jei žvilgterėsim j Siaurinėsviai 

Amerikos, lietuvių organizuoto 
gyvenimo praeitį, pamatytom 
visokių vaizdų Kai kuriose ko
lonijose nebūdavo ryškaus vei
kimo plano, trūkdavo tos rei
kalingos vienybės, kai kur net 
ir nevisos jėgos būdavo sutel
kiamos visuomeniniam, kultū
riniam ar organizaciniam dar

ių mitosteris pareiškė valsty
bės sekr. Rask, kad Maskvos 
pagalba nepakankama ir kad 
jie prflntų ir Amerikos pagal
bą. Amerikoje vieni tai siMri- 

. na, kaip Indonezijos pasisuki
mą f Vaitai už tai, kad Ame
rika. padėjo iMtonerijai atimti 
F:N. Gtomtją. Kiti 

aiškina, kad tai paprastas iriu-

Labai džiaugiamės Jūsų siun
tinuku, širdingai dėkojame. Vis
kas ten gražu, viskas gera.

Pas mus dabar - labai daug

(atkelta iš 3 psl.) lieka ALS (Adelaidės Lietuvių klubui, kuris kovojo prieš 
slauga. Gerai daro, bet netarė- Sąjungos) nuosavybėje ir kon- talikų cenl 
tų Amerikos lietuvių visuome- - trelėje, aišku iš neseniai išims- plyčią. Te; 
nėję skelbtis, jog “lietuviškos to lekžmto “Blezdingėlės prie 
širdies fondas” skiriamas Adei- Torrenso” (įL Adelaidės lietu- 
aidės lietuvių namam Kad tie vių namai 51-56 psL). Mums 
Adelaidės rietuvių namai tik čia gerai žinoma^ kad tai bū- lietuvių bendruomenės vardu, 
skiriami bendruomenei, bet pa- tų daugiau namai tautininkų Australijos lietuvių bendruo- 
v%-•= menei pirmiausia reikia ne pi-

Įįm nuolat
unsko taniai tart Sąlygas palaftąsd^iškusryšiusir 
ra ikiiįtaH m^buvustomis daug kitų Kairių kunigų ku- 
SriMaJr Stadkn krašte arak .drfij pavarįįHų dabar nebepa- 
tMkąriotob lenkų ofcupad- menu- Esąs jis buvęs dr. J. 
Ofcr ' & yraLeto- B«w»vtais geras draugas ir
ut vysimpft MraricHn ranka* jjšpąts suteikęs jam paskuti- 
PrisimenM, kaip 1939 gruo- nį pa&pitoą jo paskutinę gy-ę 

žto'-UMbu kai Uetuva atgavo vėtomo valandą. Niekuomet ^TVidaus iSkaS ^nis- bažnyčios nuvertęs politine are-

darbo Pavasarį buvo dideli 
lietūs, užtat viskas vėlyva. Dar 
daugelio žmonių stovi vasaro
jus, o lietus lyja (Laiško-da
ta nesena)

Mes gyvename ūkyje, bet ne
galime mokesčių išsimokėti. Ką 
uždirbi, viskas valdžiai. Sau 
drabužiams nėra už ką nusi
pirkti.

Siuntinyje yra viskas, ką 
Jūs rašėte. Kai laiškas parašo
mas, tai geriau, nes kartais ką 
irimą arba apmaino.

Aš tik vienas tedirbu. Ma
mytė serga. Vyr. sesuo turi 
reumatą, jaunesnioji eina dar 
į mokyklą. Aš vienas nepajė
giu valdžiai uždirbti. Buvau jau 
ir kalėjiman už tai O šiemet 

z uždėjo mokesčius didesnius, o 
taip pat ir duokles.

spaudos ir draugijų sky- na ir dėl to negaunąs parapi-

ladotovių organizavimo ir lė-

parapijos klebonui kun. J. Ku

uaooaezgoą usnemų reisą- -

togų o gerų bendruometonin- 
kų veikėjų kurie tikrai supras
tų lietuvių bendruomenės pa
skirtu jos veikimo būdus ir ri-

inž. V. Stančikui.
Iškilmingam Los Angeles lie-

- kie aktyvūs. Tai sudaro liūd
noką vaizdą. Bet taip' neturė
tų būti.

Svarbų kad ir jaunesnioji 
karta aktyviai dalyvautų betu-

siėmusiems valionies 80-jo gim
tadienio pageriamo komitetui: 
pirmininkui — rašytojui J. 
Gliaudai, sekr. arch. E. Arbui, 
iri V. Varnui, inž. J. Jbdelei,S. šrupsas, vicepirm. M. Kar- 

nauskienė iš Waterbury, rašti
ninkė M. Bakutienė iš Waterbu- 
rio, ižd. A Pateckis iš' Hart
fordo, tvarkdarys A Armonai-

linkėjo sėkmingo darbo. '
Buvo perskaitytas praeito 

suvažiavimo protokolas, pada
rytas pranešimas iš trilypės ge
gužines, iš kurios gauta 50 doL 
pelno. Nutarta paskirti 10 dol. 
tėvų marijonų naujai statybai 
Thompson, Coįhl Jeigu numirš
ta apskričio vaMybos narys, nu- tis, korespondentė M. Digimas 
tarta užprašyti mišias. Kitais 
metais vėl rengiama gegužinė. 
Pageidaujama, - kad ji būtų 
Hartforde. Valdybai paliekama 
pasitarti su Moterų Sąjunga ir

velioniui paskutinio patepimo Angeles dr. J^J. Bielskiui —

liosrirlris, tuomet dar ku% vių priešu.
;»tonkų jaunimo organika- Mano paklaustas tuo metu 

-. -mjih ."i-.-,—— kun. Kristinas Čibiras, žinias
Diplomatinės W k»

___ i..7^T7r XI a ai~u nebuvo skiriamas klebonu.
Vilniaus gatvėje 1943 m. nu

šovus 2 vokiečius gestapiečius, 
buvo sušaudyta 10 lenkų ir 
100 paimta įkaitau. Suimtųjų 
tarpe buvo kun. Moscickis, prof 
dr. Pelczar (tarp, organizacijos 
kovai su vėrių viceprezidentas), 
advokatas Stogelis, kilęs iš Pa
nevėžio ir lietuvių bylų nuo
latinis gynėjas lenkų laikais, 
lenkų Raudonojo kryžiaus Vil
niuje pirmininkas Zagorski ir 
kiti. Visi išsiųsti, rodos, į Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklą.

Vilniečiai lietuviai studentai 
surinko daug parašų ir įteikė 
vokiečių gestapui, kad kun. 
Moscickį paleistų, tačiau nie
ko nepadėjo. Kun. Moscickis 
irimvo koncentracijos stovyklo
je iki karo pabaigos, o vėliau 
paskirtas Lomžos vyskupu.

Kun. Moscickis tuo metu bu
vo . gražios išvaizdos ir nepa
prastai geras oratorius.

V. Senute

lę ir nuolat kurstė lietuviško tuvybės išhūkymo atžvilgiu. Se- jl ^
susipratimo Ugnelę. Organizavo nųjų veikėjų eHės retėja, ma- ^šaotĖ D.Cft

................... ...... ""ą ‘ ; ,'V;

Velionies šeimos ir artimųjų vardu
PADĖKA

LDS apskričio metinis suva
žiavimas įvyko rugsėjo 23 švč. 
Trejybės parapijos mokykloje. 
Dalyvavo 18 asmenų iš Hart
fordo ir Waterburio kuopų. 
Dvasios vadas kun. B. Bene- 
sevičius sukalbėjo maldą ir pa- numatomas kitais metais rug

sėjo'IS Waterbury, Conn.
Ateinantiem metam valdyba

Susiviemjunu. Kitas seimas nu
matomas sušaukti pas tėvus ma
rijonus Thompson, Conn. At
stovais išrinkti Mrs. Mary Ba
kutis ir Albinas Armonaitis. 
Conn. apskričio suvažiavimas

Mūsų brangiajam broliui, tė- se dalyvavusiems: kun. kan. A 
vui ir seneliui, Lietuvos Nepri- Steponaičiai, kun. prof. A 
klausomybės Akto Signatarui, RubSui ir kun. V. šiliauskui. 
Vilniaus Universiteto Rektoriui, 
Akademikui■ 

PROF. MYKOLUI-BIRŽIŠKAI 
savo 80-jį gimtadienį, 1962 rug- 
piūčio 24 d. mirus, nuoširdžią

veikla turėtų rūpėti visiems. 
Lietuvių. Bendruomenės veik
loje privalėtų dalyvauti ne tik 
senieji, bėt ir jaunieji švieses
nieji, kurie supranta organi
zuoto gyvenimo svarbą, o to
kių yra, privalėtų patys akty 
viai reikštis ir kitus raginti 
veikti. _

Patyrimas ir stebėjimas roy čingįto, velionies tnčiuliui -ir 
do, kad kiekvienas šio krašto^ dideliam jo. gerbėjui, laikiu- 
lietuvis, kad ir gimęs Amen-« šiam iškilmingas gedulngas pa

maldas ir paskutiniuoju jaut- tuvių visuomenės atsisveikim- 
riu. atsisveikinimo žodžiu Kai- mui su velioniu vadovavusiam 
yąrijos kapų . mauzolėjausrašytojui J Gliaudai ir tame 
koplyčioje velionį pagerbusiam; atsisveikinime žodį tarusiems:

bos vardu: prof. dr. A Almi
nui — Vilniaus Universiteto 
mokslo personalo vardu; B. Rai
lai — Lietuvių Rašytojų Drau- 
gijos valdybos vardu; R. D^>- 
šiui — Lietuvos skautų vardų 
prof. N. V. Podrutskiui — Uk
rainiečių Kultūros Centro var
du ir velionies auklėtiniui, vil
niečiui, J. Uždaviniui, jausmin- 

lietuvin visuomenės vardu žodSu atsisveikinusiam su
- -- velioniu visos Los Angeles lie

tuvių visuomenės ir lietuvių or
ganizacijų vardų.

