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ar reikalaujant

Gracev,

Kosmo-

giau apie jį negirdėti. Ar jo 
kūnas tebesisuka dar apie že-

ti planai bus svarstomi pas
kiau prezidento Kennedy ir 
kanclerio Adenauerio, kuris at
vyksta lapkričio 7.

PREZ. KENNEDY: Respublikonai 
neturi jokios pažangos.

— SovHskai* Rostija pa
skelbė, kad pasauly yra 88 ko
munistų partijos, jose 41,500. 
000 narių

BUV. PREZ. EISENHOWE- 
RIS: Nusibodo kalbos apie 
akciją, o neveikimas, kada 
tautai ateina rimta krizS.

Wielando klausimas iškilo š. 
m. sausio mėnesi, kada kores
pondentė paklausė apie jį ne
minėdama pavardės, o prezi
dentas užsistojo jį visu savo au
toritetu išbardamas klausėją.

Senato vidaus saugumo ko
misija'spalio 15 paskelbė dalį 
savo tyrinėjimo dėl saugumo 
valstybės departamente. Ta da
lis lietė departamento pareigū
ną William A Wieland, kuris 
nuo 1941 departamente buvo 
kaip ekspertas karikų reika
lam. Per jo rankas buvo tvar
komi ir Kubos reikalai. Komisi
ja rado Wielando tinkamumo 
ir atsakingumo trūkumus. Sa
vo viršininkam jis niekad ne
pranešė nei žodžiu nei raštu, 
ką jis kalbėjo savo draugam 
privačiai 1958 pradžioje apie 
Castro ir, jo aplinkos komuniz-

ASIRONAUTAI, KURIE NESUGRĮŽO 
Vardai tų sovietinių lakūnų, kurie buvo paleisti aplink 
žemę ar manulį, bet kurie negrįžo ir virto satelitas

Toisingumo daportMnofv
taa kelia bylas kongresmanam — Amerika įspėjo Angliją, —Pentagone eina akcija už
T. F. Johnson, Marylando d., kad ji nssUma atsakomybė* už ujiiohilųją gsosroių M admi-

Kubos egdhis, jei jie suskas- ražų MMdtaą | RMlfe fr M

Scvietę pozicija: Vakarų ka
riuomenė turi pasitraukti iš 
vakarų Berlyno.

KOMENTARAI: .
D. Lawrence (NYKT) prezi

dento proklamaciją sugretino 
su vyriausiojo teismo sprendi
mu dėl maldos mokykloje. Teis- — Toiairigumo departemen- 
mas rado, kad konstitucijai ta* spalio 15 kreipėsi į teismą, 
esanti priešinga ana 22 žodžių kad gub. Bamett nubaustų 
malda mokykloje, kurioje buvo 100,000 dol.
išreiškiami du dalykai: priklau
symas nuo Visagalio Dievo ir 
prašymas *jo globos sąu, . tė
vam, mokytojam ir savo kraš
tui. Tti tie paty* dalykai, ku-

— Sovietai spalio 15 paskel
bė, kad nuo spalio 15 iki lap
kričio 30 Padfike laidys rakė- j*, to negalima pasakyti apie 

jūsų vyriausybę. Jūs paslepia
te savo nepasisekimus. Tačiau 
pasaulis juos vis tiek sužino. 
Jūs negalite paslėpti nuo lais
vojo pasaulio radijo stočių, ku
rios seka jūsų kosmonautus, 
kaip jūs sekate mūsų astronau
tus.

SUSTIPRINO KALBAS DEL BERLYNO 
Maskva norėtų Berlyno ir Kubos mainę. 
JAV tekalba apie tarptautinę kontrolę

ATVYKO IR MIRTIS J 
Bažnyčios susirinkimą ir 
pirmą pasikvietė Buffalo 
vyskupą Joseph A. Burke 
spalio 16.

DU AZIJOS MILŽINAI 
SUSIPYKO

Indijos ir Kinijos pasienio 
sargybos pareitą savaitę susi
kovė ir žuvo 33 kinai, 22 in
dai. Indijos min. pirm. Nehru 
įsakė savo kariuomenei terito
riją atsiimti. Kinai pasiskelbė 
taip pat gabeną kariuomenę. 
Nemanoma, kad karas įsilieps
notų.

Konfliktas eina treji metai 
dėl sienos. Kinija reiškia pre
tenzijas į 52,000 kv. mylių In
dijos teritorijos ir dalį jos yra 

Berlyno klausimų. Jų paruoš- paėmus. Prieš derantis dėl Ute
nos, Indija reikalauja, kad ki
nai pirma pasitrauktų; kinai at
šovė, kad jie to niekad nepa
darys. Derybos nutrūko.

riuos daug plačiau ir konkre
čiau mini prezidentas savo 
proklamacijoje.

Prezidento proklamacija kaip 
ir Atstovų Rūmų įrašas viršum 
pirmininko kėdės “In God We 
Trust” išreiškia iš naujo tą 
Ameriką, kurios 80 procentų 
pagal Gallupo instituto duome
nis nori, kad malda būtų su
grąžinta į- mokyklą.

Teismo sprendimas, parem
tas legalizmo sofistika, išreiš
kia norus mažumos, siekian
čios primesti savo valią tautos 
daugumai, kad Amerika būtų 
atitraukta nuo žmogaus pri
klausomybės nuo Dievo išpaži
nimo ir Jo globos maldavimo.

Maskvoj* Chruščiovas spalio 
16 kalbėjosi su Amerikos nau
juoju atstovu Kohleriu per tris 
valandas. Berlyno klausimu bu
vę tie patys reikalavimai. Wa- 
shingtone Sovietų Gromyko pa
siprašė pas prezidentą Kenne
dy ketvirtadieniui, spalio 18.

Kodėl atėjo užsienių reika
lai į rinkimų propagandą?
Newsweek žurnalo tyrimais, 

rinkikai labiausiai yra susirūpi
nę užsienio politikos klausimais, 
Berlyno, Laoso, bet ypačiai Ku
bos. Gallupo institutas tyrė vi
suomenės nuomones dėl Kubos.

Ar Amerika turėtų užimti Ku 
bą ginkluotu būdu? — Taip — 
19 proc.. ne — 62 proc. Pasi
sako prieš ginkluotą invaziją į 
Kubą daugiausia dėl sudarytos 
baimės, kad kils karas su Ru
sija. Ar tuo žmonės tiki? Taip 
51 proc., ne 37 proc.

Jei Bowles mėgino aiškinti, 
metu jo sveikata labai susilp- Kubos gyventojai patys iš- 
nėjusi. Jun. Jonas Girdzevičius, sivaduos,. tai tuo tiki tik 41 
Pakapės klebonas, paskirtas proc., netiki 43 proc. Gallupo 
klebonu į Vilijampolę. Kun. institutas pažymėjo, kad tokis 
Vaclovas Tamoševičius, Vflijam- tikėjimas buvo prieš porą metų, 
polės klebonas, nukeltas į Kel- Tadai manė daugumas, kad per 

12 mėn. Castro nebebus. Dabar 
tas tikėjimas išgaruoja vis la
biau.

Vakaruos* daugelis spėliojo, tiksliai 28 minutes. Paskui jo 
kad sovietai ne vieną kosmo- signalai nutilo, ir nieko dau- 
nautą bus paleidę į erdves ir 
jų atgal nesugrąžinę. Tačiau 
dr. Juliaus Epštein straipsnis 
Ths Tablo* prašneko konkre
čiais vardais ir datom, kada 
tai įvyko. Jo straipsnis pava
dintas laišku Chruščiovui, ir 
jame klausiama:

1. Kas nutiko su Sovietų 
kosmonautu Serentu šiborin, 
kuris buvo paleistas į erdves 
1959 vasario mėn. iš Kasputi- 
no bazės?

Jis siuntė radijo signalus

kūpąs Maželis, nebuvo atvykęs. 
Žinia apie išvykimą galėjo 4ū- 
ti pagrįsta tuo, kad Italijos val
džia buvo paprašyta jam visos ir F. W. Boykin, Aleksuos d., 1 
ir viza buvo duota Ir persiųs- už kyšių ėmimą. Jiem gresia dins angių laivus, preldaujan • pakeitimą atssktegoss vistas* 
t» i Maskvą. po 5 metus ir 16,000 dol. čhis su Kuba jaunais Tai piseMSnte l^i

būti ramiam ... Kas, kas?”. ;i r
5. Kodėl iš sovietinių nau- gj|-

jienų dingo visai pavardės to
kių žinomų sovietinių kosmo
nautų kaip Aleksei Belokonev, |gg
Ivan Kašer, Aleksis 
Jennady Michailov, apie ku
riuos garsusis Ogonek mėgda
vo rašyti tiek daug ir taip daž
nai?

6. Keno buvo tie balsai, vy
riški ir moteriški, kurie buvo 
užrašyti 1961 spalio 14 Itali
jos stoties Torre Bert Turine? 
Balsai buvo labai aiškūs banga 
20,005 Megaherz 
nautai atsakinėjo į klausimus, .Iš
siunčiamus iš žemės. Dešim
tim Sykių jūs galėjote girdėti 
atsakymus “da”, “da”, “da”,
paskui kartojosi “charašo. cha- 
rašo”. Paskui vyro balsą pakei
tė moters balsas. Kas buvo ši 
moteris ir su kuo ji kalbėjo? -f? 
Balsai buvo girdėti ir užregis
truoti ne tik Torre Bert, bet 
ir Tokio, Dakar, Sydney ir Bo- 
chum. Tris dienas jie buvo gir- , 
dėti. Paskui jie silpo ir silpo, 
ir pagaliau buvo tyla.

Patikimais pranešimais, ku- 
rie pasiekė Washingtoną, jūs, 
pone Chruščiove, netekote bent 
trijų kosmonautų, kurie buvo 
kelionėje į mėnulį.

Kaip žinote, mes, amerikie- 
čiai, skelbiame savo nepasise
kimus kaip ir pasisekimus. De-

Berlynas tebėra labiausiai W. Lippmann reikalauja, kad 
dėmesio rininrifrcję, parei-
sualiarmuotas kaip artimiau- gų apsaugos srityje. Tai, ma- 
sios krizės grėsmė. Sovietai bu- tyt, ir vyriausybės linija, 
vo nemaloniai nustebinti, kad 
Amerika tą krizę taip pabrėžė. 
Izvestijos net mėgino mažinti 
krizės reikšmę. Tačiau Sovietai 
nepaneigia, kad Berlynas da
bar yra pagrindinis klausimas 
tarp Amerikos ir Sovietų. Jam 
spręsti galima ir Chruščiovo 
kelionė į New Yorką.

/ * Prezidentą* , J. F. Kennedy 
paskelbė spalio 17 kaip tautos 
maldos dieną. Prezidento pro
klamacijos pradžioje buvo nu-

Amerikos pozicija: W. Lipp- 
manno žodžiais tariant, Vakar 
rai liekasi Berlyne ir turi į jį 
priėjimą. Derybos galimos tik 
dėl priėjimo kontrolės. Ameri
ka numato tarptautinę kontro
lę. Amerika savo poziciją gins 
visais būdais, jei reikės, net ir 
viena.

Sąjungininkų pozicija: Pran
cūzija nekreipia dėmesio į de
rybas esamom sąlygom. Vokie
tija santūri, kol Sovietai reika
lauja Vokietijos padalinimą į- 
amžinti ir Vokietiją neutrali
zuoti. Anglija eina toliau už 
Amerikos lanksčią liniją.

Kas daroma: Valstybės sekr. 
Rusk derėjosi su Vokietijos už. 
r. min. Schroederiu dėl prak
tinių susisiekimo su vakarų

mę altaristų. Kun. Klemensas 
Valančius, Radviliškio klebo
nas, buvo paskirtas Šiaulėnų 
klebonu, bet civilinė valdžia 
jam atėmė darbo pažymėjimą. 
Paaiškėjus, kad jam primeta
mos kaltės neteisingos, Kauno 
arkiv. valdytojas jį pasky
rė klebonu į Upninkus. Kun. 
Kazimieras Lapinskas, prieš ka
rą buvęs Šiaulių gimnazijos ka- tuvos į Bažnyčios susirinkimą 
pelionu, dabar paskirtas Rad- Romoje, domėjosi ne tik lietu- 
viliškio klebonu. viai. Viena iš žinių agentūrų

Yra dar ir daugiau jaunes- mėgino lietuviškose įstaigose 
nio amžiaus kunigų pakeitimų, patikslinti žinias, 
kurių pavardės mums jau ma- Maskvos, pagal kurias turįs iš- 
fiau žinomos. vykti vyskupas Julijonas Ste-

----------  ponavičius, kan. C. Krivaitis ir 
kan. P. Bakšys. Jau viena die
na anksčiau UPI agentūra buvo 
paskelbusi, kad išvykęs vysku
pas P Maželis Šią žinią buvo

Kunigų kilnojimas 
Lietuvoje

Kunigai skiriami ar keliami 
panašiai kaip caro laikais: 
valdžios atstovui sutinkant

— Yemen vyrauja įtaka Egip
to, kuris rengia federaciją su 
nauja revoliucine valdžia. Ko
vos tarp revoliucinės valdžios 
ir karaliaus šalininkų tebeina. 
Pirmuosius remia Egiptas, ant
ruosius Saudi Arabija.

Vienas iš atsakingų 
iu dėl Kubos

paskelbė, kad nepaisydamas se
nato komisijos kaltinimų Wie- 
landui, jį vis tiek pasilieka de
partamento tarnyboje.

*Tai viešas išpažinimas Amerikos religi
nio charakterio, kurį jaučia amerikiečių 
dauguma, bet kurį menka mažuma siekia 
visiškai pakeisti

Buvo mėginama patikrinti žinias, 
kas atvyko Romon iš Lietuvos

N> Y. Times sumini, kad 
Maskva nori išeiti iš akligat- 
vio dėl Berlyno, jungdama Ber
lyną su Kuba: tegul Amerika 
nusileidžia dėl Berlyno, tai So
vietai neduos Kubai ofenzyvi- 
nių ginklų. Amerika griežtai at
meta norą sieti Berlyną su Ku
bos klausimu.

