
' ‘r

Vysk. P. Maželis dar tebelaukiamas 
Pilnateisis narys tėra vysk. Brizgy s

taiką
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eisingumą ir į atsinaujinimą
Vatikano, II susirinkimo atsišaukimas į 
visus — geros valios ir siekiančius tiesos 

Vatikano U susirinkimas dar
bų pradžioje, spalio 20, pasi
rodė su atsišaukimu. Savo for
ma atsišaukimas kreipiamas ne

KARDINOLAI ROMOJE: Joseph Ritter — St. Louts, Richard Cushing— Bostonas, 
Imąn — New Yorkas, James Mclntyre — Los Angeles, Albert Meyer — Chicago.

VFERENCU4 SIŪLYS, TAI KAIP ATSISAKYSI... 
lingtonas iš jos nieko gero nelaukia ir susirūpinęs 
oti jėgą, kad išlaikyty savo pozicijas Berlyne

eigoje šiuo tar- 
a. Bet diplomati- 
asitarimų daug, 
spėliojimų po tų 
mos ateities.
'ASHINGTONAS: 
ė augs iki jėgos

sės aliarmo namie, iš kitos 
vengdamas užsiangažuot nau
jais pažadais.
AMERIKA IR SĄJUNGININ
KAI:

Amerikai tenka eiti savo ke
liu vienai?
Mūsų pagrindiniai sąjungi

ninkai, aiškina C. L. Sulzber- 
ger (NYT), nesialiarmuoja dėl 
Berlyno krizės kaip mes. Net

NYHT) aiškina, 
no politikai, pra- 
rezidento ir lei- 
u, esą įsitikinę, keista — Prancūzija įtarinėjo, 
rizę Maskva di- kad Amerika nepakankamai 
iršūnės per arti- blokuos Sovietus, o dabar ne- 
tį. Krizė gali bū
to, kad į ją at

likti viena prie- 
. Prezidentas ir

tada pavaryti propagandą, kad 
Maskva “viską” padarė taikai 
išlaikyti ...

Nuo to laiko, kada Chruš
čiovas atsistojo valdžioje, jau 
buvo 4 viršūnių konferencijos. 
Paskutinėje Chruščiovo ir Ken- 
nedy konferencijoje Vienoje 
susitarimas dėl Laoso tebėra 
neištesėtas. Dėl to Kennedy ir 
sutiko * kalbėtis, jei Chruščio
vas atvyks, bet tik ne forma
liai.

čionis, bet ir į visus geros va
lios bei tiesą pažinti siekian
čius žmones. Savo turiniu pa- 
ryšknia popiežiaus Jono XXIII 
anksčiau skelbtas mintis ir ypa
čiai šias:
DVASINIS ATSINAUJINIMAS 
— SUSIRINKIMO IR VISOS 
ŽMONIJOS:

Šventosios Dvasios vedami, 
siekiame būdų, kuriais veiks
mingiausia įgalėtume patys at
sinaujinti ir tapt i patikimes
niais Kristaus evangelijos liudi
ninkais ... šių laikų žmonėm 
mes stengsimės pasiūlyti tikrą 
ir pilnutinę Dievo tiesą, kad 
galėtų suprasti ir ją laisvai pri
imti ...

Tikėdami, kad tikėjimas tu
rėtų šviesti skaisčiau ir skaid
riau iš darbų, mes tikimės dva
sinio atsinaujinimo, kuris galė
tų būti ir paskata žmonijos ge
rovei, mokslo išradimam, meno 
bei technologijos pažangai 
didesnei kultūros plėtrai. 
YPATINGAS DOMESYS

ir

Mūsų dėmesys yra nukreip
tas į nužemintuosius, j netur-

tinguosius, į silpnuosius ir su 
Kristumi atjaučiame alkstan
čius, skurstančius, gyvenimo 
tamsybėje paliktuosius—tuos, 
kuriem reikia gyvenimo lygį 
pakelti iki žmoniško lygio .. 
Bažnyčia yra gimusi ne valdy
ti, bet tarnauti ...
TAIKA IR TEISINGUMAS

Pasisakęs labai aiškiai už bro- 
džiuosius dabartinius Bažny
čios siekimusą taikos ir sociali
nio teisingumo. “Bažnyčia šian
dien yra būtinai reikalinga žmo
nijai, kad pasmerktų neteisy
bes ir begėdiškas nelygybes; 
kad atstatytų teisingą gėrybių 
tvarką ir padarytų gyvenimą 
žmonišką.

Atsišaukimas baigiamas pri
minimu, kad taikos siekimas ir 
mokslų pažanga bus vaisingi, 
kai bus suderinti su Kristaus 
palikta morale:
“Mūsų karštas troškimas, kad 

šiame pasaulyje, kuris yra toli 
nuo pageidaujamos taikos dėl 
grėsmės paties mokslinio pažan 
gurno — nuostabaus pažangu
mo — bet ne visada suderin
to su aukščiausiuoju moraliniu 
įstatymu, — taigi, kad šiame 
pasaulyje imtų šviesti Jėzaus, 
Mūsų Išganytojo, didžiosios vil
ties šviesa”.

Pranešimu iš Romos, Vatika- 
, no H susirinkime pilnateisiu 

nariu iš lietuvių tedalyvauja 
vysk. V. Brizgy*. Iš Lietuvos 
atvykęs kan. J. Stankevičius, 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos valdytojas, 
yra tarp vadinamų specialistų, 
kurie turi teisę kalbėti tada, 
kai jie yra paklausti. Kiti du 
atvykę iš Lietuvos, Vilniaus 
Vilniaus vyskupijos valdytojas 
kan. G Krivaitis ir Kaišiadorių 
vyskupijos valdytojas kan. P. 
Bakšys susirinkime negali da-

* lyvauti ir tėra tik privatūs tu
ristai, kol su jais nėra vyskupo.

• Tebedaroma pastangų, kad at
vyktų vyskupas P. Maželis. 
LIETUVOS ATSTOVAS 
BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO 
ATIDARYME

Lietuvos atstovybė prie Šv. 
Sosto praneša: Lietuvos minis- 
teris prie Šv. Sosto S. Girdvai
nis dalyvavo iškilmingoje vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo 
atidarymo ceremonijoje. Jis at
stovavo Lietuvai taip pat au
diencijoje, kurią Jo šventeny
bė popiežius Jonas XXIII su-

teikė ątvykusiom į tą ceremo- ji
niją svetimų valstybių specia- V?
liom misijom, ir kartu su jų ' 
nariais buvo priimtas Jo Emi
nencijos kardinolo valstybės - 
sekretoriaus A. G. Cicognanl.

