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ROMON ATVYKO VYSKUPAS PETRAS MAŽELIS

Apie arkiv. Matulionio laidoto

vysk. J. Kuktos.

lyno burmistrui Brandtui — 
>uiiiislcimą su Vakarę Berlynu 

perduoti tarptautinei kontrolei. 
Brandtui jis atrodė priimtinas. 
Kancleris Adenaueris jį buvo 
pasmerkęs kaip “neveiksmingą” 
O pasikalbėjęs su grįžusiu iš 
Amerikos Brandtu, spalio 9 Vo
kietijos parlamente pareiškė, 
kad Vokietija nemato prasmės

— Vokietijoje spalio 8 pra
sidėjo Bogdan Stašinskio byla. 
Stašinskis, kaip Sovietų agen
tas teroristas, nužudė Miunche
ne du ukrainiečių veikėjus 
1957 ir 1958, paskiau pabėgo 
į vakarus ir prisipažino.

P rezidentas Kennedy, kaip 
pranešė Marguerite Higgins 
NYKT, iš rimtų sluoksnių gavo 
siūlymą, kad vakarę Berlynas 
būtę įjungtas į vakarę Vokie
tiją, kaip atskiras jos kraštas 
ar provincija. Tada ir Vokieti-

: t— ĄHiros spalio 8. priimtas- 
J. Tautų 109 nariu.

kad Europą gins neatominiais 
ir atominiais ginklais - koki 
bus reikalingi.

LOS ANGELES IR NEW YORKAS SUSITIKO ROMOJE: kardinolai 
Mclntyre ir Spellmanas. ,

- Vatikane spalio 11 atidarytas 
Bažnyčios visuotinis susirinki
mas. Tų susirinkimų taip ne
daug būta: 325 metais buvo 
pirmasis, o dabar vyksta dvi
dešimt pirmasis. Dėl to supran
tama, kad į jį nukreiptas vi
so pasausio spaudos dėmesys. 
Daugiausia domina Bažnyčios 
vienybės klausimas: ar ji ga
lima iš viso ar gali katalikai, 
protestantai, pravoslavai vėl su
tilpti vienoje Bažnyčioje

pas Petras MažeEs, lydimas tri- 
ję kunigę. ;

Po Vatikano specialaus pa
siuntinio Msgr. J.. G. M. Wil- 
lebrands apsilankymo Maskvo
je rugsėjo 27 — spalio 2 ilgą 
laiką nebuvo jokio atsakymo, 
ar pravoslavų delegacija galės 
dalyvauti. Dabar pranešame, 
kad išleisiu ir pravoslavų at
stovus., .. . ' a : >

TAIP ATRODĖ 1955. Vyskupas Petras Maželis, kairtje ir vyskupas Juli
jonas Steponavičius, dėžinėje, kai juos tuo pačiu metu 1955 konsekravo 
Panevėžio vyskupas K. Paltarokas, vidury. Vysk. Steponavičius dabar 
yra ištremtas Žagarėje, ir jo neiileido į Vatikano susirinkimą.

Newsweek pranešimu, vaka
rų Berlyne įvykių stebėtojai 
laukia, kad Sovietai akciją pra
dės dėl Berlyno lapkričio mėn.: 
sustiprins oro ir auto susisie
kimo su vakarų Berlynu kliu
dymą, paskui staiga -pakvies 
derėtis ir pažadės įtampa at
leisti, jeigu Vakarų įgulos Ber
lyne bus pavadintos "policija", 
o rytų Vokietijos milicininkai 
bus pavadinti “Sovietę Sąjun
gos agentais". Tai padėties iš 
esmės nepakeis, bet Chruščio
vas turės pagrindo girtis vėl 
laimėjęs.

Ir protestantų tarpe kilo bal
sų, kad yra dogmų, kurių jie 
negali pripažinti ar tiesiog, 
kad negali kapituliuoti. Tačiau 
Mare Boegner, pasaulinės baž
nyčių tarybos buvęs pirminin
kas ir Prancūzijos protestantų 
federacijos pirmininkas, sumi-

< Bažnyčios susirinkimas ŠTV. 
Petro bazilikoje Romoje atida
rytas iškilmingai spalio 11. B 
numatytų 2,800 dalyvių atvyko 
apie 2,600. Iš už geležinės už
dangos išleido apie 50, o 170 
vyskupų neišleido.

UPI informacija patvirtino 
lietuviškais. šaltiniais anksčiau 
gautas žinias, kad į Romą at
vyko iš Lietuvos Telfię vysku-

Jei Gallupo institutas dabar 
rado, kad prezidento prestižas 
tautoje šiuo metu yra kritęs 
iki 62 proc. iš rugsėjo pradžio
je buvusių 67 procentų, tai vie
na iš svarbiųjų priežasčių be 

supainios neierntas Kubos klau-

jos kariuomenė galėtų papildy
ti sąjungininkų įgulas. Tada at
kristų ir Chruščiovo planas pa
daryti vakarų Berlyną “laisvu 
miestu”.

Tai būtų aktyvus politikos 
žygis, kuris perduotų iniciaty
vą Berlyno klausimu į Vakarų 
rankas. Washingtonas jaučiąs, 
kad Vakarų pasyvumą Berlyne 
Sovietai laiko silpnumo ženklu imtis iniciatyvos, kol Sovietai 
ir dėl to savo reikalavimus di
dina ar stato prieš įvykdytus 
faktus. Tačiau vyriausybėje esą 
bijančių, kad tokis žygis galįs 
sukelti Maskvos kontrakciją.

Amerikos planas tęsę kom
promisas:
Jis iškilo iš naujo apsilan

kius Baltuosiuose Rūmuose Ber-

Atmosfera vienybei palanki. 
Bent palankesnė nei Vatikano 
I susirinkimo laikais. Ir tada 
popiežius Pijus IX išsiuntinėjo 
kvietimus pravoslavam ir pro
testantam dalyvauti susirinki- 
mė. Tačiau Konstantinopolio 
patriarchas grąžino kvietimą 
net neatplėštą. Protestantai 
taip pat kvietimą atmetė. Da
bar kita nuotaika: susirinkime 
dalyvauja kaip stebėtojai bene 
23 nekatalikiškų bažnyčių at
stovai. Ir spaudos elgesys ki
tas. N.Y.H. Tribūne atkreipė

reikalauja Vokietijos padalini
mo ir siekia Berlyno pavergimo 
ir Vokietijos neutralizavimo;

šiuo tarpu
aueris, — Vokietijos politika kesnis”, negu Adenaueris.

Pats laikraštis tekalba tik 
apie modas vivendi ir užsime
na su pasitenkinimu, kad kanc. 
Adenaueris neatmeta tarptau
tinės kontrolės su tam tikru 
technikiniu rytų Vokietijos da
lyvavimu.

Šis projektas, deja, tik nau
ja nuolaida.

Dėmesio vertas ir apsaugos 
sekr. McNamaros pakartotas - 
spėjimas, kad , Amerika Chruš
čiovo grasinimų nesibaido ir

—. kantrybė* fcMtuma* ir tvir
tumas. Tačiau Vokietija esanti 
pasiryžusi kalbėtis su rytų Vo
kietija dėl daigelio dalykų, jei
gu būtų palengvintos rytų Vo
kietijoje gyventojų sąlygos. 
"Žmoniškioji sumetimai mums 
daug svarbesni negu valstybi
niai, sumetimai"^

Prezidentas Kennedy parašė 
pereitą savaitę įaišką kancle
riui Adenaueriui Spaudoje ne
slepiama, kad Washingtono li
nijai esąs daug priimtinesnis 

kalbėjo Aden- Brandtas, kuris esąs “realistiš-

sidūręs tarp masėse kylančio 
reikalavimo imtis akcijos ir 
tarp aukštųjų patarėjų, reika
laujančių nuo jos susilaikyti, si Eisenhowerio vyriausybė per 
Apsispręsti už vieną liniją ne- 8 metus pvz. visai dėmesio ne
lengva, o kompromisinė lini- kreipusi į lotynų Amerikos 
ja nieko nepatenkina. kraštus ir dėl to dabartinė vy-

---------  : - riausybė turi atsakyti už anos
— Chruščiovas atvyksiąs lap- vyriausybės klaidas. Prez. Ken- 

kričio mėn. Žinia oficialiai dar nedy šį savaitgalį lankosi New 
Yorke.

. Prezidentas Kennedy rinki-, 
mų kalbose ėmėsi taktikos, ku
rią jis vartojo 1960 rinkimuo
se— kaltinti buvusią valdžią. 
Jis ir dabar skelbia, kad buvu-

planę dėl Berlyno
N. Y. Times vedamajame pa

kartojo Robert Kennedy įspė
jimą, kad Berlyno didelė kri
zė yra už savaičių. Daugumas 
su gen. Clay tiki, kad Sovie
tai neišdrįs karo pradėti. Ta
čiau laikraštis sako, kad Vaka
rai yra visiškai pakrikę dėl sa
vo planų. Netrūksta sumanymų, 
bet dauguma jų, sako laikraš
tis, remiasi tolimesnėm nuolai
dom Sovietam. O Sovietai iš 
savo pusės nesutinka jokių 
nuolaidų duoti.

Didelię iliuziję' dėl vienybės 
betgi neturima. Neturima to
kių iliuzijų, kurios rodytų, jog 
po šio susirinkimo štai jau bus 
įvykdyta Bažnyčios vienybė, 
ir bus viena avidė ir vienas 
ganytojas.

Kardinolas Bea, popiežiaus 
paskirtas dabar sudarytos sek- 
retarijos krikščionių vienybei 
skatinti pirmininkas, pasisaky
damas esąs realistas, atkreipė 
dėmesį į istorijos eigoje susi
dariusius skilimus ir į tai, kad 
Bažnyčia doktrinos srity negali 
daryti konpromisų. Tačiau jis 
dar birželio mėn. aiškino: aš 
nekalbu apie Bažnyčios siekia
mą toleranciją; tolerancija tai 
tik negatyvus apibrėžimas; kal
bu apie tikėjime laisvą, kuri 
reiškia pozHyvę pnpcžnwną 
žmogui teisės klausyti sero są
žinės balso rdigijos dalykuo-

ri vaidinti “brokerio” rolę tarp 
Amerikos ir Sovietų. O kada 
anglai patarė Amerikai koeg
zistuoti su sovietine baze Kubo
je, tai Reston nurodė su pik
tumu į panašią Anglijos padė
tį: kodėl Anglija nekoe^ista- 
vo su nacių dominavimu Bel
gijoje 1938?

Arkivyskupas T. Matulionis kupijos valdytojas kan. Krivai- 
buvo ištremtas gyventi į šedu- tis. Leista buvo atvykti j lai
vą, už savo vyskupijos ribų, dotuves Vilniaus vyskupui ir 
Tačiau š. m. rugpjūčio 20 mi- Panevėžio vyskupijos valdyto- 
rusį leido palaidoti jo vysku- jui Jui. Steponavičiui, kuris yra 
pijos katedros požemiuose Kai- nušalintas nuo pareigu ir iš- 
šiadoryse, šalia jo pirmatako tremtas į Žagarę. Leista buvo 

taip pat atvykti arkivyskupo 
Matulionio pavaduotojui vys
kupui J. Slatkevičiui, kuris yra 
nutremtas į Nemunėlio Radvi
liškį. Kunigų laidotuvėse da
lyvavo apie 140. Nedalyvavo 
dėl ligos Telšių vyskupas P. 
Maželis.

tarp Amerikos ir Anglijos:
Anglija atsisakė dalyvauti 

Kubos boikote. Ji turi savo ofi
cialius pasiaiškinimus. Tačiau 
jos atsisakymas davė pagrindo 
James Reston (NYT) nurodyti 
realią priežastį — Anglija no-

Nervingai suskilusios nuomo
nės dėl Kubos ir

proc respublikonam tektų 26 
Tokiu būdu rinkimų rezultatai 
būtų demokratų naudai 

r\UQ LiTWtW> UUIItfal

Newsweok korespondentas nėjęs, kas skiria, reikšmingai 
R. Molley, pakeliavęs po Kali- pridėjo: "Kas jungia katalikus 
fomijos rinkimines vietas, tvir- tu protoetentab yru daug suar
tina, kad žmonės apskritai abe- biau, negu tai, kas skiriu", 
jingi. Tačiau tie, kurie domisi. Kardinolas Bea pareiškė, 
tai domisi labiausiai Kubos kad sukurtoji sekretaija gadi 
klausimu, Berlynu ir Tolimai- ir liktis kaip pastovus organas 
siais Rytais. Daug mažiau do- Vatikano administracijoje, 
misi vietos gyvenimo klausi- Spaudoje buvo balsų, kad jin 
mais. Dėl Nisono — sako — tos imlHncijos buvimas būtų 
jis turi arba karštus šalininkus pirmas konkretus #ygb vieny- 
arba karštus priešininkus. bės kMyje, nn tad būtų prtfr-

Browno asmenybė nesukelia menė ryšiam m kttato tfkėflk 
nei entuziazmo nei pasmerki- mals; priemonė plėtot! tam. kas 
mo. jungia.

Antai, W. Lippmenn (NYHT) 
tebeįrodinėja ir plačiau aiški
na, kas buvo prezidento pasa
kyta: esą sovietiniai ginklai 
Kuboje tesą defenzyvinio po
būdžio. Lippmannas mano, kad 
jie negali būti nukreipti prieš 
Ameriką nei prieš kitas vals
tybes: jie esą nukreipti tik 
prieš naują kubiečių epjlų in
vaziją. — Tuo pačiu metu spa
lio 9 valstybės sekretorius Rusk 
kalbėjo apie daug piktesnius 

Kai tarptautinė uostų darbi- sovietų bazės Kuboje siekimus: 
ninku sąjunga pasiūlė savo na- "Sevietę intervenciją Kitoju 
riam boikotuoti laivus, kurie ir ję tiekimą šią salą pneru- 
plaukia iš Kubos arba į Kubą, ti ginkluoto bszu kunNnbtiiroi 
o taip pat ir sovietinius laivus,.. penetracijai ir subroreijai prieš 
tai N. Y. Times vedamajame Mtę Amerikos raspuMfy de- 
stojosi piestu prieš tai klaus- mokrotino* santvarkas".

dėmesį, kad 1870 N.Y.Times 
ir N.Y. Tribūne buvo aprašę 
niekinamai Vatikano susirinki
mą ir popiežių, šiandieninis pa
saulis, pastebi laikraštis, yrą 
mandagesnis Bažnyčios atžvil
giu. Ir Amerikos spauda tikrto 
labai gausiai informuoja apie 
visa, kas susiję su Vatikano su
sirinkimu.

Tokia palanki atmosmera iš
augo palaipsniui, per keleris 
metus. Prasidėjo nuo asmeni
nio ir mandagumo ryšių. Grai
kų ortodoksų arkivyskupas 
Amerikos kontinentui lakovas 
iš New Yorko 1959 nuvyko į 
Romą vizito popiežiui. Tai pir
mas atsitikimas per 350 metų. 
Canterbury arkivyskupas taip 
pat lankėsi su vizitu. Pirmas 
kartas nuo 1559 metų. Rytų 
ortodoskų patriarchas Athena- 
goras viešai skelbė žodžius, la
bai palankius popiežiui. O dar 
kitos kelionės — Škotijos pres
biteri jonų bažnyčios moderato
rius dr. A C. Craig, J. Vals
tybių episkopalų vyskupas Ar- 
tfaor Lichtertjerger ’ ir kt jfisa 
tai tirpdino ledus, per ilgus 
laikus sudariusius kalnus tarp 
skirtingo tikėjimo žmonių.

Tokia yra atmosfera Šiuo 
metu. Ją sudarė labiausiai 
bendras priešas, kuris grasina 
palaidosiąs visas religijas, o 
krikščioniškąsias pirmiausia.