PAGRINDAI MALDOS DIENAI 
SKELBTI:

“Kadangi tikėjimas į Visaga
lį Dievą buvo' vyraujanti jė
ga mūsų valstybės tėvų gyve
nime; '

Kadangi jie reiškė šį tikėji
mą maldom, ir šia prasme Kon
greso nariai bendrai aukojo sa
vo gyvenimą, savo ’ likimą ir 
savo šventą garbę;

Kadangi kiekviena tolesnė 
karta palaikė Šį tikėjimą;

Kadangi su visu pilnumu iš
pažindamas mūsų nepriklauso
mybę nuo Visagalio Dievo ir 
tolimesnį mums jo didžiosios 
palaimos reikaiinguiną, Jungti
nių Valstybių Kongresas jung
tinėje* rezoliucijoje, patvirtino 
1952 balandžio 17' nutarimą, 
kad ‘Prezidentas turėtų nu
statyti ir paskelbę atitinkamą 
<fleną metitoSėT b^ūie "siekma- 
dienį, kaip tautos maldos die
ną, kurią Jungtinių Valstybių 
žmonės gidėtų kreiptis į Dievą 
maldom ir mintim b^nyčiose, 
grupėse, individualiai’, f—

Dėl to aš, John F. ^ennedy, 
Jungtinių Valstybių Preziden
tas, nustatau ir skeltai trečia
dienį, 1962 metų spalio septy
nioliktąją dieną, kaip tautos 
maldos dieną”.

KO IR KAM MELSTI:
“Šią dieną visi melskimės, 

kiekvienas pagal savo tikėjimo 
praktiką. Melskimės už savo 
tautą ir už kitas pasaulio tau
tas. Ypatingai prašykime Die
vą palaimos —

,Mūsų namam, kad šita esmi
nė visuomenės dalis išauklėtų 
mūsų jaunimą ir duotų jam rei
kalingą > tikėpmą Dievu, savo 
tauta ir savo ateitimi;

Mūsų piliečiam, kad juose pa
didėtu troškimas vykdyti gai
lestingumą ir teisingumą, taiką 
ir laisvę, gerą valią ir broliš
kumą; kad atsivertų naujos ri
bos padedant naikinti badą, 
tamMimą b* ligas;

Mūsų tautai, kad kiekvienas 
naujas laimėjimas padidintų 
mūsų tautos tikėjimo lobyną;

Mūsų pasauliui, kad ši kar
ta galėtų naudotis taikės- vai
siais ir pažintų tikrą brolišku
mo Dievo gldboje prasmę”.

Užsiėmę politika atėjo j 
rinkimę propagandą
Prez. Kennbdy buvo pareiš

kęs, kad užsienių politika tu
rėtų būti išimta iš rinkiminės 
kovos. Tačiau pats ėmėsi kri
tikuoti Eisenhowerio užsienių 
politikos pralaimėjimus, dėl ku
rių sąskaitas dabar turinti mo
kėti ši vyriausybė. Tada Etson- 
howeris Bostone visu aštrumų 
atsiliepė dėl Kennedy užsienių 
politikos. Priminė, kad Eisen- 
howerio laikais nė viena pėda 
nebuvo užleista komunistam ir 
komunistų veržimasis buvo su
laikytas Korėjoje, Libane, o 
Gvatemala išvaduota nuo ko
munistų. Berlyno siena, sovie
tų bazė Kuboje atsirado ne Ei- 
senhowerio laikais. Kaltino, 
kad kraštui politiką siekia nu
statyti ne tautos rinktas kon
gresas, bet “vienos kolegijos 
profesorių klika”.

Dabar respublikonų partijos 
pirmininkas Miller viešai pa
reiškė, kad rinkimų propagan
doje turi būti kalbama apie 
šios vyriausybės nuolaidas ko
munistam labiausiai Kuboje, be 
taip pat Berlyne ir Laose.

N. Y. Times vedamajame 
pripažino, kad Kennedy pradė
jo kalbas apie užsienių politiką, 
bet teisindamas nuo Eisenho- 
werio kaltinimų dabartinei vy
riausybei, pridėjo, jog ir Ei- 
senhoweris turėjo nepasisekimų 
užsienio politikoje — neišnau- 

Gautomis iš Lietuvos žinio- dojo laisvės reikalui Vokietijos, 
mis, Kauno Arkivyskupijos Vai- Vengrijos sukilimų, kurie ir 
dytojas kan. J. Stankevičius privedę prie Berlyno sienos; 
paskutiniu metu padarė daug 
kunigų pakeitimų.

Kun. Eugenijus Jokubauskas, 
Žagarės klebonas, paskirtas Žei
mių klebonu. Kun. Jurgis Kuz- 
mickis, Žeimių klebonas, paskir
tas Raudondvario klebonu. 
Kun. Jonas Jokubonas paskir
tas Žagarės klebonu. Kun. Leo
nardas Tamašauskas, Kauno ar
kivyskupijos kancleris, buvo pa
skirtas Joniškio klebonu ir de
kanu, bet vėliau perkeltas į 
Paštuvą,. netoli Kauno, klebo
nu. Kun. Petr. Lažinskas, Bai
sogalos lebonas, perkeltas kle
bonu į Joniškį. Kun. Vunder- 
likas, Raseinių parap. vikaras, 
paskirtas klebonu į Baisogalą. 
Kan. Jurgis Kudirka yra Bai
sogaloje altaristų, paskutiniu

2. Kas nutiko sovietę kos
monautui Petr Doigov? Jis bu:, 
vo iššautas, kaip atsimenate,
1960 spalio 11 ir galėjo duoti 
signalus 30 minučių, ligi tie 
signalai visai nutilo. Nuo tada 
nieko apie jį negirdėti. Ar jo 
kūnas prisijungė prie jo drau
go šiborino?

3. Kas nutiko sovietų kos
monautui Vasilįevič Zovodski, 
kuris šią žemę paliko raketa
1961 balandžio 7 ir kurio ra
dijo ryšiai su visom stotim tuo
jau nutrūko? Ar jis taip pat 
prisijungė prie žmonių kūnų, 
kurie virto satelitais artimiau
siam šimtmečiui?

4. Kas nutiko su vyru ir mo
terim kosmonautais, kurių var
dų neteko patirti, bet kurie 
buvo paleisti drauge vienoje 
kapsulėje 1961 gegužės 17? Ra
dijo stotys Bochum, Jodrell 
Bank, Meudon, Upsala, Torre 
Bert, Aliaskoje ir Havajuose už
registravo tragišką vyro ir mo
ters pasikalbėjimą kapsulėje. 
To pasikalbėjimo dalys:

Moteris: Dabar aš kalbu. Ar 
yra inžinierius* Kliše v?”

Vyras: “Palaukit. Taip, taip, 
taip ... Gerai. Puiku. Prašau, 
pakartok. Aš supratau, supra
tau, supratau ... Gerai. Mes 
jau tai padarėm ... Galite bent 

, pamėginti. Padėtis yra tiksli ir 
aiški. Patvirtinta”. /

Vyras: “Padėtis mums daros 
kritiška ... Me£ tiriame pro
gramą ... PasauHs niekad apie 
tai vištiek nesužinos ... Aštun
ta valanda Maskvos laiku .. 
Kažkas daros nebegerai, kaž
kas nebegerai ... Mes keičia
me kryptį ..: Aš kalbu su di
rektorium, jūs suprantate? Jūs 
žinosite kas daryti ... Visada

pakartojęs Ir Darbininkas. Lie
tuvos generalinis konsulas mė
gino tikrinti ir šią žinią pačio
je UPI agentūroje. Kai agentū
ra susisiekė su savo k<n%spon- 

gautas iš dentu Romoje, iš ten gavo at
sakymą, kad iš Lietuvos visai 
niekas neatvykę. Pagaliau pir
madienį buvo gauta žinia iš 
Darbininko bendradarbio Ro
moje, kuris matęs atvykusius 
kan. J.. Stankevičių, kan. C. 
Krivaitį fr kan. P. Bakšį. Vys-



LEGENDA IR FAKTAI

(7)

tyku: girdi, Lenkija tik netvar-

mantas Vaza, tas karalius šve
das, gimęs kalėjime, pradėjo 
Lenkijoje viešpatauti (1587), 
tavo tėvas buvo įveltas į bajo
ro Vekavičiaus nužudymo by
lą”. .. Kad žmonės mėgsta pri- buvo šaukiami parasti seimai, 
minti vaikam tokias jų gimi- Jiem pratęsti reikėdavo atsto- 
nės naujienas, aišku ir Man- vų sutikimo, kurio vieną kar- 
dien. tą bajoras Sitinskis nedavė. O

NAUJAUSI FAKTAI IŠ SUSIRINKIMO

Kas tą nusistatymą sulaužė?

SIMAS SUŽIEDĖLIS

prežastis ir priemones jam pa
šalinti, o tiesiog atsiliepė kalti* 
nimu: kiek Bažnyčios atstovai 
prisideda prie antisemitizmo.

Spalio 11 d. ryte smaridri 
lijo. Lijo ir visą pereitą naktį. 
Vis dėlto nuo 7 vaL ryto trau
kė būriai šv. Petro aikštėn, kur 
830 vaL turėjo praeiti vyrius- 
py procesija. . \

iškyla tai vienam, tai kitam 
kraite.

Susirinkime dalyvauja vysk. 
Charles Salatka iš Grand Ra* 
pids, Mfich. Jis nuo spalio 25 
persikels gyventi į lietuvių ko
legiją. Taip pat yra žurnalis
tas Stasys Pieža iš Chicagos. 
Jis irgi gyvena liet, kolegijo
je. Kun. J. Bulaitis, studijuojąs 
Vatikano diplomatinėje kolegi
joje, nurodinėja vietas vysku
pams.

•m*
kun. P. Celiešius, kun. Ig. Ur
bais. -.-.i-a.

Prieš susirinkimą viešoje au
diencijoje pas popiežių iŠ lie
tuvių dalyvavo: Vida Kasperavi
čių inž. E. Vitkus, kun. P. 
Celiešius. ir kun. Ig. Urbonas. 
Audiencijoje Romos mieštas į- 
teiki šv. Tėvui auksinį kieliką. 
•. Spalio 9 vakare į Romą at
vyko iš Lietuvos kam. J. Stan
kevičius, kan. P. Bakšys ir kan.

I^u spalio 22 poą^Ššiai. bus £ Krivaitis — Kauūo, Kaišia
dorių ir Vilniaus valdytojai. 
Kan J; Stankevičius yra įrašy
tas specialistų sąraše ir daly
vauja tų.195 specialistų grupė
je. Kiti du kol kas dar susi
rinkime nedalyvauja. K Lietu
voje osančip 3 gyvų vyskupę 
tuo tarpu imi vienas neatvyko, 
nors visi trys buvo Vatikano 
pakviesti. Svečiai iš Lietuvos 
yra sustoję lietuvių kolegijo-

Bažnyčių Tarybos Šveicarijoje, 
Genevoje. Jie priklauso Mask
vos patriarcho Aleksiejaus obe- 
diencijai.

' Ortodoksų du atstovai stebė
tojai yra rusai, bet iš laisvojo 
pasaulio. Vienas, Vladimir Kot- 
liakov, ortodoksu misijos Jeru-

EtaauM tm Mrie. MM aMARI! 
ORGANĄ OARbtNtNKĄ Ir LIETUVIU:

laikais užrėkė: "Aš geni
Iš nesutinku!*'. tas asmeninės nešlovės (strasz-

♦ nej slawy) atiteko miruoliui
toks klaurimaa kėlė Vladislovui Skrinridui. Kadangi
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Dpi—»Uc yMrty    . .. 
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prisiima ir įpareigojimą būti Jo dien lėktuvais 'leidosi .LėOM®k' kuriam ir Holtyuoo-
mokslo skleidėju. » ;dfr Vind ja^ do rdbserius g^ėtą pavydėti

Musę laikais misijų laukas VO' pasitinkanti įtapta tikrinau ’ ir vmmiI šhnro. > Jis
tebėra dar labai platus, nors pareigūnų su iškffinmgą pagar, cmnUrin rankos mostu duodavo
vargu berastum tokį žemės ba. / į . ženklą chorui, vargonams, ar
kampelį, kur Evangelijos sėk- armanyvaR kardinolui nusiimti mitrą, kaip
la dar nebūtų kritusi. Keturio- SUSJRfttKlMAS

ciiciPiMriMft wwvauu - Spalio 22 prasidės darbo po- 
Į antrąjį Vatikano susirinki-' sėdžjai. Ketvirtadieniais ir sek

mą pakviesta: 85 kardintai 8 nūdieniais posėdžių nebus. Su- 
patriarchai, 533 arkivyskupai, brinkimas užtruks iki gruodžio

j LIETUVIAI susirinkime
Tuo tarpu vienintelis oficia- 

’ I O lūs ir pilnateisis susirinkimo
S dalyvis iš lietuvių yra vysk.

I III Vincentas Brizgys. Jį, kaip ir
I B kitus vyskupus, Italijos parei-
I H gūnai aerodrome sutiko su ati-
I , ! tinkama pagarba. Sutikime dar
I dalyvavo prel. K. Razminas,
I 11 Z- Ignatavičius, kun. V.

n® I III Mincevičius, kun. A. Jonušas,

Pirmas netaktingas balsas žalėje viršininko padėjėjas, o 
susirinkimo atžvilgiu atėjo iš antras, Vitali Borovoj, yra at- 
Izraelio. Ben Gurion valdau- stovas vadinamos Pasaulinės 
čiosios partijos organas ragino 
Bažnyčios susirinkimą ištirti 
antisemitizmo klausimą. Tačiau 
siūlė ištirti nė antisemitizmo

gaikščių ir karalių. Deja, šis mažai buvo išvaryta į tolimus gustui m Satesui (1733 - 1763), 
atsikvošėjimas nebuvo dar tiek Rusijos kraštus, Ano meto raš- kaimynų primestam karaliui, iš mirusiųjų Upytė* bajorą SI-

skelbkite
prisiima ir įpareigojimą būti Jo 
mokslo skleidėju. •_ *

vargu berastum tokį žemės 
kampelį, kur Evangelijos sėk
la dar nebūtų kritusi. Keturio
liktojo amžiaus pabaigoje visa 
Europa buvo jau krikščioniš
ka. Per sekančius tris amžius 
pasiektos visos naujai aptiktos

vo sąmoningai kaimynų palai
koma, kad bajorija sotintųsi 
ir svaigtų “auksinėje” savo 
laisvėje, kol diržas susisuks į 
kartuvių kilpą.