RAŠTAS ROMOS SPAUDAI j
Diplomatijos šefas S. Lozo

raitis pasiuntė Romos spaudai, 
o taip pat' kai kuriem Bažny
čios susirinkimo nariam ir ita
lų politikam laišką, kuriame 
atkreipė dėmesį:

“Kai kurie laikraščiai, pra
nešdami gandą, esą laukiama 
atvykstant Į visuotinį susirin
kimą vieno Lietuvos vyskupo 
su trim jo diecezijos kunigais, 
pavadino tuos Lietuvos klero 
narius “Sov. Sąjungos katali
kų mažumos atstovais”. Be to, 
skelbiant spaudoje konsilijos 
narių paskirstymą kraštais, vie
ton Lietuvos vardo buvo pa
dėtas Rusijos vardas, lyg Lie
tuvos katalikų Bažnyčios vys? 
kupai būtų Rusijos atstovai”. 
Laiške informuoja apie tikrą 
padėtį ir baigia prašymu nenu
tylėti Lietuvos vardo.

Ar įsiliepsnos Kinijos-Indijos karas?
Spalio 19 ir kitom dienom 

buvo didžiausios kautynės tarp 
|kom. Kinijos ir Indijos pa
sienio kariuomenių. Dalyvavo 
patrankos ir žvalgybiniai lėk
tuvai. Kovos ėjo dviem fron- 
frontais — šiauriniame ryti
niame ir šiauriniame vakarinia
me. Abiejuose frontuose indai 
pasitraukė, ir kinam teko nau
jos, teritorijos, Siauriniame ry-

tiniame fronte kinai reiškia 
pretenzijas į 32,000 kv. mylių. 
Šiauriniame vakariniame į 15, 
000, iš jų jau 12,000 kinų ran
kose.

Indija ir Kinija kaltina viena 
kita. Dabartinėje padėtyje jė
gų persvara aiškiai Kinjios pu
sėje — 3 mil. kariuomenės 
prieš 600,000. Ar karas įsi
liepsnos, ar sustos, iki kinai

rodo jokio dėmesio Berlyno 
krizui.

Šioje krizėje, Sulzbergeris 
mano, Amerika vis labiau tols-

pasak Alsopo, ta nuo savo buvusios taktikos 
jsimą vartoti jė- remtis kolektyviniu saugumu, 
kaip ją geriau- Seato, Cento, Nato lemiamą mo 

Nuo Hiroshimos 
ikų atom. bom- 
o galimybė nie- 
tokia rimta kaip 
imes pranešimu, 
rodo jokio opti- 
ilimas Chrjšao- 
is teigiamai iš- 
o krizę. Ir pats 
najame priduria, 
konferencija to- 

kaip spaudžia 
būti vaisinga.

KINIJOJE: 
srlyno nematyti 
Ėgi pastebi, kad 
iūri tos grėsmės 
dėl kurios yra .. _ _
riausybė. Visuo- ja turi labiau įsijungti į Berly- 
ikis tėra nukrei- no gynimą. Ir prezidento laiš- 
r dėl jos jaudi- kas Adenaueriui minėjęs, kad 
wrence (NYHT) 
galimybės dėl 

mėgina aiškinti 
rojimą ir strate- 
rence, Chruščio. 
“taikinga” infil- 
iu laimi. Laimė- 
r Alžirą. Alžiro 
nto iškilmingai 
namą pažadėtas, 
stro ir pasiskęl- 
> su Kuba prieš 
ičiovas, skelbda- 
rovą prieš kolo- 
crųjų laimi ko- 
ir Berlyno klau- 
kalbėtis, kalbė- 
laimėti ką nors, 
:aru jis neriri- 
■izika jam viską 
damasis jis tuo sybė nedaug vilčių turi dėl jos 
a susirasti dau-

Bellų. N. Y. 
iu, savo spau- 
vengia karinių

• nutylėjo net ir 
ą vykimą į Ame 
»s iš vienospu-

.mentą neparodė vieningumo, 
ir Amerika yra priversta im
tis iniciatyvos bei atsakomybės 
viena. Taip jai teko dėl Kubos, 
taip dabar tenka dėl Berlyno. 
Teko jai imtis inciatyvos dery
bom dėl Berlyno. Dabar pareiš
kė imsiantis atsakomybės net 
ir viena, jei tektų pasipriešin
ti Berlyne ginant Amerikos tei
ses.
AMERIKA IR VOKIETIJA:

Su Vokietija, o tačiau Vokie- 
... tija rezervuota

Amerika dėl Berlyno akcijos 
gali imtis su Vokietijos prita
rimu. W. Lippmann (NYHT) 
ypatingai pabrėžė, kad Vokieti-

Vokietija turėtų skirti didesnį 
biudžetą karo reikalam, nes, 
anot Lippmanno. dabar spren
džiamas ne keno kito, o Vo
kietijos teritorijos likimas. Ta
čiau apsaugos min. Straussas 
pasisakė prieš ypatingą Vokie
tijos kariuomenės pavartojimą 
Berlyno reikalui. To negali da
ryti Vokietija, pasak Strausso, 
nes tai reikštę, kad išsijungia 
trys sąjungininkai, kurie yra 
atsakingi už Berlyno likime. 
NAUJA VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

jei tai patiks Chruščiovui Ranger 5, paleistas į mėnulį
Iš visų ateities spėjimų la- spalio 18, buvo jau vienuolik- 

biausiai kartojama naujos vir
šūnių konferencijos galimybė, kė. Nors raketa veikė puikiau- 
Kaip minėta, Amerikos vyriau-

BOSI MOJI 
RENCIJA

WASHINGTONAS SUSIRŪPINĘS
vinių ginklų. Gandus didino 
maži įvykiai kaip Amerikos lai
vyno manevrai Karibų jūroje, 
Amerikos pasiųsti 12 sprausmi- 
nių kovos lėktuvų į Floridą, o 
taip pat paskutinis Chruščio
vo pareiškimas dėl Berlyno.

Chruščiovas spalio

VVashingtonas savaitgalio me 
tu buvo pilnas gandg ir pa-

tagonas, valstybės departamen

tas įspūdis, kad kažkam ruo
šiamasi. Gandai ėjo, kad vy
riausybė gavusi žinių, jog So
vietai pristatę Kubai ofenzy-

ŠŪVIAI Į MĖNULĮ 
NESISEKA

tas bandymas. Ir jis nepasise-

vaisių. Spėjama, kad Maskva 
norės savo pasiekti, t. y. iš
kraustyti Vakarus iš Berlyno 
naujais pažadais dėl nusigink
lavimo, dėl Kubos nefėmimo 
ofenzyviniais ginkhas, dėl Lao
so. O kai niekas iŠ to neišeis,

šiai, bet neveikė saulinės bate
rijos ir dėl to negalėjo perduo
ti žinių į žemę. Raketa, praėju
si apie 300 mylių pro mėnulį, 
nuėjo į saulės orbitą. Ranger 5 
atsiėjo 15 mil. Per 9 mėnesius 
trečia nesėkmė prislėgė vado
vybę. Kitas mėginimas bus pa
vasarį.

INDIJOS NEHRU skelbia pasitrau
kimą į “patogesnes” pozicijas.