Laidotuvėse dalyvavo Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos valdytojas kan. J. 
Stankevičius, Kaišiadorių vys
kupijos valdytojas kan. Povi
las Bakšys, Vilniaus arkivys-

Kubos fronto — “nieko nau- damas: kas gi lemia Jungtinių 
jo”. Tačiau Kubos klausimas Valstybių užsienių politiką? Pa- 
suspėjo pademonstruoti, kad smerkė unijų siūlomą boikotą 
nėra vienybės dėl Kubos pir- seniai kartojamu argumentu: 

boikoto vykdymas 
Amerikos santykius su sajun- . . , .... . . .. .
gininkais, padės Castro ir simas’ kada y« at- nepatvirtinta
Chruščiovui.

Nėra išlygintos linijos 
torp vyriausybės ir ją nmian- 
čios spaudos:

PREZIDENTAI
muose 3:2, Senate 2:1 propor
cija
Tie priekaištai rodo, kuriais 
argumentais linksta respubliko
nai veikti.

DEMOKRATAI AKTYVESNI 
UŽ RESPUBLIKONUS
Gallupo institutas sako, kad 
žmonės rinkimam apskritai yra 
abejingi Iš 108 mil galimų bal
suotojų pusė nesiregistruos. 
Demokratai uoliau registruoja
si Iš, kurie balsavo paju
timuose rinkimuose registruo- 
sis kaip demokratai 51 proc 
kaip respublikonai 39 proc Iš 
tų, kurie pereitą kartą nebal
savo, bet dabar registruosis, 
demokratai tikisi turėti 56

Buvęs prez. Eisonboworis 
San Francisco, Denvery ir kt 
nelauktai aštriai atkirto Ken
nedy priekaištam. Esą jam nu
sibodę kalbos apie buvusios 
vyriausybės nieko nedarymą. 
Nusibodo pasigyrimai apie bū
simą akciją, o susilaikymas nuo 
akcijos, kada tauta atsiduria 
rimtose krizėse. Nusibodo iste
riškos pastangos pakeisti Kon
gresą grupe asmenų be patir
ties ir išminties Esą per 20 
mėn ši vyriausybė teparodžiu- 
si norą sugrobti valdžią į vie
nas rankas vietoj tradicijos iš
balansuoti valdžios padalinimą 
tarp įvairių institucijų; tem
džiusi arogantišką Washingto- 
no neklaidingumą vietoj pasi
tikėjimo tautos išmintimi Kal
tino dar ir vienos partijos sie
kimu, jeigu prezidentas nėra 
patenkintas Kongresu, kuriame 
demokratų buvo Atstovų RŪ-
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Pirmą kartą rytinėse valstybėse!

JUOZAS MIKLOVAS
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Norite geros—meniškos fotografija

Po paskaitos veiks bufetas. Maloniai kviečia

Š.m. spalio 20 d., šeštadienį, į New Y orką

Liet. Moterų Atstovybės 
New Yorko Klubas

Q06 turis* 
1961 me- 
t Europą, 
t inž. J,

nė savo.
Sąžinės, kaip ir politinės iš

minties bei kvailumo vertini
mas skirtingų žmonių gali bū
ti skirtingas. Skirtingai tad ga
li būti sutiktas ir B. Raila, są
žinių vertintojas, politinės iš
minties mokytojas. Sakysim,

(nukeltai 6 psl.) ,

są brundųą. tokio vandens eže
rą jau pripyįė. Pjįbaę geria ir

nšfl&ftš Pftmčūziją taikęs 
ftdiS&tą, fcfip nepastebėtam 
atSli&ifti ta® turistų grupės. 
Rizikavo, tikėdamas, kad nepa
matys politrukai, kurie ekskur
sijoje buvę kaip inžinieriai tu
ristai. Pasisekė įsimaišyti į mi
nią ir nutolti. Šiemet sausio 
mėnesį pasiekė svajotą Ameri
ką, kurioje gyvena apsčiai tau
tiečių — lietuvių.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando sk. vaidyba pakvie
tė inž J. Miklovą su praneši
mu Clevelando visuomenei rug
sėjo 23. Lietuvių salė buvo 
pilnutėlė. Skyriaus pirm. K. 
žiedonis pristatė inž. J. Miklo
vą atsilankiusiems, pakvietė į 
sceną. Pranešimui vadovauti 
pakvietė adv. J. Smetoną.

Inž. J. Miktovas pasakojo, 
kad antroji okupacija yra daug 
žiauresnė už pirmąją 1940-41. 
Grįžę į Lietuvą kareiviai ir en
kavedistai grobė iš žmonių gy
vulius, turtą. Gyventojai gyvu
lius varė į mišką vildamiesi, 
kad praėjus kariuomenei ir su
sitvarkius civilinei valdžiai, vis
kas pasikeis ir susitvarkys. Bet 
kai pradėjo tvarkyli civilinė 
valdžia, ji metodiškai ėmėsi api
plėšti Lietuvos turtingesnius 
gyventojus, toliau ėjo prie ma

gintoje rugsėjo 28 Bronys 
Raila polemikoje su Dtrbimn- 
ku ir Draugu dėl “Lietuvos 
atstovo” titulo bepasakė jĮtai 
nieko naujo. Dėmesį patraukė 
bętgi jo polemikos ypatinga 
forma: nusukti kalbą nuo po
lemikos dalyko į šalį — į po
lemikoje dalyvaujančius asme
nis ir juos niekinti. Pora pa
vyzdžių, kaip B. Raila tai daro.

ir Darbininko žmonių sąžines 
ir jas niekinamai vertindamas, 
B. Raila apie save prašneka 
tokiais žodžiais, iš kurių gali 
spėti jį esant ne kokį “muiti
ninką”, bet vyrą jautrios sąži
nės, didelio patriotizmo, politi
nės išminties. Jis toks jautrus, 
kad jis “raudojęs”' dėl “mūsų 
kvailumo”. Tuo žodžiu “mūsų”
apimdamas, žinoma, kvailumus 
kitų — Alto, Vliko, krifcščio- 

Polemiką Iš idėjų B. RaMa mų demokratų, frontininkų, 
nusuka į asmenų ... sąžines: Lietuvos atstovo ..., bet tik 
“Ir dabar tiė jį&fetiėi, kurių są
žinė, tur būt, begemotiškos 
odos, leidžią per laikraščius 
vandenėlį ir drįsta, kaip niekur 
nieko aiškinti, kad tai mano 
nuomonė “sutampa su sovieti
ne” ir kad aš “pilu vandenėlį 
ant komunistinio malūno”.

“It taip kalba tie, kurie vi-

betgi tiem 
nių demokratų ir frontininkų 

Atsitikdamas dėl Darbiniu- etiketes, Raila parodė^ kad jam 
ko ir Draugo pasisakymų, Rai
la rašo: “Ponai frontininkai ir 
krikščionys demokratai nenu
rodė ir nesurado šiuo atžvil
giu nė vienos mano klaidos”. 
Tie “frontininkai ir krikščio
nys demokratai” polemikos tu
rinyje nedalyvavo. Raila juos 
įtraukė dabar. Raila žino, kad

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Pruricfonto patarėjas apsau- kalaudama ne tik Berlyną iš- į 
gos reikalam Bundy tik spėjo saugoti,. bot ir pasisakyti už | 
grįžti iš kelionės po Europą, Vokietijos sujungimą, pati per j 
kur daug kalbėjosi su kandę- mažai prĮsklsda prie Nato jėg? | 
riu Adenauerio; tik viešei bu- sustiprinime. Amerika apsaugos | 

reikalam skiria tautos pajamų j 
aįte lO jmoc., Anglija ir Pran- ■ 
elizija apie 7, o Vokietija 4.8. f 
Vbktetija pažadėjo 12. divizijų, | 
500,990 vįrių, bet planas bū- 8 
riąs tik 1963 gale įvykdytas. | 
Tuo tarpu Vokietijos diplomą- g 
Ūtt paaiiškina, kad Vokietija g 
taafiB vSęrflfltetis Nato narys, | 
fcfrfe beit stengiasi atlikti > 6 

Laikraštis pri- i 
W Jtod titfM - Anglija i

ir vok. Eu- Vtaojonts nebuvo fcrib. Net matytį kas tatrėeyt 
miškai tarto tartarai ir išveža- t&fovėje pamatytų 
mi į kom. RttKiją. Pagatian jau
nimas unemey į kariuomenę ar 
plėšiniam plėšti ir išvežamas į 
tolimąją Rusiją. Tai buvo me
todingas Lietuvos turto plėši
mas ir jaunimo išvežimas.

Tragiškiausi metai buvo 1940 
— masapės deportacijos į toli
mąjį Sibirą, išvežtųjų palikto 
turto grobimas ir gabenimas į 
Rusiją. likusieji buvo suvaromi 
į kolchozus, buvo įvykdytas bol
ševikinis principas:

palikti žmones nepritekliuje^ 
pririšti prie vietos neduodant 
laisvai kilnotis ir įvaryti bai
mę — mirtim už neklusnumą.

įsteigus kolchozus, žmonių 
suvaryti į bendras gyvenvietes 
nebuvo įmanoma. Buvo palikti, 
kur gyveno, ir palikta jiem po 
kelis arus žemės daržovėm. 
Žmonės, atlikę privalomą dar
bą kolchozui, likusį laiką sky
rė savo sklypeliui. E to skly
pelio jie papildė maistą daržo
vėmis sau; kitas vištelę išlaikė, 
o apsukresni — paršiuką, ož
ką ar net karvutę; kas liko, da
vė miesto gyventojams. Kiek
vienas fnanėsi, kad tik išsites- 
kytų ilgiau, nes buvo visos vil
tys nukreiptos į Ameriką, ir 
iš jos laukė išvadavimo.

Dabar jauni vyrai imami į 
kariuomenę ir išvežami j Ru
siją. Lietuvoje nepaliekami.

Lietuvi? etakir? kerint? da
lini? nėra. Taip pat jaunimas

nesenai atbėgęs iš pavergtos Lietuvos. Kalbės 
Apreiškimo parapijos saleje, 6 vai. vakare. —

Amerikos ekspertai pasisa
kė už tai, kad Amerika pripa
žintų Yemen valstybės pervers
mą ir jo pastatytą naują vy
riausybę. To naujoji vyriausy
bė Ameriką ir prašė. Anglija 
tam priešinga. Priešinga ir Sau- 
di Arabija, kurios atstovas spe
cialiai įspėjo Amerikos vyriau
sybę, kad ten reikalai nebaigti. 
Pranešama apie Saudi Arabi
jos ir Yemen kariuomenių susi
dūrimus. Pirmiausia Yemen pri
pažino Nasseris.
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——GAVBJAS NIEKO NEMOKA ——
į yMrinlrinaą ■ medžiagų 
UU aŪUuipyiiUe nei per-

Nors IVtobingtohag totais at-vėjais prtteštrtb, tad* ptatU- nors^kflriuomMP at.

S nuo Alžiro. Visi Na-
Kada KKWu8Sl uc* uluuUS' vi* < _ r f suk t >_________ - at-- to nana paMtao AmenKos aro-

brt toU<* Washil*
w toftas K kitos pusta
ir omrar to aupuimo nesą. motyvų jaudintis

Antra, Washingtonas taip Amerikos ir europiniai sąjun- 
pat jaučia, kad Vsfcfetijs, rsi- gininkaL _

PORTRBto, SEHfO8» VAIKŲ r ' " 
tvahtu progų — vestuvių, krikStynų, gimtadieniu pobūvių Ir 
pan. nuotraukų; norite atmrajlntt seną fotogrsftią? Jnma 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams h* suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maiėytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Ir 

Geriausioc rfiSies piji si įeioniT s kainomis^ Specialus pa
tarnavimas paruoSiant pakistus 1 Europą. Pamėginkite užeiti paė 
mus ir būsite patenkinti.

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU! .

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po V/z — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

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

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kaitimus, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stote). — 
Galite pasirinkti E didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

vai Marijonai nešfctapatina sa
vęs nes savo lėcfeamų lafc- 
raš<9ų su krikščionim demokra
tais, nei su frontininkais, nei 
su kuria vi^a politine ar vi-

taMdeMkMmb ir vyne ir namu urabumma ir tuo auiaupytote nei per- 
Mani Jūs gMŪe gauti ir.' auteaų remneDų tuioimg aunu- 
tnum* r*g*““ ***** oe*. Kur Kitur. IKI papuootuų uuurruuūjM u: ueuM>- 
itamą nUyvtr. ar aptbhkyicue jūins artimiauaui aKynų;
• ATHOL, Maaa. — «1 Mt. Pleškant Street--------------------Cri
• Bošf&N iX Maaa. — Ž7i baaibmtt Aveniu---------------ui a-176/
• MUFAUUO e, N. Y. — 432 Humore Avenue------------------------- 1u e-K«74
» artDUKuYN tų.N. Y. —šUO UMbn Avenub ------------ EV 4-4U92
• BKOOKUYN ?, N. Y. — Cuo Suoėr Avenue -------------  Oi 4-MUd
V CH1CAGO iO, 1H. —■ 2222 w. Gbtcągo Avenue----------- BR tf-ėve»
ą CHIGAGo &.iH. — 3ki2 Se. riaietead Street---------- Wa^k/«7
• GUEVEUANŪ 13, Ohto — Uiterary Koad ---------- TO 1-iuod
• BETROIT, Micn. — 7300 Micntgan Avenue ------------- Vi 1-mm
■9 GRANO KARIUS, Mton. — WS UnOge SU, N.W--------- Gi- S-Kkso
• HAMTRANCK, Mtcb. — 1133a Jo*. Gampau ------------ TU 7-l»/9
b HARTFORD, Gonn. — 132 frantam Avenue ——;— Cri S-47Z4
A iRViNGTQH .lt, N. J. — 7ti2 sprtogneKi Avė.------- to k-vooo
e YOUNGSTOYVN 3, Onio — 21 Firtn Avenue .............Kl 3-ow0
% LOS ANGELES 22, Cauf. — Š60 So. Atlantic Bivd. _ AN 1-2994
• LAKEYVOOO, N. J. — 12S - *th Street --------------------FO 3-aabS
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------------ AL 4-3406
• NEW YUKK 11, N. Y.----- 135 W. 14th Street - ----------Cri 3-K3<*4
• NEWARK 3, N. J. 428 Sprinflfield Avenue-------------Bt 3-1797
• NuW haVEN, Geniu — 509 .Gengres* A*e.------------- UO 2-1*46
• PATERSOH 1, N. J. — 99 Main Street-------------------- MU 4-4619
• PA8SA1C, N. J. — 176 Market Street---------------------- GR 2-6387
• PHILADtLPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___ PO 5-5892
• PITT8BURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street------H U 1-2750
• SAN FRANCI8CO, Caiif. — 2076 8utter Street----------Fi 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ----------------- PL 6-6766
• WORČEST£R, Masu — 174 Mjllbury Street-----------  SW 8-2868
• ViNELANO, N-i. — W. LaixHs Avė, Greek Ortbodox Club Bidg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, SeStadienisis ir sekmadieniam

Sau pasiturmčtękir pągstao te- Priamai savanorMfc.
turči?* ne* *r buvo furtin- Partižan? jutaftitas LJditRto 

jo buvo — visos -tautos judėji
mas tr kova prioš nsžntontškb- 
mą. Jis dalinai sulaikė enkave
distų žiaurumus ir rusų plūdi
mą į Lietuvą. Tafiau juo tolyn, 
juo daugiau atgabenama -rusų, 
kurie skariami į vadovaujamas 
vietas, ypač miestuose ir fab
rikuose. NUO Chruščiovo valdy
mo pradžios buvo palęngvmtas 
žmonių susižinojimas šu užsie
niu — laiškais ir siuntiniais. 
Siuntiniai daug gelbsti. Kvie
čiami iš užsienio menininkai į 
Lietuvą, bet nepirmaeiliai, ku
rie Lietuvoje pasirodytų ne 
aukščiau už rusų menininkus.

ėmė rodytis ■ pftarttaki, - kad 
Wasinngtotes netenkąs kantry- 
bės su Vokietija.