Tiktai dabar, valdant tam 
nutukusiam Augustui Saksui, 
kuris dėl savo lašinių vos be
galėjo pajudėti, pastebėta, kad 
respublikos vežimas juda pakal
nėn ... Pradėta ieškoti kalti
ninko: kas atleido stabdžius ir 
paritino nuokalnėn? Aišku, li- 
berum veto. Dar karalius Jo-

_i_nn pagaliau refltia patiem tvarky- mų žemė apaugo mišku, gyven- lakias. Galima buvo patogiai draudžiu! Aš nesutinku!*’.
Oa VO nepaprastas, vauma- *. n«ddoir»nf teini, toiai išnrirA arba i&hAutain n*, attoiafi vn^ valdant A n. o

que gentis).
Bet reikėjo rasti asmenį, 

nors ir nebegyvą, ir jam su
versti visą nelaimių važmą. 
Reikėjo ką nors prikelti iš ka-

laimino visus. Daugelio stebė- B ' | s
tojų akyse suspindo ašaros. ■ v g r

Bazilikoje, gal pirmą kartą ■ I
istorijoje, šv. Tėvas paprašė ■ |
sustoti. Nulipo nuo nešamojo 
sosto ir ėjo pėsčias. Buvo gie- NESAMAS KRYŽIUS procesijoje, kuria prasidėjo Vatikano II susirinkimas

Antras balsas iš ortodoksę
Graikų ortodoksų Bažnyčios 

galva, arkivyskupas Christo- 
mos, spalio 12 išreiškė nepasi
tenkinimą, kad du ortodoksų 
atstovai dalyvauja stebėtojais 
Vatikano antrame susirinkime. 
Jis mano, kad sulaužytas orto
doksą nusistatymas nedalyvau
ti.

Eikite ir
Eiti ir skelbti Kristaus moks

lą nėra ik paraginimas, be 
įpareigojimas. Apaštalai tą pa
reigą vykdė, kaip savo gyveni
mo giliausi įprasminimą, šv. 
Povilas yra rašęs, kad jam bū
tų vargas Evangelijos neskelb
ti. Pirmieji krikščionys, priėmę 
Kristaus mokslą, laikėsi jo taip 
tvirtai ir nuosekliai, tuo pačiu 
apaštalaudami pagoniškoje ap
linkoje, kad romėnam rodėsi žemės Azijoje, Amerikoje ir 
nepaprasto kilnumo ir taurumo Afrikoje. Devynioliktam ir dvi-, 
žmonės: homines sancti, šven
ti žmonės. Tuo vardu buvo va
dinami dori, teisingi ir tikra

būro padiktuota, tai ir priim
ta. Gi prieš tai iširo 7 seimai, 
o paskui — beveik kiekvienas.

kad buvo kviečiamas Ispanijos 
laivyno admirolu. Galėjo žino
ti, kad ten liberum veto buvo 
panaikintas dar 1592. 0 Lenki- respubliką” (Respublica Utrius-
joje ir Lietuvoje tuo stirnų ar
dymo įnagiu naudojosi visi trys 
išsipūtę kaimynai—Rusija, Prū
sija ir Austrija. Tris atvejais, 
kada seimas galėjo priimti ne
palankų kuriam kaimynui nu- pų. kad žmonių atminime nie- 

Tai buvo Saksų dinastijos tarimą, papirkdavo kokį didiką kadi jau nebemirtų. Reikėjo

(1701 - 1721). Švedai ir rusai 
bėl braidžiojo po Lietuvą sker
sai ir išilgri| gi užneštas ma
ras (17063711) ir badas išklo-

Kai ir antrą iš eilės karalių, jo dešimtimis tūkstančių gyven- laikai. Išskyrus tas nemalonias ar plikbajorį, kad tasai seime kan nors vienam mesti pra-
Joną Sobieskį, bajorai išsirin- tojų. Tasai negandas —- prie- Maskvos įgulas, lyg kokius šūkteltų: “Veto! Nesutinku!”, keikimą, kad jo vardu atgra-
ko iš saro tarpo, atrodė, lyg šų ir figų — daug kur paliko spuogus ant sergančio kūno, Bet kas pirmasis ir dar anka- sytymio senolių klaidų. Tasai

AAisiję sekmadienis, skiria
mas kasmet parapijose aukoms 
rinkti, yra gera proga prisimin
ti krikščionišką pareigą — rem
ti Kristaus mokslo skleidimą 
pasaulyje. Jei yra asmeniška 

meni, o ypač krikščionį. Nie- pareiga pirmiausia savo aplin
kas iš krikščionių negali sakyti koje apaštalauti, tai neužmirš- 
ir negalės pasiteisinti, kad jis tina ir visuotinė krikščionių 
nebuvo “pasamdytas”. Krikščio- pareiga padėti -

ištnokti tą nuodėmę viešumon 
ir |ta!iai įgarsinti galėjo ir 
vienuolis Stanislovas Konars
kis.

Bažnyčios susirinkime tarp 
2,700 dalyvių esą apie 120 iš 
Azijos, apie 300 iš Afrikos, 
apie 500 iš lotynų Amerikos, 
400 angliškai kalbančio pasau
lio, 1,000 europiečių. Tai tik - kitu balsu: kiek patys žydai 
apytikrės žinios.

Geografinio atstovavimo idėja
Susirinkimo trečią dieną, 

šeštadienį, pradėta sudarinėti 
darbo komisijas. Jų viso 10. 
Kiekvienoje po 24 narius. Jų 
8 skiria popiežius, kitus po 16 
renka suvažiavusieji. Prancū- 

į zijos kardinolas Lienart, 72 me- 
į tų, didelis vadinamų kunigų
- darbinihkų šalininkas, pasiūlė, 

kad komisijų nariai būtų pa-
I rinkti iš įvairių geografinių re- 
E gijonų. Tam pritarė Vokietijos 

kardinolai. Palankiai į tai pa
žiūrėjo ir Amerikos atstovai.

Pirmas menko takto balsas

Lietuvos vietose. Gardino dide
lį ir turtingą dvarą “sudegino 
maskoliai, arklius ganydami ir 
išdykaudami”.

Maskvos arkliai ir kareiviai 
ganėsi Lietuvoje ligi paskuti- 

padalijimo 
(1795). Visam tam laikui pasi
liko Maskvos karinės įgulos, 
primestos 1717 metų seimo nu
tarimu. Maskva ne nuo šian
dien priverčia kitus nutarti, 
kad jie reikalingi jos pagalbos 
ir tvarkos, nors niekas nė žo
džio neištartų. Ir anas 1717 me
tų seimas buvo pramintas Ne
byliu, nes rusų gen. Vosyliaus 
Dolgorukšo akivaizdoje niekas 
iš atstovų nė nežioptelėjo. Ma
giškasis veto, kuris ardė ki
tus seimus, būro kietai sukąs-

kurioje ir mirė. Nebuvo jis bė
gęs pas priešus maldauti už- 
tarties ir siundyti prieš savo 
tėvynę, kaip darė Lenkijos vi- { 
cekancleris Jeronimas Radzie- 
jowskis; nekėlė prieš savo ka
ralių kruvino maišto, kaip Len
kijos maršalas Jurgis Liubo
miras. Viena tebuvo jo kaltė, 
kad neleido pratęsti seimo 
prieš pirmąjį rusų ir švedų ant
plūdį, vadinamą tvaną. Amži
ninkai nė to jam neprikišo, jo 
vardo nesuminėjo. Jie matė, 
kad nelankęs nepriklausė tik 
nuo Varšuvos seimo 1652 me
tais. Buvo visa virtinė susivi
jusių priežasčių ir negerovių, 
kurios dusino “Abiejų tautų

Buvo abejojama, ar ji dėl l 
lietaus galės įvykti. Bet 8 vaL į 
staiga pasirodė šiltoji Italijos 1 
saulė ir gražiai mėlynas dan- | 
gus. Buvo didelis ctiiaugsmas 
fotografams, kurių tūkstančiai | 
laukė aikštėje, Vatikano rūmų 
balkonuose, ant stogų ir me
džiuose. Džiaugsmo buvo ir 
tūkstantinei miniai, kuri čia at
vyko stebėti istorinio įvykio. | 

Prieš didžiąsias šv. Petro < 
bazilikos duris orkestras gro
ja religinius kūrinius. Bazili- j 
kos choras visai miniai prita- \ 
riant, giedojo religinės gies- ; 
mes ir nuolat gaudė varpai. ;

Procesija prasidėjo 8:35 vai. j 
ryte. Ėjo iš Vatikano rūmų per i 
Bronzinius vartus, per šv. Pet- ( 
ro aikštę. Per didžiąsias (Filą- ■ 
retto) duris žengė į baziliką. ! 
Priekyje buvo nešamas kryžius j 
ir šv. Tėvo tiara, toliau vys- j 
kupai, arkivyskupai, patriar I 
chai iiy kardinolai. Visi buvo d 
su baltomis mitromis ir kapo
mis. Procesija truko vieną va
landą ir 10 min.

Pabaigoje pasirodė šv. Tėvas 
pop. Jonas XXIII, nešamas sos
te dvylikos vyrų. Pradėjo gaus- 

nebuvo “pasamdytas”. Krikščio- pareiga padėti Evangelijai didysis bazilikos varpas, mF j
nių tikėjimas ir vardas kiekvie- skleistis visame pasaulyje. Vie- plojo rankomis. Popiežius j 
ną įpareigoja apaštalauti savo nu ar kitu budu privalu nepa- 
gyvenimo pavyzdžiu, žodžiu ir likti aikštėje, lyg niekas nera- 
darbu. Toji pareiga yra labai gintų. Paraginimas seniai yra, 
aiškiai pabrėžta daugelyje telieka jį vykdyti. Kas negali
Evangelijos vietų, ir kas Kris- tai atlikti kuriuo kitu būdu, 
taus evangeliją priima, drauge teatlieka bent nedidele auka.

dešimtam amžiuje nebeliko 
krašto, kurio krikščionys ne
būtų pasiekę, nors ir nevisur 

prasme žmoniški asmenys: ho- buvo priimti arba jų misijų dar- 
mines humanissimi. Jie švietė 
kaip žibintai tarp minios, kuri 
tęieškojo gyvenimo malonumų 
ir žaismo, netikėdama, kad po 
mirties dar kas būtų: post mor- 
tem nihil. Atkalbėti tokius žmo
nes nuo gyvenimo pomėgių, ku
rie buvo juos apraizgę nuo ma
žų dienų, ir nukreipti į Prisi
kėlimą nebuvo lengva misija. Ji 
reikalavo net kraujo aukos, kad 
būtų patikėta, jog žmogus ne
miršta dėl nieko, kaip erelis 
negaudo musių: aųuila non ca- 
pit muscas.

Krikščionię misija nesibaigė 
nė šiandien ir niekada nesi
baigs, nes į Kristaus vynuogy
ną buvo kviesti darbininkai pa
skutinę valandą. Tie, kurie sto
vinėjo aikštėje ir sakėsi, kad 
jų niekas nepasamdęs. Simbo
liškai tatai reiškia ^ne tiktai lai- - 
ką arba amžių pabaigą, kurios 
niekas nežino, bet kuri ateis 
kaip vagis, bet ir kiekvieną as-

bui sudarytos neįmanomos są
lygos. Vis dėlto dabar skaičiuo
jama, kad tiktai katalikų kuni
gų misijose dirba arti 30,000, 
broliukų virš 10,000, seserų 
virš 70,000 ir pasauliečių per 
200,000. Tarp jų yra didelis 
procentas vietinių žmonių. Tik
tai vienoje Afrikoje prieš pora 
metų buvo virš 20 vyskupų 
juodukų. Tas misijų darbas dir
bamas daugiausia vienuolių ir 
remiamas misijų draugijų, o 
taip pat viso pasaulio katalikų 
aukomis. Amerika kasmet suau
koja ligi 20 mil. dolerių tiktai 
katalikų misijom, neskaitant 
protestantų. Bet lėšų reikalinga 
žymiai daugiau, negu jų gau
nama.

ga pasigirdo nebe veto, o Len- ka laikosi — Polska nierzą- 
kijos vicekanclerio' Olszowskio 
šūksnis: tebūnie karalium My
kolas Kaributas! Bajorai tuos 
žodžius pasigavo ir urmų pa
kartojo: tebūnie mūsų kara
lium Mykolas Kaributas Višnio
veckis! Ir tapo karalium, it to- 

' ji pasakos Pelenė karaliene.
laikais Upytės viceseniūnas ir Višnioveckis buvo tiek nusku- 

.. Panevėžio teisėjas tikrai buvo ręs, kad turėjo skolintis pini
gų atvažiuoti karaliaus rinkti,

dem stoi!