KINIJOS MAOTSETUNGAS skelbia 
vykdąs “apsigynimą”

VATIKANAS II 
IR SENSACIJOS
Susirinkimo darbų. komisijų 

sudarymas ypatingai patraukė 
spaudos dėmesį. Dalis susirin
kimo dalyvių imta vadinti “au- 
tonomistais”, “reformistais” 
Tie vardai teko Prancūzijos, 
Vokietijos, Austrijos kardino
lam. Iš tikrųjų nei tai “refor- 
mistai”, nei “autonomistai”, 
tik pastangos labiau prisiderin
ti prie konkrečių tikėjimo rei
kalų įvairiose geografinėse vie
tovėse. Ta prasme Prane, kar
dinolas Lienart ir buvo pasiū
lęs sudaryti komisijas taip, kad 
jose būtų narių iš įvairių geo
grafinių vietovių. Pereitą sa- * e J _ _
vate b io komisijų 7 buvo Indija kolonizuoja šiaurės Afriką 
išrinkti nariai. Iš 112 išrinktų- J J
jų. vyskupų 56 kaip tik buvo Portugalijos užsienių reik, mi- 
išrinkti atsižiūrint šito siūlymo, nisteris spalio 18 J. Tautose 
Pats popiežius tam pritaręs, aštriai kritikavo J. Tautas ir 
Vysk. Sheenas tokį spaudos rū- atkreipė dėmesį, kad Indija, 
šlavimą į “reformistus” ir kt.. kovojanti prieš kolonializmą, 
pavadino noru sudaryti šen- pati kolonializmą jau vykdo ry

tinėje Afrikoje J. Tautų prie
dangoje. Indijos kariuomenė, 
kuri yra J. Tautų žinioje Kon-

ge, supirkinėja plantacijas ir 
farmas teritorijoje, kurioje ji 
stovi. Paleisti iš kariuomenės 
indai pasilieka Afrikoje. Insi- 
filtravę jau esą apie vienas mi
lijonas.

saciją.
— Graikę ortodoksę bažny

čia spalio 19 paskelbė nedaly
vausianti Vatikano n susirin
kime. f

klausimą jis kelsiąs 
se, jei nesutars su

21 spau- 
Berlyno 

J. Tauto- 
Vakarais.

JUNGTINĖSE TAUTOSE: ...

— Sovietai spalio 19 pasiūlė 
priimti kom. Kiniją į J. Tau
tas. Amerkia mano, kad klau
simas bus atidėtas didesniu bal 
su procentu nei pernai. Pernai 
siūlymas buvo atmestas 48 
prieš 37.

— Amerika spalio 19 pasiū
lė pasmerkti Pietų Afrikos ra
sinę politiką.

— Trisdešimt vektybię pa
siūlė nuo sausio 1 uždrausti

RINKIMAI: KATRA PARTIJA 
DAUGIAU STENGIASI

Gallupo institutas tyrė, kat
ra partija daugiau padarė pa
stangų pritraukti savanorių 
bendradarbių rinkimų akcijai. 
Rado, kad asmeniškai buvo pa
telkti akcijai 1962 rinkimam 
respublikonų 9,700,000 asmens, 
demokratų 8,600,000; pereituo
se rinkimuose buvo respubli- atominių ginklų bandymus, 
konų tokių talkininkų 6,700, Amerikai tai nepriimtina, nes 
000, demokratų 7,800,000. Tai- siūlymas nenumato kontrolės, 
gi dar daugiau savanorių susi
laukė respublikonai. Lėktuve iš Washingtono į

— De Geulle per televiziją 
įspėjo Prancūziją, kad jis pa
sitrauks, jei tauta nepritars jo 
projektui rinkti prezidentą tie
sioginiu tautos balsavimu, o ne 
per partijų ir parlamento tar
pininkavimą. Balsavimai spalio 
28.

— Italijoje, Ostijoje, prie Ti-
yo įgulas vakarų Berlyne, tai bėrio žiočių rasta sinagoga iš 
tik kaip J. Tautų kariuomenės pirmo amžiaus po Kristaus. Tai 
dalis, bet tada valcarg Berlyne bene seniausia.
turinti būti ir SorMy tariu.- _ |mBi, kOTOSe „ Wnais

_____ neteko 2 helikopterių. Kiek fu-
vusių, neskelbia, tik sako, kad 

— Angliioe min. pirm. Mac- “nuostoliai dideli”.
millanas atvyksiąs pas prezi- — U. S. Ntw»
dentą Kennedy dar prieš Chruš Atstovų Rūmų pirmininkas Mc 48:42, dabar 46:43 Browno nau no jas uftišti priegalvėliu. Du-
čiovą. O Chruščiovas galįs te- Cbnnackas neslepia savo pa- dai. Spėjama, kad rinkimų me- rys staiga atsidarė ir stiuarde
vykti lapkričio gruodžio mėn. žiūros, jog prszidentas esąs tu gali būti 46:46. Kad Nlxo- sė iškrito iš IMB^šdų Mkl-

per švelnus derybose su Sovle- nas laimėtų, jis turi gauti 20 flo. Antrą Stiuartai Mitriai
suspėjo sučiupti.

Lapkričio 7 atvyksta Adenau- 
eris.

b>Mj-Rb—------

— Kalifornijoj* opinija dėl Providence, R. I., spalio 19 
Nizono ir Browno per vieną stiuardesė pastebėjo, kad at

rašo, kad mėnesį kiek pasikeitė. Buvo sarginės durys braška, ir mėgi-
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Suvalki- 
vilkaviš-

dar nepamiršo nė pa- 
“Kur bakūžė

Internacionalinis siekimas už
valdyti pasauli nėra istorijoje 
naujas ir, tur būt, ne paskuti
nis, jei atominiai ginklai ir tau
tų bei rasių suartėjimas nepri
vers baigti su pastangom vie
nai kuriai tautai valdyti visą 
pasauli. Tai vadinama imperia
lizmu ir kolonializmu. Bolševi
kai. veržliausi ir įžūliausi nau
jų laikų imperialistai, tuos sa
vo siekimus pagrindžia komu
nistine doktrina. Tačiau iš is
torijos faktų" ir gyvenimo pa
tirties labai aišku, kad kiek
vienas ' imperializmas ar kolo
nializmas, kokia idėja jis bebū
tų pagristas, visada rėmėsi ir 
tesiremia vienos tautos vyravi
mu arba nacionalizmu.