Wasitii%tonas nepątehtUk- 
tas, rata> Journal Aifiefi&ti fcb-
lumnistas Ctoūtes tarteS;
dviem ItatykMs. Vieta, 
tone atiga jausmas, tad to ito-

paltai laikyti Vokietijoje

AMERIKA, ANGLIJA IR 
YEMEN



Svetimos kalbos besimokant, trešnės proHhnoą tai 
susipažįstama su to krašto bei nė tari gątybė su sav 
tautos gyvenimu, tvarka ir pa- pradeda brukti įr savt 
pročiais. Tai visai suprantama mosLsisžeiną Tokį ah 
ir reikalinga. Kalbos mokymo- bar turime su Sovietų 
si vadovėliai taip paruošiami, J s
kad jau pirmieji žodžiai ir iš- Rusą* Iraltes dabar i 
sireiškimai sako, kas toji tau- ga ir t naudinga moky 
ta yra, kaip ji gyvena ir tvar- nėra ir lengva. Tuojąu 
kosi, ką galvoja ir kuo rūpina- narna su bolševikine pnųmgta- 
š.- Duodamos patarlės, priežo- da ir jų netanonišką valdymo

spanda ir savaitiniai žurnalai 
duoda savo korespondentų la- 
hat šHtus straipsnius apie po- 

laisva propaganda *
tremta prnHknm, M yM-
nė kuri galybė su savo taRm pątraukhimn latei sklandžiai 
pradeda brukti kr savo valdy- —«««

Pijus xn Vatikano ir Baž- 
nyfioe reikalus tvarkė apie 20 
metų (nuo 1030 iki 1958) be
veik vienas, net ir sunkiausiais 
antrojo pasaulinio karo metais. 
1944 metais Vatikano valsty
bės sekretoriui kardinolui L 
Magtione miros, 14 metų val
dė vienas, kito jo vieton ne- 
paskirdainhs.

Kardinolas Angelo Giuseppe 
RaneaUi ėjo jau 77 metus, tai 
1968 spalio 28 buvo išrinktas 

sugeba pasidaryti drangų ir ui užimti popiežiaus pareigas. Kar- 
.g^ĮfffnĮ dtaoias Angelo Giuseppe yra

Rašydamas SĮte Bažnyčios ri- kilęs iš kaimiečių — ūkinin- 
brrrfat «p>- kų kuklios šeimos šiaurės Ba

teli jau ĮiįįiriittjB Jv. Petro bjoje, netoliese Bergamo. Jo se- 
tesO&aję Bomeje, frreapon- nofiai kartų tartomis buvo ūki-

gui, kuris visuomet buvo kai
mietis ir tokiu tebėra, kuris sa-

jo žymiau pasireikšti katalikiš
koje akcijoje ir tuo ne tik Ser
gamo vyskupo, bet ir popie
žiaus Benedikto XV atkreipė 
dėmesį. Pasišaukęs į Romą, po- 
piežius jam pavedė perorgani-

Atrodo -- toliau sanųnrotau- zuoti ' tikėjimo propagandos 
ja E. G., tad žmogaus liki
mas jam gimstant turėjo išsi
spręsti ir jo tėvų, savo gyveni
mą pašventusių parastiems 
ūkio, darbams, o ne būti pu
sės bilijono žmonių dvasiniu 
vadovu. Bet, eidamas 11 me-

kunigu, ir 1892 įstojo' į mažą
ją seminariją Bergame.

noBri kartų tartomis buvo ūki- JO KARJERA NEBUVO
rinkai, o; bariai dabar tębe- * YPATINGA

Kaip dvasiškio, jo karjera

kavimai. Toliau skaitymo me
džiaga parenkama iš literatūros 
ir istorijos, krašto papročių 
ir vaizdų. Tuo būdu ir nelan
kęs svetimo krašto, ima jį pa
žinti.

remtis tiktai semi,v priešrevo
liuciniu Rusijos gyvenimu, ne
būtų įmanoma. Kalbos' moky
masis atitrūktų nuo gyvenimo.

^papročio, tad naujasis po- Pirmojo^ pasaulinio karo metu 
pėefius ; savo artimuosius gi- buvo pašauktas į kariuomenę 
arines — brolius, seseris, jų

Pažinti tą kraštą ir tautą, 
kurios kalba savinamasi, yra 
būtina, nes kitaip nė kalbos 
savitumo nebus galima gerai 
suprasti, šis reikalavimas ligi 
šiol nesudarė ypatingos proble
mos nei mokytojam nei moki
niam. Svetimos kalbos moko
masi net su tam tikru pasiten
kinimu ir-džiaugsmu, kad pa
žįstami nauji žmonės ir jų 
dvasios pasaulis. Sutinkama, 
kad jis gali būti labai skirtin
gas, neįprastas, savotiškas, 
priimamas toks, koks yra. 
verstinai nesispraudžia į 
kinių dvasią, palikdamas 
tum nuošalėje.

Mokytojam čia susidaro pro
blema: kaip išmokyti rusų kal
bos ir drauge išvengti bolše
vikinės propagandos bei ideo
logijos. Problema nėra lengva, 
tačiau išsprendžiama, ir dar to
kiu būdu, kad bolševikinė pro- . 
paganda ir teroristinė valdy
mo sistema būtų pastatytos 
tikroje šviesoje.

kaip sanitarinio dalinio puska
rininkis ir tik vėliau karo 'ka
peliono .pareigose leitenanto

Katalikų Bažnyčios gyvenime, du vaikaičius pakėlė princais, laipsny.
sgija nėk Karui pasibaięo^jis pradė-

G., tad naujasis popiežius bus

piežiaus Pijaus XII šešėly, nes, 
taip žinia, Pijus XH beveik per 
20 metų atliko didelius žygius, Į|

JUOS

bet 
Eri
ni o- 
tar-

Žinoma, visai nuošaly nepa
lieka, bet tai jau asmeniškas 
dalykas, o ne kalbos dėstyme. 
Visada atsiranda svetimos kul-

Fordhamo universitetas,—jis 
turi rusų kalbos ir studijų ins; 
titutą, — deja, nevisada tą 
problemą apvaldo. Antai, spa
lio" 8 vakare iš 13 televizijos 
kanalo buvo duota to institu
to rusų kalbos pradinė pamo
ka. Klausytojai buvo supažin
dinami su rusų kalbos kyrili- 
niu alfabetu, kirtimi, keletu 
žodžių bei išsireiškimų. Kas 
girdėjo ir . matė, galėjo stebė
tis, kaip klausytojam buvo pri
statyta “Pravda” ir “Izvesti- 
jos, Nikita Chruščiovas. Mat,

tūros mėgėjų ir didelių gynė- reikėjo supažindinti su raidė- 
jų. Visi tai gerai žino. Dėl to mis “P”, ‘T’, “N”, “CH” ir 
didesnės tautos stengiasi, kad žodeliais “etot, eta, eto (šis, 
jų kalbos būtų mokomasi, nes ši) ir “našyj, naša, naš” (mū- 
tuo pačiu jos išplečia ir savo siškis, mūsiškė, mūsų). Tiem 
kultūros bei įtakos plotį. Pasi- žodžiam galima buvo parinkti 
taiko tarp mažesnių tautų net kitokie pavyzdžiai. Jų yra be- 
ginčų, kokios svetimos kalbos gale. Galima buvo pasakyti ir 
mokyklose mokyti. Didesnė į- paplitusį posakį: “Pravdoje” 

(Tiesoje) neieškok “pravdos” 
(tiesos). »Tai būtų buvusi ir tie-

kalai ir rūpesčiai nesudaro aš- sa ir pamoka.

takinga valstybė rūpinasi į- 
piršti savo kalbą. Bet tie rei-

čios valdyme. -
Skirtumų tarp abiejų esama. K 

Pijus XII buvo kilęs iš Romos . 
turtingų miestelėnų, jau įš se
no turėjusių glaudžius ryšius 
su Vatikanu. Jo tėvas buvo 
konsistorialinio teismo advoka
tas, ir kiti giminės turėjo ry
šių su Vatikanu. Italai sakyda
vo: kai 1876 kovo 2 Eugeni
jus Pacelli išvydo dienos švie
są, ant jo galvutės jau buvusi 
lyg kunigo skrėbėlaitė.

AUKŠTOS KULTŪROS 
ASMENYBĖ

Pijus XH buvo aukštos kul
tūros. Jis gerai valdė net pus
tuzinį svetimų kalbų ir buvo 
tiek pasiskaitęs, kad daugelį 
stebindavo savo žiniomis. Po
piežium jį išrinko 63 metų am
žiaus, jau prieš tai padariusį 
puikią karjerą Vatikano įstai
gose, kur 1930 Pijaus XI bu
vo paskirtas Vatikano valsty
bės sekretorium ir tose parei
gose išbuvo devyneris metus 
— iki išrinkimo popiežium 1939 
kovo 3.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

Čičinskas
LEGENDA

(6)
OLIVOS sutarties signataras 

Vladislovas Sicinskis tais pa
čiais 1660 metais, kai toji su
tartis pasirašyta, buvo išrink
tas Upytės seniūno padėjėju. 
Jo pareiga buvo telkti karius 
ir lėšas kovai su Maskva. Mas-

IR FAKTAI ___________
Teisėju, nuo kurio nieko nega
lima paslėpti, vienu atžvilgiu 
Upytės bajorui galėjo būti ne
malonus. Pradėjęs teisėjauti, 
Vladislovas Sicinskis 1667 me
tais prisiekė, tad tebevaldęs 60 
“dūmų” arba Šeimų. Tai buvo 
tam tikras pagrindas mokes-

seimo užbaiga atrodė visai su
prantama, t y. pageidauta ir 
pasiekta nebe vieno kurio bajo
ro ar didiko, o jų daugumos. 
Tai lygiai tas pats, kaip šian
dien kas pasiūlytų baigti užsi-

domėtųsi asmeniu, kuris iš
reikštų daugumos valią.

krypo į patį karalių. Dar esant

iš jo titulo: Johannes Casinn- 
rus Rex. Tie trys žodžiai buvo

kongregaciją.
1925 popiežius Pijus XI jį 

konsekravo vyskupu. Tas pats 
popiežius pasiuntė jį Vatikano 
diplomatiniu atstovu — nun
cijum, ir tose pareigose jis iš
buvo 27 metus. >

Sulaukus jdu 72 metų, po
piežius Pijus XH vysk. A. G. 
Rancalli pakėlė į kardinolus, o 

' po trijų dienų paskyrė Vene
cijos patriarku. Kardinolu bu
vo. paskirtas, kai. ėjo nuncijaus 
pareigas Paryžiuje.

JO IŠRINKIMAS BUVO 
STAIGMENA

Pijus X3I mirė 1958 spalio 
9. A. G. Rancalli buvo vienas 
tarp 50 kardinolų, kurie spa
lio 25 rinkosi į Siksto koply
čią Vatikane rinkti naujo po-

POPIEŽIUS JONAS XXflf Ir mažoji jo lankytoja.

Seimuose negalima buvo nieko jtoine de Lumbres, austram — 
svarbesnio nuspręsti, nes vis 
seimą nutraukdavo. Tuo būdu 
Jono Kazimiero laikais suiro 
net keturi seimai. Karalius tą 
negerovę matė ir dėl jos jau
dinosi, bet nerado išeities, be-

vokiečių imperatoriui Leopoldui 
I — jo ambasadorius Franz von 
Lisola. Persvėrė prancūzų dip
lomatija, paremta karalienės 
Marijos Ludvikos, taip pat pran 
cūzės. Ji laimėjo, pirmąją 'rung
tį: pasiekė taikos su Švedija, 
kad būtų galima stiprinti Lie
tuvos ir Lenkijos valstybę iš 
vidaus ir padaryti Prancūzijos 
sąjungininke . prieš Austriją.

Po trijų dienų ir bene po 
12 balsavimų buvo paskelbta, 
kad naujuoju popiežium išrink
tas kardinolas Rancalli. Daug 
kas manė, kad jis bus tik lai
kinis Pijaus XH politikos sekė
jas. Tačiau po kelių savaičių 
Jonas XXIII įrodė, kaip labai 
visi tie spėjikai klydo.

Po dviejų savaičių, 1958 lap
kričio 4 popiežius Jonas XXHI 
paskyrė valstybės sekretorių 
(pirmą nuo 1944 metų) ir vi
soms Vatikano įstaigoms grą
žino visas teises veikti' pagal 
nuostatus ir reikalą, ką anks
čiau buvo suėmęs į savo ran
kas Pijus xn.

ATSIKLAUSIA PATAttJl
Popiežius Jonas XXHI atgai

vino seniai pamirštą kasdieni
nio ryšio su artimiausiais savo 
bendradarbiais paprotį, atsi
klaupdamas Bažnyčios valdyme 
kitų nuomonės arba savąja da
lydamasis, kas pop. Pijaus XH 
nebuvo praktikuojama, gren
dimus jis darydavęs savo pa- 

\ ties nuožiūra.
šešiom savaitėm praslinkus, 

1958 gruodžio 15, popiežius Jo
nas XXIII sušaukė pirmąjį sa
vo konsistoriumą, paskirdamas 
23 naujus kardinolus, tuo pa
čiu kardinolų kolegijos svorį 
pakeldamas ligi 75 asmenų ir 
pakeisdamas nustatytą 70 as
menų tradiciją (nuo 1586). Ke
turių metų laikotarpy Jonas 
XXIII sušaukė dar keturis kon- 
sistoriumus, paskutinį š. m. ko
vo mėnesį, ir iš viso pakelda
mas į kardinolus 52 asmenis, o 
pačią kardinolų kolegiją padi
dindamas iki 85 asmenų.

Šiemet popiežius Jonas XXIH 
savo veiklą apvainikavo Baž
nyčios visuotiniu susirinkimu, 
kuriam pasiruošti reikėjo dvejų 
metų kruopštaus darbo.

Daug dalykų jis jau įnešė 
Katalikų Bažnyčios gyvenime, 
šiandien jis žinomas kaip so
cialinio teisingumo popiežius. 
Jo nusistatymas prieš komu
nistinę 'doktriną ir santvarką 

(nukelta į 5 psl.)

stojo piestu prieš karalių mar
šalas Jurgis Liubomirskis, o 
Lietuvoje visą laiką šiaušėsi di
dysis hetmonas Povilas Sapie
ga. Gi už jų pečių telkėsi smul
kioji Lietuvos bajorija ir Len
kijos šlėkta. Kiek kartų Jonas 
Kazimieras įpėdinio reikalą kė
lė seimuose, tiek kartų tas klau
simas buvo atmestas.

. Lietuvos ir Lenkijos diduo
menė tarėsi ginanti nusistoju
sią tvarką, kuri neleidusi rink-

apibūdinami garsiu posakiu: 
L’etat c‘est moi — valstybė tai 
aš. Jei tokia neribota kara
liaus valdžia ir pasidaro kok
ti, tai ji nelieka visai be pa
slaugos: ii valstybę sujungia ir 
išplečia. Paskui neribotas vie
no asmens valdymas laužiamas 
į kitą priešybę — valdymą vi
sų, vadinamą demokratiją. Is
torija dažnai daro tokių posū
kių, ir kas neįstengia laiku su
sivokti, skaudžiai nukenčia.