Tačiau nei gamtoje nei žmo
nių gyvenime niekas nesilaiko 
be tvarkos. Kur jos pristinga, 
ateina kokia nors tvarka iš ša
lies. Lietuvon. ir Lenkijon ji nio respublikos 
spraudėsi iŠ kaimynų. Ten ka
raliai į savo sostų turėklus bu- 

: vo įkibę jau absoliutiškai — 
nerenkami ir lengvai neišver
čiami. Jie dairėsi, kaip savo 
galią ir imperiją labiau praplės
ti. Godžias akis traukė Lietu-

KARALIŲ rinkimus, it kokį 
žaismą, Upytės bajoras stebė- o ne būti renkamu,
jo keletą kartų. Buvo ne tik Mykolas Kaributas Vismo- 
pašaliniu. žiūrovu, bet. ir daly- vedos ir Jonas Sobieskis, ku- Mykolui Kaributui atsisėsti 
viu. Iš jaunų dienų gerai prisi- ris dar kliudė Stinskio gyve- sostam daug padėjo tietuviąi, vos ir Lenkijos netvarka. Te
minė karaliaus Zigmanto Vazos mmą ar bent šiltą jo kapą, ka- ’ 
laidotuves (1632). Vladislovas raliais buvo išrinkti iš savųjų 
Sitinskis tada buvo jau kelio- tarpo. Tai. jau buvo nepapras- 
likos metų berniukas, paauglys, ta naujiena, dėl kurios vertėjo 
nebetekęs abiejų tėvų. Jeigu ir negyvėliui Upytėje krustelė-

do giminės, jo sūnaus Kaributo 
ttiimas palikuonis. Naują kara
lių dar kilstelėjo narsa jo tė
vo, pasitymėjusio kovose su 

kas apie tėvą jam dar pasako- - tL Juk retai pasitaiko žmonių r kazticais Ukrainoje. Tfe kazo
kai boro nunešę visus Kari
butų — Visnoveckių turtus. Te
buvo likusi į skudurus suvynio-

tokios minkštos širdies, kad ly
gų sau asmenį rinktų karalium. 
Koks jis ten gali būti karalius! 
Bet pasitaikė ir toks stebuklas, 
kada rinkimai užtruko ištisas 
šešias savaites. Tokiam laikui

prisiminę, kad jis buvo Algir- kojo tiktai progos tą kąsnį nu
čiupti, o kai sušoko jį drasky
ti, teisinosi, kad anarchija ga
lėjusi ir pas juos persimesti, 
it užkrečiama epidemija.

Proga sumarmėti į Lietuvą

Yra taip pat aišku, kad Vla
dislovas Sitinskis, važinėjęs į 
seimus, dalyvavo rinkimuose 
bent trijų karalių — Vladis
lovo Vazos, jo brolio Jono Ka
zimiero ir Mykolo Kaributo. Ga
limas daiktas, kad dar sulaukė 
Jono Sobieskio rinkimų ir vai
nikavimo (1674). Bet Sobieskio

mas efektinis seimas, ir jo ne
buvo galima nutraukti, kol ka
ralius neišrinktas. Aukštųjų di
dikų nesutarimas ir rietenos 
mažuosius bajorus buvo tiesiog 
įdūkinusios, nes jie turėjo jau 
dairytis namų.

Tame efektiniame seime stab

suotinį ryžtą baigti tą "karališ- taus karališkas dvaras ir gau- džiaugdamiesi kaRiėjo: “Valgyk, apie 80 motų ramiai ailsėjosi 
ką žaidimą”. Daugumas bajorų 
buvo taip apsipratę su netvar-

sus kaimai, iš kurių beliko tuš- gerk ir atleisk sagtį, nes vai- kape. Velionis, kaip matėme, 
čia, nusvilusi “Trojos vieta— do karalius saksas” (Za krofia gyvendamas nieku Mprasikišo. 
locus ūbi Trata fuit”. Tokie Saša, jedz, pij i popuszczaj pa- Aukščiausia Jo pakopa buvo



Vasario 16 gimnazija
Lietuvių Bendruomenės Vo

kietijos krašto tarybos posė
dyje rugsėjo 8 Vasario 16 
gimnazijos direktorius kun. L. 
Gronis padarė pranešimą apie 
gimnazijos veiklą paskutiniais 
mokslo metais (1961 rugsėjo 1 
— 1962 rugsėjo 1). Čia spaus
diname to *pranešimo santrau
ką.

MOKYTOJAI

Po vasaros atostogų mokyto
jų skaičius iš 15 pakilo iki 16, 
prisidėjo naujas anglų kalbos 
mokytojas. Iš mokytojų 12 yra 
lietuviai ir 4 vokiečiai. Jų tar
pe trys moterys. Dešimt moky
tojų buvo etatinių su pilnu at
lyginimu (9 lietuviai ir 1 vo
kietis) su nemažiau kaip 24 sa
vaitinėmis pamokomis. Daugu
ma turėjo daugiau nei 24 sa
vaitines pamokas. Likusieji 6 
mokytojai buvo neetatiniai ir 
atlyginimą gaudavo už atitin
kamą valandų skaičių.

Dėl dviejų pagrindinių kal
bų — lietuvių ir vokiečių — 
ir dėl kitų lituanistinių dalykų 
gimnazijoje yra daugiau savai
tinių pamokų nei vokiečių ar 
buvusiose gimnazijose Lietuvo
je.

Mokytojų atlyginimas pasili
ko toks pats kaip ir anksčiau, 
būtent, su akademiniu išsila
vinimu — 450 DM mėnesiui, be 
akademinio išsilavinimo — 400 
DM. Pridedami dar penkmečio 
ir vaikų priedai.

žinios. Dėl nepakankamų gabu
mų tik mažas skaičius pasiekia 
9 klasę. '

Sunkumų mokytis sudaro ir 
nepatogios patalpos. Klasės yra 
barakuose, kurie žiemos metu 
blogai apšildomi. Nepakanka
mai apšildoma ir valgykla, kur 
mokiniai po pietų ruošia pa
mokas.

Mokslo pažangumui pakelti 
imamasi įvairių priemonių, ap- 
sileidusiems skiriamos papildo
mos pamokos, vyresnieji siun
čiami ruošti pamokas su ma
žesniais mokytojo priežiūroje.

Ir šių mokslo metų pabaigo
je buvo keliami egzaminai IH, 
IV, VI ir VIU klasėse. Kelia
muosius egzaminus laikė 54 
mokiniai. Rašto darbų daviniai 
buvo nekokie, ypač iš lotynų 
kalbos ir matematikos. Geresni 
buvo atsakomieji.

Nuo šių mokslo metų pra
džios mokytojų taryba vietoje 
3 trimestrų Įsivedė du semes
trus, kaip yra vokiečių gimna
zijose. Pirmas pusmetis tęsiasi 
iki lapkričio 1, antras nuo lap
kričio 1 iki Velykų. TUo būdu 
manoma sužadinti moksleivių 
darbštumą ir sutaupyti daugiau 
dienų mokslui. Prie trijų tri
mestrų sistemos, kada perkėli
mą lemdavo du pakankami pa
žymiai, mokinys galėjo vieną 
trimestrą tinginiauti. Prie dvie

jų semestrų jis turi nuolat mo
kytis, nes jo pažymį nulemia 
antras pusmetis.

Su mokinių pagalba buvo su
ruošti iškilmingi tautinių šven
čių minėjimai: tautos šventės, 
Vasario 16 ir Joninės. Šalia 
ateitininkų, skautų, evangelikų 
būrelio įsikūrė literatų ir me
nininkų būreliai. Moksleivių or
ganizacijos suruošė kelis atski
rus minėjimus ir bendrus mi
nėjimus. Veikia tautinių šokių 
grupė, gimnazijos choras, spor
tininkai, iš kurių labiausiai pa
sižymėjo krepšininkai.

PARAMA GIMNAZIJAI
Gimnazija išsilaiko iš aukų, 

kurias siunčia rėmėjų būreliai. 
Veikė 127 būreliai, iš jų Ame
rikoje 113, Kanadoje 11, Bra
zilijoje 1 ir Vokietijoje 2. Dau
giausia aukų surenka kun. B. 
Sugintas, jis turi 45 rėmėjų 
būrelius. Naujai įsteigti 5 bū
reliai, 2 Chicagoje, 2 New Yor- 
ke ir 1 Vokietijoje.

Gimnazijai tų aukų toli gra
žu nepakanka. Išlaidom pa
dengti gaunama iš vokiečių pa
rama.

Sodyboje aptvarkyti takai, 
aikštelės, įtaisyti suolai.

Gimnazija yra brangus ir ver
tingas mūsų tremties jaunimui 
mokslo ir lietuvybės židinys. 
Viso laisvo pasaulio lietuviams 
svarbu ją išlaikyti.

ROZALIJA GETAUTIENĖ (v.) iš Sibiro atvyko pas savo dukterį Bronę 
Grajauskienę (k.) į Los Angeles. Sibiro kalinei padėjo pasiekti laisvąjį pa
saulį George Christopher, San Francisco burmistras.

SAN FRANClSCu burmistras George Christopher Los Angeles su rezo
liucijoms remti komitetu. Iš k. į d. pirmoje eilėje: Alice Dotts, Chet Wolf- 
rum, Ann Laurinai.is. b’.-rmtstras Georgė Christopher, Mrs. Christopher, 
L. Valiukas; ll-je eilėje: dr. Petras Pamataitis, Antanas Skirius, Jolius 
Jodeiė, Aleksandras Dabsys, Kostas Liaudanskas, Juozas Ąžuolaitis, Juozas 
Kojelis, AdmunceS Arbas ir Jurgis A. Petrauskas.

Atsišaukimas LITUANUS reikalu
Mielas Tautieti ir Tautiete!

Šiais lietuviška veikla akty
viais Maironio metais, kada 
tiek daug kalbama apie milijo
no dolerių fondą, ateinantį kul
tūros kongresą ir galimybes iš
plėsti Lietuvos laisvinimo by
los idėją svetimtaučių tarpe,

Baltimores žinios
Balto seimas įvyko spalio 12- 

14. Penktadienio vakare, spa
lio 12, lietuvių svetainės di
džiojoje salėje buvo susipaži
nimo vakaras, šeštadienį va
kare iškilmingas banketas. Da
lyvavo Marylando valstybės ir 
Baltimores miesto pareigūnai. 
Seimas ' baigtas iškilmingomis

kartas nuo karto pasigirsta 
silpnas LITUANUS žurnalo pa
galbos šauksmas. Šaukia jis į 
kiekvieno lietuvio širdį prašy
damas aukos.

Jau aštunti metai kai Litu- 
anus skelbia Lietuvos bylą iš
eivijoje. Jį rasime beveik vi
sose laisvojo pasaulio universi
tetų ir kitų aukštojo mokslo 
institucijų bibliotekose; jį ran
dame pas senatorius, kongreso 
atstovus ir kitus aukštus val
džios pareigūnus. Daug jo eg
zempliorių yra išdalinta tiems 
žmonėms veltui.

Iki šiolei Lituanus leidimas 
buvo įmanomas tik tauriosios 
lietuviškos visuomenės pagalba, 
kuri savo aukomis jį parėmė. 
Tam tikslui lietuviškas studi-

val.

Al- 
spa-

Gimnazijoje sunkumų sudaro, 
kad niekur negalima rasti mo
kytojų. kurie sutiktų čia moky
tojauti. Gimnazija labai pagei
dauja, kad vienas kitas užsie
nyje esančių pedagogų papildy
tų Vasario 16 gimnazijos są
statą. Pageidaujama naujų mo
kytojų anglų kalbai, matema
tikai. biologijai, chemijai.

Gimnazijoje be mokytojų dar 
buvo 10 tarnautojų. Raštinę ap
tarnauja ūkvedys ir mašininkė, 
virtuvę 5. Be to, yra šoferis, 
kūrikas ir šlavike.

MOKINIAI

Po vasaros atostogų mokslas 
buvo tęsiamas su 105 mokslei
viais. Baigiamojoje 9 klasėje 
buvo 5 mokiniai, prie brandos 
egzaminų prileista 3. Visi trys 
egzaminus išlaikė. 1962 — 
63 mokslo metai pradėti su 99 
mokiniais (60 berniukų ir 39 
mergaitės). Naujai Įstojo 21. 
Dėl nepažangumo moksle ir dėl 
kitų dalykų iš gimnazijos išsto
jo 23. Mažiausia yra septinta 
klasė, turi 5 mokinius, pirma 
ir antra klasė turi po 17 mo
kinių.

MOKSLAS IR AUKLĖJIMAS

Kadangi gimnazijon priima
ma be atrankos, tai mokinių 
tarpe pasitaiko ir su mažesniais 
gabumais. Nors jie ir yra bai
gę vokiečių mokyklų 4 skyrius, 
bet gimnazijoje reikia padėti 
daug vargo, kol papildomos jų

KOVOKIME UŽ
Los Angeles, Calif. — “Ko

vokite už rezoliucijas ir to
liau; aš jums talkininkausiu vi
somis išgalėmis šioje kovoje 
už jų pravedimą” — kalbėjo 
San Francisco miesto burmist
ras George Christopher pusry
čiuose, kurio garbei juos su
rengė rezoliucijoms remti ko
miteto vadovybė spalio 7 d., 
sekmadienį, 9 vai. ryte puoš
niame Ambassador viešbutyje. 
Pusryčiuose dalyvavo visa ko
miteto vadovybė, nariai ir rė
mėjai iš Los Angeles apylin
kės (apie 100 asmenų). Burmist
ras Christopher yra vienas iš 
komiteto narių, šiuo metu kan
didatuojąs Į Kalifornijos vice 
gubernatorius kaip respubliko
nas. Jis yra imąs Graikijoje; 
atvykęs su tėvais į JAV 2 me
tų amžiaus.

Pusryčių metu burmistras 
Christopher tarė ilgesnį žodį, 
ragindamas lietuvius, latvius ir 
estus nepamiršti savo gimto
sios ar tėvų kalbos, neišsiža
dėti savo tikėjimo. Anot bur
mistro Christopher, graikai ko
vojo už savo krašto laisvę virš 
400 metų, kai romėnai buvo 
juos pavergę. Ragino pabaltie- 
čius ištesėti kovoj už Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvę; ne
pavargti šiame kryžiaus kare 
su bedieviškuoju komunizmu.

Pusryčių metu žodį tarė Ka-

REZOLIUCIJAS
lifornijos legislatūros narys 
Chet Wolfrum, didelis lietuvių 
bičiulis; ir James L. Flournoy 
(negras), kandidatas į Kalifor
nijos Board of Eąualization. J. 
Flournoy yra žymus negrų ad
vokatas ir kartu rezoliucijoms 
remti komiteto narys.