Rusu vardas tarptautinėje ir 
lietuviškoje spaudoje dažniau
siai pridengiamas “komunistų”, 
“bolševikų”, “raudonųjų” pava
dinimais, o pats kraštas — 
“Sovietų Rusija” arba labai daž
nai tik “Sovietų Sąjunga”. To
kie pavadinimai nukreipia dė
mesį tiktai į bolševizmą, kaip 
nežmonišką, prievartinę, dik
tatūrinę valdymo sistemą. Tuo 
tarpu bolševikinėje diktatūroje 
yra ne vienas, o du siekimai: 
vienas internacionalinis ir ant
rasis nacionalinis.

jo kilę iš tų 
jos apylinkių, kurias 
kietis rašytojas Antanas Vai-

Jėga didesnės tautos niekas 
nesistebi. Ji nė neslepiama. Ne
sislepia nė bolševikai rusai su 
savo persvara prieš mažesnes 
tautas. Tenka stebėtis tiktai 
tais lietuviais mulkiais, — ki
taip jų pavadinti nė negalima, 
— kurie teberašo apie “Tary
bų Lietuvą”, “Lietuvos vyriau
sybę”, “lietuvių socialistinę 
statybą ir kūrybą”. Iš to taria
mai lietuviško pamušalo vis la
biau ir labiau prasikiša rusiš
kos meškos kailis ir dantys. 
Lietuva ne tiktai kaskart dau
giau rusų apsėdama, bet inten
syviai ir rusinama: per įstaigas, 
spaudą, mokyklas, visą bolše
vikinę tvarką ir gyvenimą.

lt BAKŪŽĖS SAMANOTOS
Kun. Prano tpstamlęo (Re v.

Francis Snakauskas.kaip jis 
rašosi), veltui ieškotum lietuvių 
kunigų, vienuolių ar misiono
rių sąraše (Elencbus 1961). Jo 
pavardės ten nėra. Vargu jis 
buvo kam ligi šiol girdėtas, nes 
17 metų jo tesiklausė Sudano 
negrai ir 6 metus Kenijos juo
dukai. Per tą laiką nesutiko 
nė vieno lietuvio, išskyrus gan
drą, kuris žiemomis pasiekia 
pietų. Afriką, bet vasarą suka 
lizdą Lietuvoje ... ant sama
notos bakūžės. Ir kun. P. §pa- 
kauskas 
dainuoti

rėio ir išsiplėtė į pavergtuo- pagalvoji 
sius kraštus. Yra gerai žino
ma. kaip Stalinas 1945 gegužės 
24 Maskvoje diplomatų pobūvy
je kėlė taurę už “rasų perga
lę” kare ir tarė: “Aš pirmiau
sia geriu į sveikatą rasų tau
tos, kuri yra pati svarbiausia 
iš sudarančiųjų Sovietų Sąjun
gą. Rusai joje yra vadovauja
ma jėga”.

MOTINA MELDĖ VAIKŲ
§v. Juozapo misionorių vie

nuolija nėra dar sena, net pa
lyginus su žmogaus amžiumi. 
Ji dar tik artėja prie šimto 
metų. Buvo įsteigta tiktai 1866 
kovo 1 Mill Hill, prie Londo
no. Steigėju buvo kun. Her
bertą Vaughan, vėliau West- 
minsterio kardinolas. Jis suma
nė steigti misionorių kolegiją, 
kuri kunigus ir broliukus ruoš
tų tik misijom. Kai pirmąją ko
legiją atidarė Mill Hill, buvo 
tik vienas kunigas, vienas stu
dentas ir vienas idealas — Die
vui grąžinti žmones. Ir tas 
idealas buvo motinos išmelstas.

Pasaulis šląodfen mvfevv ne 
dėl to, kad jį raižo greitieji 
sprausminiai lėktuvai, kurie 
per keliolika valandų perskro
džia tūkstančius myliu ir išme
ta kitoje.žeęrts.
dėl to, kad kiekvienojevieto
je ir visai nelauktai gali sutik
ti — tietevį jei mūsų būtų ke
lios dešimtys ar šimtai milijo
nu, ir dar neužtvertų geležinės 
tvoras, nesistebėtum sutikęs 
lietuvi ir dykumoje. Bet kai 
lietuviškai užkalbina 23 metus 
prabuvęs Afrikos dykynėse ir 
džiunglėse, netenki kvapo ir 
_ _ i -— kokia dar dides
nė staigmena gedėtų ištikti? 
Tikrai, toks mažas yra šis pa
saulis ir tokia plati jame lie
tuvių giminė!

čiulaitis aprašę dailiuose savo 
pasakojimuose “Kur bakūžė 
samanota”. Tėvas jau miręs, 
motina dar gyvena, žengianti 
jau devintą dešimtį metų. Giįž- 
damaš iš misijų atostogom, ne 
dažniau kaip kas aštunti metai, 
tiktai su motina hetuvi&u žo
džiu ir apsikeičia Ir ne čia 
Amerikoje, o Anglijoje, prie. 
Londono. Anglijon tėvas pabė-^ 
gp nuo rasų mobilizacijos- 
(1904):. paskui atsivadino žmo-: 
ną Išaugo nemaža šeima. Vie
ną sūnų davė Afrikos misijom.

Rusiškasis nacionalizmas yra 
labai ryškus nuo pat bolševi
kų revoliucijos pradžios (1917 
metų). Jau tada nebuvo norima

IŠ ŠV. JUOZAPO DR-JOS
Kun. Pr. Špakauskas yra šv. 

Juozapo draugijos misionorius. 
Ta vienuolija plačiau yra ži
noma kitu dar savo vardu — 
MH1 Hill Missįenaries. Jos tiks
las yra tiktai užsienio misijos. 
Centras — Mill Hill, prie šiau
rinio Londono, o provincija— 
visas pasaulis. Taip tie tėvai 
vienuoliai ir sako: “Our Pro- 
vince — The World”.

Suvalkietis, bet jau Anglijo
je gimęs, augęs ir mokslus iš
ėjęs, kun. Pr. 'špakauskas bu
vo įšventintas prieš pat antrą
jį pasaulinį karą — 1939 lie
pos 7. Uždarame voke gavęs 
paskyrimą, netrukus iš Port 
Saido uosto, prie Sueso kanalo, 
iškopė į Afrikos krantą ir pro 
Egiptą pasiekė Sudaną. Ten 
nuošaliai praūžė antras pasau
linis karas, ten pragyveno ir 
pokario šaltąjį karą ligi 1956
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< TQO.QQO žmonių gyvena taip 
primityviškai, kaip jų senolių 

' senoliai prieš -2000 metų. Di
džiai laisvi, jie tenori auginti 
gyvulių bandas ir būti palikti 
vienuivieni”:
. “Kita misionoriam problema 
— tai šiaurinio Sudano muzul- 

L monai, kurie siekia vyrauti vi- 
Csame krašte, įskaitant ir pieti- 
t ni1 Sudaną su 2.500,000 pago- 
L < nių ir 196.000 katalikų bei ki- 
l tų krikščionių visame krašte. 
L Jau ligi šiol buvo kiek viešo- 
Į jo priešiškumo Bažnyčios augi-
: mui, o dabar susiduriama dar

su vyriausybės pasipriešinimu 
ir abejingumu vietos kilčių va-

Eliza Vaughan savo namų 
koplytėlėje kasdien praklūpo- 
davo valandą prie švenč. Sa
kramento, prašydama, kad Die
vas duotų jai daug vaikų, ku
riuos ji galėtų vėl Jam sugrą
žinti. Ji išprašė “prietaringą” 
vaikų skaičių — 13. Iš 5 duk
terų buvo 4 vienuolės ir iš 8 
sūnų — 6 kunigai: vienas kar
dinolas ir arkivyskupas, šv. 
Juozapo vienuolijos steigėjas; 
du vyskupai — Sydnėjaus Aus
tralijoje ir Manchesterio Ang
lijoje; vienas pamokslininkas 
jėzuitas; vienas benediktinų 
abatas, ir vienas, Kenelem, į- 
steigė savo ordiną, bet tokį 
griežtą, kad jis vienas tegalė
jo jame būti... S.S.