Inž. V. Varnui, tvarkiusiam 
lietuvių skautų budėjimą prie 
vriionies karsto ir visiems bu- 
dėjusiems skautams.

Velionies karstą nešusiems: 
J. Uždaviniui, inž. J. Jodelei, 
dr. J. Jurkūnui, V. Kazlauskui, 
V. Aleksandriūnui ir B. Railai.

Los Angeles Sv. Kazimiero 
parapijos choro vedėjui komp. 
Br. Budrumui, vargonininkui 
Antanui induliui, solistams

(nukelta į 5 psl.)



Kardinolas ragina neužmiršti
Šv. Jurgio lietuviu parapijos 50 mėty sukaktis

Norwoodz Mass. — šv. Jur
gio lietuvių katalikų parapijo
je auksinio jubilėjaus metai bu
vo užbaigti švente rugsėjo 23, 
sekmadienį.

Iškilmingas mišias aukojo 
klebonas kun. Feliksas E. Nor
butas. Savo pamoksle prisimi
nė, kaip lietuviai prieš 50 me
tų, sunkiai dirbdami ir mažai 
uždirbdami, kūrė parapiją ir 
statė šią bažnyčią, kad sava kal
ba galėtų Dievą garbinti, o 
taip pat atsispirti tikėjimo prie
šam. Kai kurie iš jų ir šian
dien dairosi Maskvos linkui.

Iš 17 asmenų, steigusių pa
rapiją, gyvųjų tarpe tebėra du: 
Vincas Kudirka, veiklus kele- 
tos katalikiškų organizacijų 
pirmininkas, nors jau sulaukęs 
gilaus amžiaus, ir jo brolis 
Pranas Kudirka.

Mišių metu visa bažnyčia ir 
choras giedojo lietuviškas gies
mes. Vyskupas J. F. Minihan, 
palaiminęs parapiečius, pasi
džiaugė šia didele Norwoodo 
lietuvių švente, linkėdamas vi
siems geriausios sėkmės.

Vaišės
Kolumbo vyčių salėje vaka

re įvyko banketas. Didžiulėn 
salėn susirinko beveik visa pa
rapija ir svečiai. Dalyvavo apy
linkių parapijų daug kunigų. 

<■ J. E. vysk. J. F. Minihan ir 
Bostono kardinolas Richard J. 
Chushing. Banketui vadovavo 
klebonas kun. Feliksas Norbu
tas.

Po vaišių pirmasis kalbėjo 
Vincas Kudirka, prisiminęs pra
eitį. Pasidžiaugė naująja kar
ta, nuoširdžiai įsijungusia į pa
rapijos veikimą. Helena Novi-

(atkelta iš 4 psl.)
B. ReivydaiteL--..-Dapšienei ir 
R. Dapšiui, bei visiems choro 
dalyviams giesme velionį paly- 
dėjusiems.

Laidotuvių biuro direktorei 
Mary O. Hamrock už velionies 
pašarvavimą ir laidotuvių tvar
kymą.

Vainikais ir gėlių puokštė
mis velionies karstą papuošu- 
siems: Lietuvos Diplomatinei 
Tarnybai, Lituanistikos Institu
tui Chicagoje, Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungai, Vilniaus Uni
versiteto prorektoriui dr. D. 
Krivickui su žmona. Lietuvių 
Skautų Akademiniam Sąjūdžiui, 
Amerikos Tarybos Los Angeles 
skyriui. Los Angeles .Lietuvių 
Bendruomenei, Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Los An
geles skyriui, Lietuvių Rašyto
jų Draugijai. Ukrainiečių Kul
tūros Centrui, Los Angeles 
Lietuvių Tautiniams Namams, 
Adai ir Viktorui Rozenblatams, 
Elenai ir Hermanui Tumams, 
Valerijai ir Vytautui Pašakar- 
niams.

Visiems dalyvavusiems iškil
mingame atsisveikinime su ve
lioniu ir gedulingose pamaldo
se, visiems velionį į Kalvari
jos kapines palydėjusiems, Lie
tuvos institucijų ir lietuvių or
ganizacijų vardu ar asmeniš
kai mums užuojautą pareišku- 
siems laišku, žodžiu ar per 
spaudą ir skaudžią valandą mus 
moraliai parėmusiems.

Visiems savo auka prisidėju- 
siems prie velionio palaidoji
mo Los Angeles Kalvarijos ka
pinių mauzolėjuje greta jo žmo
nos Bronislavos Žemytės Bir
žiškienės. kol jų palaikai galės 
būti perkelti į laisvąjį Vilnių.

Atsiprašydami negalėdami vi
sų čia asmeniškai išvardinti ir 
padėkoti ,— velionies šeimos ir 

1 artimųjų vardu nuoširdų 
tuvišką dėkui tariame

Viktoras Biržiška 
Ona Barauskienė su 

vaikais
Marija ir Stasys Žymantai

lie-

ir

Ri- 
už- 
su 

lie- 
at-

kienė, pianu pritariant muz. 
Vaclovui Kamantauskui, padai
navo dvi liaudies daineles. So
listė priklauso parapijos šv. 
Cecilijos chorui nuo pat jaunų 
dienų. - _

Po šios trumpos programos 
pristatyti garbės svečiai 
miesto aukšti pareigūnai.

Kardinolo kalba
Savo kalboje kardinolas 

chard J. Cushing pradžioje 
siminė asmenines pažintis 
lietuviais. Pastebėjo, kad 
tuviai savo pareigas gerai
lieka, yra sąžiningi, lojalūs ir 
pasišventę. Pasidžiaugė savo šo
feriu lietuviu, kuris labai gerai 
atlieka savo pareigas ir ilgas 
keliones. Toliau kalbėjo apie 
pavergtas tautas. Jo šventu įsi
tikinimu, geležinė uždanga bus 
sunaikinta ir trys Baltijos tau
tos bus laisvos. Tada joms da
bai reikės savo tautos kunigų 
ir seselių tuose kraštuose at
statyti apgriautą tikėjimą. Ra
gino tėvus -savo vaikus leisti į 
katalikiškas mokyklas ir kreip
ti į dvasinį pašaukimą, čia sa
vo gimtos kalbos žinojimas tu
ri nepaprastos reikšmės, 
tat ir tautinės parapijos 
labai reikalingos. Pabaigoj 
pasidžiaugė, kad Norvvoodo
tuvių parapija yra gražiai tvar
koma ir turi dailią bažnyčią.

Perkėlė kleboną
Kardinolas savo kalboje guo-

Už- 
yra 
dar 
lie-

DAIL. JADVYGA PAUKŠTIENE

Dail. Jadvygos Paukštienės paroda
LOS ANGELES, CALIF.

Naujas klebonas
Brockton, Mass. — Mirusio 

klebono prel. Pranciškaus Stra- 
kausko vietoje Bostono kardi
nolas Richard J. Cushing at
kėlė iš Norwoodo šv. Jurgio 
lietuvių parapijos kleboną kun. 
Feliksą Ed. Norbutą. Brockto- 
no lietuviam jis pažįstamas ne 
tik iš kaimyninės parapijos, 
kur ilgokai klebonavo, bet ir 
iš ankstyvesnių laikų. Buvo vi
karu šv. Roko lietuvių para
pijoje Brocktone 1928 - 1929, 
kai čia klebonavo dabartinis

Dail Jadvyga Paukštienė, 
gyvenanti Chicagoje, nepabū
go ilgos kelionės ir pasiekė 
Los Angeles, kur rugsėjo 9, lie
tuvių dienos proga, surengė sa
vo tapybos parodą. Išstatė 50 
kūrinių. Parodą aplankė kele
tas šimtų žmonių, kurie apie 
40 procentų išstatytų paveiks
lų nupirko. Tai buvo viena iš 
labiausiai pasisekusių parodų 
šia prasme.

Parodos lankytojai galėjo pa
stebėti, kad dail. J. Paukštie
nės kūryboje vyrauja gamta ir 
įvairios jos nuotaikos. Kartais 
į gamtos foną įvedamas žmo
gus su savo kasdieniniais dar
bais bei rūpesčiais. Dailininkė 
piešia ir Chicagą, prisiminus 
Lietuvą, sukūrė Kauno viziją.

Dail. J. Paukštienė, baigusi 
Kauno meno mokyklą, studijas 
gilino Paryžiuje. Pasaulinėje 
parodoje Paryžiuje 1937 laimė
jo aukso medalį. Dėl karo pa
sitraukusi iš Lietuvos, gyveno 

dė, kad Nonvoodo lietuviai ne
nusimintų, jei jų klebonas kun. 
Feliksas E. Norbutas nepaliks 
ir toliau. Jo laukiąs didelis dar
bas ir aukštesni titulai Šią ko- j 
respondenciją berašant, klebo- i 
nas buvo iškeltas į Brocktoną, i 
o iš Brocktono atkeltas klebo
nu kun. A„ Abračinskas.

Išreiškus kardinolui norą dar 
pasiklausyti skambių lietuviškų 
dainų, visi keletą sudainavo, pa
lydint pianu K. Perednienei, 

Jubilėjinių metų minėjimą 
pravedė komitetas, kurį sudarė 
garbės pirmininkai klebonas 
kun. F. Norbutas ir Vincas Ku
dirka, pirmininkas Bronius Ku
dirka, sekretorė Ona Paznio- 
kaitė, iždininkas kun. A. Kli
mas. Talkino visa eilė asme
nų. D.cL

dai- 
bus 
vai.