Lenkijos ir Lietuvos ponai 
bajorai to nesuvokė ir didžia
vosi kovoją su absoliutine mo
narchija — su tokia prievar
ta, kurią kiti kraštai sodinosi 
sau ant kupros. Iš tikrųjų jie 
tebegynė anarchiją kuri ne
trukus. juos pačius sulenkė į 
kuprą ir sudraskė jų respub- ~ 

f ūką, nes nepriėmė savo pras
to karaliaus gero sumanymo—

savo reikalų, įvairių patarėjų 
ir valstybinės netvarkos. Ne
tvarka galėjo pasidaryti dar ža
lingesnė, mirus karaliui be įpė
dinio ir bajoram susipešus dėl Tam tikslui reikėjo Jono Ka- 
kandidatų į sostą. zimiero įpėdiniu išrinkti En- -ti sosto įpėdinio, esant dar gy- , išsirinkti pajėgų valdovą At-

Norėdamas bent tą negero- ghiemo kunigaikštį.
vę nulenkti nuo savo krašto, Iš pradžių buvo susidariusi vente). Iš tikrųjų buvo kitas 
Jonas Kazimieras siūlė rinkti gausi didikų partija, rėmusi ka- pagrindas, tarj ambasadorius 
jam įpėdinį dar prie gyvos jo raliaus sumanymą ir jo kandi- Franz von Lis<ria gerai išnau- 
galvos, nes neturėjo nei vaikų datą. Lenkijoje tai partijai va- dojo. Jis baugino Prancūzijos 
nei gyvų brolių. Kandidatu bu- dovavo maršalas Jurgis Lubo- absoliutizmu. Smulkioji diduo-

vam karaliui (electio rege vi-

koliai vis dar neėmė į rankas čiam apskaičiuoti. Tuo tarpu Calamitatum Regni (pradžia 
savo testamente, surašytam tre- valstybės nelaimių) Karaimą 
jetą metų anksčiau, išvardino Jnnas Kazimieras buvo Irita- 
daug dvarų, paliekamų žmonai mas kaltiiiinku visų tų nriai- „ 
Elenai, jeigu jiem nesirastų vai- kurios užtvino kraštą ir vo parištas prancūzas — En- mirskis, Lietuvoje — kandę- menė Lietuvoje ir Lenkijoje 
kų. Nesulaukęs palikuonių ligi jį mi<aanhė ugnimi bei kalavi- rideno kunigaikštis Henrikas, ris Kristupas Pacas, vedęs pran- labai bijojo visagalės valdžios,

tiek laiko Vladislovas Sidns- to laiko, tur būt, Zakarijaus lai- ju. Nors Lenkijos ir Lietuvos Burbonas, sūnus princo Con- cūzę. Lietuvoje buvo trip pat kad neprarastų savo vaidmens
kis ėjo Upytės viceseniūno pa- mės nebeišvydo. Apie Vladis- jungtinė reąmUika dar ats^a- dės, pagarsėjusio prancūzų ta- didesnio pritarimo siekti pašto- respublikoje. Pro tą savo bai-
““— lovo ir Elenos Sidntidų vaitas vo, nusticraSusi rusų ir švedų, ro vado. Kandidatas buvo dar vios, paveldimos dinastijos. Bu- r*;---------xi —

alyvos šakelės, kaip tai buvo 
padaryta Olivos vienuolyne prie 
Dancigo, kur susitaikyta su 
švedais. Karas su Maskva dar 
truko apie šešeris metus, ir

metė tą sumanymą ir tada, kai 
karalius pasiūlė naują kandida- 
tą — kunigaikštį Pilypą Vil
helmą iš Neuenburgo (Neucha- 
/telio), vakarinės Šveicarijos. 
Tuo laiku mirus dar karalienei 
Marijai Liudvikai (1667), Jonas 
Kazimieras nebeteko paskutinės
atramos, is iškrito tartum vai
kas iš motinas prijuostės ... 
atsistatydino (1668).

Lietuvos bajorai stipriai 
šiaušėsi tokiam nuosprendžiui, 
bet Jonas Kazimieras šį kartą 

Sicinskis, bū- fiai jau byrėjo, ir Jonas Ka- rėmė. Prancūzija turėjo rė ir Prancūzijos karalius Liud- gaikštukas jautėsi visagaliu vai- pasirodė esąs karalius: pasakė

reigas.
Tuo metu, galimas daiktas, neturime žinių: arte jų visai bet ir neteko savo valdytų žė- jaunuolis, 18-19 metų, tačiau- vo keliama mintis tą Henriką sūkio.

mę nematė naujo istorijos po-

pastoviau gyveno ne pačioje nebuvo arte jie nieku nepa- mių Livonijoje, Ukrainoje ir vienmetis su Prancūzijos karė- Burboną rinkti didžiuoju Lae-
Upytėje, bet Vadaktuose. Va- sižymėjo. Prūsijoje. BeąmNikos ^Araš* Bum Liudviku KFi, kuris Hen- tavos kunigaikščio Tam prita- kos, kurioje kiekvienas kuni-
daktų dvare 1664 metais yra Vladislovas ... *
surašytas jo testamentas. Po damas gyvas, niekam nekrito zimtaas buvo laikom— kaltu.' t8®1 pagrindo. Ji buvo prieši- vikas XIV. Nenorėdami nu- dovu, buvo einama į vieną ne-
poros metų buvo paskirtas Upy- į akis. Amžininkai jo vardo ne- Niekas dar nekaltina nei ąei* ninkė vokiškosios Romos impe- traukti unijos, lentai butų pri- ribotos valdžios karalių. Tokio to kalte jis praliejo savo ir
tės apskrities teisėjo pavaduo- sieja net su anuo Varšuvos nių irimo nei karalių rinkimų rijos, vadovaujamos Hatebur- veisti išrinkti savo karalium, absoliutizmo reiškinių buvo pa- « bajorų ašaras, lėčiau niekur ir
toju, o 1673 —' teisėju. Tas seimu, kurį jis užraukė savu gų dinastijos, kurią prancūzai taip kitados padarė m Kaži- čioje Austrijoje, kurios atsto- niekada valstybė dar nebuvo
žemės teismas buvo Panevėžy
je. Vladislovas Sicinskis jau 
baigė šeštą dešimtį metę. Ir 
čia istorinės žinios apie jį bai
giasi. Reikia manyti, kad ‘ne
trukus atsistojo Amžinojo Tei- dawskis, Varmės kanauninkas, dyti diduomenės, tari titirči- trų pashintiniai Varšuvoje, vo krašto labui iškrikdė pran- respubliką. Prancūzija buvo tik ge su lietuviais neišvengė vals-
sėjo akivaizdoje. visai nemini, tad 1652 metų josi, kėlė tarpusavio vaidus, Prancūzų karaliui Liudvikui cūzų kandidato rėmėjus. Len- labiausiai išsikišusi į priekį, tybės galo, tai savo taraliiis

Tasai teisėjo susitikimas su seimą būtų nutraukęs Upytės maištavo prieš patį tanttų. XIV atstovavo ambasadorius An kijoje savo paramą atsiėmė ir Liudviko XIV valdymo laitai žaidė it sviedinata*. (B. i)

Nuo senos feodalinės tvar-

veto. Tuos įvykius išgyvenę ir norėjo apsupti iš rytų ir štau- mieru Jogailai&u ir jo sūnų- vas baugino Liudviku XIV, Sve- apginta sūriom ašarom. Lieta-
aprašę tokie rimti Rūdininkai, JONAS KAZIMIERAS, iš tik- rėš Europos. mi Aleksandra. dijoje, Maskvoje ir nuo Olivos viai neatsigynė ašarom nuo
taip Jeronimas Kocbowskis, rųjų, nebuvo tikęs karaliauti. Tai paaiškėjo dar Olivos tai* Tačiau šią antrąją rungtį lai- taikos bekylančioje Prūsijos vo- lenkų, tai Liublino unijoje bu* 
oficialus karališkų rūmų kro- Neturėjo nei gabumų nei rei* kos darybose (1660), kur stip- mėjo austrų aihtešadoriaus di- kiškoje valstybėje; taigi, ap- vo atplėšta didelė dalis Lietu- 
nikininkas, arte Laurynas Ru- kiamo ryžto. Nepajėgė suvaL risi susirėmė prancūzų ir aus- plomatija. Franz von Liooia sa- link visą Lenkijos — Lietuvos • vos valstybės, ir lenkai dnu-
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A. Rūtos Kelias i kairę"
Clevelando teikiama jau. ne 

viena premija. Kultūros Fon
das čia ją davė A. Škėmai už 
“Pabudimą”, Bendruomenės 
apylinkė — Alg. Landsbergiui 
už “Penkis stulpus turgaus 
aikštėje”, dabar Dirva — Alei 
Rūtai už “Kelią į kairę”.

Visų šių premijų tikslas — 
skatinti kūrybą, paremti kū
rėją, pasigaminti trūkstamų 
veikalų. Žinome, kokį badą 
kenčia mūsų mėgėjų scena. Kul 
tūros Fondas ir Bendruomenės 
apylinkės nori praturtinti ori
ginalių draminių mūsų kūrinių 
repertuarą.

Šis kultūrinis judėjimas pras
mingas ir ta linkme, kad visų 
pastangos pažadina mūsų dva
sią. Tokia reikšme puošės ir 
šiemetinės Dirvos romano pre
mijos įtęikimo iškilmės rugsė
jo 29. Apie tai kalbėjo jury ko
misijos pirmininkas St. Santva
ras:

“Šį vakarą, telkdamiesi prie 
mūsų grožinės literatūros pro
blemų, negalime pamiršti, ko
kią didelę ir atsakingą pareigą 
lemtis patikėjo mūsų sąžinėm. 
Pavergtoj Lietuvoj ši meno kū
ryba yra pajungta partijos tar
nybai ir tendencingų raštų ga
mybai. Tik čia, laisvame kraš
te, mes privalom ne tik mūsų 
grožinės literatūros meninį ly
gį išlaikyti, bet ir į didesnį 
aukštį tą lygį pakelti”.

Priminęs Joną Cėsną, premi
jos mecenatą, kuris ne iš savo 
milijonų tūkstantinę atskyręs, 
bet ją sukrovęs sunkų darbą 
dirbdamas, St. Santvaras dar 
pastebėjo: “šiuo atveju pats 
vienas išpirko kaltes kelių šim
tų tūkstančių, kurie, visaip be
siteisindami, nepaslenka išleis
ti keliolikos dolerių per metus 
nors patiems vertingiausiems 
lietuvių grožinės literatūros vei
kalams įsigyti”.

Romanas "Kelias j kairę" bu
vo išskirtas iš dešimties kon
kursui atsiųstų veikalų. Jury 
komisijos sprendimu jis buvo 
rastas geriausias tokiais moty
vais: 1. veikalas aprėpia eilę 
mūsų šiandieninio gyvenimo 
problemų, 2. subtiliai atkuria 
tradicinį lietuvį ūkininką, įsi
kūrusį JAV, ir pastangas nau
jųjų ateivių, atkakliai siekian
čių laimėti medžiaginę gerovę, 
3. pasako tai savaimingu ir me
niškai dailiu stiliumi, 4. pasi
žymi nauja ir įdomia romano 
kompozicija; veikalo veikėjai 
gyvi, spalvingi, Įdomūs psicho
loginiu ir meniniu požiūriu, 5. 
dvelkia žmogaus būties džiaugs-* 
mu, sielvartu ir tragizmu, 6. 
atspindi betarpišką rašytojo ta
lentą ir kūrybinį meistriškumą.

Mecenatas J. Čėsna, įteikda
mas Alei Rūtai tūkstantį dole
rių, pasisakė turėjęs kelis tiks
lus — mūsų tremties metais 
lietuviška knyga yra geriau
sias ginklas kovoje už lietuvy
bės išlaikymą, jis turįs progą 
bent iš dalies atsilyginti savo 
tautai už tai, ką iš jos gavęs, 
noris paskatinti jo keliu eiti 
kitus.

Laureatė Alė Rūta savo žo
dy ryškino ypačiai du dalyku.

Mus veikia aplinka ir laikas: 
“Be savosios žemės ir be savų 
žmonių bei savos kultūrinės ap
linkos mūsų psichika yra nuo
latos įtempta tarp norų ir ne
galios. tarp siekimų ir nusivy
limų. Gimtinės vaizdai blėsta, 
gimtosios kalbos vartojimas ri
botas ir nuolatos siaurėja, o 
nostalgija nė vieno išeivio ne
palieka. Svajojame apie greitą 
grįžimą Į Lietuvą, o realybė 
žiauriai mus nuo jos tolina. 
Daugelis esame beveik sustab
dę laiką, tebegyvendami pasku
tiniais Lietuvos oro įkvėpimais, 
o gyvenimas eina tenai ir čia, 
skirtumas tarp nesikeičiančių 
žmonių ir priaugančių didėja”.

“Literatūra turi padėti lietu
viui pažinti patį save.

“Save pažinus, gal mūsų 
žingsniai pasidarytų tvirtesni 
ir sustiprėtų valia dirbti, ir pa

ST. BARZDUKAS

didėtų viltys per tautinę kūry
bą išsilaikyti, kol politinės są
lygos ir politiniai veiksniai pa
dės mums grįžti į savą kraštą”.

Kaip kitados, taip pat ir ši 
literatūros šventė, kalbėdama 
mūsų dvasiai ir širdžiai, darė 
mus dvasiškai turtingesnius bei 
vieningesnius. Džiugiu reiški
niu reikia taip pat laikyti ir 
tai, kad tokios šventės gausiai 
mus surenka į vieną vietą. Lau
reatės, jury komisijos pirmi-

SKIRIA MUS VANDENYNAI, 
SKIRIASI IR NUOMONES

Atsakymas J. Bachunui

Į mano straipsnelį (Darb. nr. 
54) atviru laišku atsiliepė p. 
Bachunas (Darb. nr. 61). Į laiš
kus paprastai atsakoma, ką ir 
aš noriu čia padaryti.

Australijos lietuvių gyveni
mo kritikoje, kuri buvo skelb
ta “Dirvoje”, p. Bachunas pa
tarė mums skaityti “visą lietu
višką spaudą”. Aš pasidariau 
išvadą, kad neišskiriama nė ko
munistinė spauda. P. Bachunas 
sakosi to neturėjęs minty. Mo
tyvai man pasidaryti anokią iš
vadą buvo tokie:

P. Bachunas sakėsi sekąs 
Australijos lietuvių spaudą. Ži
nojau, kad jis yra “Mūsų Pa
stogės” ne tik skaitytojas, bet 
ir dosnus rėmėjas. Taip pat p. 
Bachuno kritika labai artima 
“Mūsų Pastogės” mintims. Pa
gal šio laikraščio ir dariau iš
vadą p. Bachuno mintims at
spėti.

“Mūsų Pastogėje”, kuris lei
džiamas Liet. Bendruomenės 
vadovybės, Krašto Valdybos na
rys švietimo reikalams p. V. 
Kazokas taip rašė: “Lietuvis 
yra ir katalikas, ir protestan
tas, ir indiferentas, net ko
munistas, tačiau jo pasaulėžiū
rinis nusistatymas nieko bend
ro neturi su tautybe ... Tik 
sąmoningas lietuvis gali būti 
katalikas, indiferentas ar ko
munistas” (M. P. Nr. 25, 1961). 
Jei sąmoningas lietuvis gali bū
ti ir komunistu, tai gali turė
ti ir savo spaudą. Taip pat są
moningas lietuvis turėtų šią 
spaudą pripažinti.

Aš labai apsidžiaugiau, kad 
tokio “sąmoningumo” p. Ba
chunas nepriėmė. Pilnai čia su 
juo sutinku, kad komunistinė 
spauda yra mūsų priešų spau
da. Būtų gera, kad p. Bachu
nas, kaip rėmėjas, įspėtų ir 
“Mūsų Pastogę” dėl klaidinan
čio švietimo, šiuo tarpu labai 
gera proga, nes p. V. Kazokas 
“už gerą švietimą” iškopė į 
“Mūsų Pastogės” redaktorius.

Toliau savo laiške p. Bachu
nas sako: “Kaip Australijos lie
tuviai kapelionai savo atsišau
kime įsikišo į Australijos Liet. 
B-nės reikalus, to nelaikau 
naudingu nei lietuviams, nei 
lietuvybei”. Aš tik vieną min
tį iš mūsų bendruomenės laik
raščio pritaikiau p. Bachunui 
— apie kom. spaudą, — ir tai 
p. Bachunas pajuto moralinę 
nuoskaudą. Mums, kaip kape
lionams, įvairių nuoskaudų yra 
pridaryta eilės. Ne tik “Mūsų 
Pastogė” prirašė, bet ir įvairūs 
susirinkimai ar susirinkimėliai 
pasmerkimo rezoliucijas nešė. 
Ar tai buvo naudinga lietu
viams ir lietuvybei? Mes, ka
pelionai, pagaliau šioje Bend
ruomenėje gyvename ir jai dir
bame. Mūsų tiesioginė parei
ga taisyti klaidas. Kokią parei
gą turėjo p. Bachunas įsikiš
ti savo kritika į mūsų reika
lus, to nesuprantu. Tik sukėlė 
kai kurių Australijos lietuvių 
širdyse nerimą, ir jie, matyti, 
pradėjo p. Bachunui rašyti “ne
valytos kalbos” laiškus.