“Tas kliūtis yra sunku 
galėti. Pasisekimo daugiau 
Šliaukiama, įsteigus mokyklas, 
— ir Čia yra viltis, — bet 
švietimo ministerija visas kata
liku misijų mokyklas ima savo 
žinion. Nėra lengvo sprendimo; 
reikalinga kantrybės ir maldos’

KARŠTIS DYKYNĖJE

Kai kun. Pr. špakauską pa
klausiau, kokį jam padarė įspū
dį, pirmą kartą atsidūrus mi
sijų krašte — Sudane, jis at
sakė tik dviem žodžiais: karš
ta ir primityviška. Nuo saulės 
visą laiką reikia ieškoti pavė
sio, o Sudane jo maža — tik 
krūmai ir kaitra. Vietos žmo
nės nepažįsta beveik jokios ci
vilizacijos. Gamta nesiskiria 
nuo žmogaus, žmogus — nuo

gamtos. Pripratusiam-prie aukš
tesnės civilizacijos, pradžioje 
labai sunku. Paskui pripranti. 
Bet reikia būti labai budriam, 
kad nežūtom dėl kokio visai 
mažo nieko.

— Kaip prieinate, prie tų 
primityvių žmonių, tų juodu
kų —» paklausiau.

— Iš pradžių nė nesisten- 
giam. Mokom geriau tvarkytis, 
geresnius įrankius pasigaminti, 
statydintis namus, imtis amatų. 
Taip praeina 3 ir 4 metai, net 
daugiau. Vaikai ansikrikštija, o 
tėvai tik po kelerių metų’ Pa
mažu susidaro krikščionių bū
relis ir tada jau per jį veikia
me. Siekiame kibs gentis.

— Keliauti sunku?

— Jokio kelio dažnai nebū
na. Jojam arkliais, brendame, 
plaukiame laiveliais. Viską su 
savim reikia imti, kraute apsi
krauti: drabužiais, maistu, įran
kiais, apsaugos priemonėmis. 
Kitaip neišsiversi. Tam pasi- 
ruošiame dar studijuodami.

metų. Bet Sudane niekada ne
buvo šalta ir nė kiek neleng- 
viau ir nesaugiau, kaip karo 
fronte.

GYVULIAI IR RAMYBĖ
Sudaną kun. Pr. špakauskas, 

savo vyresniųjų įsakymu, pali
ko tais metais, kai Sudanas bu
vo paskelbtas nepriklausoma 
respublika (1956). Ligi to lai
ko buvo valdomas anglų ir 
egiptiečių bendru susitarimu. 
Kas čia pasikeitė? Tėvų juoza- 
piečių paskelbtoje jų misijų 
apžvalgoje rašoma:

“Jei jūs galvojate, kad pio
nierių darbas pasibaigė ir te
tinka istorijos knygom, tai tu
rėtumėte aplankyti Mill Hill mi
siją Kodoke (Vietovė yra prie 
Baltojo Nilo, jo ištakų, pieti
niame Sudane. S.), čia apie

Sovetskaja Litva, rusų oku
pantų ir kolonistų oficiozas 
Lietuvoje, antai, dar liepos mė
nesį paskelbė įsakymą, kad bū
tų sudarytos atskiros grupės 
mokyklose. Universitetuose jau 
anksčiau buvo lygiagretės ru
su ir lietuviu katedros (dėsto
mi dalykai). Vidurinėse mokyk- 

pripažinti nepriklausomumo nei lose Rusiškose) lietuvių kalbos 
vienai tautai, kuri bet kada pri- mokytis jau neprivaloma. Vi- 
klausė caristinei Rusijos impe- sa reiškia, kad metai po 
rijai. Gudijos ir Ukrainos ne- metų vykdomas vis spartesnis 
priklausomybė buvo užgniaužta, Lietuvos rusinimas.
Gruzijos nepriklausoma valsty- Ir šiem Lietuvos okupantam 
bė ginklu užimta, vestas karas dar norima šypsotis, talkinih* 
prieš Suomiją. Pabaltijo vals- kauti, su jais bendrauti. Čia 
tybes ir Lenkiją. Po antrojo nebe “lietuviško” komunizmo 
pasaulinio karo rusiškasis na- problema, o lietuvių tautos ra
cionalizmas dar labiau sustip- sinimo, jos žudymo. -

SIMAS SUŽIEDĖLIS------ visuomenines klSaudas, idant 
“tėvas nebūtų dusinamas, kaip 
gaidys”. Bet nepritiko istorikui 
būti netiksliam. St. Konarskis 
gerai pažino senąją Lenkijos 
konstitucinę tvarką. Jis rinko ir 
leido Lenkijos įstatymus bei sei
mų nutarimus * (konstitucijas). 
St. Konarskio rūpesčiu 1732- 
1739 buvo ^.išleisti šeši tomai 
įstatymų rinkinio, pavadinto 
Volumina legum. Istorikai ir 
dabar naudojasi tuo vertingu

ta, kuri tariasi ginanti respub
liką, gindama savo nevaržomą 
laisvę.

Be abejo, ji gerai valganti ir 
gerianti, — vadinasi yra turtin
ga, — bet ar nereikėtų prisi
minti graiką valstybininką Tu- 

norėjęs geriau 
būti elgeta pratariusioje res
publikoje, negu turčius — nu
skurusioje”. Respublikos seimų 
netvarka alinanti kraštą, ken
kianti visiem. Seimuose nutari-

lęs Dovydas Braunai, vokiško 
kilimo lenkų bibliotekininkas 
ir Lenkijos parlamentarizmo' 
tyrinėtojas. Savo tyrinėjimus 
išdėstė veikale apie Lenkijos 
valdymosi teisinius pagrindus 
(De iurium regnandi fundamen- 
talium Regni Poloniae, 1722). 
Braunas pirmas durstelėjo pirš
tu į Sicinskį, kaip liberum ve
to pradininką, traukdamas jį iš

Anot St Konarskio, “Dievas 
juokiasi iš mirtingųjų, kurie 
perdaug baiminasi” (Deus ri- 
det, si mortalis ultra fas tre- 
pidat).