PHILADELPHIA, PA.

Maironio minėjimas
Didžiojo mūsų tautos 

niaus Maironio minėjimas 
spalio 14, sekmadienį, 4 
popiet naujose, gražiose tarp
tautinio instituto patalpose. 
Poetas Jonas Aistis kalbės apie 
Maironį. Irena Vėblaitienė pa
deklamuos Maironio kūrybos, 
o Leono Kaulinio diriguoja
mas tautinis ansamblis padai
nuos Maironio dainų. Philadel- 
phijos LB apylinkės valdyba 
nuoširdžiai kviečia šiame 
jime gausiai dalyvauti.

minė-
J.S.

Vokietijoje, Biberache. Atvy
kusi Į Chicagą, nuolat piešia 
ir dalyvauja įvariose parodo
se. Praeitą metą savo kūrinių 
parodą buvo surengusi Bosto
ne. Ig. M.

— Į Lietuvių Fondą įsijun
gė df. Simanas Virkutis iš 
Cambridge, Md.. įnešdamas fon
do sąskaiton 100 dol., Stasys 
ir Leokadija Vilinskai. gyveną 
Windsor. Conn., anksčiau pasi
žadėję fondą paremti savo į- 
našu, dabar Lietuvių Fondui 
paaukojo 100 dol. ir tapo pil
nateisiais fondo nariais.

— Brazilijoje, Sao Paulo 
mieste liepos 29 įvyko jauni
mo šventė, kurioje buvo pami
nėta Maironio 100 metų gimi
mo sukaktis. Meninę programą 
išpildė jaunučių, moksleivių 
ateitininkų ir bendruomenės 
chorai. M. Vinkšnaitienė paren
gė Maironio kūrybos montažą.

INGRIDA STASAITĖ ir Mrs. R. Locher. Nuotr. V. Pliodzinsko

Rudens vakaras Dainavai paremti 
DETROIT, MICH.

Aleksandras Mackevičius, 
rugsėjo 19 greitąja pagalba nu
vežtas ligoninėn, neteko kal
bos ir mirė. Buvo gimęs 1899 
birželio 12 Dirgalionių km., 
Žiežmarių valsč. Atsikuriant ne- 

s priklausomai Lietuvai, vienas 
iš pirmųjų įstoja į Lietuvos sa
vanorius. Tarnavo Geležinio 
Vilko raitelių pulke. Dalyvavo 
kautynėse, buvo sužeistas, už 
narsumą apdovanotas Vyties 
Kryžiumi. Į atsargą išėjo virši
los laipsnyje.

Antrąjį kartą bolševikam 
okupuojant Lietuvą, 1944 ru
denį su sūnum Vaclovu pasi- 

' traukė Vokietijon, paskui iš
vyko Amerikon ir apsigyveno 
Clevelande. Čia priklausė 
tuvių, karių Ramovei.

Velionis palaidotas iš 
Jurgio bažnyčios rugsėjo
Kalvarijos kapinėse. Prie kapo 

j atsisveikinimo žodį tarė kun.
. B. Sugintas, LB I apylinkės 

pirm. F. Edimtas, Ramovės sky
riaus pirm. K. Budrys.

Lietuviai tautiniam daržely 
Į Clevelande kiekvienais metais 

surengia iškilmes su
programa, šiais metais rugsė
jo 23 lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Žilionytės, 
pašoko porą šokių. Susilaukė 
iš publikos ilgo plojimo ir ge
riausio įvertinimo. Ingrida Sta- 
saitė buvo išrinkta kultūrinių 
darželių gražuole, o Ben Ste- 
fanski įteikė dovaną — 50 do
lerių vertės valst. boną.

Džiugu, kad Ingrida Stasaitė 
randa laiko dalyvauti įvairiose 
organizacijose ir pilnai užsi
tarnavo šio atžymėjimo. L. Iv.

lie-

ŠV.

22

menine

Lapkričio 3, šeštadienį, 4801 
Oakman Blvd. (prie Chičagos 
Avė.), didžiulėje ir moderniš
kiausioje gr. ortodoksų salėje 
bus tradicinis rudens balius— 
vakarienė Dainavai paremti.

Šiais metais, kaip ir pernykš
čiais, svečiai bus pavaišinti 
gera vakariene, tik kitos ba
liaus aplinkybės bus suteiktos 
svečiams šimtu procentų geres
nės. Salė bus meniškai deko
ruota rudens motyvais, šokiam 
gros geras ukrainiečių orkest
ras “Zoria-’, o vakarienės me
tu svečiai turės progos išgirs
ti vieno iš pirmaeilių lietuvių 
humoristų “Dr. A. Saliūną”, 
kuris žada paskaityti pluoštą 
humoristinių eilėraščių. Taip 
pat bus išpildomi ir linksmi 
kupletai pasaulio aktualijomis.

KUN. B. SUGINTAS kalba maldas prie savanorio Aleksandro Mackevičiaus kapo Clevelando Kalvarijos 
kapinėse rugsėjo 22. Nuotr. V. Pliodzinsko.

Bus dar kai kurių malonių 
staigmenų ir pramogų, (kurios 
jokių pridėtinių išlaidų nepa
reikalaus) ir šokių metu.

Vakarienei stabukai sudaro
mi po 8 asm. Kaina 5 dol. as- 

_ menini, studentams, neturin
tiems 21 metų, po 3 dol.. Bilie
tai platinami. Kurių platinto
jas nepasieks, bilietus galima 
užsisakyti telefonu: 8261361.
> šiai vakarienei uoliai ruošia- 

‘masi, kad- atsilankiusiem sve
čiam tas šeštadienis, lapkričio 
3, būtų pats maloniausias šį 
rudenį.

Vakaro pelnas eis paskutinio
jo Dainavoje administracinio 
pastato statybai. Pastato pa
matai numatomi prakasti dar 
šį rudenį. JLV

pereme pareigas
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
kapelionas kun. Jonas Švagž- 
dys, kuris ligi 1928 metų buvo 
parapijoje vienas. Kun. Felik
sas E. Norbutas buvo pirma
sis vikaras, išbuvęs iki 1929 
gegužės 15. Antrą kartą grįžo 
ir išbuvo beveik dešimtį metų 
— nuo 1939 iki 1947. Tuo me
tu (1944) Brocktone buvo Įkur
ti du Balfo skyriai — Sanda
ros ir šv. Roko parapijos. Kun. 
Feliksas E. Norbutas buvo Bal
fo 44 skyriaus pirmuoju pir-

Cleveland, Ohio
Mirė savanoris A. Mackevi
čius

Remki+e LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITU ANUS 
910 Willoughby Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

mininku; sekretoriavo Julija 
Jakavonytė. Kun. Feliksas E. 
Norbutas yra gimęs 1900 spa
lio 13 Lietuvoje, bet dar ma
žas tėvų atsivežtas į Ameriką. 
Kunigu įšventintas 1928 m. 
Brocktone pareigas perėmė spa
lio 2. Angelų Sargų dieną.

Kun. Albertas Abračinskas, 
gimęs bei augęs Brocktone ir 
paskutiniu laiku čia buvęs pir
muoju vikaru, pakeltas į kle
bonus ir paskirtas į šv. Jurgio 
lietuvių parapiją Norvvoode.

Moksleiviai ateitininkai rug
sėjo 23 išsirinko naują kuo
pos valdybą: pirm. Saulius Su
žiedėlis, sekr. Andrius Eiva, iž
dininkas Rimas Baužys, koresp. 
Rimantė Belkevičiūtė. Mokslei
vius globoja Zuzana Kucinie- 
nė.

Marianapolio marijonų aukš
tesnėje mokykloje šiemet pra
dėjo mokytis Linas Baškaus- 
kas, Putname — Gražina Cin- 
čytė. G. L.

IŠ VISUR | j
— Prel. Mykolas Krupavi

čius ir šiemet Lituanistikos 
Institutui paremti prisiuntė 20 
dolerių.

— Lietuvių Fondas, vado
vaujamas dr. Antano Razmos, 
iš turimo kapitalo prieauglio 
neakivaizdinei Lituanistikos In
stituto dėstymo sistemai vyk
dyti paskyrė 25 proc., t.y. apie 
300 dolerių.

— Brazilijos prekybos įstai
ga New Yorke (Brazilian Gov
ernment Trade Bureau, 551 
Fifth Avė.) išleido reklaminę 
knygą “Brazil” (40 psl.). Kny
goje prisimenamas ir Brazili
jos kultūrinis gyvenimas. Me
no skyriuje rašoma, kad sėk
mingą moderniojo meno judė
jimą pradėjo lietuvis dailinin
kas Lasar Segall Sao Paulo 
miestę 1922 m. Vėliau į jo są
jūdį įsijungė ir brazilų daili
ninkai.

— Washingtono ateitininkai 
ruošia dr. Jono Griniaus pa
skaitą apie jaunimo auklėjimą 
pavergtoje Lietuvoje. Paskai
ta bus spalio 14, sekmadienį, 
3 vai. popiet, Holy Redeemer 
parapijos salėje, 4902 Berwyn 
Rd., College Park, Md. Visi lie
tuviai kviečiami šios paskaitos 
pasiklausyti.

— Balfo vakaras — koncer
tas spalio 20 rengiamas Los 
Angeles, šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Programą išpildys 
kompoz. Broniaus Budriūno 
mokiniai — solistai. Pradžia 
6:30 v. v.

— Aleksandras Muchla, bu
vęs Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės majoras, rugsėjo 
16 mirė Santa Monica, Calif. 
Liko žmona ir sūnus Valteris.