Pusryčiams vadovavo rezoliu
cijoms remti komiteto koordi
natorius Leonardas Valiukas.

Sibiro kalinė sutinka savo 
išvaduotoją. Prieš kiek laiko 
San Francisco miesto bur
mistras George Christopher 
lankėsi visoje eilėje Europos 
kraštų. Aplankė ir savo gimtą
jį kraštą Graikiją. Buvo taip 
pat užsukęs ir į Sovietų Sąjun
gą ir sutikęs Chruščiovą. Prieš 
išvykstant jam į kelionę, Los 
Angeles lietuvė Bronė Gajaus- 
kienė kreipėsi prašydama, kad 
jis, būdamas Sov. Rusijoje, pa
prašytų išleisti jos mamą, Si
biro kalinę. Burmistrui Chris
topher pavyko išprašyti. Prieš 
keletą dienų Los Angeles mies
te Sibiro kalinė susitiko su duk
terim ir išvaduotoju. -ii.

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

GRAMERCY SHIPPING CO., 
118 Šast 28th Street 
N.Y.C. 16. N. Y. M U 9-0598

SYDNĖJAUS lietuvių vaikai po pirmos komunijo* »u k»p«liorw kun. P, Butkum Ir t*vaH.

REZOLIUCIJAI REMTI komiteto vadovybė su San Francisco burmistru. 
Iš k. į d.: Alfons Reins, Julius Jodeiė, George Christopher, Chet Wolfrum, 
Arne Kalm ir Leonardas Valiukas. Visos nuotraukos L. Kačanausko

pamaldomis sekmadienį 10 
šv. Alfonso bažnyčioje.

40 valandę atlaidai šv. 
fonso bažnyčioje prasidės
lio 21 iškilmingomis mišiomis 
10 vai. Visi lietuviai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti.

Sodalietės savo susirinkime 
nutarė paaukoti parapijos rei
kalams visą pelną, kurį gavo iš 
madų parodos. Klebonui prel. 
L. Mendeliui jos įteikė 700 dol. 
Klebonas nuoširdžiai dėkoja.

Jautienos kepsnio vakarienę 
rengia lietuvių postas 154 spa
lio 21 Town Hali, Eastern St. 
Bilietai 4.50 dol. Bilietus pra
šoma iš anksto įsigyti. Jų yra 
ribotas skaičius.

Suaugusiu jaunimo klubas 
rengia kaukių vakarą — šokius 
spalio 27 lietuvių svetainės kle
vų kambaryje. Visi kviečiami 
dalyvauti su kaukėmis. Už ge
riausias kaukes bei apdarą bus 
duodamos premijos.

Maironio minėjimą rengia 
Lietuvių Bendruomenės Balti- 
morės apylinkė. Minėjimas pra
dedamas mišiomis spalio 21, 
8:30 v. šv. Alfonso bažnyčio
je. (Tai yra Maironio gimta
dienis). Meninė programa bus 
lapkričio 3 lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Programoje 
dalyvaus Philadelphijos choras, 
aktorius J. Palubinskas. Bus 
taip pat rodoma Maironio gyve
nimo vaizdai. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Jonas Obelinis

juojantis jaunimas periodiškai 
rengdavo piniginius vajus, ku
rių metu visuomenė gaudavo 
progos įrodyti savo gerus no
ras šiam reikalui.

Štai ir dabar Lituanus iždas 
išseko ir vajus yra būtinas. To
dėl ir vėl lietuviškas studijuo
jąs jaunimas nuoširdžiai krei
piasi į visus lietuvius išeivijo
je tinkamai įvertinti šį reika
lą ir prisidėti prie vajaus savo 
nuoširdžia auka.

Vajus vykdomas visą spalio 
mėnesį. Aukas prašome siųsti 
šiuo adresu: Lituanus, 916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

Lituanus vajaus centrinis 
komitetas

Rochester, N. Y.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS. 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

Vedėjas 
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Vedėjas 
Step. M i n k u s 

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

VYRAI KLYSTKELIUOSE
— nau- 
darbuo-

“Vyrai klystkeliuose” 
jausia uolaus spaudos 
tojo kun. dr. Juozo Prunskio 
knyga. Tai lyg tęsinys ar pa
pildymas jo 1959 išleistos kny
gos “26 moterys”. Abi knygos 
yra konvertitų gyvenimo apra
šymai. Nors amerikiečiai turi 
daug šios rūšies literatūros, bet 
mūsų kalba tai bus pirmosios 
knygos.

Iš tikrųjų, čia aprašomi jau 
nebe klaidžioją, bet iš klaidų 
į šviesą ir tiesą pakilę — į ka
talikybę atsivertę — vyrai ir 
moterys. Autoriaus, berods, no
rėta pasakyti, kad tik tokiem 
žmonėm tinka tikrasis vyrų ir 
moterų vardas.

Išleistoje knygoje randame 
46 straipsnius, tačiau pačių 
konvertitų aprašyta kur kas 
daugiau, nes paskutiniuose tri
juose straipsniuose aprašomas 
didesnis jų skaičius.

Knyga skaitoma lengvai, lyg 
koks beletristinis veikalas, ta
čiau jo stilius vra žurnalisti
nis. Daug čia surinkta biogra
finės ir kitokios medžiagos- (net 
per 30 metų laikotarpį), ir iš 
viso to autorius būtų galėjęs 
sudaryti visą mokslo veikalą. 
Bet jam rūpėjo ptatesni visuo
menės sluoksniai.

Knygos gale pasigestum var
dų rodyklės, nes tekste yra ne
maža citatų ir ištraukų iš įvai
rių autorių. Aprašomieji sudėti j

alfabetine tvarka, kiekvienam 
straipsneliui duodant individua
lią antraštę. Šaltiniai irgi ne
nurodyti, bet juos galima atsek
ti iš teksto. Daugiausia naudo
tasi angliška literatūra.

Aprašomuosius konvertitus 
sudaro daugiausia buvę komu
nistai, protestantai, žydai iš ra
šytojų, mosklininkų, menininkų 
valstybininkų, karių ir kitų tar
po. Būdingos atsivertimo prie
žastys. žinoma, pagrindinė yra 
dieviškoji malonė. Bet jai ateiti 
padeda įvairios aplinkybės. Pa
vyzdžiui, daug ką paveikė Dan
tės '‘Dieviškoji komedija”, Baž
nyčios tėvų raštai, susipažini
mas su katalikybės principais, 
įžiūrėjimu joje pastovumo, vi
suotinumo. Jau vien tas faktas, 
k3d šv. Raštą už katalikybės 
ribų galima aiškintis kaip no
ri. daugeliui atveria akis.

Čia aprašomi toki žymūs kon
vertitai iš literatūrinio pasau
lio. kaip Paul Claudel, G. K. 
Chesterton, K. Brentano, Bloy,

Papini ir kt. Žinoma, nevisi 
jie čia apimti, ir šalia tokio 
Douglas Hyde pasigestum Luis 
Budenzo ar šalia Bergsono — 
Maritaino ir pan. Nevisi apra
šyti ir buvo perėję į kataliky
bę, tik priartėję (Bergson, Wer- 
fel).

Nors visi šie vyrai nuo ma
žens buvo auklėjami prieškata- 
likiškomis nuotaikomis, tačiau 
pilną atsakymą į jiems rūpi
mus klausimus rado katalikų 
tikėjime. Tuo būdu knyga bus 
tinkama kiekvienam pasiskatin
ti ir kitiems parodyti gerų 
vyzdžių.

Knygos kalba lengva, 
prasta, laikomasi senosios 
šybos, nors kartais dvejaip
soma (milionas ir milijonas). 
Bet panašios paklaidos gali bū
ti ir korektūros reikalas.

(Dr. Juozas Prunskis, VYRAI 
KLYSTKELIUOSE. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas. Chi- 
cago 1962. 308 pusi. Kaina 3 
dol.). A. š.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vad. kun. Alf. Sušinskas 
706 Talbot Avė., Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p.

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

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

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 klc.

Ved. Alg. Dragūnavičius
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: CH 9-4502
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

pa-

pa- 
ra- 
ra-

ADVOKATAS
37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

TeL APplegate 7-7083

Norite geros — meniškos fotografijos
portreto, šeimos, vaikų

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografijų? 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, 

Tel. HYacint 7-4677

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176 
šeštadieniais —

VVATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 kil. 

ved. Ant. Paliulis 
321 Robinvvood Rd. 

pran. Edv. Melninkas 
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
Sophie Barčus

Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

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

VALAM DA

i

Jums

N. Y

SKIADIEPIAI

VVtVI

VVHITF ST. MIILSIDE.N.J 
• WAVEflLY G3325



Brocktone.
SCRANTON, PA

ADVOKATAS

resaiųją jtte 
ta nmi iiMft 
to ir m* . ;

kuris veikia, nebūdamas

NEW BRITAIN, CONN.

tų labui. Jis savo kalboje pa
dėkojo vyčiams ir sakėsi gū
rai pažįstąs lietuvius, nes jis 
augo ir mokslus ėjo Waterbu-

Ar už jam atimtus 4 metus 
atsakingi anie psichiatrai? Jei 
neatsakingi, tai gal svarbiau
sias argumentas būtų tas, kad 
už savo veiksmus neatsakingas

— Lietuvos vyčiy centro kul
tūros komisija išleido lietuvių 
kalbos kurso plokšteles, skirtas 
kalbos pramokti vaikams. Yra 
dvi plokštelės (33 ir 45 grei
čių) su paaiškinimų knygelė
mis. Plokštelių formatas pana
šus į anksčiau suaugusiems pa
gamintas plokšteles, kurias Lie
tuvos vyšai išleido 1961. Pa
aiškinimų knygelę išvertė dr. A 
šešplaukis, plokšteles įkalbėję 
Valerija Grigaitytė - Leverock.

damas, su žodynu, rašė laiškus 
vyriausybių žmonėm, advoka
tam ir draugam.

r- Darbininko 1963 metų to 
[ lendorius jau pasiųstas visiem. 
, skaitytojam; Jei kas būtų nį| 

gavęs ar norėtų daugiau gau
ti, skubiai prašoma kreiptis |

1 Darbininko administraciją, nes; 
kalendorių tik mažas kiekis

įja likęs. Ta pačia proga prfe; 
mename, kad Darbininkas iki 
šių metų galo tekainuoja vieną 
dolerį, o vieneriem metam nau-

' jiem skaitytojam — 5 dol.

nes tebėra daug

rio giminės. Po viso pasikal
bėjimo Mrs. Halbert nuvyko į 
ligoninę ir gavo pasikalbėti su 
Rosario. Moters ir advokatės 
protas kitaip veikė nei psichi
atrų. Po antro pasikalbėjimo 
su Rosario ji nuvyko pas jo 
žmoną. Žmona paliudijo ir prie
saika patvirtino, kad visa ta 
istorija apie kraują su alum 
buvo tikra tiesa. Tada Mrs. 
Halbert liudijimą įteikė ligoni
nės direktoriui. Apklausinėjo 
dar keturi psichiatrai, ir ligo
ninės direktorius teismui pri
statė pareiškimą, kad “naujos 
informacijos buvo pagrindas 
gydytojam pažiūrėti į dalyką 
kitu žvilgsniu”. Rugsėjo 27 teis
mas nusprendė Rosario grąžan-

Kas, jauni būdami, nedaina- 
vom Maironio “Jaunimo gies
mės”? Maironis, joje priminęs, 
kad “ilgai miegojo mūsų žemė”, 
jau matė, kaip “aušra naujos 
gadynė* teka”, todėl jiiiHliną 
stono: “Ne taip giedosme, 
kaip hg Šiolei; kitas matysi
me dūmas”. Šitos dūmos buvo 
ne kas kita, kaip tinimas “ark
lo, knygos, lyros” ir ėjimas 
“Lietuvos kebu”. Todėl giesmė 
kaitino jaunimo jausmus ir kė
lė entuziazmą dirbti bei auko
tis Lietuvai.

Džiugiu reiškiniu reikia la
kyti tai, kad Maironis nėra 
svetimas nė lietuvių išeivijos 
jaunimui. Jaunimas daug kur 
rengia dainiaus minėjimus, su
sipažįsta su jo kūryba. Mairo
nio šimto metų gimimo sukak
tį paminėti taip pat rengiasi ir 
Clevelando jaunimas.

Maironio vakaras jaunimui 
įvyksta šeštadienį, spalio 20, 
7 vai. vak. šv. Jurgio parapijos 
salėje. Programoj — Maironio 
eilėraščiai, dainos, kanklių mu
zika, premijų įteikimas už kon
kursinius rašinius Maironio kū
rybos temomis. Programą ren
gia LB Vaidilos teatro akt. Z. 
Peckus, lituanistinės vysk. Va
lančiaus mokyklos vyr. kank
lininkių grupės vadovė O. Mi
kulskienė ir kt. į šį vakarą taip 
pat kviečiama ir Clevleando 
lietuvių visuomenė ne tik pasi
žiūrėti, bet ir jaunimo pastan
gas paremti. įėjimas su bilie
tais, kurių kaina 2 ir 1 dol. Po 
programos — visų pasilinksmi
nimas, grojant neolituanų or
kestrui.

Visas jaunimas .^sekmadienį, 
spalio 21, 7 vai. vak. renkasi 
kultūriniame lietuvių daržely 
prie Maironio paminklo, kur vy-

ja — Dorothy Sinkavitch, spor
to komisija — Caroi Tagman 
ir Ronaldas Venis.