Nesibaimindamas nei masko
lių na savųjų bajorų, St. Ko
narskis antruoju didesniu savo kididą, kuris 
veikalu jau iš pagrindų kūlė 
prastą seimų tvarką. Nurodė 
ir priemones, kaip netvarką rei
kėtų šalinti (O skutecžnym rad

kun. Konarskio nieko neimam, 
o jis mums, šlėktai, atima lais
vę”. Tai buvo atsiliepimas į 
vieną nedidelę jo knygelę ir 
stambesnį veikalą, kur jisai be 
pasigailėjimo taršė liberum ve
to. i '

Savo pirmąjį publicistini vei- 
kaliuką St. Konarskis parašė 
dviejų asmenų dialogu. Buvo 
pavadintas “Valstiečio pasikal
bėjimas su savo kaimynu” 
(Rozmowa Zemianina ze Sąsia- spcsobie, 1760-1763). Šiam vei-

LEGENDA IR FAKTAI

(8)

Konarskis nurodo, kad jisai

St Konarskis sakosi, ligi

lį. Netiesioginiai dar patarė ne

kuria kišasi i vidaus reikalus.

girnai: visa pikta darosi dėl 
netikusios ir iškreiptos pasita
rimų formos (ex mala consi- 
liorum forma).

tyti tą visuomeninio gyvenimo tas Romai. Vieną skundą buvo aplenk-
opą.

Pirmasis tos žaizdos prisilie
tė Stanislovas Kanrickis, rašęs 
apie būtiną reikalą taisyti rea

gavęs ir Lenkijos primas Gntez- Maskvos mestą Eridės obuo- 
no arkivyskupas Vladislovas 
Liubienskis. Tame savo skun
de lenkų bajorai rašė: “Mes iš

vartoto posakio tikrumą: "Ni- 
hil ėst ab omni parte bestus”. 
Atseit niekas visais atžvilgiais

veto. Stanislovas

nistinėje Lenkijoje, be to, at
rinkti ir valstybės lėšomis iš
leisti St. Konarskio raštai 
(1955), kuriuose jis išpurto se
nosios aristokratijos nuodė
mes.

Volumina legum prasideda
tur būt, pas D. Brauną arba iš- pirmuoju Lenkijos seimu Visli- 
likusį žmonių pasakojimuose, coje 1347 metais. Taigi, trimis 
Pradžioje nebuvo nė tikras, jei- šimtais metų prieš Vladislovo 
gu rate: “Man rodos, Sicins- Sicinskio laikus. Sekdamas sei- 
kis, Upytės atstovas, savuoju mą po seimo, St Konarskis ga-

Čičinskas

-■

publikos santvarką (De ordi-
STANISLOVAS KONARSKIS r®Publlca- 170^‘ 

buvo Lenkijos pijorų provind- .’ eja’ .ne^SJX * 
r r niu visuomenes sluoksnių. Au-jolas (1741) ir jų mokyklų re

formatorius. Mokslus buvo ėjęs 
Italijoje, lankęsis Prancūzijoje, 
Olandijoje ir Vokietijoje. Pasi
ruošė rimtu ir pajėgiu pedago
gu. gerai pažino kitą kraštų 
santvarką ir mokyklų sistemą. 
Pijorų mokyklom Lenkijoje ir 
Lietuvoje davė nauią kryptį ir 
programą. Ji be kitko reikala
vo gerai pažinti savo kraštą, 
jo praeitį ir dabartį. Mokyklo
se buvo vaidinami seimai bei 
seimeliai, karalių rinkimai, teis
mų posėdžiai. Atkreiptas dėme
sys į seimų irimą, kaip valsty-

toriaus mintys buvo žinomos dem, 1732). Kiek labiau prasi- kale išplėsti ano pokalbio tei- mai turėtų būti priimami bal- pas Jeronimą Kochowskį, kara- ^vo
............................ " liaus Jono Kazimiero kroniki- w ™isų mzais

.... dar papildytas (1952). Komu-mnką, radęs, jog seimas vienu F K 7 
balsu (unius contradictionis) 
nutrauktas 1652 metais. Tai te
są. Bet Kochowskio metraščiuo
se (Annales 1683-1698) Konars- 

ti^s^^toVa7XvanIJdiš^i ^raužaties- nebėjo rasti Sidnskio pa-
yienas atstovas savanauoissai vardės. Atstovas prieštarauto-
būtų seimą suardęs. Buvusi tei- St. Konarskis tais dviem ra- . 
sė su savo reikalu įsiterpti Šimais stipriai išvanojo bbe- J 
(ius intercedendi), bet turėjęs nnn veto, bajorų suvivaliavimą 
Imti ir kitų pritarimas. Veto ir Maskvos rusų tarpininkavi- 
teise pirmas pasirėmęs Upytės mą bajorijos kivirčam. Rusija 
atstove Sidnskis, davęs pras- tą savo teisę, padiktuotą Neby- 
tą pavyzdį kitiem. Nuo 1663 liajame seime, budriai saugo-

tik nedaugeliui, nes St Kar- trynęs žemdirbys, su kuriuo St 
wickio veikalas išspausdintas Konarskis sutapdo save, švie- 
tiktai po pusantro šimto me- ga kaimyną, besiruošiantį vyk
tų (1879). Priežastis buvo ta, ti į 1733 stirną Varšuvoje. Kny- 
kad bajorai širdo ir jaudinosi, gėlė buvo parašyta paveikti to 
jei kas užkliudydavo jų laisvę, seimo atstovus, kad žiūrėtų 
Kritikos žodis jiem buvo ne valstybės labo, nebesigriebtų 
mažiau skaudus, kaip ano me- tiberam veto ir nesurištų ka- 
to didysis maras (1708-1711). raliui Anglistui II rankų Jis 
Griebdavosi net grasinimų. Kai turįs teisę savo nuožiūra pa- 
kurie autoriai, bandę pasekti rinkti hetmonus, kurių vietos 
St Karwickiu, bet nelaikę už- buvo laisvm Lietuvoje ir Len- 
antyje rankraščio, buvo pri- kijoje. Maskva buvo primetus! 
versti išpirkti savo knygeles ir Nebyliajam seimui (1717) rti- 

Kės negalią, sukeltą liberum kalarimą. kad aamenn mk*-
Konarskis Stanislovas Konarskis iM- tom P»»igom tebūtų skinant 

griežtai pasisakė prieš tą ardo- skyrė iš kitų drąsa pasakyti tie- s®im®- 5^°*
mąją seimų pabaisą ir krašto są, nebijodamas užsitraukti kie- ^anJ ir šatimnkam kivirčy- 
nelaimę. Tik jis nebuvo pirma- no nors nemalonės. Už tai bu- “f se^a^ . St Konars- 
sis nei paskutinis, ėmęs krapš- vo apšauktas eretiku ir įskųs- no^®)°’ bajorai susi-

sų dauguma (pluritate vocum). 
žalinga ir neteisinga paisyti sa
vanaudiško įnorio, išreikšto vie
no prieštaraujančio asmens, ku
riuo pirmas buvęs Upytės ba
joras, pasimiręs dėl sąžinės

metų labai jau palaidžiu veto jo, samdydama seimam rėks- X

“S VėHau fr i“® no- pirmasis, suardęs seimą savuo-
maT^V^US ^“„a^TriU^ istorini bei pubU- ju veto lib^rtmuto. TMrttnd,-

savo tėvynės be jokios atodai
ros ir sąžinės. Antai, dar ro
mėnas Ciceronas pastebėjęs: 
“Stoikam uždusinti tėvą, yra 
tas pats, ką užmušti gaidį”. 
Taip savo pareigas suprantą