— "Palik ašaras Maskvoje" 
knygos platinimo komisija Chi- 
cagoje užbaigė savo darbą ir 
paskelbė apyskaitą. Aukų su
rinkta 3.110 dol., už knygas su
mokėta 2.892, administracijos 
išlaidų turėta 208 dol. Už au
kas įgyta knygos 1370 egz. Iš
skirstyti amerikiečių visuome
nėje per Lietuvos laisvinimo 
veiksniais, konsulatus ir atski
ras lietuvių organizacijas. Bos
tono LB apygardos valdyba iš 
komisijos nupirko ir išplatino 
100 egz. Asmeniškai kongres- 
manam įteikta 437 egz. Komi
siją sudarė: pirm. L. Prapuo
lenis, vicepirm. inž. V. Adam- 
kavičius, sek. J. Vaičiūnas, fin. 
vedėjas J. Bertašius, nariai— 
dr. S. Biežis, dr. K. Drauge
lis, prel. M. Krupavičius, inž. 
V. Naudžius, A. Rūgytė, adv. 
R. Skipitis, V. Šimkus.

— Lietuviu Teisininku Drau
gija korespondenciniu būdu 
renka centro valdybą, revizi
jos komisiją ir garbės teismą. 
Kandidatai siūlomi iki š. m. 
lapkričio 15. Nariai balsavimo 
lapus ir vokus gauna iki š.m. 
gruodžio 15. Balsavimo vokas 
išsiunčiamas iki 1963 sausio 
15 (pašto įstaigos data). Rinki
mų komisiją sudaro Birutė No- 
vickienė. Jonas Šlepetys ir Vy
tautas Vaitiekūnas. Komisijos 
adresas: Mrs. B. Novickienė, 
95-12 108 Avė., Ozone Park 
17, N. Y.

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciikonai

640 pvU. Kaina 4 dol. laibai 
patranKli. Unka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.



“Laisves*
krislai..

.; Maskvos nelaisvininkų “Lais- gi 
Į vėje”, komuaistin^je, labai J 

mėgstama kitus melaginti. Kas 
tai. daro . kone kiekviename || 
žingsnyje, jau yra melagis. || 
Lietuviai tai pasako dar prie- 
žodžiu: “Vagie, kepurė dega!”. 
Mat, vagis griebiasi už galvos, * | 
ar nedega. Vadinamoji “Lais- 7 
vė” vis griebiasi melo, nes gy-; $ 
vena nelaisvės prievartoje: tu- 1 
ri taip šokti, kaip Maskva gro- p 
ja. Vis rusiškąjį kazačioką!

štai, prikibo prie Balto pir- p 
mininko kan. J. Končiaus pa
sakojimo, ką jis girdėjo, lan- | 
kydamasis Punske. Ten, prie -į 
sovietinės Lietuvos sienos, 11 
lengviau ateina žinios, ir žmo- Į 
nės kai kada pereina per šie- I 
ną. Jie pasakoja, kad per pas- 
kutinius dvejus metus paverg- | 
toje Lietuvoje atlyginimo ūkiuo- | 
se negauna ir • maitinami iš | 
bendros virtuvės, pusalkiaL f | 

Maskvinė “Laisvė” tokius
pasakojimus apšaukė melu. Gir
di, “milžiniškoje daugumoje” 
Lietuvos ūkininkai gyvena kai
muose, toli vienas nuo kito, 
tai kaip jie bus maitinami iš 

t vienos virtuvės? To nematę nė 
Z ekskursantai.
• Bet pati sovietinė spauda ra- 
> šo apie organizavimą bendrų 
, virtuvių, kad žmonėm nereikė-
• tų toli eiti namo ir apie sody

bų kėlimą vienon vieton. 0 jei 
kas gyvena “toli nuo vienas 
kito”, tai vaikšto baudžiavon,

* kaip caro laikais. Nepriklauso
moje Lietuvoje žmonės savo 

. žemę turėjo po langais. Dabar 
kai kam į kolchozą tenka eiti 
kelis kilometrus. Laiškuose 
žmonės tai rašo. Be to, parašo,

- kad nežinia, kiek dar gaus šie
met už darbą. Paaiškės lauko 
darbus baigus. Kodėl negalė-

. jo, sakysim, pasienyje prie 
Punsko užtraukti ir daugiau 

: negu metus?
O kas ką matė lankydama

sis po Lietuvą, tai aišku iš 
’ pasalrojimų ir aprašymų. Vežio

jo ten, kur viskas geriau su- 
’ tvarkyta. Kodėl ekskursantų
• neleidžia laisvai pas gimines 
Z nuvažiuoti, ilgiau pabūti, apžiū-
- rėti, kaip toli vaikšto i kol

chozą, kuo maitinasi, kiek už-
' dirba? Kas visa tai slepia, yra
• apgavikas, o kas toki teisina, 
: yra pajuokai save išstatęs me-

lagėlis.

i

’ Mizara džiaugtasi kruvinuoju... 
«- Maskvinėje “Laisvėje” išsi- 
; žiota. kad nedera spausti ran- 
: kos A. Impulevičiui. nes ji- 

■’ sai padėjęs “hitlerininkam žu- 
; dyti nekaltus žmones” (Nr. 76). 
; Girdi, ii reikalaują išduoti ir 
. “tokie Įžymūs asmenys”, kaip 
» gen. V. Vitkauskas.

Darbininke jau buvo rašy- 
* ta. kad ir JAV vyriausybė ir 

didžioji amerikiečių spauda tai 
laiko sovietų propaganda, kuri 
nori nukreipti akis nuo bolše
vikų enkavedistų bei stribų nu- 

.7 sikaltimų ir Molotovo bei Sta- 
. lino bendradarbiavimo su Hit-j 

leriu. Prie šių kruvinų bude-( 
J lių prisišliejo ir gen. V. Vit- 
I kauskas su Justu Paleckiu, 
' 1940 birželio baisiom dienom. 
; Justas Paleckis pirmasis pasi

rašė po masinių lietuvių trė- 
' mimų Įsakymu. Žuvo tūkstan

čiai nekaltų lietuvių. Mizara to- 
•; kiū kruvinuoju lietuviu džiau- 

giasi. Jis rašo (nr. 78):
“Stebiu J. Paleckį, tą mielą 

mūsų tautos sūnų ... J. Pa
leckis — liaudies sūnus, visų 
mylimas, gerbiamas už tai, kad 

!' ištikimai tarnauja savo tau-
•> tai". Ne tik tarnauja, bet daug
;; jai pasitarnavo padėdamas bol-
•• ševikam ži’dvti nekaltus žmo-

nes. Ir Mizara tuo džiaugiasi.

DISPLAY
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RAMYBĖ prieš rudens vėtras.

LOS ANGELES, CALIF.
Rugsėjo 23 šv. Kazimiero pa

rapijos salėje ateitininkų sen
draugių susirinkime buvo Tė
vo J. Vaišnio, S. J., paskaita, 
kurioje nagrinėtas savęs atsi
naujinimas Kristuie ateitinin
ku principų šviesoje. Buvo pa
liesta eilė aktualių problemų: 
tvirtas religinių tiesų pažini
mas savo dienos darbų įverti
nimas, tautiniai reikalai ir k. 
Pabrėžė reikalą ugdyti vieny
bę ir meilę savo tarpe su ki
tais. Turi, būti Įsisąmoninta, 
kad kenkiant kitiems, kenkia
ma sau pačiam. Po paskaitos

pirm. J, Motiejūnas, vicepir
mininkas dr. J. Jurkūnas, sekr. 
A. Kiršonis, iždin. P, Butkys 
ir parengimų vadovė E. Dovy
daitienė. Mokyklą lanko apie 
60 vaikų. Tėvų komitetas ir 
mokyklos vedėjas apsilankė pas 
kleboną kun. J. Kučingį, ku
ris pažadėjo irt toliau remti 
šeštadieninę mokyklą, leisda
mas naudotis parap. mokyklos 
patalpomis ir kitomis mokslo 
priemonėmis. Artimiausias mo
kyklos vakaras bus Kalėdų eg
lutė gruodžio 30.

. I Mektonįenė * Beimto Ona, 
vjvfeifekįoms Antanas, vai
kai Leonardas ir Birutė.

NavafTuckienė * Paulauskai
tė Valerija 7 • v

Nore&ęnė Malvina
pAviljflirfįfiĄ* žmona * Balio 

Pavffiomo, kuris buvo gyvenęs 
ŠĮaųhuose ir spėjamai žuvo vo- 
tiečių kariuomenės tarnyboje

Vaitiekūnienė Pranciška, gy
veno Kankakee, minais.

Comulato General ef. LHhu- 
anie, 41W«M Mrid Street, 
Hew York 24, N. Y.

RODRIGU EZ SHIPPING

TO PUERTO RICO
Also

Local and Long EMstance Moving
Cal EV 8-8490

ibA, prie Aflmtto, aMaros visus metus

Azbury. Park. N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788 

švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie- 

i kūnas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

WEISS & KATZ. INC

Jfe gabenasi tonas scenai pei- 
kaHngų reikmenų bei kostiumų.^ 

’ Kai kuriuose pastatymuose 
scenoje dalyvauja daugiau ne
gu 200 šokėjų. Amerikietis žur
nalistas George Todt, neseniai 
atsilankęs į vieną lietuvių šven
tę, savo kalboje pareiškė, kad 
rusas bolševikas yra geras, tik 
įbaugintas. Kitas žurnalistas, 
paklaustas apie baleto lanky
mąsi Amerikoje, pasakė, kad 
tai esąs Trojos arklys.