Apie tuos gautus laiškus p. 
Bachunas šitaip sako: “Aš iš

* ninko, mecenato ir kt. pasiro
dymas scenoj ir žodis buvo su
tiktas su dėkingu nuoširdumu. 
Čia juste pajuntam, kad esame 
gyvi ir dideli kūrybiniu savo 
darbu, polėkiu, nerimu.

Iškilmių įspūdį silpnino ne
buvimas garsintuvo. Tokių tech
niškų kliuvinių ateity reikėtų 
visais galimais būdais išvengti.

Premijos įteikimo iškilmės 
buvo susietos su Maironio 
“Kęstučio mirties” dramos vai
dinimu, atliktu LB Clevelando 
apylinkės Vaidilos teatro.

Australijos neseniai pradėjau 
gauti mane koliojančius, labai 
piktus ir labai grubiai, visai 
nevalyta kalba parašytus laiš
kus, kuriuose atstovaujamos 
tos pačios mintys, kaip ir Jū
sų straipsnyje, tik daug žiau
riau ir be galo grubijoniškai”.

šitokia aliuzija, kad tarsi aš 
organizavęs ar inspiravęs tuos 
“grubijoniškus laiškus” yra vi
sai be pagrindo. Ne aš vienas 
tas pačias p. Bachuno mintis 
“Dirvoje” skaičiau ir ne mano 
vieno galėjo būti į juos atsa
kymas.

Toliau apie tuos laiškus p. 
Bachunas aiškina, kad šitaip 
vyko Amerikoje prieš 75-50 
metų, bet tik “laimingu būdu 
tie papročiai, tas gyvuliškumas, 
primityvumas ir fanatizmas čia 
(Amerikoje) jau gerokai ar vi
sai išnyko”. Nežinau, kiek to 
“gyvuliškumo” kam taikoma, 
bet vargiai tiktų taip kalbėti 
ir apie Amerikos lietuvių pra
eitį. Gal ne labai tokie termi
nai priimtini ir į apvalytą kal
bą.

Nestebėtina, kad mano ir p. 
Bachuno nuomonės skiriasi, 
nes skiria mus vandenynai. Kai 
ką aš priėmiau iš p. Bachuno 
nuomonių, o taip pat tikiu ir 
jis pasinaudos manosiomis. Tai 
kaip matau, veda į bendrą kal
bą.

Dėkingas esu “Darbininko” 
redakcijai, kad ji patalpino pir
mą mano straipsnelį ir dar pa

AUSTRALIJOS lietuvių katalikų federacijos valdyba 1959-1960. Iš k. j 
d. pirmoje eilėje — J. Mulokas, kun. P. Vaseris — dvasios vadas, A. Gri
gaitis — pirm., B. Zumeris, antroje eilėje — V. čižauskas, L. Vaičaitis. 
J. Šeštakauskas, Z. Raudys, Federacija leidžia laikraštį Tėviškės Aidus.

metams

VĖLIAUSIAI NUSTATYTI DIVIDENDAI
metų ketvirčiui, kuris baigiasi rugsėjo 30, 1962

Normalūs 3%% metams ir specialaus — jei pinigai pastoviai padėti 
nuo liepos 17, 1962 — asmeninėms sąskaitoms nuo $10 iki $30,000 ir iki 
$60.000 dviejų asmenų sąskaitoms.
Bažnyčių ir labdaros įstaigų sąskaitom iki $100.000 mokama 4i/,% me
tams (3% G. normalaus ir %% specialaus). Didesnėms kaip $100,000 są
skaitoms mokama 4% (3%% normalaus ir i/t% specialaus per metus).

Pinigams padėtiems iki SPALIO 15 

dividendai apskaičiuojami nuo SPALIO I
Po to. nuo padėjimo dienos dividendai
apskaičiuojami METŲ KETVIRČIAIS
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KINGS COUNTY 
SAVINGSBANK

Ineorporated 1860

Dėl informacijų skambinkite PResident 3-7000

Broadway Offka: 
135 Broadway at Bedford Are. 

Brooklyn, N. Y.

Mauap«qua Office
Hicksville Road and Jaruialem Avenue 

oppot>M Holiday Park Shopping Center 
Mauapegua, N. Y.

Member Federal Deposit Insurance Corp.
MELBOURNO lietuvių katalikų moterų draugijos narės su savo vėliava, 
šalia vėliavos dvasios vadas kun. P* Vaseris ir vėliavos kūmas J. Mulokąa.

Eatfam Porkwoy Offlca: 
539 Eatfem Parkwoy at Nottrond Mt. 

Brooklyn, N. Y.

W62 m., spalio 12 ck, no. 69.

AMERIKIEČIŲ varguninkų gildą svečiuose pas šv. Juozapo parapijos'chorą. Antroje eilėje iš dešinės stovi kleb. kun. E. Gradeckas 
ir komp. A. Aleksis, pirmoje eilėje iš dešinės sėdi gildos kapelionas episkopalas kun. William Soule, kairėje sėdi pirmininkė solistė M. 
Andrikytė.

sirūpino iliustracija, o taip pat, 
manau, neatsisakys patalpinti 
ir šį laišką. Dėkingas taip pat 
redakcijai už pastaoas prie pir
mo straipsneiio. Tiki ai, gai rei
kėjo man savo pirmąjį straips
nelį siųsti “Dirvai”, kurioje bu
vo šiuo reikalu p . Bachuno 
straipsneliai, čia pagalvojau aš 
irgi “ausiraiisKai . čia į bend
ruomenės laikraštį kuriuo nors 
klausimu man nepasisekė pa
sisakyti, tai gal, sakau, nespaus
dins ir “Dirva”. Džiugu girdė
ti, kad Amerikoje taip nėra. 
Kitą kartą, jeigu bus reikalas, 
pasinaudosiu ir šia spaudos 
laisve.

Kun. Pr. Vaseris

Vandens fabrikas

Floridoje iš Tampa įlankos 
vandens gaminamas geriamas 
gėlas vanduo. Per dieną paga
mina 40,000 galonų; 1000 galo
nų atsieina 60 cn. Tai pigiau 
nei. kai kuriuose miestuose 
vamzdžiais atvedamas vanduo 
iš šaltinių ar tvenkinių.

AMERIKIEČIAI MUZIKAI LIETUVIŲ PAMALDOSE
VVATERBURY, CONN.šių metų keturiasdešimt va

landų atlaidai rugsėjo mėne
sio pabaigoje buvo tikrai įspū
dingi. Pamokslus sakė kun. Pet
ras Remeika, MIC.

Didysis parapijos choras, va
dovaujamas komp. A. Aleksio, 
gražiai giedojo pamaldų metu. 
Išpildė J. Žilevičiaus iškilmin
gus švč. Sakramento garbei 
mišparus, A. Aleksio Veni Cre- 
ator ir tradicines lietuviškas 
giesmes. Solistais buvo: M. An
drikytė, K. Seliokas, M. Gelbo- 
gienė, J. Brazauskas, A. čam- 
pė, Č. Dielininkaitytė.

Pirmą kartą bažnyčioje atsi
lankė 28 vargonininkų gildos 
202 skyriaus nariai. Jie buvo 
įvairių tikėjimų, daugumoje 
protestantai, suvažiavę iš 12 
miestų. Svečiai buvo sužavėti 
lietuvių katalikų maldomis, gie
dojimu ir nustebinti gausiu pa
ra piečių dalyvavimu.

Po bažnyčios iškilmių vyko 
kuklios lietuviškos vaišės prie 
rūtom bei jurginais papuoštų 
stalų. Svečius muzikus šiltai 
pasveikino bei globojo kleb.

kun. E. Gradeckas. Svečius pa
kvietė muz. A. Aleksis. Vaiši
no choro pirmininkė M. Andri
kytė, M. Stankevičienė, M. Ka
šėtaitė, M. Karinauskienė, M. 
Fortie, S. Clark ir L. Sulaus- 
kaitė. Po vaišių toj pačioj sa
lėje svečiai turėjo gildos posė
dį. Lyra

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI Į 
VISUS KRAŠTUS 
PILNAI GARANTUOTA 
PRAŠYKITE SĄRAŠŲ 
IR KAINORAŠČIŲ 

GRAMERCY SHIPPING CO., 
118 East 28th Street 
New York 16, N. Y.

Aukščiausi banko procentai 
taupomoms sąskaitoms 

bus išmokami dabar!



Toronto Varpas New Yorke
Lietuvos atsiminimų radijo 

valandėlė, vadovaujama Jokū
bo Stuko, turėjo, drąsos pasi
kviesti Varpo chorą iš Toron
to, kurio koncertas įvyko spa
lio 7 Elderts K Lane aukš
tesnės mokyklos salėje Wood- 
haven, N. Y. Tai buvo vienas 
iš didesnių koncertų, sutraukęs 
publikos pilną mokyklos salę. 
Ir klausytojai neapsivylė.

Varpo choras yra vienas iš 
pajėgesnių vienetų, išaugintas 
muziko St. Gailevičiaus, kuris 
labiau mėgsta individualią kū
rybą ir operą. Varpo chorą be
veik galima būtų pavadinti 
operos choru.

Choras yra pajėgus išpildy
ti net ir sunkius dalykus, ku
rių programoje buvo ne vie
nas. Be abejo, kad to pasiek
ta tik dideliu ir įtemptu dar
bu. Šiemet choras jau mini 
savo veiklos dešimtmetį, pa
skirtą mūsų lietuviškai dainai 
ir kultūrai palaikyti ir plėsti.

Koncertą choras pradėjo sa
vo tradicine daina — A. Va- , 
nagaičio Laisvės varpu. Toliau 
padainavo J. Dambrausko Mal
dą už tėvynę, V. Klovo Tu, 
ąžuole, Br. Budriūno O Nemu
ne, K. V. Banaičio Piemenų 
dainą, J. Belazaro komišką dai
ną Krinta rasa ir pirmos da
lies pabaigai su solistu V. Ve- 
rikaičiu Udrio dainą iš V. Klo
vos Pilėnų operos ir Vaidilos 
ariją ir J. Karnavičiaus 
žinos operos. Udrio ariją 
pakartoti.

Pirmoje dalyje moterys 
su tautiniais drabužiais,
roję dalyje, kuri buvo skirta 
operų muzikai, su baltom va
karinėm suknelėm.

Antroje dalyje choras išpil- 1 -^onso bažnyčioje. Lapkričio 
dė ištraukas iš operų: Fr. Sme- 
tanos Parduotosios nuotakos, 
P. Mascagni Cavalleria Rusti- 
cana. 
mano 
Verdi 
Verdi

Gra- 
teko

buvo 
ant-

Gounod Fausto, R. Shu- 
Vakarinė žvaigždė, G. 
Nabacco ir pabaigai G. 
maršą iš Aidos.

Veri kailis 
koncerta- 

Ir ši kar- 
lygio so-

Solistas Vaclovas 
. New Yorke jau yra 

ves ne vieną kartą, 
tą pasirodė aukšto
listu. Pirmoje dalyje padaina
vo J. Naujalio Oi neverk, mo
tušėle, K. V. Banaičio Atsi
minimas, St. Šimkaus Tamsioj 
naktelėj; antroje dalyje — iš
trauką iš Sevilijos kirpėjo, T.

spalio
Balti-

Savic- 
antrą

Mokyklos motinų gildą spa
lio 14 ruošia kepsnių parda
vimą, o spalio 27 lietuvių pi
liečių salėje šokius, ši veikli 
moterų organizacija šią vasarą 
išleido per 800 dol. mokyklos 
kambarių remontams. Taip pat 
numato suruošti arbatėlę, ku
rioje visi susipažintų su mo
kyklos mokytojom seserim ka- 
zimierietėm.

Kleb. kun. J. Vaitekūnas dė
koja parapiečiams už dalyvavi
mą parapijos rudens piknike, 
kuris davė gražaus pelno para
pijos reikalams.

Kun. V. Martinkus 
11 išvyko į Balfo seimą 
morėn.

Viktoras ir Beatričė 
kaitė Mathieu paaukojo
kieliką lietuvių kolegijoje Ro
moje. Kieliką nuvežė vysk. V. 
Brizgys, vykdamas Į visuotini 
Bažnyčios susirinkimą. Kielikas 
bus atiduotas naujam lietuviui 
kunigui. Pirmasis kielikas, kurį 
Beatričė Mathieu nupirko, ati
teko kun. A. Bačkiui.

Dr. Jonas Kacevičius, Maria- 
napolio kolegijos alumnų sek
retorius, Rhode Islande prave
da specialią rinkliavą Maria- 
napolio reikalams.

Robertas Cyronka baigė ka
rinę tarnybą ir grįžo namo. 
Apie 2 metus jis tarnavo Vo
kietijoje. Jo tėvelis Danielius 
yra parapijos komiteto narys, 
o motina veikia motinų gildoje. 
Jo senukai — Cyronka ir Dzi- 
kavičius — yra šios parapijos

Koenemann Kai karalius ka- 
ran jojo, F. P. Tosti Tavęs 
nebemyliu.

Tiek chorą, tiek solistą pub
lika priėmė labai šiltai ir pri
vertė daug kartų kartoti. Ypač 
spalvingai ir nuotaikingai cho
ras pabaigoje padainavo čigo
nų dainą.

Koncertą baigiant varpiečiam 
padėkojo rengėjas J. Stukas. 
Žodelį tarė ir prel. J. Balkū
nas. Choro sukakties proga

Mindaugo ir Kęstučio pašal- 
pinių draugijų vakarienė įvy
ko spalio 6 lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Dalyvavo se
noji ir jaunoji karta ir gražiai 
pasilinksmino. Šių draugijų na
rių skaičius kasmet mažėja.

Sodai ietės spalio 7 buvo iš
važiavusios į gražų Baltimorės 
priemiestį ir Jurgio ir Onos 
Galkų namuose turėjo bingo 
žaidimus.

40 valandų atlaidai šv. Al
fonso bažnyčioje bus spalio 21, 
22, 23. Visi Baltimorės lietu
viai kviečiami gausiai 
ti šiuose atlaiduose.

dalyvau-

vasaros 
pasirodė

Didysis choras po 
atostogų pirmą kartą 
spalio 7 per sumą. Choro re
peticijos būna kiekvieną sek
madienį po sumos mokyklos 
kambariuose. Jurgis Galkas, 
choro pirmininkas, kviečia įsi
jungti Į chorą tuos, kurie turi 
gerus balsus.

Maironio minėjimą rengia 
Lietuvių Bendruomenės Balti
morės apylinkė. Iškilmingos pa
maldos bus spalio 21, 8:30 šv.

SESERŲ INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS
Lietuvaičių Seserų Instituto nių pašaukimų, apaštalavimo 

aštuntasis suvažiavimas įvyko ir kitais reikalais, 
spalio 1-3 Pittsburgh, Pa., šv.
Pranciškaus seserų vienuolyne, tė dvi paskaitas. Pirmoje pa- 
D alyvavo motinos generalės, 
mokyklų inspektorės ir atsto
vės seserys. Suvažiavime svars
tyta lituanistinė programa se
serų vedamose mokyklose bei 
lietuvių parapijose, o taip pat 
dalyvavimas religiniame lietu
vių katalikų kongrese New 
Yorke 1964 metais pasaulinės 
parodos metu. Tartasi dvasi-

Jis

12 
se-

PROVIDENCE, R. I.
organizatoriai.

Juozas Adomonis iš New 
Mexico persikėlė į domininko
nų kolegiją Providence. 
ruošiasi būti vaistininku.

Jonas A. Stoškus spalio 
vyksta į Chicagą dalyvauti
sėlių ir svainių — Charles ir 
Julijos Urbų ir Vlado ir Ele
nos Skocz — sidabrinių vestu
vių iškilmėse spalio 21.

Muz. Jonas Beinoris pradėjo 
darbą su parapijos ir mokyk
los vaikų chorais ir su muzi
kos studentais Providence. Jis 
taip pat dirba ir su meno mėgė
ju rateliu Worcester, Mass.