Piktadariai, norėdami nusi
kratyti žmogum, nebūtinai tu
ri jį pasmaugti ar nuskandin
ti. Tai būtų storžieviškas nu
sikaltimas. Amerikoje prakti
kuojamas “mandagesnis” nusi
kratymo būdas ' — apšaukia 
žmogų bepročiu, prievarta nu
gabena į psichiatrinę ligoninę. 
Psichiatrai “'■tikrina. Ar many
dami, kad kiekvienas žmogus 
gali būti pripažintas šiandien 
psichiškai šiuo ar tuo nesvei
kas, ar patys užsikrėtę tos 
institucijos nesveikatom, palie
ka žmogų ligoninėje. Palaido
ja tokiu būdu gyvą, nes išeiti 
iš ten daug sunkiau negu įeiti. 
Tokia istorija šiom . dienom iš- 
Idlo'Nev^Torfe, kur pasirodė

Lapkričio 11 parapijos sve
tainėje po bažnyčia rengiamas 
pokylis, kuriuo bus atžymėta 
šv. Andriejaus parapijos bažny
čios 50 metų sukaktis. Pradžia 
5 v. v. Dalyvauja visos vieti
nės organizacijos ir klubai.

jį maišė su alum ir gėrė, no
rėdamas įrodyti savo vyrišku
mą. Tai neįtikima istorija, ne
sveikos vaizduotės padaras. Gy
dytojai jam sakė, tegul jis už
miršta šitą istoriją, ir jis bus 
paleistas laisvas. Bet jis tvir
tino savo. Sakė, kad jis nega
li to nesakyti, jeigu tai tiesa.

Pereitais metais 
mėn.

Spalio 5 Moses Taylor ligoni
nėje po trumpos ligos mirė 
Ludvikas Stankus. E Lietuvos 
išvažiavo apie 50 metų ir ap
sigyveno Scrantone. kur daug 
metų turėjo maisto krautuvę. 
Buvo ilgametis Darbininko skai
tytojas. Palaidotas spalio 9 E 
šv. Juozapo lietuvių bažnyčios 
Cathedral kapinėse. Paliko nu
liūdime žmoną Uršulę Grėbliū
naitė - Stankienė, dvi dukteris 
— Aldoną Grirnes (Scrantone) 
ir Angelą McGowan (Clark’s 
Summitj ir du sūnus — Ed
vardą (Swoyersville, Pa.) ir Al
bertą (Scrantone). Taip pat pa
liko keturis vaikaičius.

Sv. Andriejaus parapija bu
vo įkurta 1895. Pirmasis kle
bonas buvo kun. J. Žebrys. 
Pradžioje bažnyčia buvo medi
nė. 1912 pastatyta nauja mū
rinė bažnyčia, kuriai šiais me- ; Pereitais metais lapkričio 
tais sueina 50 metų. mėn. jo laiškas pasiekė New

Bankete bus prisiminti baž- Yorko advokatų firmą Mrs. Sa- 
nyčios statytojai ir parapijos ra Halbert of Sapata and Hal

bert. Pas Mrs. Halbert dar at-
draugijos dvasios vadas, veikė 
su šv. Vincento, Marijos vai
kelių draugijomis, rengė vaka
rienes, vaidinimus, padėjo prel. 
Pr. Strakauskui statyti bažny
čią. kleboniją, vienuolyną.

— Vokietijoje Lietuvių Ben
druomenės Taryba, susirinkusi 
pirmojo posėdžio spalio 8-9, 
Huettenfelde, Vasario 16 gim
nazijos patalpose, išreiškė gi
lią padėką tos gimnazijos rė
mėjų būreliam, jų vadovam, 
klubam ir organizacijom. Tary
ba prašo ir toliau gimnazijos 
neapleisti, 
trūkumų ir rūpesčių, kuriuos 
tegalima nugalėti bendromis jė- 
gomis. Padėką ir prašymą Vo
kietijos Krašto Tarybos vardu 
reiškia pirmininkas J. Valiūnas, 
vicepinn. Iz. Rugienius ir sek
retorius Pr. Skėrys.

Pradžios mokyklą baigė 1918, 
aukštesniąją — 1925. Bostono 
kolegijoje studijavo 1929-1933 
ir gavo A B. laipsnį. Sv. Jo
no seminarijoje mokėsi 1934- 
1940. Primicijas atlaikė 1940

Spalio 2' į Norvvoodą' atvy
ko naujas klebonas kun. Al
bertas Abračinskas. Tiek para
piniams, tiek kitiems, manau, 
bus įdomu susipažinti Su nau
ju klebonu.

Istorija, kuri Hškelia klausimą: ar nesveiko proto buvo pacien
tas, ar jį tyrę psichiatrai?

Vikaravo Bostone šv. Petro 
parapijoje nuo 1940 iki 1953 
kovo 25. Čia prel. Pr. Virmaus- 
kiui pavedus, rinko pinigus ir 
prižiūrėjo bažnyčios puošimo, 
vitražų ir suolų remonto dar
bus. Visas projektas atsiėjo 
apie 75,000 dol

Iš Bostono 1953 trumpam bu
vo nukeltas į Nekalto Prasidė
jimo parapiją Cambridge, Mass. 
1953 spalio mėn. perkeltas į 
Brocktoną.

Brocktone buvo šv. Vardo

— Ateitininkę Fadaractįoa^ 
Valdyba pramena, kad ligi lap- 
kričio 1 visi atskirai nuo didės- H 
nių vienetų gyveną ateitinin- .-T 
kai turi pasitikrinti, ar jie yra 
įrašyti į centrinius savo sąjun- ' 
gų arba artimiausios vietos vie-^Ą 
netus. Jei to nebūtų padaręį ' 
turi pasirinkti jiem parankiau^ 
šią savo sąjungos vienetą (sky- : 
rių, draugovę, kuopą) ir įsire
gistruoti Nepaprastos konfe- ' 
rencijos atstovų rinkimam. To 
nepadarę, atstovų rinkimuose 
dalyvauti negalės. Jaunučiai 
rinkimuose nedalyvauja.

— Lietuviu Fondo nariais 
gali būti ir atskiros lietuvių 
organizacijos. Tokiu nariu šio
mis dienomis įstojo Lietuvių ■ 
Fronto bičiulių centro valdy- 
ba, įnešusi fondą sąskaiton du 
šimtus dolerių.

— Asmuo, prašęs neskelbti 
jo pavardės spaudoje, gyvenąs 
Bostone, įmokėjo LF sąskaiton 
200 dolerių. Tokių nežinomų
jų yra ir daugiau. £

erto Rico. Buvo vedęs, turėjo 
du vaikus, 9 ir 7 metų. į savo 
butą priėmė nuomininką, kuris 
netrukus ėmė naudotis ne tik 
buto patogumais, bet ir jo žmo
na. Rosario liepė nuomininkui 
išsikraustyti, bet tas ir nema
nė. Įtampa augo tarp dviejų vy
rų, iki išsikraustė pats Rosa
rio. Bet vieną dieną sugrįžęs 
ir savo tautai įprasto tempe
ramento pagautas, apkūlė žmo
ną ii*'grasino jai krosnies žers- 
tekliu. Žmona kreipėsi į polici
ją, padėtį sudramatino, ir po
licija jį suėmė 1958. Rosario 
buvo apkaltintas mušimu, pasi
kėsinimu, priešinimusi polici
jai ir pasiųstas į Bellevue iš
tirti. Du psichiatrai patikrino 
ir paliudijo, kad tai paranoi- ti į gyvenimą, 
kas, kuris negali suprasti'jam 
metamų kaltinimų. Buvo pa
siųstas į Matteawan “ institu
ciją”, 60 mylių į Šiaurų nuo 
New Yorko. Ten dirbo virtu-

Naujostoa Anglijos apskrities gan už jo veiklą pavergtų 
seimas įvyko rugsėjo 29-30 Wa- 
terbury, Conn. Dalyvavo 125 
delegatai iŠ 10 kuopų, šešta
dienio vakare parapijos salėje 
buvo šokiai, kuriuose dalyvavo 
ir miesto burmistras Edvvard D. 
Bergen su žmona.

Rugsėjo 30 iškilmingos mi
šios buvo šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje. Mišias aukojo 
vietinės kuopos dvasios vadas 
iun. Povilas Karalis, pamokslą 
pasakė Ansonijos lietuvių pa
rapijos^ Id^boifes’kita. Jurgis 
Vilčiauskas. Seimo dalyvius pa
sveikino klebonas kun. Edwar- 
das Gradeckas.

— Tautosakininko J. Būgos 
palikimą — surinktas knygas, 
periodiką, rankraščius, magne
tines juostas bei aparatus — 
velionio žmona ir sūnus, tarpi
ninkaujant jo mokslo dienų 
draugui Aleksandrui Dunduliui, 
atidavė Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui.

Bažnyčioje buvo įteiktas Lie
tuvos vyčių organizacijos aukš
čiausias, ketvirtas, laipsnis: 
kun. Albertui Kontautui E Bos
tono, Edvardui Rudžiui, Elenai 
Daltuvaitei. Mišių metu giedo
jo parapijos choras, vadovau
jamas A Aleksio.

Pietūs buvo Galentes resto
rane, seimelio posėdžiai parapi
jos salėje. Išklausyta sveikini
mų ir pranešimų. Apdovanotas 
kongresmanas John S. Mona-

41 — 40 741h SL 
Jackaon HetgMa, N. T.

Td. N£wtan *-*820

Kurso kaina su persiuntimu 3 
dol. Užsakymus galima siųsti 
Frank Gudelis, 129 Rita St., 
Dayton 4, Ohio.Jis gimė 1912 kovo 23 Brock- 

ton, Mass. Jo tėvas — Myko
las Abračinskas, miręs 1946; 
motina Uršulė Žilionytė - Ab- 
račinskienė dar tebegyvena

KUN. A. ABRAČINSKAS, iv. Jur
gio lietuvių parapijos klebonas Nor- 
wood, Mass.

Už nepaprastą pasidarbavimą 
vyčių labui buvo atžymėti: ma
joras John Andruski, Alex 
Kardokas, abu E Worcesterio, 
ir Wm. Wisniauskas E Athol, 
Mass. Jie Lietuvos reikalu pa
rašė per šimtą laEkų.

Į trečią laipsni pakelti: Syl- 
via Shukes, Brockton; Dorothy 
March, Worcester, Violet Bra
zaitis, Lillian Chaplik, Joseph 
Draugelis, Mildred Driznius, 
Ann Ramanauskas, Rūta Tyson, 
Ansonia, Conn.; kun. Edvardas 
Gradeckas, kun. Albertas Kara
lis, kun. Povilas SabulE, Jonas 
Alanskas, Vladas Blinstrubas, 
Eleonoras Barkauskas, Marija 
Di Napoli, Alfredas Greblunas, 
Jonas Greblunas, Antanas Jen- 
kins, Nelle Maceinas, Nelle 
Meskunas, Lillian Paulauskas,

"Vladas Pitcavagę, Pranas Shak- 
naitis, Nelle Shaknaitis, Antoi- 
nette White, Edvardas White 
ir Petras Žilinskas E Waterbu- 
ry, Conn.

Naująją apskrities valdybą 
sudaro: dvasios vadas kun. Jo
nas ŽuromskE; pirmininkė — 
Bą^ųtHĮ ^ayadeižas, vicepirmi
ninkės Barbora Mažeika ir Ele- 
anor Anušauskas; raštininkės aP^ vienuolika psichiatrų ar 
Sylvia ShukE ir Marija Boros- b® profesinio sąžiningumo ar 
kas, iždininkas Vladas WEnaus- komPetencij°s- 

kas, trustistai Benedict Coach ligonines buvo išleistas Victor 
ir Alvm Rodski, lietuvių reika- Kosario adytas ketveris me- 
lų komisija — Mildred Lapins- ištaikytas nes Etorija, ku- vėje, valė daržoves, indus, bet 
kas, kultūros komisija — Mari- rią pasakojo Rosario, psichiat- nenustojo vilties išsivaduoti, pilno proto, 
ja Jankovvski, ritualo komisi- ram atrodė tokia neįtikima, Nors menkai anglEkai temokė-

kad ją pasakoti galįs tik ne
sveiko proto žmogus. O jiem, 
tiem psichiatram, pritrūko svei
ko proto imti ir patikrinti Ro- Per tuos ketveris metus jE 
sario istoriją ... buvęs ar 17 kartų apklausinė-

Rosario 1956 atvyko iš Pu- iamas' P^0!0
____________________ ___________ tonją, kaip jo nuomininkas

siurbė E savo rankos kraują,

las R. Cushing, švenčiant Nor- 
woodo lietuvių parapijai 50 me
tų sukakę, pasakė: “Mano šven
tu įsitikinimu, geležinė uždan
ga bus sunaikinta, ir trys Bal
tijos tautos bus,laisvos. Tada 
joms labai reikės savo tautos Rengimo komisija kviečia. visus 
kunigų ir seserų tuose kraštuo- New Britaino ir apylinkės lie- 
se atstatyti apgriautą tikėji- .tuvius. Įėjimas 3 dol. Bilietus kūrėjai, 
mą”. M. Kas prašoma įsigyti iš anksto. Pranas Naunčikas vyko E Puerto Rico du Rosa-

Rugsėjo 19 pas J. ir M. Bi
liūnus buvo švenčiamos Myko- 
linės. Pobūvyje dalyvavo dr. 
kun. Stasys Valiušaitis ir Jo
kūbas Stukas, kuris parodė jo 
padarytą Lietuvoje filmą ir pa
pasakojo patirtus įspūdžius. Da
lyvių buvo virš 40 žmonių. Dr. 
S. Valiušaitis pranešė, kad pa
saulinėje parodoje 1964- 65 m. 
New Yorke Vatikanas savo pa
viljone duoda vietos lietuviam 
įsiruošti parodą. Ragino paro
dos įrengimą remti ir darbu ir

rų. Mėgsta sportuoti ir keliau
ti. Yra aplankęs Europą.

Linkime kun. A Abračinskui 
sėkmės parapiniame ir lietuvis-* 
kame darbe. Bostono kardioo-

sužinoję, kad kun. .Ą. Abračins- ' \ 1
kas iškeliamas, surengė pager
bimų ir išleistuvių vakarienę. ■J

Atsisveikinę jam Įteikė V. Au
gustino albumą “Lietuva”, tele .1
vizijos aparatą ir dvasinę mal
dų puokštę.