Turint galvoje milžiniškas 
sumas, skiriamas propagandai, 
0 vienu iš tokių propagandos 
Įrankių yra ir°baletas, susida
ro baisus kontrastas proleta
riato santvarkoj. Milijonai ko
lektyvinių ūkių darbininkų yra 
pasmerkti beteisiam vergų liki
mui ir išnaudojimui, nes savo 
darbo vaisius Įųri atiduoti bol
ševizmo stabui Jis gi savo 
ruožtu didžiausias sumas ski
ria komunizmui, kad atimtų

(m) jasvę milijonam žmonių. Gaila, 
kad po tiek karčių patyrimų, 

buvo gyvos diskusijos. Soviety baletas atvyks j Lot Amerikoj. vis dar atsiranda
Susirinkimui pirmininkavo J. Angeles lengvatikių, te«rie mano, jog

Jodelė, sekretoriavo O. Motie
jūnienė. Rašyt. J. Tininis pra
nešė. kad dėl nenumatytų kliū
čių nebus galima ši rudeni su
rengti literatūros bei dainos 

‘ vakaro, kaip buvo numatyta 
šių metų veiklos plane.

Lituanistinė mokykla 
šeštadieninė mokykla pradė

jo darbą šv. Kazimiero para
pijos patalpose, šiais metais 
mokvkla praplėsta, Įsteigiant 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams darželi. Vedėja pakvies
ta mokyt. 0. Gustaitienė. Iš
rinktas naujas tėvų komitetas:

1961 ątudebaker Larks. Parduoda
ma 50 sedanų, 4 durių, su 5 naujom 
padangom, kiekvienas už $350. Ge
ram stovy; vidus išmužtas žalsva 
oda su gelsva karoserija. “Remove 
taxi light and you hava perfect 
transportation with a compact car”. 
Taupus. TeL LU 8-0700 — visų parų.

EVERBEST PORK STORE 
Westchestf>r Scruare. Bronx. N. Y.

HOME MADE SAUS/GE 
Finest Pork. Veal and Beef 

Poultr.’ Fresh Daily 
UN 3-9007

NEMETH & MAIER. Propri?tors

BANK RATES - FHA HOME IM- 
PROVEMEN L0ANS — Ist & 2nd 
mortgage — ACTtO, 256-13 Union 
Trpike. Florai Park, Queens, N. Y. 
Fi 3-0900:

Nassau Suffoik, FL 2-6400.
“Specialists in Speciaity Loans”

ROCKY'S GENERAL AUTO RE
PAI R. 30 yrsof experience. Uptown 
area. Fender and Bodvwork, expert 
painting. Foreijn. & Domestic Cars. 
Special consideration to religious 
groups. UN 4-8376 630 West
125th Street, New York City.

PAINTING CONTRACTOR
INSIDE— OUSDDE 

For Fast Beito bk. Service 
Call WĄ S-5642 

from 6 pm to 10 pm 
Ask for AJNGELO

187 ORCITARD ST.. N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINiy
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius j ušsienj. 
•" Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijent a m Prašome užeiti ir pasižiūrėti'

Tek GP 7-113B

Namu pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkite* 

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENGY
110-04 iamaica Avenue Richmond Hill 18. N'V

Tel. VIrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhavoi<21, VIrginia 6?9519

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

Bergen Fuel Oil Co. Ine. Ėst. 1923.
Boro wide Service, authorized Esso .___

Vykdant su Sovietas kultu- ®ū sovietais yra galimas kul- 
rinius pasikeitimo mainus, į tūrinis ir kitoks bendradar- 
Ameriką pakviestas didysis so- biavimas. Ig. M.
vietų baletas, šiuo metu jis yra 
atvykęs į Los Angeles, kur 
Shrine auditorijoj spalio 5—16 
turės spektaklius, pradėdamas 
Gulbių ežeru. Bilietai kainuos 
nuo 3 iki 15 dolerių. Tai jau 
antras baleto vizitas Los An
geles. Pirmą kartą baletas gas
troliavo prieš trėjis metus. 
Kaip rašo Feliz Kilis News, ba
leto grupė su pagribiniais tech
nikiniais darbininkais sudaro 
300 asmenų. Kaitų su savim

dealer. SpectaJ—150 gallons free to 
each new customer. Metered fuel 
ofl deUveries, tnmer sales A Service 
contracts on all makes. jnstalling 
of heating ptents and centrai heat- 
tng syatems. RN 3-3100. 2334 Ralph

S & G M E AT MAKKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę:
84-09 Jamaica Avė., Woodhavėn 21, N.Y. • VI 9-5077

LIETUVIS SAVO SUTAUPŲ NENEŠ KITUR

1924 m. . ..................... . . . . 1961 m.

Schuykr Savings and Loan 
Association of

KEARNEY, NEW JERSEY
primena, jog laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau
gijos, turinčios didelį pasitikėjUną lietinių ir sve
timtaučių tarpe.

Draugija apdrausta FEDERAL SAVINGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK.

4rr dividendo už palūkanas.

Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai * 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na
mams Įsigyti.

Laukiame atsilankant arba paskambinant:
24 Davis Ark. Kearmįy. NJ.; Telef. WY 14891 

JULIUS PAKNIS, PrtzidtiOM
P. VELEVAS, Sekrtt. J. BELZA, KAttMua

būdami vieningi busime tortingi

Redakcija norėtų iš savo pu
sės pridėti tokį faktą apie ba
leto bolševikinę propagandą. 
New Yorke tas baletas tarp ki
tų spektaklių turėjo ir “Spar
taką”. Jei “Gulbių ežeras” bu- 
vo išgirtas, tai .“Spartakas” 
New Yorko spaudos žiauriai pa
smerktas po pirmojo pasirody
mo. Numatyti dar trys “Spar
tako” spektakliai buvo atšauk- 
ti.

Antra, apie milijoną dole
rių bolševikų propagandai su
deda ir baleto spektaklių lan
kytojai Amerikoje.

FRANK D. CURLEY 
PUMPS

SALES AND SERVICE

PUMP PARTS

WELL SUPPLIES

• MOTORS, ENGINES

• BELTS & PULLEYS 
for Pumps

• LAWN SPRINKLERS

e PLASTIC PIPE & Fittings 
76 NORTH MAIN ST.

FREĖPORT, L. I. — FR 9-2565

J MIRONO MAISTO KRAUTUVU
Tel. Staer 2-4.129346 Grand Street. Broeklvn 11. N V 

Papigintomis kainomis priimame užsakymu* 
VESTUVftMS ir POBŪVIAMS

Pristato i namus lietuviškus skilandžius ir sūnus 
We take all ordera special price for Weddings and Parties 

Home-Msde Bnloena

DfSPLAY

T. V. SERVICE
10 AM. to 10 P M. — Seven Ddvs 

AC 2-11M
AU Work Cuaranteed for 120 Days 

946CotumbusAvė., N.Y.C.

8. CARULLO « SONS Fumiture. 
Būt dlrect and save 40 to 60% vrith

Oton: W«wt. Thur. 70:30 am
to 9 pm; Tite., FrL, Sėt. 10:30 am to 
7 vwn. — 5020 4th Avė. (comer 51M 
Street), Brooklyn, TOL MY 2-4343.

Merstfon to 
WROUGHT

-■ ' r ~ J - 
BTAtCM ISLANR 

MEAR1MI AID INSTITUTE
EvervtMtor fcr the Kuri! of Hearing 

851 Furwt Avė. — SA 7-4060 
ZcnMh Hearing AM Otoler

upSolstbrino
Dt SAL OECOOtATORS

CTRA -LAMPS

Seeking a career in Aoparel Design 
—Leam garment efraping; Pattern- 
making; Gradinę. Oav or Evennig 
seMdons, PersonaHred Instruction. 
Wrtte or phone MU 4-3536 for bro- 
rh„ro pu* 1901. ACADEMY OF 
DE8IGNING. 171 Madiaon Avenue 7 
(33 St), NYC. Fail Classes startinę. ®

Liquor Store, Ine.

Tek: EV 7-2089

Didelis pasirinkimas 
įvairiu vynų, degtinių, konjakų midų 

Šventėms bei kitokioms progoms

822 ITnioo Avė. Brooktyn 11. N V

JURGIS J. JOKŪBAITIS.
Manager

WAIDORF Auto Leasing, Ine. 
RENT A CAR— LOW RATES 

Year - Month - Day 
Fnll Matntenance A: Insurance 

1712 E. 9th St"x«t Rrooklyn, N. Y. 
OE1-6767

WE PAY CASH
FOR ALL TTPES OF HOUSES 

Soedaitat* ta Brome Properties 
ROM E ROT PROPERTIES 

INC.
CaH: LU 9-3800

DAK’S MOVING A TRUCKING
BH and Mnall Vena ... We trana- 
port everythin’T... a*»y time... dav 
or ni?ht... Cleaning and Dtanosal. 
103 Atlantic Art:. Lvnbrook. N. Y.'

TalepKone: L Y 9-5894

APEX

SALES - SRRrCK - RENTALS 
W« 8-2990

ILGO GBOI1MO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

20 operų arijų, A. Di&ūtė-TreCIoklen* (3 pfokiteHa) .... — 1200 <
A. labaniauako dainų-iokiu 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5J)0 10.00 ' 
3 pfoktfeMa to 40 įvairių polkų (1 pi. »u 12 polkų $400) .... 
Dainuojame to Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $6.00) 
Dainos »’ Lietuvos. L. Juodis su Rūtos choru (stereo 64A0) S3.5O 
Mano Lietuves prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų  ......... 500
Pavergtos tlvynto dainos ir lokiai, J. Stukas: 2 piokiteHs 800

IOjOO 
5.00

i LietuvMkuc Maino*, Bostono liet, mitraus choro 17 dainų ....
S. Barkus radijo vak. dainuota. 10 dainų ir 10 k»*M. giesm.

i RoMs ir tylGs vakarai, V. Stankus, 11 tokių muzikos.......
i LietuvMkl mariai, 8r. Jonula*. Jgrota 12 liet, patriot. marių

Tautiniu Mdų rinkinys (14 lokių)

Kam gi NOtttfi, V. Stankus, tango Ir valsas

5A0 
SjM 
700 
500 
500 
6.50 
600 
500 
5.00 
360 
100

..... .................._ ISjOB 
Liet, dainų, lokių, polkų, žukauoko-Vasiliausko Juokai: Co-

lonial Co. —- -------------- - ------------ --------- ------------ 400
PMcMeltų albumai Kurnami:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
WSM0ib3r Avė. Brooldya 21, N. Y.