Jonas A. Stoškus

□ ALIS PUBLIKOS Varpo choro koncerte, kur] surengė “Lietuvos atsiminimų“ radijo valandėlė spalio 7 Elderts K. Lane aukėtesnėje 
mokykloje. Nuotr. V. Maželio.

žmonės sugiedojo Ilgiausių me
tų. Koncertas baigtas Lietuvos 
himnu.

Koncerto akomponatorė bu
vo Dalia Skrinskaitė, solistui 
akomponavo St. Gailevičius.

Po koncerto J. Valaičio Ar- 
lingtono restorane buvo vai
šės, kuriose dalyvavo per 100 
žmonių. Tą patį vakarą cho
ras dviem autobusais išvyko 
atgal į Torontą, palikdamas 
gražių prisiminimų. p.

Town Hali, 8036 
Prasidės 1 valan- 
6 v. v. 

klubas spalio 27

BALTIMORĖS ŽINIOS
3 lietuvių svetainės didžiojoje 
salėje bus minėjimas ir meninė 
dalis. Iš Philadelphijos atvyks
ta choras, kuris išpildys Mai
ronio dainų. Aktorius J. Palu
binskas deklamuos Maironio 
poeziją. Bus rodomi Maironio 
gyvenimo vaizdai, kuriuos pa
rengė Darbininko redakcija.

Jautienos kepsnio vakarienę 
rengia lietuvių posto 154 na
riai spalio 21 
Eastern Avė. 
dą ir baigsis

Suaugusiu
lietuvių svetainės klevų kamba
ry rengia šokius — Hallovveen 
Dance. Bus duodamos premijos 
už geriausius kostiumus ir kau
kes.

Ona Mažeikienė, senos kar
tos lietuvė, ilgą laiką gyvenu
si Baltimorėje, mirė savo na
muose spalio 2. Velionė pasku
tiniu metu ilgai ir sunkiai sir
go. Penki kunigai aukojo gedu
lingas mišias už jos sielą šv. 
Alfonso bažnyčioje spalio 5. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdę: duktė Marė, 
jos vyras Paulius, sūnus Am- 
broziejus Jonas Obelinis

Prel. Jonas Balkūnas skai- 

skaitoje kalbėjo apie lietuvių 
religini kongresą ir religinę 
šalpą, antroje — apie lietuvių 
vaidmenį Amerikos kultūrinia
me gyvenime.

Suvažiavime iškilo nevienas 
svarbus klausimas, kuri svars
tė motinos generalės. Mokyk
lų inspektorės padarė prane
šimus apie vienuolynų lietu
višką darbą mokyklose. Prisi
mintas Bažnyčios visuotinis su
sirinkimas ir Sibiro lietuvai
čių maldaknygė. Išrinktos ko
misijos studijuoti atskiriem 
klausimam.

Naują instituto valdybą su
daro pirmininkė motina M. Au
gusta (Nekaltai Pradėtosios M. 
Marijos Seserų kongregacijos 
vyresnioji), sekretorė sesuo M. 
Gabrielle (šv. Pranciškaus se
serų kongregacijos), iždininkė 
sesuo M. Imelda (Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų kongregaci
jos).

Mišiose ir maldose prisimin
ta a. a. motina M. Aloyza, bu
vusi L. S. I. sekretorė.

Sesuo M. Imelda, C.J.C., 
Suvažiavimo sekretorė

L.,, /j <

S. > .Kol
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VARPO CHORAS koncerto metu.

JULIUS IR NELĖ PAKNIAI ŠVENTĖ VEBYBŲ SUKAKTI
Saulėtas rudenėlio sekmadie

nis pripildė džiaugsmu Juliaus 
ir Nelės Pakniy širdis. Tą gra
žųjį sekmadienį, spalio 7, jie 
atšventė 50 metų vestuvinio gy
venimo jubilėjų. Pilni džiaugs-' 
mo buvo patys sukaktuvinin
kai, džiaugėsi vaikai, vaikaičiai, 
giminės ir draugai. Jų jie tik
rai gausiai turi.

Julius ir Oelė Pakniai dar 
labai jauni šį kraštą išvydo. 
Tačiau pačią gražiausią gyveni
mo dalį — vaikystę ir pirmąją 
jaunystę praleido dar gražioje 
ir mums visiems mieloje Lie
tuvoje. Julius, kaip jis pats sa
kosi, esąs iš' “PaUtenos”, o Ne
lė arčiau Kauno — kėdainiškė. 
Julius pilnas atsiminimų ir iš
daigų, atsineštų iš gimtojo 
krašto. Kai ima pasakoti, pa
kabina nosis ir mintyse paskęs
ta senesnės kartos atstovai, su 
įdomumu klausosi ir šypsosi

NAUJAS LIET. KUNIGO PATENTAS
— Kun. Boleslovas Liubaus

kas, šv. Juozapo parapijos vi
karas DuBois, Pa., užpatenta
vo US patentų įstaigoje naują 
išradimą, “Maniple Holder”, ku
ris palengvina kunigams ren
giantis mišioms užsidėti mani- 
pulum. Manipulum yra litur
ginis rūbas, uždedamas kunigo 
per 
kos. 
nes, 
yra
pasaulietiškų dalykų, o taip pat 
primena pirmųjų amžių krikš-

mišias ant kairiosios ran- 
Jis simbolizuoja grandi- 
kuriomis kunigo rankos 

sulaikomos nuo daugelio

Remkite LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
angių kalba.

LITUANUS 
9I0 WiUoughby Avenue, 

Brooklyn 2I, N. Y.

J. MĖLYNIS 
Keamy, N. J.

jaunieji, jau čia gimę. Humoro 
ir sąmojaus tikrai jam netrūks
ta, ir ta jo būdo savybė daro 
jį patrauklų ir simpatingą.

Tasai Utenos gražiųjų apylin
kių lietuvis, vos bepradėjęs 
žengti pirmuosius savistovaus 
gyvenimo žingsnius, traukė į 
šį kraštą laimės ieškoti. Dievo 
apdovanotas gražia išvaizda, ge
ra sveikata ir stipriu kūno su
dėjimu, savo koją tvirtai čia 
padėjo ir čia 
(1912 spalio 7) 
vių bažnyčioje 
gė savo širdis 
nimui. Nors mokslo žinių mažai 
teturėjo, tačiau savo apsukru
mų, apdairumu ir sugebėjimu 
praskynė gražų gyvenimą, pasi- 

. darydamas ne tik šioje apylin
kėje, bet ir toliau žymiausiu ir 
turtingiausiu lietuviu.

prieš 50 metų 
Maspetho lietu- 
su Nele sujun- 
bendram gyve-

čionių persekiojimą, kai jie bū
davo apkalami grandinėmis. 
Prel. Mykolas J. Urbonas, šv. 
Juozapo parapijos klebonas, 
sako, kad kun. B. Liubausko 
naujas išradimas prilaikyti ma- 
nipulum labai praktiškas, pato
gus naudoti ir gražiai padary
tas. Jį naudoja daugiau kaip 
vienerius metus ir esąs labZf 
patenkintas. Vyskupas E. P. 
MacManaman rašo: “Mes la
bai vertiname ‘Maniple Holder’, 
kurį mums paruošėte. Jis yra 
labai praktiškas ir lengvai už
sėdėdamas. Prašau jų atsiųsti 
dar 12”. Kun. B. Liubauskas 
į JAV atvyko 1939, į Pasau
linę parodą New Yorke. Ant
rasis pasaulinis karas sutruk
dė grįžti į Lietuvą. Čia dirbo 
įvairiose parapijose pastoraci
nį darbą, o laisvu laiku pai
šo, dirba kryžius bei statulė
les ir yra užpatentavęs keletą 
išradimų įvairiose srityse.

Nuotr. V. Maželio

Julius Paknis iš prigimties 
yra prekybininkas. Tas pašau
kimas pasireiškė jau iš jaunys
tės. Dar jaunutis būdamas ir 
tėvų ūkyje gyvendamas, mokėjo 
greičiau ir brangiau parduoti 
javus ar gyvulėlius negu kiti. 
Mokėdavo įtikinti, įkalbėti. Dau
gel kas stebėdavosi jo apsuk
rumu ir sumanumu.

Atvykęs į* šią šalį, brovėsi 
ir į prekybos sritį. Nesibijojo 
ir juodo darbo, dirbdavo sta
liaus ir kitus namų statybos 
darbus, o laisvesniu laiku ap
eidavo, apsiteiraudavo ir ras
davo namų taisyti, nupirkti ir 
vėl parduoti. Tuo amatu ir da
bar tebesiverčia. Žinoma, dabar 
jau prityręs nuosavybės pirki
mo bei pardavimo tarpininkas 
ir namų statytojas.

Julius ir Nelė Pakniai yra 
geri katalikai ir susiprątę lietu
viai. Ir ilgas šiame krašte gy*- 
ventas laikas neišplėšė iš jų 
širdžių gilaus tikėjimo ir ne
nustelbė lietuvybės. Sunku bū
tų išvardinti, kur ir kiek Pak
niai yra aukoję lietuvybei. Juos 
žino ir Balfas, ir kitos lietuviš
kos draugijos. Jie savo vardą 
yra įamžinę ir parapijoje. Baž
nyčios varpai, kurie šiandien 
taip melodingai skamba, Pak- 
nių auka įgyti.

J. Paknis — visuomeninin
kas ir bankininkas. Nors ir se
noko amžiaus, bet moka pri
tapti prie gyvenimo ir kartu 
su juo riedėti, štai jau eilė 
metų, kaip jis yra Schuyler 
Savings and Loan Association 
of Kearny, N.z J. pirmininkas.

(nukelta į 8 psl.)

Pop. Jonas XXIII...
(atkelta iš 3 psl.) 

yra priešiškas, kietas ir pasto
vus.

Savo elgsena su žmonėmis 
jis kuklus ir mielas, kas patrau
kia prie jo ir daugelį neka- 
talikų. Jis tiek žmogiškai švel
nus, kad Kalėdų metu aukojo 
mišias Romos kalėjime Regina 
Coelli, lankėsi vaikų ligoninė
je. ir gana dažnai aplanko sa
vo buvusius draugus — kuni
gus, kai patiria apie jų nega
lavimus. Sakoma, kad bent kar
tą savaitėje išvyksta iš Vati
kano.

Pasivaikščiojimo metu Vati
kano darže jis liepia palikti ten 
besidarbuojančius daržininkus, 
su kuriais mielai pasikalba va
landėlę. teiraudamasis apie jų 
gyvenimą. Vieno tokio pasikal
bėjimo metu patyręs darbinin
ką švelniai nusiskundžiant apie 
atlyginimą, patvarkė, kad būtų 
visiems pakeltas.

Suglaudžiant šias mintis no
ris prašyti Aukščiausiojo ma
lonės. kad laikytų jį sveiką ir 
laimintų Bažnyčios visuotinio 
susirinkimo darbus.

Į IŠ VISUR
— Darbininkas dėl Kolum

bo šventės savaitgalio kitos sa
vaitės pradžioje, antradienį, ne
išeis. Išeis vienas numeris spa
lio 18, ketvirtadienį. Korespon
dencijos, kurios skiriamos 
penktadienio numeriui, redak
ciją turėtų pasiekti ne vėliau 
trečiadienio ryto, spalio 17.

— Praną Vašką prisiminė 
New Jersey civilinės tarnybos 
draugijos laikraštis The Shield 
rugsėjo 29 numeryje. Laikraš
tyje minima, kad jis Lietuvos 
vyčių seime pakeltas į garbės 
narius ir apdovanotas šv. Ka
zimiero rodinu. Taip pat aprašė 
ir jo plačią veiklą vyčiuose.

— Filatelistų draugija Chi- 
cagoje išleido savo biuletenio 
7 nr. Leidinyje aprašomi Lie
tuvos pašto ženklai. Redaguoja 
Eugenijus Petrauskas.

— Apie Maironį Aiduose pa
skelbta medžiaga išleidžiama 
atskira knyga. Ruošiami ir pa
pildomi straipsniai. Knygą lei
džia pranciškonai. Finansuoja 
buvęs Maironio mokinys kun. 
Juozas Pragulbickas iš Eliza- 
betho.

— Kap. John F. Jesulaitis 
vadovauja aviacijos kariškam 
orkestrui iš 24 asmenų, pasi
vadinusiam “Strolling Strings”. 
Orkestras yra aukšto lygio ir 
groja prezidentūroje per visus 
priėmimus. Orkestrą aprašė 
The New York Times Magazine 
spalio 7 laidoje.

— Kęstučiui ir Vitalijai Keb- 
liams spalio 6 gimė antrasis 
sūnus Andrius — Tomas. Kęs
tutis Keblys, pereitą pavasarį 
baigęs chemijos mokslus dak
taro laipsniu, dabar gyvena 
Detroit, Mich. Yra Ateitininkų 
Sendraugių sąjungos sekreto
rius. Vitalija Bogutaitie- Keb- 
lienė, poetė, jos poezijos rinki
nį “Veidrodis jūros dugne” yra 
išleidusi Ateitis.

— Arch. Arvydas Barzdų kas, 
gyvenąs Washington D. C., pri
siuntė Lituanus žurnalo leidi
mui 10 dol. Tai pirmasis as
muo atsiliepęs į šį mėnesį vyk
domą šio žurnalo vajų.

— Ateitininkų Federacija 
yra pirmoji lietuvių organizaci
ja, atsiliepusi į Lituanus va
jaus prašymą. Federacijos val
dyba žurnalui paremti paskyrė 
25 dol.

— Kompoz. Vladas Jakubė- 
nas spalio 13 Chicagoje diri
guoja amerikiečių statomom 
dviem operom: Cavaleria Rus- 
tieana ir Pajacai (Pagliacci).

— Dr. Adolfui Šapokai, žy
miam mūsų istorikui mokslinin
kui, mirusiam 1961 metais, spa- 

1 lio 13 šventinamas Toronto ka
pinėse pastatytas paminklas.

— Jurgis Gliaudą, rašytojas, 
gyvenąs Los Angeles', buvo iš
tiktas širdies smūgio spalio 2, 
bet ligonis jau taisosi.

— Prof. Stepui Kairiui, Va
sario 16 signatarui, tebeser
gančiam invalidui, reikalinga to 
limesnė parama. Ligoniui pa
remti komiteto iždininkas prof. 
Stasys Dirmantas (4241 So. 
Maplevvood Avė., Chicago 32, 
Illinois) prašo jo vardu siųsti 
aukas ir grąžinti aukų lapus 
iki gruodžio 15.

ELEMENTORIUS Ė 
išmokys vaikus lengviausiai j 

skaityti
Paruošė žinomas pedago- ! 

gas Ignas Malėnas pačiu: 
naujausiu metodu.

Vaikus galima pradėti mo
kyti skaityti jau 4 metų, kai , 
tik susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai - 
iliustruotas dail. V. Siman- i 
kevičiaus spalvotais pieši
niais. Išleido Ateitis Brook- 
lyne, N. Y. Spaudė salezie
čių spaustuvė Italijoj. Kai- j 
na $2.50. Gaunama adresu: Į 
ATEITIS. 910 Willoughby Avė., j 
Brooklyn 21. N. Y. ir pas platin- i 
tojus. I



C. MAČIULIAI, savininkai

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

V. PERI CONSTRUCTION CO.Balto žinios

JOHN ORMAN ALENO

110-04 -Jamaica Avenue Richmond HiU 18. N V

TeL Vlrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

PRANAS BRUCAS. savininkas
88-16 JAMAICA AVĖ. Hoodhaven 21, N. Y. Tel, Vlrginia 6-9519

Salėje galt tilpti 100 dalyvių

RODRIGUEZ SHIPPING

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

DISPLAY

JURGIS TAMULINAS

GET INTO CIVIL SERVICE WORK

City State

Ged ne y Ref rigeration Service. Im- 
raedlate, guarantėed. Home sente 
on Frigidare-GM-GE, Norge, West- 
inghoose, Gibson, HotpoinL Mecha-

P”rin" th" next 12 months there wi1l be rnanv appotntments to U.S. 
Ci.'H Service jobs in the nntion. Th^re will be steadv enaplovment, 
good nav and many et these jobs rcąufrc little or no «ecperienee ar 
specialired edu^atfon. National Tralning Service, Ine. ta a nrtvately 
ov.ncd School whk?h helps many paša theae testą each year.