««««« cistai iau a P®4*®8 P0®^ mas priešingai, Stanislovas Ko-Unvtė^baim? Sdnskį, kaip plonąjį narskis patvirtino jo paties pa

cinskį, kurio grabą dengė be- rae 
veik šimto metų dulkės. Tik ir Stanislovui Konarskhd, vfe- 
čia St. Konarskis ne pirmasis nuoliui ir pedagogui, visai pri- 
prisilietė SidnsUo lavono. tiko būti rūsčiam ir susirūpi* 

Grabo lentą jau buvo atkė- nusam gydyti asmenines bei
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Jaunimas studijose
Stud. ateitininky studijų dienos N. Yorke

Rytinio pakraščio studentai 
ateitininkai spalio 12-14, Ko
lumbo dienos šventėje, buvo 
susirinkę New Yorke studijų 
dienom. Dalyvių buvo iš Bosto
no, Brocktono, Norwoodo, Put- 
namo, Worcesterio, Hartfordo, 
New Londono, Patersono, New 
Yorko, Elizabetho, Philadelphi- 
jos, Baltimorės ir kitų rytinių 
vietovių; viso apie 50. Nema
žai buvo svečių — lietuviškojo 
akademinio jaunimo. Posėdžiai 
ir paskaitos buvo Maspetho lie
tuvių parapijos naujoje salėje, 
koncertas — Grand Paradise 
Brooklyne.

Jaunimas tarp priešybių
Studijų dienų pagrindine te

ma buvo pasvarstyti tas prie
šybes ir preištaravimus, tarp 
kurių yra atsidūręs mūsų aka
deminis jaunimas. Pirmoji įva
dinė paskaita buvo dr. Jono 
Griniaus, svečio iš Europos. 
Jisai kalbėjo apie šių dienų 
priešybes kultūros sampratoje 
ir kūryboje, iškeldamas, kas y r 
tikrai žmogiška bei krikščio
niška ir kas žmogų sudrums
čia bei nužemina, nors ir va
dinama kultūros vardu. Po pie
tų Vaidevutis Mantautas, šv. 
Kryžiaus jėzuitų kolegijos Wor- 
cesteryje profesorius, kalbėjo 
tema “Mes ir sekuliarizuotas 
Amerikos pasaulis", nurodyda
mas i reikšmę krikščioniškųjų 
dorybių bei idealų jaunimo ug
dymuisi ir pavojus nemorali
nės aplinkos. Tos dienos pas
kutine paskaita buvo inž. Al
gio Gečiausko nušvietimas 
skirtingų pažiūrų ir elgsenos 
lietuvių ir amerikiečių tarpe.

Mene ir šokyje
Penktadienį, spalio 12, vos 

suvažiavus, vakare buvo susi
pažinimo linksmavakaris Mas
petho lietuvių parapijos salėje. 
Šeštadienį, spalio 13, Grand 
Paradise salėje susirinkta vaka
ro koncertui ir šokiam. Kon
certo programą atliko jaunieji 
menininkai. Pianistė Anelė 
Kaulinytė išpildė Beethoveno ir 
Glazunovo kūrinius, bekylanti 
solistė Violeta Bendžūitė pa
dainavo ariją iš “Cavalleria 
Rusticana” ir pora dainų, smui
kininkė Brigita Pumpolytė pa
grojo Mendelsono ir Saint 
Saens kūrinius, Algis Žemai
taitis paskaitė Maironio “Šatri
jos kalną” ir “Čičinską". Pro
grama buvo brandi, gerai at
likta. Jauni talentai ryškūs, to
li pažengę, pribrendę jau di
džiajai scenai. Tik muzikos kū
riniuose ir dainoje galėjo būti 
daugiau lietuviškų kūrinių, o 
publikoje — daugiau vyresnių
jų. Kaip iškelsime mūsų talen
tus. jais nesidžiaugdami? Tik 
šokiais? Tada salė jau buvo pil
na ...

Bažnyčioje ir agapėje
Sekmadeinį, spalio 14, studi

jų dienų dalyviai ir New Yor
ko ateitininkai dalyvavo 11 va
landos iškilmingose pamaldose 
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo 
naujoje bažnyčioje Maspethe. 
Sumą aukojo ir apie Amerikos 
lietuvių veiklą praeityje ir da
bartyje kalbėjo prel. J. Balko
nas. Per visas studijų dienas, 
kurios telkėsi jo vadovaujamo
je parapijoje, pajausta maloni 
ir nuoširdi prelato globa ir pa
rama.

Po pamaldų parapijos salė
je buvo agapės pusryčiai, pa
ruošti New Yorko sendraugių 
ir studenčių. Dalyvavo apie 
šimtinė jaunimo ir vyresnių
jų ateitininkų.

f Norite geros — meniškos fotografijos į
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

i Jvalrlų progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, poouvių Ir j
I pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums ' 
t geromis sąlygomis padarys Z

FYT. MAŽELIS
i 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
t Tel. HYacint 7-4677 I

Tarp dviejų kartų
Sekmadienio popietėje studi

jų dienos užbaigtos Kęstučio 
Kudžmos paskaita, kurioje jis 
nagrinėjo dviejų kartų — jau 
nosios ir senosios — priešybes, 
nurodęs, kad natūralu, jei skir
tumai yra, ypač dabartinėje ap
linkoje, kuri senesnei kartai 
yra visai svetima, bet lietuviš
koje visuomenėje yra bendrų 
siekimų, kurie visus jungia; 
pagaliau jaunimas bręsdamas 
ima suprasti, kad jos tariamas 
naujoviškumsa, gi vyresniųjų 
kritika yra psichologinio, o ne 
principinio pagrindo.

Studijų metu taip pat buvo 
rytinių studentų ateitininkų 
draugovių posėdis, kuriame bu
vo aptarti naujų mokslo metų 
veiklos planai.

Studijų dienų posėdžiuose 
pirmininkavo stud. Gediminas 
Trimakas, sekretoriavo stud. Li 
cija Baškauskaitė. Dalyvavo ir 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
pirmininkas Egidijus Užgiris, 
kuris toliau studijas tęsia Har
vardo universitete. Didelę ruo
šos naštą nešė stud. R. Gedei- 
ka. Nevv Yorko studentų at-kų 
draugovės pirmininkas.