PLAUKŲ SLINKIMASGALVOS

BBOOKLYN 6, N. Y

BOWLING

SUSIROPINĘS plaukų slinkimu

Sav. V. Z E LĖNI S

banga television

HOLY LIGHTNEBŪK ŽILAS
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
po Laidotu vlni ai. pietūg. ' f»ir-( 
mos rūšies lietuviškas snais- 
tas prieinamomis kainomis.

; McKEESPORT, FA.
WEDO, 810 banga 

Vad. kuo. Atf. Šulinskas 
TOS Talbot Avet, Bradock, Pa.

ČH 9-4o02 
• .11-12 vai. dieną

veltui —F.TD.

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ratph J. Valatka 
15756 Lesurš, Oetroit 27, Midų 

BRoadway 3-2224 
Šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

Gydymas
Susirgus seborėja, pirmiau

sia reikia atkreipti dėmesį į 
bendrą sveikatą. Jei organizme 
pastebima nenormalumai, rei
kia juos prašalinti. Ypač svar
bu pataisyti suirusią nervų sis
temą. Reikia gydyti sutrikusį 
virškinimo traktą, mažakraujys
tę. Vartojami vitaminai BĮ, B2,

PHILĄDEL.PHIA, pa. 
WTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
835 Titan Stv PMIadelphia GI, Pa. 

. HOvyanf74«0 
šeštadieniais—•

Jei galva niežti, pridėti men
talo 0,5-1 procentą. Trinti kas
dien arba kas antrą dieną. Kar
tą savaitėje išplauti galvą mui
lu ir vandeniu.

Šis gydymo būdas gana pato
gus ir nesunkiais atvejais duo
da gerų rezultatų. Gydymas 
kartais užsitęsia 2-3 savaites 
ir ilgiau. Pleiskanos nyksta lė
tai. Pamažu sustoja plaukų slin
kimas. Gydymo nenutraukti, 
kol pasiekiama gerų rezultatų. 
Vėliau nereikia užleisti galvos 
priežiūros: kas 3-4 savaites iš
trinti galvą, protarpiais įtrinti 
minėto spirito skiediniu.

Jei oda jautri ir lengvai su
erzinama, kreiptis į gydytoją. 
Odos susierzinimas kartas sa
vaime praeina patepus vazeli
nu arba cinko tepalu.

Abbott laboratorija Chicago- 
je yra išleidusi vaistus nuo se- 
borėjos: — Setam suspension. 
Šių vaistų negalima laikyti šil
toje ir šviesioje vietoje. Prieš 
vartojimą reikia gerai susikalan
ti. Prieš tepant, plaukus gerai 
išplauti minkštu tmnžu ir karš
tu vandeniu. | odą įtrinti 1-2 
arbatinius Saugotu
akis. Pb penkių minučių gerai 
išplauti gaivą miųĮritu muRu 
ir nusiplauti raukas. Galvą rei
kia įtrinti vieną du kartu sa
vaitėje- dviejų savaičių laiko
tarpyje. Po poras savaičių — 
rečiau, arba kaip nurodys gy- 
Rytojas.

.RADI© VALANDA.

Žmonės mano, kad, dažnai 
galvą plaudami, pašalina plau
kų riebumą ir riebias pleiska
nas. Greitai jie pamato, kad 
plaukai vistiek darosi riebūs, 
nes dažnas plovimas skatina 
liaukas daugiau gaminti rieba-

, .. ,WATEWBufty;^ conn. 
wvi/c<6 — &ngaT2&1o66 kU 

ved. A A t? F a i i u I i *
321 RfobinwOod Rd.

Pfan. Ędv. Melntnfca* 
sekraad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

Wont Guaranteed. WUi Go Any- 
where. For Fast Reliable Service

Call LU 8-8218 
Ask for Mr. FRAGETTT

■•erwar'ęuutoriv 
WIND0W CLKANOK 
FLOOB MAUtiŠUAM

Galvoje atsiranda daug sau
sų pleiskanų, ypač nuo dažno 
galvos trinkimo ir plovimo. Šu
kuojant daug pleiskanų prisi
velia į šukas ir byra ant dra
bužių. Dažnai prasideda galvos 
niežulys. Imama kasyti galvą, 
suerzinama oda, gali įsimesti 
infekcija. Negydant gali atsi
rasti odos atrofija.

Saborėjos priežastis iki šiol 
dar nėra gerai žinoma. Mano
ma, kad tai yra virškinimo, vi
dinės sekrecijų liaukos sutriki
mai, ūminės infekcijos, chro
ninės infekcijos. Net pairusi 
nervų sistema dažnai duoda 
pradžią seborėjai ir plaukų slin
kimui.

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 
Tel. EVergreen 2-6440

HARTFORD.CONN. 
WPOP, 1410 klc.

Ved. Alg. D r a g ū n a v j č i u •
273 VictonaRd., Hartford 14, Conn.
Sekmai

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, «av.

1-6 vaL

TfL VI 7-4477

Manhattan House CentraMsed

M AIDS Full or Part Time 
GENERAL CLEANLNG ONL Y 

No Cooking; no Saturday or Sunday 
See Houaekeeper, at Servięe Ent- 
rance — 2nd Avinue & 66th Street, 
New York City.

! CHtCAGO, ILL.
Soj^blė' Barčus

Radijo štomTVbPA, Oak Park, Ilk
AM. ims kilap.; F.M.W2^megac. 

lietuvių kalba: .
kasdien 10-11 vai. r.; ieU> - sekm.
8-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais.7-8 yaL vak. 
Anglų kalba: kašHfee 7-7:30 v. v.

Mūrininkas, stalius ir pagelbininkas 
Svarbioje Long Island nuosavybėje 
reikalingas specialistas mūrininkas 
susipažinęs su akmens ar blokų sta
tyba, stalius ir pagelbininkas. Sienų 
įrengimai ir kt. mažos statybos. Dar
bas visiems metams su ai be būto. 
Rašyti angliškai apie kvalifikacijas: 
Įfr. Alfed Įįpby, 955 5th Avė., NYC

ir įtrinti' pirštu arba vata. 
Taip ištepti visas pleiskanų pa
liestas vietas. Pradžioje įtrina-; 
ma kas dieną, vėliau —kaš* 
antrą dieną. Po trijų keturių 
trynimų galvą išplauti muilu ir 
karštu vandeniu.

~ Sieros tepalui sustiprinti pri
dedama 2-3 procentai rezorci- 
no (Resorcini), 0,5 - 2 procen
tai solidlo rūgšties (add soli- 
cylic). Jei sieros rūgštis erzina 
odą, pakeisti kitais vaistas.

Kartais vartojama deguto te
palas. Degutas irgi suerzina 
odą, tai reikia būti atsargiam. 
Niežėjimui pašalinti, rekomen
duojama į sieros tepalą įdėti 
3-5 procentus deguto, pav. OI 
Rusei, 01 Cadini (beržo arba 
dakugio deguto), ar O.t Fagi, 
pix Liųuidus (buko pušies de
guto).

Vartojama dar skiedinys: 75 
prdčėtftaT1 špfiito 4 su ' solidlo 
rūgštim (add solicylic), 1-2 proc 
resordno (resorcini), 0,5-1 pro
centas, truputis riebalų, pvx 
ricinos aliejaus (oL Ridhi). Jei 
pleiskanos sausos, pridedama 
daugiau šio aliejaus, jei riebios 
— mažiau (3-5 procentai)/

Kartais retesnis galvos plo
vimas (kartą per 3-4-6 savaites) 
sumažina sebarėją, sustabdo 
plaukų slinkimą. Bet tai pade
da tik seborėjos pradžioje.

Pirmiausia reikia ištrinti gal
vą karštu vandeniu su muilu. 
Jei plaukai riebūs, vartoti spi
ritinį muilą. Ant plaukų užpila
ma vienas ar pusantro valgomo 
šaukšto šio spiritinio muilo ir 
gerai įtrinamą, kol atsiranda 
putos. Tada karštu vandeniu 
galvą išplauti ir išdžiovinti. Da
bar galima įtrinti vaistus. Daž
nai vartojama sieros tepalas 
5-10 procentų (sultis- praedpita 
tis). RgRaa plankiM praskleisti

COMPANVlNC.
TelfgbMė M* 1-0650

Ullio NffliiAMOS
BOSTON, MASS.

Ww-. ....
JONAS J. RO

MfHIL - 1430 IdL „ _ ____
SeKmadluuai* nu» il Uiti 12 mmL

RŪAL ESTAIS ■

76 VcstbNM*

Pleiskanos gali būti riebios 
ir sausos. Pirmuoju atveju ir 
plaukai pasidaro riebūs; tai rie
bioji seborėja. Jei liaukų rie
balai susigeria su viršutinio 
odos sluoksnio raginėm žieve
lėm, tai turime sausąją seborė* 
ją. Šia pastarąja sergama daž-

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEF7ERI8 BLVD. RICHMGND HIU* N. Y 

TeJefonas: VIrginia 3-3544 >

<■ ■■

■ laku*' -
WL¥N 7^1300 JtitecyMs 

ąsjnMflgaimjtto i - lipysi,

YOUNG & SON MOVERS
24 HRS. SERVICE 

Reasonable Rates 
For Fast Courteous Service 

Call UN 5-6506
Ask Jor Mr. Ypvng

Venįėjss. 
i». Viščinis

AM blusomis 119Q mtosiUv
FM Mug.- K»Jf mogscHUg

WKOX, FraKungUam; Mhss. 
8c«madi*mAs 649:vvL rytu

Galvos plaukų slinkimas yra 
gana dažnas reiškinys, o kiek
vienas, ypač jaunas, nori turė
ti gražius tankius plaukus.