INSURANCE - REAL ESTATE

6C0 siuntiniu
Beveik po dešimt siuntinių 

kiekvieną darbo dieną Baltas

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 klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti *

Aome receptų reikalavimus' duoda
me patarimus. Prilaikome vaikų ir 
Įvairiu kojų Hfos nukrypimų batus 
— 99-08 Jantalra Avenue. Wood-

Kun. L. Jankus, 
Balto Reikalu Vedėjas

BERNICE'S BEAUTIRAUA 
GET A MIRACLE HAIR WAVE 
that can be Styled or Teased. Also 
speciali zing in problem skin. You’ve 
tried the rėst—now get THE BEST. 
Call ST 3-8817 or NE 8-8076 — Ask 
for Clara Gray.

BIG MQE PAINTER
INTERIOR AND EXTERIOR 

Finest Worlt8t the Most 
NominatnPrices 

EV 5-1285
ASK FOR BIG MOE

or 
103'Atlantic 

Tetaptum: LY 9 3894

SPECIALIZING IN SHTPMENTS 
TO PUERTO RICO 

Aito

WAI DORF Atrfo Leasino. Ine.
RKNT A CAR —LOW RATES

Local and Long'EHstance Moving 
Call EV 8-8490

ANDERSON Roofing 4 Sheet Metai 
Co. Attention Homeowner—Financ- 
ing under FHA. Work done in all 5 
Boras. Rooflng, Siding, Leaders, 
Cutters. All types of repairs. Resi- 
<iential and Commercial. All work 
guaranteed. Call any time TT 5-1279 
25 Bay Street, Bronx. N. Y.

BELLAIRE CA$TLE Catering for 
Weddings, Receptūras. Banųuets- 
Soirees, Dance Parties,. Lunchms. 
Communion Breakfasts, and other 
sočiai funetions. Private moto 
rooms. Expanding. Plenty of parit
inę space. — 208-04 Jamaica Avė.

Ask for MR.. BASIL

Vienintelis atstovas Amerikoje šių vokiškų 
svečiu kambario snintt» ___

CON VERTI NG 
CRAWL SPACE

Foundations to full depth basements 
— our specialty. Also outside cellar 
entrances built reasonably. 
SECURFTY EQUIPMENT CORP. 
Northport, L. I. — (516) AN 1-7872

BANK RATES - FHA HOME IM- 
PROVEMEN LOANS — Ist A 2nd 
mortgage — ACRO, 256-13 Union 
Trpike, Florai Park. Queens, N. T. 
Fi 3-0900;

Nassau Suffolk, FL 2-6400.
“Specialists in Specialty Loans”

DAN*S MOVING A TRUCKING
and susąli Vena... We trana- 

po>t averything. a*y tūno,dav 
and DisposaL

švarus kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas, 
yiešbučio salė ’ išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

mebt Parts.’ loMc£l doors. seals. tin
gės. GE 9-6904, Jjšil—4th Avenue 
Brooklyn, N. Y'.^ (Brooklyn only)

PAINTING and DECORATING 
Interior and Exterior. General Con- 
tractor. Ali Types of Sovaying. 
Call VI 3-4688. Ask for Mr. PERI.

Y. T. MANCUSI 
Sutvarkom Muitinės reikalus - Lėk
tuvų transportus - Ekstra skubiu 
stantas. “Laikas — pinigai” Patikė
kite mums visus skubius persiun
timus: Mes atUks'me viskų sąžinin
gai ir sutaikysime jums laiką. - 

New York International Alrport 
OL 6-5452. Telegr.-Adr. : VINTHOM

EVERBEST PO R K STORE
74 Westchester Sųuare, Bronx, N.Y.

HOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef 

Poultrv Fresh Daily
___ UN 3-9007

NEMETH & M.AIER, Proprižtors

Home Furnisbmgs Discount Co. — 
Open Sun., elosed Fri.; Huge dis- 
<-o’mts offered. "Why pay high re- 
tail prices“ bnv direct from manu- 
facturers. Distributor — all Name 
Brands of Furniture: Period, Mod- 
em. Traditional. Cash/budget pay- 
nients. Brtng this Ad. — 107 Avė. A 
C^r E. Tth St.. N. Y. C. OR 3-0063.

FLOOR 8CRAPING 
SPECIALISTS

Guaranteed Workmanship
A A R FLOOR SERVICE INC.

CALL DAY .OR NIGHT
WE 3-3030

BAYRON AUTO SCHOOL 
Specializing in Teaching Nervous 
Drivers. The finest instruetors at 
the most reasonable rates. Call —- 

WY1-3414 or WY 1-3945 
Ask for R o bert s

Jei vandeningoje B. Railos 
publicistikoje randame ką ge
ro ir savo skaitytojam žinoti
no, nevengiame jo minčių sa
vo laikraštyje iškelti. Neven
giame betgi pasakyti ir tada, 
kada, mūsų įsitikinimu, B. Rai
la nukalba netiesą.

BOHEMIA ORY CLEANERS 
One Hour Service

Shirts laundered - Expert altera- 
tions - Plaut on Premises - Pick- 
up and Delivery.

Call LT 9-2132 
Smithtovvn Avė. , Bohemia

SCHLOSS FUR CO.
In Benhurst over 30 years 

Custom Furriers
Repairing - RemodeHng - Fur . 

Oeaning - Glazing - Reasonable 
Prices — Special Consideration To 
Darbininkas Readers — Open Mon. 
Tues and Thurs. 9 A.M. to 9 P.M.

Wd. and Fri. 9 A.M. to 5 P.M.
6705A 18 Avė. B’ktyn, BE 6-6984

5 Percent <rff with this Ad

PAINTING & PAPERING 
OLD WALL PAPER REMOVED. 
Por F*st and Courteous Service call 

JULIUS 
LO 4-32*0 _____

----  TOU WELJL, BE SATISFTED —

sales - sratxncs - bentals 
WEB-2990

BroaAvay HkdcsviBe. LI.

WE PAY CASH 
FOR ALL TYPES OF HOUSES 

Speciaitats in Brome Propertiea 
ROMEROS PROPERT1E8

Bergen Fuel 011 Co. Ine. Ėst. 1923. 
Boro wide Service, authorized Esso 
deeler. Special—150 gaUons freeto 
each neir customer. Metered turi 
oil dettveries, buraer sales A sente 
coutracts on all makes, inataUng 
9t heating ptants and centrai heit- 
b< systems. RN 3-3100. 2334 Ralpb 
Avė., Brooklyn, N. Y.

Tarp 2-®a 'r 1-o* Avenue • TR 9-0400 
Atklarvta kasdien nuo 9 rvto IM 9 vai. vakaro 
Antradienfais ir MMadicnlais 9 iki « vai. vak.

KELLY -WOOD PHARMACY
168-43 HnJ-STDE AVENUE 

OL 8-1226
OPEN SUNDAY — WE DELIVER

1961 Studebaker Larks. Parduoda
ma 50 sedanų, 4 durių, su 5 naujom 
padangom, kiekvienas už $350. Ge
ram stovy; vidus ižmužtas žalsva 
oda su gelsva karoserija. “Remove 
tąsi light and you have perfect 
transportation with a compact caf. 
Taupus. TeL LU 8-0700 — visą pa^.

UPHOLSTERING 
OE SAL DECORATORS

SLIP COVERS - UPHOLSTERY 
DRAPERIES - TABLES - LAMPS 

538 86th StreeL JBay Ridge, B’klyn 
SH 8-9566

Per tris vasaros mėnesius 
(liepos, rugpiūčio ir rugsėjo) 
Balto Centras gavo 10,120 do
lerių. Tai graži suma šalpai. 
Deja, tos sumos Balto darbam 
toli gražu nepakako. Beveik pu
sę tų pinigų reikėjo atiduoti 
Vasario 16 gimnazijai (taip au
kotojai norėjoj Keli šimtai do
lerių buvo gauta specifiniams 
tikslams.

Per tą pati laiką Balto Cen
tras išleido virš 20,000 dolerių. 
Didžioji išlaidų dalis nuėjo lie
tuvių Vokietijojė šalpai (arti 
8.000 dol.). Lietuviams šelpti 
Sovietų okupacijoje, Lenkijoje, 
JAV ir kitur išleista 7,879 dol.

Balto vadovybė dabar keliau
ja į Baltimorę (Balto seimą) su 
viltimi iš ten ši tą parsivežti.

JURGIS J. JOKŪBAITIS.
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

LA MARCHAL Supper Club Ine. 
837 Nostrand Avė., cor. President 
SL -— For the Finest of Foods. 
Dining’ and Dancing nightlv: Week- 
ends — ALL STAR ŠHOW. Call 
F*R 3-8892 — Ask for your geniai 
Hostess PRECIOUS. , 
tUORTH ūjtevtfcir ČUElTdil — 
E»rompt Metered Deliveries - Oil 
Bumer Service. Complete Fumace 
Cleening Service NOW is the time 
to have your furnace cleaned and 
ready for winter. — 31 Brookslde 
Avė., North Babvlon. N. Y. Call:

516 MO 9-3463

Pristato Į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all ordero special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

jam, Railai, kurio pareiškimai 
negali būti niekeno “cenzūruo
jami”.

HIRE A CARRY BACK 
CADILLAC LIMOUSINE 
FOR A» ». OCC*®***^ 

Special Rates on Sondays 
and Long Trips 

?E 4-8688 —'24 Hour Service

STATEN ISLAMO 
(- HEARING AID INSTITUTE
> Jhmr?’1hinĮ>' for the Hard of Hearing 

. ’ 851 Forest Avė. — SA 7-4050
Ęenith Neartos AM Dealer

L. C. Dudden

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

ženklo. Bet tie, kurie žiūrėjo 
į Trečią Frontą, kaip į priemo
nę kultūrbolševįanui plėsti Lie
tuvoje, tegali matyti tame Raj-

fygyje ne išmintį, bet “kvai
lumą”. Kai dabar B. Raila apie 
kitus kalba niekinamai kaip 
apie “ponelius”, yra pagrindo 
galvoti, kad tokia jo pažiūra 
J .kitus yra atsineštinis to 
“kvailumo” kraitis iš Trečie' 
Fronto, kuriame drauge su; 
Venclova ir Cvirka skelbė “Ik^i 
tuviško berno” kultą. “Lietu
viško berno” garbintojas ir da^ 
bar su paniekinimu kalba apie? 
kitus kaip “ponelius”.

Gali B. Raila laikyti savo. 
jautrios sąžinės ir politinės iš?^ 
minties ženklu, kada pagal 
“Vardyno” aprašymus jis iŠ 
kultūrbolševizmo avangardo pa
suko į tautininkų režimo ideo
loginį bei politinį avangardą— 
buvęs 1939 Vairo redakcijos 
sekretorius ir 193940 Lietu
vos Aido užsienių politikos re
daktorius. Kiti turi teisę čia 
matyti ne jautrią patriotinę są
žinę, bet kitokius motyvus, ku
rie turi specialius vardus.

Panašų politinės išminties ir 
patriotinio jautrumo pavyzdi 
sumini gen. St. Raštikis savo 
knygoje “Kovose dėl Lietuvos” 
II t., pasakodamas apie Ber
lyne pabėgėlių paruoštas 1940 
brošiūras. “Dr. Karvelis ir aš 
buvome gavę iš Škirpos vienos 
tokios brošiūros projektą per
žiūrėti ir pakritikuoti. Paskai
tęs tą rašinį, aš buvau labai 
pasipiktinęs. Lietuvos nepri
klausomybės gyvenimo laiko
tarpis ten buvo aprašytas taip 
juodai ir šališkai, kad aš drą
siai pareiškiau, jog tokia bro
šiūra pasinaudotų tik Lietuvos 
priešai, sakydami: • “žiūrėkite, 
štai geriausi įrodymai, kaip 
lietuvių tauta.. nesugeba val
dytis/kad ji yra dar nepriau
gusi ir neverta nėpriklausomy-

NATIONAL TRAINING SERVICE INC. 
Box 500 
Greenwich, Conn^ Oept. D 103 

Name

Baltimorėje renkasi spalio 12. 
Visi parengiamieji darbai jau 
baigti, pranešimai ir programos 
atspausdintos. Iš New Yorko 
ir jo apylinkių ketina dalyvau
ti 25 delegatai. Seimo parengi
mo darbų sunkiausioji našta 
atiteko Rengimo Komisijai, ku
riai sumaniai vadovavo dr. Ele
na Armanienė. Labai daug tal
kos ir patarimų seimą rengiant 
davė senas Baltimorės baltinin
kas poetas N. Rastenis.

JACK 8TROĖLL8 BAKERY 
W«Mn8 and Btrthday CSkea de- 
corated urtrtle yvo watt. Ice cream 
cadces «na SpėdalUea. — “Every 
monthftal full of qu»hty”. Pbone 
ovdefli onr RpedaRy TYrąne 2-1433. 
8431W Tremom Aveime. comar

“Tokią pat, o gal dar ir 
griežtesnę, nuomonę pareiškė 
Škirpai ir dr. Karvelis ... Vė
liau sužinojau, kad tos negra
žios brošiūros autorium buvo Balto turtai rudeniop

348 Grand Street. Brooklyn 11. N. Y 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

SWISS BAKE SHOFE 
HERMAN SPECK. Prop. 

259-13 Hillside Avė. 
Florai Park, L. I. N. Y. 

.TeL: Fiektatone 7-0659 
Closed Tuesdays

Jei ūkininkas rudeniop piau- 
Lengvai vertindamas kitų na ir i kluonus krauna, tai Bal-

sąžines. B. Raila daros labai fui to derliaus labai ir labai 
jautrus, kada kiti jo viešuosius reikia. Lietuvoje buvo labai lie- 
veiksmus ima vertinti. Tik pra- tinga vasara, viskas supuvo, o 
šneko A Barzdukas toje pačio- Balte liepos — rugsėjo mėn. 
je Dirvoje, ir B. Raila apšau- buvo gana sausa, gauta tik 40, 
kė ii “arogantu”, perjaunu, 000 sv. pupelių ir surinkta 2, 
nesubrendusiu egzaminuoti 400 sv. vartotų rūbų. Sviestas 

ir sūris, kurį mums pažadėjo 
JAV valdžia, išplauks Į Breme
ną tik spalio mėn., todėl jų 
dabar i knygas negalime irašy-

siuntė už jūrų marių vargstan
tiems broliams-ir sesėms. lie
pos — rugsėjo mėn. buvo nu
siųsta 566 įvairios siuntos, be
veik 20,000 dolerių vertės. Pfer 
okupacinę sieną į Anapus buvo 
pervežta 190 medžiagų siunti
nių, Lenkijos lietuviams pa
siųsta vaistų 61 siuntinukas ir 
314 rūbų. Siuntinių Lenkijon 
vertė siekia per 10,000 dol./ 
tačiau Balto faktinos išlaidos 
buvo tik paštas, pakavimo me
džiaga, nes rūbus suaukojo ge
raširdžiai Balto "rėmėjai, kai 
kurie prie rūbų pridėdami ir 
kelių dolerių auką persiuntimo 
išlaidom padengti.

Balto Seimas renkasi
Vienuoliktasis Balto seimas

Jei šioje polemikoje pasisa
kymai dėl “Lietuvos atstovo” 
titulo nedavė pagrindo suartė
ti su B. Railos pažiūrom, tai 
ir Railos prisistatymas kaip sve
timų sąžinių vertintojo nedavė 
pagrindo artėti prie jo supran
tamo sąžines jautrumo ir pa
sekti jo moraliniu pavyzdžiu. 
Tenka liktis tad skirtingose 
plotmėse: tegul sau B. Raila 
liekasi įsitikinęs esąs jautrios 
sąžinės, gilaus patriotizmo ir 
didelės politinės išminties mo
kytojas: tegul kiti turi sau lais
vę manyti, kad pro visas tas 
dorybes labiausiai prasimuša 
jo didingas pasipūtimas, kuris 
nustelbia geruosius talentus ir 
menkina jų pozityvią Įtaką vi
suomenei.