1

Kun. A Abračinskas mėgs
ta skaityti, turi nemaža knygų: 
yra nemažai lietuviškų. Mėgsta 
ir žuvauti. 1959 drauge su sa

1

vo svainiu Floridoje sugavo 7 I
pėdų ryklį, kuris svėrė 175 sva-
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Bridgeport

Stanford

NEW YORKE prasidėjo hockey sezonas.

DISPLAY

FUNERAL HOME

VYTAUTAS BELECKAS

201-U N 3-4886; 201-UN 6-2977

RAVS LięUOR STORE

The Liftle Servant Sisters

BANGA TELEVIS1ON
DISPLAY

NEBOK ŽILAS
BAŽNYTINIŲ'ŽVAKIŲ DIRBTUVE

Sav. B. KUČINSKASNATIONAL TRAlNlNG SERVICE INC.

Resid. lUinois 8-71I8City

AŠ*

Mūrininkas, stalius ir pagelbininkas 
Svarbioje Long Islahd nuosavybėje

DEAN STREET 
BOWLING LANES

TULLY SPAGNOLI & SONS 
Serving Rockaway for 42 years 
PARQUET A HARDWOOD 

FLOORS laid and scraped.
-04 88th Avė., Wbodhaven, N. Y. 
-Kingston Avė., Brooklyn, N. Y.

PR 3-7474

ROUGIOUS CANDlFS (X FVER' OOSCRlPTiON

GAROINERS RESTAURANT 
Luncheon* - Dinners - Cocktail*

Our Driftwood Room is'nour avail- 
alde for emali vreddings, *howcn, 
meetings and all sodai fUnctfons. 
62 Gardiners Avė., Levittosvn, N. Y.

Barney Murtagb — PE1-8330

Visit our Modern Showroom featur- 
ing one of the largest lines of arti- 
ficial trees; distinctive upholstered 
furniture, provincial, contemporary; 
dealers in Weinman tables, distinc
tive lamps; draperies. slipcovers of 
latest styles. FINE Decorators, Ine. 
1626 Bathgate Av, Bronx, LU 3-4295

STELLA D’ORO italian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Setting" 
Cocktail Lounge. Dinner A Supper 
A la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway, near 238th St., N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Monday. Call ...-------------  Kl 3-2245

NY Latvians : LAK 2:3 (1:1)

COVE CONTRACTOR 
Everything and Anything in the 

CONTRACTING LINE 
All Work Gnaranteed. Special con- 
sideration to reHgious groups. Call 
MA 5-0274 — ask for Mr. COVE.

TOUB
CAMtEL OR CHANT 

CaB LO

HENRY FERRER CATERERS 
Conununion Breakfasts $2.50, Group 
Dinners — Mon. toFri. $3.50, Wed- 
dings $4.00. Exceptional florai deco- 
rations & orchids for Bridal party 
free; no corgake. Phone: Mr. Pepe 
TR 5-9882 - HA 9-4334; 1 Orange 
SL, B’klyn, NY. — New Proprietor.

Baidoni, Bartoli Co. 60 Mulberry SL, 
N. Y. 13,N.Y., near Canal SL New 
& used professional Irish accordions, 
piano accordions—all sizes, concer- 
tinas $25 up. Expert repairs, ex- 
changes, time payments, free cata- 
log. Hours: 10 am to 6pm daily; 
Sundays and Holidays by appoint- 
menL Tek WOrth 2-1750.

> Vedėjas: Helmut Volhner
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL popiet 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūa-vakarienė 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
potaldotuviniai pietūs. Pir
mos rMies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

- MacDONALD FREIGHT 
FORWARDING

Specializing in Packmg, Crating & 
Forvvarding to West Indies and all 
other world parts. Free Pick-Up — 
DA 8-5080; Home MV. TO 2-1307, 
ask for Mr. MacDONALD.

nam ir Irving Avė. kampas, 
Ridgewoode). Rezervinės prade
da 1:15 o pirmosios 3 vai. ,

Spalio 28 —• KoHsmann S
C (Brennan Field) ■'

Lapkričio 4 — Kolping —

TELEVIZIJA* STEREO HI-FI FONOGRAFUS

ELECTRICAL WORK 
Also Saturdays and Sundays 

220 Service
Free Estimates-Air Condition Lines 
Special Consideration to Religious 

Institutions
RAMON’S RESTAURANT
Brooklyn’s Biggest and Best 

Spanish American Cuisine
Dancing Friday and Sat. Nites 

Catering — AllOccasions 
- No Minimum —‘ No Cover 
168 Livingston SL (near Snūth St 

Tel. UL 5-7738

HENRY WEYDIG & SON, Ine 
FUNERAL HOME 
FLlushing 9-8563 

Charles Weydig, Lic. Mgr. 
13-39 122nd SL, Coilege Point, N.Y.

SNAPPER INN 
OPEN ALL YEAR

For the Finest Cuisine Shore Din
ners our Specialty. Remember — 
when you want the Finest in Food 
Gan LT 9-0248 THE SNAPPER.

CUIITA 
MOVIfttt ERPREM 
LOCAii MOTINI} 

FAST RELIABLE OTftVICE 
CM MO84181 

Aarit for MR. RANGEL

12 BRUNSWICK LANES. Leagues 
now being fonned. Cocktail Lcrange. 
Free parking

DETURRIS TRIANGLE 
BOWLING CENTER 

117-11 Myrtle Ave^ Richmond Hill 
Hl 1-2790

METRO-FOREST BOWLING 
LANES

Restaurant, Bar, free parking, free 
instructicms every day from J. p.m. 
to 5 pan. o 96-10 Metropolitan Ave^ 
Forest Hills. L. L, near Woodhaven 
Blvd. CaH BO 8-4374 — Ask for 
Henry Pape, your geniai Host

VAN PATTEN GERARD SCHOOL 
Drama & Music (Piano and Voice) 
Producers of Showcase 13, Directors 
- Agents - Producers and Members 
of Press come as guests and view 
our-new talent — 13 West 17th SL 
(mezz.). Nevv York City, AL 5-8095

T8dM HtoiMOtsdE RoM. M461 Bemp* 
stead*s Rneat t Anė*. 32 automatic 
pinspotters. Cocktail lounge, Res- 
taurant, ample parking. A bealthy 
sport f ar young and <rid. Hempstead 
Tmnplkfe A Cteny Vajley Road (st 
the Island Garden Arena) — QsO 
IV 1-6155, ask for JOHNNY.

35th St., 36 W. WI 7-3080
HOTEL OAKDALE

Single - Doubles, 2-room suites 
private bath, Mght housekeeping 
refrigeratfon, full hotel service

BAYSIDE lėt šėčtion sold out — 
70 NEW H&MES Sohd Brick, 6 
ramns, 3 tiSčfrodnis,1% "baths, full’ 
basemehL Jl Low Down PaymenL 

;$18,490
30 Yr. Mortgage. 48th Avenue &. 
21001 StreeL BAYCREST HOMES 

Site Phone BA 9-9442

Čia Jūs rartte ifideij paririnkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemtaoriomte kainomis. Čia galite vi* 
sokeriopai apaidranati; čia valstybinių mokesčių-taksų 
blankai už^ldomL

AIJH3ET F. PETEBS - Petrauskas

JOSEPH LIEBCAK FURNITURE, 
Ine. Furniture A Bedding. Complete 
furnishers of entire homes and oc- 
casfonal pieces. Special Discount 
with this Ad :10% off on anything 
you buy. This is a Catholic Store —■. 
1382 Ist Avė. (bet. 73 & 74th Sts.), 
Nevv York City. — Call RH 4-3993.

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamalcoje ‘ '
Ha J. Andriulio _ _
J&maica traukinio Unija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaiea Avė. • VI 9-6948.

Woodhavea 21, N. Y.

SL Benedict — Founder of Westem 
Monastidsm. Invites you to become 
a Member of bis great Benedictine 
Family. As a Benedictine you will 
be privileged to recite the Divine 

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

children whom you will teach or in 
the Siek to whom you will minis- 

ter in our Community Hospital 
For further Information adress: 
Directress of Vocations, Benedictine 
Motherhouse, 851 North Broad SL, 
Elizabeth, N. 201 EL 2-4278

Basinriek HSL
Lapkričio 41 

York (namie).
Lapkričio 18 — White Plains 

SC (namie)
Lapkričio 25 — Coilege 

Point (Clancy Sport Field).
Gruodžio 2 — Bavarian SC 

(Clancy Sport Field)~‘ ~ '
Gruodžio

(namie).
Gruodžio

SC (namie).
Gruodžio

United (Cummings Park).
Toliau seks pirmą kartą ban

doma 7 savaičių pertrauka, ku
ri bus panaudota taurės rung
tynėm bei turnyram salėse.

Maloni susitikimo vieta Yorkvitėje f 
Kiekvieną vakarą šokiai ir šiaip maloniai lai- I 
kas praleidžiamas prie Niek Aversano vado- f 
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — =
akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

KARL’S MARINERJi INN 
at Northport on the Harbor. Open 
all year. Lunch or Dine vrhere «i- 
atne and scenic beauty esceL Soe- 
food, lobsters, steaks, For
reservattons call AN1-9756 or AN 
1-8111, Bayvlevv .'Avė, Northport. 
Turu No. on 25A at Woodbine Avė.

•oitoh AjūtoiataeTRAVĖL AGENCY - RĖAL EŠTaTe lUurmv*'

'K■. - H A V E N. R E A t T V '•

Gaujai atidarytas

GROŽIO SAUONAS 
"ROTA”

1963 imtai
Vasario 17 — su Yonkers 

(Cook’s Field).
Vasario 24 — Kollsmann S 

C (namie)
Kovo 3 — Kolping (namie).
Kovo 10 — West New York 

(Memorial Park).
Kovo 17 — White Plains 

(George Washington HS).
Kovo 24 — Coilege Point 

(namie).
Kovo 31 - 

(namie).
Balandžio 7 

ley (namie).
Mūsiškių aikštė (namai) yra 

Bushwick HS aikštė, Irving ir 
Putnam Avė. kampas; vos ke
letas Mokų nuo Atletų klubo.

Sporto mėgėjams patartina 
ši tvarkaraštį išsikirpti.

Of The tmmacuhrte Conceptioh 
Of The Bleseed Virgin Mary

The Uttlė Servant Sisters founded 
in Potand in 1850 by a Saintly Ser
vant of God Edmund Dojanovrski, a 
co-founder Father TheopMltas Ba- 
czyiiski, servlng as Sister et the 
Diocese in Buffalo, Trenton, Cam- 
den, in scbools, homes, Novitiates 
& Foreign Missions. For Information 
write to: Rev. Mother Stephanie 
Clara, 184 Amboy SL, VVoodbridge, 
N. J. or — Immaculate Coneeption 
Novitiate, Cropwell Rd, Marlton, N J.

TRIPL.E a homes 
NEVY 2 FAMIUES

• Solid Brick .
• Two & Room . Apartments
• Gas Hot Water Heat
• Hollywood Kitchens

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

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 4ryno. 
103-55 LEFFEBTS BLVD. EKHMGND HDUk N. Y.

PAPEMANGDiG 
aa« PADriEVG

Work Guaranteed. W10 Go Any- 
wtiere. For Fast ReUaide Service

Kelionių biurą* ir laivai*. Apdraudimas gyvybės, na-
taų. adMDMfiltt, baMą ir k. Namų pardavinės, apdraudoe, 
Ineotm Tšx nliDbiuia Mutual Funds — Pinigų tavtotacijoa

KanM* t viį.; Sekmartirrtal* popiet 1-5 vaL 
•7-89 dMMiM A^ WooAaven 21. N. Y. • TeL VI 7^4477

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Atletų Klubo pirmoji futbolo 
komanda laimėjo dar vieną pir? 
menybių tašką. Laimėti prieš 
latvius nebuvo laukta, bet sun
kiai išsikovota. LAK turėjo vėl 
sunkumų su sudėtimi: Jankaus
kas; Vainius, Mileris; Margai
tes, Kulys, Kerekes; Mrozins- 
kas, Budraitis, Remėza I, Nemie
las, Šultė. Prie sužeistų anks
čiau Remėzos II ir Daukšos, po 
šių rungtynių sąrašas padidėjo 
dar Kerekiu, kuris ilgesnį lai
ką negalės žaisti.

Rungtynėse su latviais mūsiš
kiai pradžioje manė turėsią 
lengvą kovą, bet vos vos lai
mėjo. Remėza I, vienas iš akty
vesnių puolikų, pasiekė du į- 
varčius. Rungtynių pabaigoje, 
esant lygioms (2:2), prie latvių 
vartų nukertamas puoliman at- 

... . .. ėjęs mūsiškis Mileris. Priteis-ninkai vėl tun sunkią pirme- ...nybių kov^ Priesaikų yra U 11 m J^d>D» ’eI n“ulaį0- 
Yontere ŠC ekipa, su taria ?“ naudojo Ku-
pereitą sezoną baigėme 1:1 ir perevar’
0-1. Rungtynės turėtų būti įdo
mios, nes mūsiškiai po pereitų Kovai s“. Yonkers SC reikės 
dviejų laimėjimų, norėdami už- dar 2eresni° žaidimo ir sudė- 
imti lygoje vieną iš pirmųjų taes-
vietų, be abejo, stengsis ir šias Rezervinė su GAAC draugiš- 
nmgtynps laimėti Tai nebus kas rungtynes baigė 1:1. Mažu- 
lengva, nes Yonkers komanda čiai prieš Gottschee šeštadienį 
yra kieta. Rungtynės bus mū- krito 0:8, jaunučiai — 0:4. 
sų aikštėje (Bushwick HS Put-

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 
Tel. EVergreen 2-6440

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.



ADVOKATAS

(ARMAKAUSKA8)

THEODORE WOLINNIN,

Woodhavene, U

MOKYKLOS DRANGAI

režisuoja

Vitalis Žukauskas

KARLONAS
Fanerai Home
NEW BRITAIN, CONN.JUOZAS MIKLOVAS

WAGNER THEATER

Po paskaitos veiks bufetas. Maloniai kviečia
FUR CO.