Liga, kuri veda prie galvos 
plaukų slinkimo vadinasi gal
vos saborėja. Šios ligos svar
biausias reiškinys yra pleiska
nų atsiradimas. Jos atsiranda 
dėl per didelio riebalų išsky
rimo iš odos liaukų, kurių an
gos būna išplėstos.

Pleiskanos dažnai pasirodo 
pas vaikus jau 7-10 metų. Plau- 
jant galvą muilu, pleiskanos 
gali- pranykti, bet vėliau vėl 
atsiranda. Pačios pleiskanos, jei 
nesukelia plaukų iškritimo, ne
labai vargina žmogų, išskyrus 
galvos niežulį.

Brendimo metu pleiskanų 
dažnai padaugėja, ir tada pra
deda kristi plaukai priekinėje 
gaivos datyjfe, -v paskiri perei
na į smilkinius. Slinkimas ga
li paliesti visą galvą arba tik 
pakaušį.

Kartais pleiskanų būna ma
žai, o plaukai vistiek pradeda 
slinkti. Vyrai šia liga serga 
dažniau nei moterys.

— VHdgiiHi bHartių yra 
«0,0Ml VMų, Ipute ieško dar- 
Uninkų, 0^,000. fine metu Vo- 
Hetijo> pfina dartiainkų iš 
Italįjoe ir IspanUM.

— teaugo BehMy bgnd- 
rug«Niito seimas šaukiamas ki
tais metais Tenafia. '

HQTEL OAKDALE 
angle - DouMes. 2-room raitės 

prtvvte bath. ngkt housekeepiiig 
refrigeration, full hotel Service

LOCAL AND LONG DISTANCE 
MOVERS 

Insued. For Fast RettaUe Service 
Call FA 4-7074 

Bpeėial consideration to nfigious

VJLLAGE BOWLING 0ENTER 
12 Lanes. — 1900 Nprtfaeni Blvd., 
Manhasset, L. L — MA 7-01SL 
GARDEN CITY BOWLING CEN- 
TER 50 Lanes — 987 Stesrart Avė, 
Garden <My, L.L — M 7-8866. 
Special consideration to Reiigious 
Groups. ANl for isui> RUSSĘLL.

. __ parking, free
jnstTHrtipRS every iug fĮBia 1 pjn. 
to 5p.nt • 96-10 Metropolitan Ave^ 
Forest. Hffls, L. L, near. Woodhayen 
Blvd. Call BO 8-4374 — Ask 
Henry Pape, your geniai Host

Naujai atidarytas
GROŽIO SAUONAS 

"ROTA”
ANNA MASILIONI8 — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Jd- 
kOrė Jaiuąicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušto įstaigos. Važiuojant 
J amale a traukinio Unija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo 35.00 ir LL
87-17 Jamaiea Avė. • VI 9-8948

Weodhaven M, N. Y.

34-23 FULTON STREET 

Patogios HiSnailrėJimo sglygos. Su suolaMa parduodams 
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS 

TRANZISTORINIUS RADIO. OHeHs asofaMoa vv- 
Mikfema "Rfasgunkt* Radis-Stereo apsratama.
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JOSEPH C. LUBIN

RMBUU.HOME

ir ŠOKIAI

GRANO tAMJUSt SALĖJE KARLONAS
eime

Funeral Home

KALĖDŲ SOKIUS
CARROL

Funeral Home

A.VoketaitisNew 
Yorko operoje

lomas įvyko ragėja 27 B 
centro patalpose. Išrinkta 
delegatų, kurie vyksta i B 
seimą Baltunorėje. Deleg 
savai ir įteiks 600 doL Ha 
kalbėta apie rudens Balto v 
Nutarta jį skefioti nuo laj

VIOLETA BENDŽIOTE, soliste

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir 8ALSAMUOTOJAS

ŠOU ARNOLDAS VOKIETAITIS Don Basilio rolėje “Sevilijos kirpėjo" 
operoje.

skyriaus sueiga |> 
20, šeštadienį, 7 

Festival restorano 
Yorke. Programo-

vestuvėsė” keturis kartus. Š
Philadelphijos muzikos aka* 

demjjąje dainuoja dviejų operų 
pastatymuose, Lapkri&r 9- — 
“Otelio” operoje dainuoja su 
Mario Del Monaco, lapkričio 
22 Don Bazilijaus vaidmenį “Se
vilijos kirpėjo” operoje.
< Tuo pačiu mėtų važinės su 
gastrolėmis po įvairius Ameri
kos miestus. Gruodžio 17 iš
vyksta į Europą, kur išbus 5 
savaites. Dainuos Italijoje, Vo
kietijoje ir kitur. Rep.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268 - 5185

Maironio minėj i 
mas PatersoneD. ir R. Kezię pirmagimis 

sūnus Algis — Antanas buvo 
pakrikštytas . rugsėjo 29 Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Krikšto tėvais buvo Danutė Ke- 
zytė ir Vytautas Alksninis.

Butas 5 kambarių išnuomoja
mas RidgewDode, n aukšte, su 
šildymu. Kreiptis į A. Barta- 
šiūną 1720 Madison St., Rid- 
gewood 27, N. Y.

Darbininko vakare lapkričio 
11 Hartfordo lietuvių piliečių 
klubo grupė vaidina L. Fuldos

VrtUJAM J.ORAKE 
DRAGŪNAS

Td. STagg 2-5043

Matthevv P; Ballas

Bostono ir apylinkės lietu
viai šiomis dienomis visais 
Darbininko spaudos reikalais 
prašomi kreiptis į Tavą Vik
torą Gidžiūną, kuris šv. Petro 
parapijos bažnyčioje So. Bosto
ne veda misijas. Misijos bai
giamos spalio 14 d. e

Studentę ateitininkę Bosto
no draugovės susirinkimas įvy
ko spalio 7, sekmadienį, Wor- 
cesteryje, Dabrilų namuose. Bu- 

neužmirštamą įspūdį. v0 susirinkę 35. Diskutuotas

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Tel. Vlrdnia 7-4499

Vienai moteriai skubiai rei
kalingas butas iš 3 kambarių. 
Butas gali būti East New Yor
ke, Ridgewoode arba kitur. Kas 
turėtų tokį butą, skambinti tel. 
VI 3-6814.

84 -14 Jamaica Avė.

Wpodhaven 21, N.Y

TeL: Htokoiy 1-5229

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos

valdyba prašys visuomeniniai 
kės moteris, kad jos sudar ių 1 
vajaus komitetą. Manoma ikf| 
spalio 15 komitetu sudarytitl 
gimtajam Balto skyriui šien 
pirmininkauja Jonas Gakninas||

Apreiškimo parapijos choras, 1 
vedamas muz. Vlado Baltru-^ 
šalčio, po vasaros atostogų 
dėjo repeticijas. Repeticijos J 
vyksta penktadienio vakarais į 
8 vai. parapijos salėje, šiuo; 
metu choras ruošiasi klebono! 
kun. N. Pakalnio 50 metų ku- j 
nigystės jubilėjaus iškilmėms, 
kurios bus spalio mėn. 21JSLl 
George viešbutyje Brooklyne. 
Į chorą maloniai kviečiami ir 
laukiami nauji choristai.

Akademinio skautų sąjūdžio 
New Yorko 
vyks spalio 
vai. vakare, 
salėje, New 
je bus paminėta 38 metų aka
deminės skautijos gyvavimo su
kaktis. Paskaitą apie akademi
nės skautijos kūrimosi laiko
tarpį skaitys dr. H. Lukoševi
čius. Bus renkamas naujas A. 
S. S. pirmininkas ir aptarta ei
lė einamųjų reikalų. Po suei- 
gošpobūvis. . •

Dail. A. Kašubienę paminėjo 
House & Garden spalio mėne
sio numeris. Įsidėjo dailininkės 
nuotrauką, kurioje matosi ir 
jos modernios mozaikos. Taip 
pat paminėjo, kad Hilton vieš
bučio šokių salei daro didelę 

4 veiksmų komediją “Mokyk- mazaiką.
los draugus”. Režisuoja Vitalis Vytautas VebeKūnas, diplo

muotas mokesčių pildytojas, 
rugsėjo 28 išskrido į Europą. 
Aplankys Vokietiją, Prancūziją, 
Italiją ir Angliją. Grįš spalio 
15 d. E Muencheno siunčia 
sveikinimus Darbininko redak-

Patersono LB Valdyba Kristofas Žemaitis (rugsėjo 
15) 87 m. Velionis gyveno 299 
W. Broadway. Nuliūdime pali
ko žmoną, keturias dukteris ir 
tris sūnus. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Antanina Židonienė (spalio 
1) 50 m. Velionė gyveno 11 
Monk St. Nuliūdime paliko vy
rą ir tris sūnus. Palaidota N. 
Kalvarijos kapinėse.

Jieva Smith - šliužas (spa
lio 2) 76 m. Velionė gyveno 
403 E. 7th St. Nuliūdime pali
ko tris sūnus. Palaidota šv. My
kolo kapinėse.