Jei B. Raila k ko. kad Dar
bininkas ir Draugas “leidžia 
per laikrašti vandenėlį”, tai ir 
čia mūsų pažiūros negali su
tapti: straipsnių vandeningumo 
rekordą tenka perleisti B. Rai-

8ĮNDaAŪZE ' IN MNETTE 
SHEN «ad all hm,
to&Į1 'jtoMtai ’ccėNttarMioa to 
taus ęromrt. H b B W«W«HT 
N. CO, 122-13 15th Avė. Cd- 
FNnL LL - TeL FL 8-33M 

AA forMR- SEGAL

PAINTING CONTRACTOR 
INSIDE — OUSIDE 

For Fast Rehable Service 
Call WA 8-5642 

from 6 pm to 10 pm . 
Ask for ANGELO

70 metų amžiaus, gyvenęs 
Brooklyne, mirė spalio 9. Lai
dojamas iš švC. Sakramento 
bažnyčios šeštadienį, spalio 13 
d^ 9 vai. ryto 8v. Jono kapi
nėse. Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Veroniką, dukrą Emi
liją Tipone ir sūnų «Juozą 
Stankevich.
Liūdinti šeima kviečia velio- 
nies artimuosius bei pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse ar
ba aplankyti mirusį, kuris 
pašarvotas Jalinskų laido limo 
koplyčioje Woodhaven, N. Y,

At-LOCCA BROS. EsL 1922 
Serving Ali Brooklyn 

Electric 8ewer Cieaning 
No etiarge if we Fail — Licensed 
Plumbėng and Heating Contractors 

BE 6-2242 
7116 15th Avė. Brooklyn

*rt!tar W«6Mh*B6 and 
Weok EM Danctag 

TUXCDO BALLROOM 
. Ottera the Fteeat .

- Call F re d—RE4-7335 ' 
210 E. 88th Street A 3rd Avė. 

New York City



Silver Bell Baking Co<

VYTAUTAS BELECKAS

food.

DISPLAY

VOCATIONS

RATS LIQUOR STORE

PARK FLORIST

HOME MAITENANCEThe Little. Servant Sisters
MOVIMO

Sav. V. ZĖLENIS

BANGA TELEVISION

HOTEL OAKOALE

HOLY LIGHTNEBOK ŽILAS
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

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

Catbottcs 
fl - 5191.

JELECTRfCAL WORK 
Ate*

GLEN MAMOR BANITARIUM 
46 FremootjAve, Parkridge, N. J. 
State-licensęjL. uridęr medkąl su- 
pervfekjn tbeęare ofchronic,

reltai — F.TD.

Po ilgesnės pertraukos-grįžo 
veteranas Mileris, kuris žaidė 
puoliku ir neprastoje poriajo- 
je, bet dėl gero savo smūgio 
ir patyrimo buvo visada pavo
jingas. Rungtynės buvo spar
čios ir mainius. Abi pusės turė
jo eilę gerų progų, bet atskir
to į tirpstą arba prašovė -pro 
šalį. Viduryje kėlinio Kulys iš
naudoja 11 m baudinį ir LAK 
pasiekė 1:0. Du kart prisitren- 
kęs Kerekes turėjo apleisti 
aikštę. Jo vieton atėjo Remė- 
za H. Kėlinio gale priešininkas 
turėjo progos pasekmę išly
ginti. Remėza H ir Daukša iš
vertė baudos aikštelėje Stan- 
fordo puoliką. Priteistą baudinį 
be vargo sugriebė Jankauskas.

Antrame kėlinyje mūsiškiai 
pradžioje vyravo. Mileris pa-

»OWUNG 
lĮT-ii MRrtte. Aw

Kitame Darbininko numeryje 
rasite 1962-63 metų Lietuvių 
Atletų Klubo pirmosios ir re
zervinės futbolo komandų pir
menybių tvarkaraštį su aikš
čių adresais. AtfoNU

Stitofoi&ii. Ir taip išėjo. MMŠ- 
kžai<k>tąk0vū^tftrairyž- 
tingai, nors priešininkų sparto 
ir technika LAK gynimui su
darė kietą kovą, Mūsiškiai šį 
kartą žaidė tokios sudėties: 
Jankauskas; Vainius, Daukša 
(Remėza H); Margaitis, Kulys 
Kerekes (Daukša); Mrozinskas, 
BUtfraitis, Remėza L Mileris, O’

M A M MOVING 
LOCAL, AND LONG DISTANCE 

MOVERS

mums didesnio

• Supper — , 
Spedal Con- 

sid&ratton to Rellglous Groups — 
Walking Dfetance to SL Patrick’s 
Cathedral — PL 1-2990

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

SNAPPER INN 
OPEN ALi. YEAR

Čia Jūs rasite dideli pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apsrtamenų ir tai teminusiomis kainomis. Cla galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių ’ taksų 
Mankai užpildomi.

HENRY WEYEMG & SON, Ihc FUNERAL HOME

Ieškomas 3-4 kambarių bu
tas dviem suaugusiem žmonėm 
CypresS ffill, Wbodhaveno* ar 
Ridgewoodo rajone prie Jamai- 
ca traukimo linijos. Kas tokį 
butą šiuose rajonuose turėtų, 
prašome skambinti tel. SU 1- 
3113.

M AIDS Full or Part 71 mi -
GENERAL CLEANING ONtY - 

No Cooking; no Saturday or Sunday 
See Hrarakeeper at Service Ent- 
rance — 2M Avenue A 66ta Street, 
New York City.

nas, M. Strolia, A Vasiliaus
kas. Taip pat 10 latvių ir 5 
estai — viso 23 žaidėjai. Buvo 
lošiama 11 ratų šveicarų sis
tema. Pirmame rate po tašką 
pelnė Staknys, Šukys ir Ado
maitis, Laurinatis pusę taško. 
Antras ratas lošiamas spalio

Mti etotottlr rtoyti aAgO 
Skambuti:

MR. CIMAGLIA

We«t Hempctead BowL West Hemp- 
stead’s finest Danes, 32 automatic 
ptaepottera. Oscktail knmge, Res- 
tAurant, aifipfe ptoįank- JA healthy 
sport for yotmg and oid. Hempstead 
Ttiiapike A Cherry Valley Road (at 
the Island Garden Arena) — CAI1 
IV 1-0196, ask for JOHNNY.

BUSŠ. SRORTUMtY

Kazys Marios, šio skyriaus 
uolus vedėjas, nulūžo koją ir 
turėjo atsigulti ligoninėn. Ma
nome, kad visi šio skyriaus 
skaitytojai jungiasi su laikraš
čio redakcija, reikšdami užuo
jautą ir viltį kad toji nelai
mė lengvai praeis ir netrukus 
šachmatų skyrius vėl pasirodys. 
Apgailestaujama, kad matas iš
tiko ne karalių, o koją ...

Cypress Hills 
ST. SYLVESTER'S PARIŠK 

TRIPLE A HOMES 
NEW 2 FAMILIES

• Solid Brick
• Two 5 Room Apartments 
e Gas Hot Water Heat
• HoUywood Kitchens

*24,990
Location: Between Autumn A Cres- 
cent SL, 1 Block South of Atlantic, 
Avenue. — Agent on Premises. > 
Builder Ml 1-3224 VI 6-2561,

vflljk ėoRCHESE Re»- 
taurant, 65 East 55th SL, New 
York City — Finest French-Italian

Cuhdne — Dinner
Cocfctails — Wiaes -

CUESTA 
MOVING EXPRESS 

LOCAL MOVING j 
FAST RELIABLE SERVICE 

CaH MO6-G191 
Aask fm- MR. RANGEL

The Iargeat assortment in the world 
of BRIDAL VEILS or Bridesmaids* 
Hats and accessories.

* HOLIDAY BRIDALS, Ine.
— ManufačtttBėrs

499 Tth Avenue, N.Y.C. (near 37th 
Street; 18th Flddf). tel. CH 4-3583

SL Benedict — Founder of Westem 
MonasUdsm. Invites you to become 
a Member his great Benėdictine 
Family. As ą Benėdictine you will 
be privileged to redte the Divine 

Office in Choir and serve the 
Divine Spouae of Souls in the 

childrehwhoinyoa will teach or in 
the Siek tp whom yod wiU minis- 

ter iii ouar X?ommunity Hospttal
For furtber ihfonnation adrese: 
Dirtetre* of Vocatiom, Benedictine 
Mothertio«Me,.851 North Broad SL, 
Eiizabeth, Ni J- 201 EL 2-427B

kalingas butas iš 3 kambarių. 
Butas gali būti East New Yor- 
ke, Ridgewoede arba kitur. Kas 
turėtų tokį butą, skambinti teL 
VI 3-6814.

Dunch $8.25, Dtaner 35.00 — $7A0 
Gbod Sorviee VaHed Menue — 
S^eOal ConMderAtfon to ReBfeioua 
Chrome — WaMdng Dtėtanee to SL 
Patrick’s Cathedral — PL 9-4026

SaK vestuvėms ir kitokioms 
pramogom^. Be to, A»odaml

' Ii---9-r T-A -**»*-«■ t — 'pOMIfOOTflVTlIiai TOS* r* ir- 
mos roittS lietuviška? mais
tas prieinamomis kainomis.

The Sisters df Notre Darne De Na- 
mur Novitiage Jeffrey’s Neck Road 
Ipswieh, Maąs, is gtving prayerfull 
thanks for .333. eyare of Service to 
God and Gouū&mity. We need your 
personai belp to continue. For com- 
plete Information write or phone 
617 - EL 643S1. ’ “

Of The Immaculate Cohception 
Of The Blesscd Virgin Mary

The Little .Servant Sisters foimded 
in Poland ihJ.850 by a Saintly Ser
vant dt God Edmund Dojanenvski, a 
eo-founder Fhther Theophilius Ba- 
czydaitL serving. as. Sister of tfie 
Dfocese in Buffalo, Trenton, Cam- 
den, in schools, homes, Novitiates' 
A Foreign MlSdkms. For informatidn 
WTtte ; to: Mįy. Mothtr Stephanie 
Clara, 184 Amboy SL. Woodbi

Washing Mashine Owners 
Don*t depend on Jąck of Ali Trades! 
Fbc your own washers, we will sup- 
ply parts and instruct you.

DO IT YOURSELF
Fhbian Washer A Parts Co., 32-15 
No. Blvd., L. L City — RA 9-1249

8TELLA D’ORO Italian Cuisine — 
"A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge. Dinner A Supper 
& la Carte. Party facdities. — 5806 
Broadway, near 238th SL, N. Y. C.

Diners Club - American Ebcpress 
Free paridng on our own lot. Closed 
Monday. CaU__________Kl 3-2245

Grand Opening — **A New Face ori 
Park Place”. Teodiles, Vestments, 
Statuary, Bronze Work, Religious 
artides, Halrit mateliai and Veiling. 
Speėial Discourits on opening of 
Store. JOHN LIONS CIE^ 30 Park. 
PL, Nevr York 7, N. Y. BA 7-3615.) 
We ship merchanfise all over the 
Worid Ftee of Charge.

AN OUTSTANDING FACILJTY 
335 per veek^and up. 24-teour care, 
superyiaed $aiiy actiyity, dining 
rooin ahjl tray servicė, TV, auto 
Service to Church dnd town. Mrs. 
T. FuDer; cBrettor, Mr. J. Northrop, 
owner. LaktMarst Lodge Ręst Home 
on Lake Ronkonkoma, N. Y. TeL: 
516 JU 8-9863; -_

GaBaa gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
1M-S5 UZFEKES BLVD. RICBBKDiD HILL, N. Y.

Telefonas: Vftginia 3-3544

BAYSIDE ist seetion sold out — 
70 NEW HOMES Solid Brick, 6 
rodms, 3 bedrooms, 1%. batha, fon 
basemenL — Low Down PaymeriL 

$18,490
30 Yr. Mortgage. 48th Avenue A. 
210th StreeL BAYCREST HOMES 

Site Phone BA 9-9442

Maloni susitikimo vieta Yorin^efe 
Kiekvieną vakarą Šokiai ir Šiaip maloniai lai
kas praleidžiamas prie Niek Aversano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

UUC^tanM AMte* 2:1(1201

Pereitą peitotadieni minėjo* 
mė, lad LAK pirštoji futbo
lo Į^unsedaĮ pftcirfvBaiisi

Rates 
ras Service

MacOONALD FRElGHT 
FORVVARDING

Spetializirig in paekmt, Cratin^ A 
Foru j to West Indies and all 
dther MJrid paris. Ffee Pfck-Up — 
OA A5M0; HMte MV. TO 2-13t7, 
ask fot Mr. MacDONALD.

FUNUtAL HOME

Baltijos pirmenybėse New 
Yorke šiais metais dalyvauja 
M. Laurinatis, E. Staknys, A. 

siekė 2:0. Nereikalingas bau- -Šukys, R. Adomaitis, S. Troja- 
dinis prie mūsų vartų prieši
ninkui atnešė garbės įvartį; pa
sekmė 2:1. Priešininkas toliau 
smarkiai spaudė, bet LAK gy- 
nikai kovojo kietai ir ryžtin
gai, o vartuose Jankauskas dir
bo antvalandžius. Laimė ir var
tų virpėtai gelbėjo mūsiškius 
nuo naujų smūgių. Vieną mir
tiną smūgį atlaikė Remėza n, 
lytingai mesdamasis į pavojin
gą padėtį. Turėjo eilę progų 
ir mūsiškiai, nes pnešiųinko 
kone via žaidikai susigėdo 
mūsų pusėje. Deja, tiesiog ne
įtikėtina Remėzos I nesėkmė ir 
jaunųjų žaidikų pasikarščiavi
mas nedavė 
derliaus. Stanfordas be palio
vos puolė, bet mūsų gynikai 
su saugais susitelkę baudos 
aikštelėje, visus puolimus at
laikė ir ištempė laimėjimą.

HOME A OFFICE CLEANING 
Floor Waodng - WIndow.Cleaning 

iTany Iiusred - Free Ebtintates 
Sperai crasMemticra to JteBgious 

fiėtitaticos 
JUBlLtk MAINTENANGE 

PY 0-3479 OV 1424d

tote Madison street
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Rldgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

BRIDES TO BE
"The Proof is in the Taste” ; 

Order your Wedding Cake A Pas
tiles from '2- 1

:^R»^LA-^L1 Rį|TR¥jAHOP -■ 
The finest in Italian bakėd produets,, 
Delicious Pastiles, Cakes, Bread. < 
Specializing in Wedding Cakes. Lėti 
Us Serve You wfth the Finest —, 
29-15 Ditmars Blvd., Ąstoria, L.I.

Call RA 8-5612

Pažymėtina LAK kovos dva
sia ir nebloga kondicija. Atro
do, šį sezoną LAK savo lygo
je visiems bus kietas riešutas.

šeštadienį draugiškas rung
tynes jaunučiai su Giuliana F 
C. baigė 1:1.

šį sekmadienį LAK pirmoji 
komanda žaidžia su latviais, ku
riuos turėtų įveikti. Rungtynės 
bus Central Park North Mea-

ndMMds.. fiįL Ročkas 
rig Center. Asking 
2-0899 or GI 7-3241.

GARDINER8 RESTAURANT 
Luncheonh - btetert - ČoektallB .

Our Driftvrood Room fe ritriv avail- 
able for x... b; abtNven,
meettogri ažiU Ml ra H jftoįĮĖttime. 
62- G -n . Avė? Le uitom e, N. Y.

Baniey Murtagii — PR 1-8330

FhnMng . (Bowne Pąric) near SL 
Mels Church, Schodl A High Schooi. 
Detached brick rrindi 8 yra cld, 3 
laigė bedrooms, 1% batas, flnfehed 
playTm, bar, w/w carpefing, stoims, 
scieens, garage, landseaped. Con- 
venient tecation. .— Price 330,500. 
Owner, IN 3-7323. 2 „

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

DAUA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

dov, Central Park West ir West
96 St., 3 vai.

šeštadienį mažučiai žaidžia 
su Gottsche 2 vaL; jaunučiai