Auer

J. Šaltį, St. Simą, 
Vaitukaitį, K. Vai-

N«w Yorko studentų ateiti
ninkų draugovės susjriifemas, 
šauktas penktadieni spalio 19, 
neįvyks. Apie naują susirinki
mo datą bus pranešta vėliau.

7,.. m

išeldmų užmiesty 
NewYorko gy-

Dr. H. Montvilienė RCA tar
nybas reikalais spalio 15 iš
vyko keliom dienom į Kalifor
niją, kur lankysis San Francis- 
co ir Palo Alto miestuose.

Komp. Jeronimas Kačinskas naujo muzikos srityje, kad ga- 
Lietuvos karaliaus 
krikšto 700 metų sukakčiai pa
minėti parašė mišias ir jas sky
rė Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai. Mišias išleido prel. Pran
ciškus Juras, atspausdino Gre- 
gorionų muzikos institutas, To
ledo, Ohio. Mišių išpildymas 
yra komplikuotas ir sunkus. 
Bet čia atsirado gera proga.

Bostone gyvenąs žymus kom
pozitorius John Bavicchi kiek
vienais metais ieško ko nors

lio 27 d. atvyksta | New Yor- 
ką ir padarys, pranešimą tai 
parodys filmą par
eitą vasarą okupuoto) Lietuvoj. 
Kaip žinoma, Dan Knraftfc ąįpū- 
pantų “Tiesoj” bmto tauriai 
apšmeižta^ jam hnvoprimę^a- 
mš išgalvoti kaitinimai ir ne
daugtrūko, tad jis būtą buvęs 
Įkalintas. Kadangi D. Kuh|tis

tavoje tasįdohiaStkiekvienaiiL 
Pranešimas .ir filmo rodymas 
bus spalio 27d. 7 vai. vakare 
Carnegie Bodųvmentpatalpose, 
345 E. ta SU (United Nations 
Plaza),; New York, N. Y. Ruo
šia New Yorko lietuvių Preky
bos Rūmai

TeL GTagg 2-5043

lfatthew P. Baltas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Kun. H. Palmtafab A^dai- 
mo parapijos klebono, auksi
nis kunigystės jubilėjus mini
mas spalio 21. Iškilmingos pa
dėkos mišios Apreiškimo para
pijos bažnyčioje tas 11 vai. 
Jubiliato pagerbimo banketas 
— 1 vaL popiet St. George 
viešbutyje, Brooklyne. Banketo 
metu Iras sveikinimai. Apreiški
mo parapijos choras, vadovau
jamas muz. VI. Baltrušaičio, pa
dainuos keletą dainų. Bilietus 
į banketą galima įsigyti iki spa
lio 18, ketvirtadienio, 12 v. 
dienos parapijos klebonijoje. 
Neturintieji savo susisiekiino 
priemonių galės pasinaudoti 
specialiu autobusu, kuris nuo 
bažnyčios nuveš iki St George 
viešbučio.

Išnuomojamas antrame aukš
te 3 kambarių butas su visais 
patogumais ir prie gero susi
siekimo; patogu dirbantiems.

Kario naujam š. m. spalio 
numeryje rašo: J. Vaičeliūnas 
— Lietuvos karo mokyklos 
XIV laida, Z. Raulinaitis — Ga
lindai prieš Romą, Kalpas Uo- 
ginius — Garbinga Lietuvos po
licija, A. Diržys pateikia kele
tą pastabų dėl dr. J. Girniaus 
knygos “Tauta ir tautinė išti
kimybė”. Be to, rašoma apie 
Napoleono gyvenimą šv. Ele
nos saloje ir k. Platus nekro
logų skyrius. Prenumerata me
tams 6 dol. Adr. 916 Willough- 
by Avė, Brooklyn 21, N. Y.

Akademikų skautų šventė 
spalio 20 Festival restorane 
prasidės viena valanda vėliau, 
negu buvo skelbta, būtent, ne 
7 vai. vak., o 8 vai. Prieš tai 
visi kviečiami dalyvauti inž. J. 
Miklovo paskaitoje Apreiškimo 
parapijos salėje 5 vai. vak Pa
skaitą rengia Lietuvių Moterų 
atstovybės New Yorko klubas.

Balto vakarienė sutraukė 
gražų būrį žmonių iš Bostono 
ir apylinkių. Atsilankė Mass. 
valstybės prokuroras Edward 
McCormack su žmona. Jis buvo 
šios vakarienės globėjas ir pa
sakė kalbą. Balfo direktorius 
kun. V. Martinkus pateikė apie 
Balfo veiklą statistinių žinių. 
Dar kalbėjo buvęs Lietuvos par
tizanas. Meninę programą at
liko solistas B. PovĮĮav&us, ku
riam akomponavo muz. J. Ka
činskas, ir Onos Ivaškienės 
tautinių šokių grupės mažieji. 
Iš jų Birutė Račkauskaitė ir 
Birutė Adomavičiūtė padekla
mavo po eilėraštį. Balfo sky
riui eilę metų vadovauja Ant 
Andriulionis. Jam talkina Ant. 
Bričkus ir V. Stelmokas. Vaka
rienėje patarnavo Kruopienė su 
savo pagelbininkėmis.

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN. AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

Teirautis po 6 vai. vak. tele- "MOKYKLOS DRAUG”’ scena. Trys vyria... Vaidina Petras Simanaus- 
fonu CL 7-2148. kas, Vytautas Zdany*, Vytautas Trečioką*. Nuotr. A_ Jaro

CARROL 
Funeral Home

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

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Išplėtė vėžio, širdies ligų ty<

Suprastino balsavimą pastų

74 PROVIDENCE ST.
WORCE8TER, MASS. 
PL 4-4757 PL 4-1149

PETRAS KARALIUS 
savininkas 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balzamuotajam

(BIELIAUSKAS)
FUNERALROME

M. P. BALLAS — Urectorfus 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu VedSjM
440 GRANO STREET 

brooklyn, n. y.
NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD A VĖL 

Brooklyn. N. Y.

8ėth CASINO THEATRE 
210 East 86th 8L • REgent i-C-57 
New York, N. Y. BU 8-0541

Penktadieni, spalio 19 — iki 
Ketvirtadienio, spalio 25, 1962 

Pasakiška spalvota filmą —
“EIN ENGEL AUF ERDEN” 

Romy Schneider, Henri Vidai. M. 
Haagen, Er. v. Thelmann ir kt

"SKANDAL IN ISCHL" 
Ir naujausia Vokietijon mvsIL aptralga

Mtajo* angly kalba Petro 
bažnyčioje pradedamos spalio 
2Ld.7 vaL vak. Pamokslai 4 
tas sakomi vakarais 7:30 vai . * 
Rytais 9 vaL tas tik mišios. 
Misijas ves šv. Kryžiaus vie- 
nuofynomisijonorius kun.Ray- 
mond Conmy, ’ y .

CYO orkestras ruošia baza- 
rą. Jam pasiruošti kviečiami 
spalio 18 d, 7:30 vai. orkestro 
dalyvių tėvai bei rėmėjai susL 
rinkti parapijos salėje.

Lietuvos vyčiai spalio 12-14 
suruošė išvyką *į Lošt Wilder- 
ness Dude Ranch prie Sandis- 
field, Mass. Gėrėjosi kalnais ir 
jodinėjo, arkliais. Išvykoje da
lyvavo apie 30 vyčių.

AkademHciųsica^čiŲdraugo- 
vė ir korp., Vytis spalio 7 turė
jo bendrą sueigą, kurioje tavo 
išrinktos naujos valdybos: A. 
S. S. pirm. fiL M. Lemonaitė, 
A. S. D. pirm. — A. Kubiliū- 
tė; kand. globėja A. Malėnai- 
tė; sekretorė — R. Jokštaitė; 
korp. Vytis pirm. K. Mickevi
čius, tėvūnas U. Kubilius, sek
retorius A. Mockus, iždininkė 
D. Venckutė, korespondentė A. 
Biknaitytė.

A. S. D. ir korp. Vytis spa
lio 27 d. 7:30 v. v. rengia “Bo
hemos Vakarą III’ latvių namuo
se, 64 Sigourney St., Jamaica 
Plain, Mass. Visas apylinkės 
jaunimas nuoširdžiai kviečia
mas dalyvauti.

Parapijos mokyklos mokinių 
tėvai (PTA) spalio 29 rengia 
Country Fair parapijos salėje 
prie E. 7-tos gatvės. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Sodaiietės spalio 20 d. 6 vai. 
vak. ruošia viešą vakarienę 
Stepono Dariaus legionierių 
posto salėje. Įėjimui bilietus 
galima nusipirkti prie įėjimo:

Dail. Irenos Kamantauskie- 
nės parodą globojo Moterų 
klubo Bostono skyrius. Atida
ryme žodį tarė St.. Santvaras. 
L Kamantauskįenė, jos vyrui 
kalbininkui Viktorui Kaman
tauskui mirus, pradėjo domė
tis menu ir jį studijuoti. Yra 
baigusi neakivaizdinį dailės 
institutą. Turi du sūnus ir se
serį.

Balsuokim už jo grupę: MALCOM WILSON į gubernatorius; LOUIS J. LEFKOWITZ 
į vyr. prokurorus; JACOB K. JAVITS į senatorius; John P. Lemenzo į kontrolierius. 
Balsuokite už visus Respublikonų kandidatus EILĖJE "A”

, New York State Republican Party — Ali American Committee, Lithuanian Dlvision

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

Pranciškony vienuolyne
Brooklyne šią savaitę yra re
kolekcijos. Dalyvauja Brookly- 
no, Kennebunkporto, Toronto, 
Bridgeville, Greeno tėvai ir 
broliukai. Rekolekcijas veda 
Tėv. Jonas Dyburys. O.F.M.

Inž. J. Miklovo pranešimas, 
rengiamas Lietuvių Moterų At
stovybės New Yorko klubo, bus 
spalio 20 Apreiškimo parapijos 
salėje ne 6 v. v., kaip anks
čiau buvo skelbta, bet 5 v. v.

Naujp Mėty sutikimą rengia 
lietuvių piliečių klubas, 380 
Union Avė., savo klubo patal
pose. Bilietų galima įsigyti pas 
rengimo komitetą ir valdybą: 
J. Bičiūną, 
A. Zizą, F.
taitį.

Kristaus

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

I - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N. Y. 
TeL: Hlckoiy 1-5220

Karaliaus šventėje 
organizuotai dalyvaus ateitinin
kai ir skautai. Pamaldos bus 
Apreiškimo bažnyčioje 1 vai., 
minėjimas — parapijos salėje 
3:30 vai. popiet. Minėjimą ren
gia New Yorko ir New Jersey 
apskrities Katalikų Federacijos 
valdyba. Paskaitą skaitys St. Išnuomojami 2 kambariai su 
Lūšys. Minėjimas bus spalio 28, virtuve antrame aukšte ir 2 
sekmadienį.

WnHAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

TRYS MOTERYS ii “Mokyklų* draugų“. Vaidina Izabelt Simanau»kier»ė, 
Regina Stirbyti, Jadvyga Navaaattienė. Nuotr. A. Jaro

Moksleivių ateitininkų kuo
pa išsirinko naują valdybą: 
pirmininkas Visvaldas' Gerdvi- 
lis, vicepirm. Jonas Adomavi
čius, sekretorė Laima Minkū-

Puikus^ patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus

J. B. SKALI N S
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-92 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parkvay Statloa)

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

Petro parapijos kle- 
Mindaugo lėtų parodyti visuomenei. Šiais bonijoje. Į pirmą pasitarimą 

metais jis pasirinko J. Kačins- buvo sukviesta visa eilė visuo- 
ko sukurtas mišias. menininkų ir organizacijų at-

Koncertas bus kovo 24 Jor- stovų, 
dan salėje. Mišias išpildys Bel- 
mont Chorai Society ir šv. 
Petro parapijos chorai, Mel- 
rose simfoniniu orkestro vari
nių instrumentų ansamblis ir 
vargonai. Vadovauja Belmont 
Chorai Society dirigentas kom
pozitorius John Bavicchi.

Koncertui rengti sudarytas 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja kun. Jonas Žuromskis. Kiti 
komiteto nariai ir sekcijų va
dovai bus išrinkti kitame posė
dyje, kuris bus’spafio 30, 7:30

INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSKI 

Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
123 E. 7th St, New York 9, N.Y.

Š.m. spalio 20 šeštadienį, į New Yorką 
paskaita atvyksta

110 Wyckoff Are, prie DeKalb Av*. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2813 
Kasa atldara: Penktadieniai* * vai. p.p. 

•eštadleniais iki filmo* pabaigos 
Trefiadien'aia — 12 vai. dienos.
Penktadienį, spalio 19 — iki 
Trečiadienio, spalio 24, 1982 

L. Ganghoferto populiariausia kny
ga — dabar spalvotoj Almoj — 

“DER EDELWEI88KOENIG”
R. Lenz. Ch. HttrMger. A. Hbrbiger, 
O. v. Togni, O.
Ir Mojausla Voklatijoa mtsIL aptralga

i

kambariai su virtuve apatinia- naitė, korespondentė Violeta
Korp. Neo Lithuania šiais me aukšte East New Yorke. Tei- Gerdvilytė, iždininkė Elvyra 

metais iškilmingai švenčia 40 ra-jtis telefonu AP 7-5377. Ragažinskaitė.
f. metų sukaktį. Ta proga rengia

iškilmingą minėjimo šventę
Maspetho lietuvių piliečių klu- ‘7
bo didžioje salėje (69-63 Grand '7- J i'"''
Avė., Maspeth, N. Y.) lapkričio r"
10 (šeštadienį) 7 vai. vak. Bus | .
iškilmingas posėdis.
šokiai, šokiams gros Korp. Neo

® Lithuania Clevelando orkest
ras. kuris atvyksta pilnam 7 
asmenų sąstate.

Sporto žurnalui paremti spa
lio 27, 8 v. v. Lietuvių Atle
tų klube rengiami šokiai ir vai
šės. Groja A. Starolio orkest
ras. Auka 3 dol.