Jiavo su - “Rosalinda” y* TU |yėb ^RUBpjO
Tbje pačioje operoje dainavo ’įjįF’ ***

1 ir filmų artistė Ęath. Grae- dalyvavo parapinės mo- 
son. Dainavo“Boriso GodunO- kytaostootaniailr diug'para- 
to“ operoje Borisą su AlAa- P»čių- Po'pamaldų parapijos 

x '■ &&& įvyto mokyklos moki-
g gį rwdy>į jie padrik fiių suruoštas varduvininko pa

tį su Nev Yorfc City Centėr geriumas. Padėkodamas už šį 
' Čia damuos “Bohemo- gražų parengimą parapijos He- 

je” spalio 14 ir 20 ir parepinės mokyklos mo-
fcimamg sirtftifcA laisvu rijūną

Bos
tono skyriaus narių susirinki- 
mas įvyto rugsėjo 28. Susirū
pinta šeštadienine mokykla, ku
riai dar trūksta mokytojų ir ga
lėtų būti daugiau mokinių. Tė
vai raginami leisti savo vaikus 
į mokyklą. Mokytojų ir studen
tų sąjungos kviečiamos suruoš
ti mokytojų kursus, kad iš jau
nimo tarpo ateitų naujų šeš
tadieninės mokyklos mokytojų. 
Susirinkime prisimintas tauti
nis festivalis, kuriame dalyvaus 
Onos Ivaškienės šokių grupė, 
šiai grupei reikalinga mūsų pa
galba. Bendruomenė numato su
ruošti Užgavėnių pobūvį ir pel
ną paskirti šokių grupei. LB. 
Bostono apylinkei pirmininkau
ja Stasys Griežė - Jurgelevičius.

Kazys' Merkis, Darbininko 
šachmatų skyriaus uolus vedė
jas (virš 10 metų), nulūžo koją. 
Yra ligoninėje. Darbininko re
dakcija linki vėl greitai ir tvir
tai atsistoti prie šachmatų len-

PETRAS KARALIUS 
navininkas 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balzamuotojea

74 PROyiDENCK ST. 
WORCKėTER, MASS.

PL 4-4757 PL4-1M5

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai H- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air ConcHtion

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos New Yorko, Bostono, Phi- 
ladelphijos ir Baltimorės drau
govės spalio 12,13 ir 14 Mas- 
petho lietuvių parapijos kalė
je, 64-14 56 Road, rengia stu
dijų dienas tema: dabarties jau
nimas šiandieniniu priešingy- 
bip akivaizdoje.

Studijų dienos prasideda re
gistracija penktadienį, spaldo

(ARMAKAUSKA8) 

GraborfriH .BalmmnofaiJmi 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y.

(BIELIAUSKAS)Funeral kome
M. P. BALLAS — Directorius 
ALBl BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu VedEjaa

480 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

stovas Washingten^ dalyvaus 
tam.' Norberto Pakalnio, Ap
reiškimo par. klebono, 50 metų 
kunigystės sukakties minėjime 
St. George viešbutyje Brookly
ne. Taip pat iškilmėse pasiža
dėjo dalyvauti Vliko pirminin
kas dr. A Trimakas, konsulai 
Vyt Stašinskas ir A Simutis.

Brooklyno vyskupas Bryan 
J. McEntegart Kolumbo dieną, 
penktadienį, spalio 12, dispęn- 
savo nuo mėsos. Tą dieną 
Brooklyno vyskupijoje galima 
valgyti mėsą.

Kun. Norberto Pakalnio, Ap
reiškimo parapijos klebono, 50 
metų kunigystės sukakties mi
nėjime spalio 21 St. George 
viešbutyje dalyvaus Tėvų Jėzui
tų provincijolas kun. Bruno 
Markaitis, S. J.

12, 6 vai. v. Susipažinimo va
karas 7 v. v. Programą išpildo 
Philadelphijos ir Baltiųiorės 
draugovės.

teštądięt^ JpaJio J3: 9^ y. 
r. rytinių 'drau^bvių vaidybų 
posėdis, 10 v; r. dr. Jono 
Griniaus paskaita: šių dienų 
kultūrinės priešingybės. Pietūs 
12 v.

Po pietų 1:30 v. prof. Vai
devučio Maidjutp paskaita: 
Mes ir Amerikos sekuliarizuo-

Maspetbo moterų piliečių 
klubas švenčia 20 metų sukak
tį. Ta proga spalio 20, 7 v. v. 
ruošiama vakarienė Maspetho 
klube. Visais reikalais kreiptis 
į sekretorę Heten Venis teL 
VI 6-8928. Vakarienės bilietas 
5 doL ' , .

Rimvydas čenkus susituokia 
su Caroll A Flaming spalio 20, 
šeštdaienį, per 10 vai. mišias, 
Aušros Vartų parapijos bažny- 

Sekmadienį, spalio 14, 11 įjoję New Yorke.
vai. mišios V. J. Atsimainymo 
lietuvių bažnyčioje Maspethe, 
bendri pusryčiai 12 v.

Kęstučio KutĖEmos paskaita 
1 vaL popiet Tema: Jaunimo 
konfliktai su visuomene — kar
tų priešingybių Kausimas.

Studijų dienų uždarymas 
2:30 vai. popiet

Į šias studijų dienas kvie
čiami visi studentai.

SAS Now Yorko Draugovė

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BAI-SAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooldyn. N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
/prie Forest Parkway Statlon) 

WOOOHAVEN. N. Y.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, MONOB, VAIKŲ

Įvairtų progų veshntą, krikštynų, gfntadšenl% poMhdą ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti amų fotografl^? Jame 
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS

cijai ir prieteliams. -
Mečislovas Marcinauskas su

situokia su Stella Katiliūte -Ka
valiauskiene lapkričio 17, šeš
tadienį, per 11 vaL mišias Auš
ros Vartų par. bažnyčioje New 
Yorke.

Paterson, N. J. — Spalio 13 
lietuvių piliečių klubo naujoje 
puošnioje salėje rengiamas Lie
tuvos atgimimo pranašo, didžio
jo poeto Maironio minėjimas. 
Programa bus graži, įvairi ir 
įdomi. Bus rodomas filmas iš 
Maironio gyvenimo, dainuos 
New Yorko vyrų oktetas, va
dovaujamas muz. A Mrozins- 
ko, akordeonu gros Vytautas 
Daugirdas, pianinu skambins žy 
musis mūsų pianistas Aleksas 
Mrozinskas.

Po koncerto bus šokiai, gro
jant geram orkestrui. Veiks ge
ras bufetas su lietuviškais val
giais. Pradžia 7 vai vak.

Visi Pątersono lietuviai dar 
ir dabar, atsimena Nęųr, Yorko 
vynjuiklEtą, Jųiris pye įpat sa
lėje koncertavo pereitą žiemą. 
Paliko
Spalio 13, šeštadienį, vėl jį iŠ- skirtumas tarp intelektualo ir 
girsime. Kviečiami atvykti ir inteligento; kuria prasme tos 
tie lietuviai, kurie gyvena apy- sąvokos vartojamos ir ką jos 
linkės miestuose— Lodi, Hawt- reiškia ' ateitininkų principų 
horne, Clifton, Passaic, Bloom- šviesoje. Į studijų dienas New 
field, Fair Lawn, H^kensaėk, Yorke užsirašė važiuoti 20. 
Maywood. Gi iš Newarko į Pa- Mirusieji. Po gedulingų šv. 
tersoną tik 12 mylių! Kearny Petro bažnyčioje pamaldų pa- 
ir Elizabeth taip pat netoli. laidoti:

NKW.BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-11*1

acto — Violeta Bendžiūt* 
— Brigita Pumpuolytė •

AneH Kaulinytė o smuikas 
as — Algimantas žemaitaitis

šokiams groja S žmonių Romo Butrimo orkestras. Pradžia 7:00 pm.
Įėjimo auka $2.00 — Moksleiviams ir studentams $1.50

tas dviem suaugusiom žmonėm
Cypress Hill, Woodhaveno ar Aunttiinai Krušinsldeaei Bay 
Ridgewoodo rajone prie Jamai- Schore ligoninėje dr. V. Avi
es traukimo linijos. Kas tokį žemio padaryta akies operacija, 
butą šiuose rajonuose turėtų, Ligonė sveiksta. Savaitei pasi
prašome skambinti tel. SU 1- liko pas dukterį Antaniną Je- 
3113. ' richo, L L r

Įėjimas —1.50 dol.
Visus ir visas maloniai kviečiame ir visų laukiame šiame 
mūsų tradiciniame linksmame vakare.

Lietuvos Vyčių 41 kuop*

APRBSKIMO PARAPIJOS SALĖJE 
North 5th & Havemeyer Sts., Brooldyn, N. Y.

Gros RAY BUTRIMO orkestras

tas pasaulis — žvilgsnis į mo
ralines priešingybes.

Algirdo Gečiausko paskaita 
3 vai. popiet. Tema: Priešin
gybės lietuvių ir amerikiečių 
gyvenime.

Po visų paskaitų bus disku
sijos atskiruose būreliuose.

Meno šiupinys bus 7 v. v. 
Grand Paradise salėje. Progra
mą išpildys pianistė Anelė Kau
linytė, solistė Violeta Bendžiū* 
te, smuikininkė Brigita Pum
puolytė. Dramos aktorius Al
gimantas žemaitaitis skaitys 
Maironio poezijos, šokiam gros 
Romo Butrim<ų.orkestras.

r ne.

Išnuomojami 3 kambariai
dviejų šeimų name su šildymu
ir karštu vandeniu dviem se- 

iS; nesniem dirbantiem žmonėm,
-į- Skambinti nuo 10 vai. ryto tel.

_ MI 1-2583.

!