Reikia pasidžiaugti, kad Nevv 
Yorko, Bostono, Philadelphijos 
ir Baltimorės draugovių suruoš- 

Inukelta į 8 psl.i

BALFO SEIMO REZOLIUCIJOS BALTLMOR.ĖJE
Balfo vienuoliktasis seimas, 

įvykęs 1962 spalio 13 Baltimo- 
rėje, aptaręs veiklą, atliktus 
darbus ir ateities planus, pri
ėmė šias rezoliucijas.

1. Seimas prašo direktorius 
nešti Balfo idėją i viešąjį lie
tuvių gyvenimą: į spaudą, ra
diją, liet, suvažiavimus ir įvai
rias sueigas. Seimas prašo di
rektorius ir valdybos narius da
lyvauti Balfo veikloje, jų orga
nų posėdžiuose, o negalint į 
juos atvykti, deleguoti savo į- 
galiotinius.

2. Seimas taria, kad Balfas 
ir toliau ryžtasi šelpti Europo
je likusius ir emigruoti negalin
čius lietuvius, bet ypatingą dė
mesį kreipia j okupuotoje Lie
tuvoje, Sibire ir Lenkijoje 
vargstančių lietuvių šelpimą. 
Tiems uždaviniams atlikti Bal
fo seimas kreipiasi į viso lais
vojo pasaulio lietuvius prašy
damas ir toliau remti Balfo dar
bus aukomis. Balfas laukia au
kų ir talkos kaip iš paskirų

STUDENTAI ateitininkai ir jų draugai uždaromam studijų dienų posėdyje spalio 14 Maspetho lietuvių parapijos salėje.
Nuotr. V. Maželio

KAIP ROJUS MIZARA SUNIEKINO SAVO DRAUGI VELIONI K. VIDIKĄ
Komunistine etika ir moralėKazimieras Vidikas, buvęs il

gametis komunistinės “Laisvės” 
redaktorius, grįžęs į jaunų die
nų katalikų tikėjimą, mirė lie
pos 21 Brooklyne, aprūpintas 
Sakramentais ir palaidotas iš 
Angelų Karalienės bažnyčios 
liepos 24. Prieš mirtį kun. Vyt. 
Pikturnai įteikė trumpą savo 
gyvenimo aprašymą, angliškai 
pavadintą “My autobiographi- 
cal memoranda". Tasai jo pa- 

tautiečių. taip ir iš lietuviškųjų 
organizacijų.

3. Seimas apgailestauja, kad 
daugumas buvusių Balfo stipen
dininkų stovi nuošaliai Balfo 
darbų ir prašo juos ateiti tal
kon Balfui savo aukomis.

4. Jei dėl pasikeitusių sąly
gų pasidarytų neįmanoma tęs
ti lietuvių šelpimą Vokietijoje 
ligšioliniu būdu, tai Balfo cent
ras įgaliojamas šalpą tęsti in
dividualiai.

5. Turint galvoje, jog koor
dinuota šalpa yra efektingesnė 
ir jos administravimas pareika
lauja mažiau išlaidų, ir žinant, 
kad Balfas iki šiol savo neša
lišku ir vieningu darbu yra už
sitarnavęs daugelio lietuvių pri
tarimo, prašo visą lietuvių šal
pą centralizuoti Balfe. Seimas 
piašo neorganizuoti atskirų 
iondų šalpai, o esančius koor
dinuoti savo darbus su Balfu.

6. Seimas dar kartą kreipia
si į visų lietuvių koiomjų kul
tūrines ir politines organizaci
jas prašydamas Baisiojo Birže
lio Įvykių minėjimų ruošima už
leisti Baitui ir jų metu surink
tas aukas skirti okupuoto) Lie
tuvoj ir Sibire kenčiantiems 
lietuviams scltpi.

7. Seimas paveda Centro i- 
staigai tarpininkauti nominuo
tų siuntinių pasiuntimui.

o. Seimas paveda valdybai 

sipasakojimas buvo išspausdin
tas Darbininke (rugpiūčio 17- 
31). Kiek teko patirti, žmonės 
labai domėjosi, nes Vidiko žo
džiuose matė nuoširdi atsiver
tėli.

Vidiko tas pasakojimas, be 
abejo, negalėjo patikti dabar
tinei komunistinės “Laisvės” re- 

ištirti galimybes sumažinti iš
laidas Muencheno įstaigos ad
ministracijai.

9. Seimas kreipia valdybos 
dėmesį į reikalą šelpti ir Ame
rikoje vargstančius lietuvius.

10. Seimas apgailestauja, kad 
prelegentu pakviestas dr. J. 
Grinius neturėjo progos seime 
kalbėti.

11. Seimas reiškia nuoširdžią 
padėką Balfo uoliesiems veikė
jams skyriuose ir tiems pavie
niams veikėjams, kurie dirba 
ten. kur nėra skyrių ir gausiai 
papildo Balfo lėšas. Seimas 
linki jiems nepavargti kilniame 
šalpos lėšų telkimo darbe.
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JOKŪBAS IR ONA ADOMAIČIAI

dakcijai. Ypač skaudžiai nudie
gė Rojų Mizarą, su kuriuo ve
lionis drauge dirbo ir beveik 
iki pat mirties palaikė asme
niškus ryšius. Rojus Mizara sa
kosi nežinojęs, kad K. Vidikas 
jau seniai lankė bažnyčią, ir 
dėl to, matyti, Mizarai pasidarė 
labai nesmagu. Taip negera, 
kad savo bolševikinėje “Lais
vėje”. jo žodžiais tariant, užvi
rė “barščius su buiza” net dve
juose numeriuose (rugsėjo 11 
ir 14).

Galima būtų į tas nesąmo
nes ir neatsiliepti, jei pakarto
tinai neprašytų Brooklyno lie
tuviai, sutikti prie bažnyčios ar 
kitu atveju. Galimas daiktas, 
kad jie yra iš vadinamų lais- 
viečių “giminių, bičiulių, lan
kančių bažnyčias, priklausan
čių parapijoms”, anot R. Miza- 
fos, o_taip., pat?“visokioms drau
gijoms”, kuriose drauge susi
eina ir pasišneka. Vienas net 
pasakė: “Paaiškinkite, ką tasai 
mūsų dzūkelis Rojus blūdzi- 
ja”.

Komunistinė “Laisvė” labai 
dažnai mėgsta kitiem prikišti 
stoką etikos ir moralės. Tai da
ro ir R. Mizara savo rašiniuo
se apie velionį K. Vidiką. Jis 
rašo, kad “pranciškonai pasi
grobė Vidiko archyvėlį”, kad 
prieš mirtį “jį užgulė” ir jis 
“jiems pasidavė”, kad iš jo lai
dotuvių panoro “padaryti cir-

STOUGHTON, MASS.
Jokūbas ir Ona Adomaičiai 

atšventė 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį.

Jokūbas — Jimmy Adomai
tis gimė 1915 geguž. 19 Brock- 
tone. Ten baigė pradžios bei 
aukštesniąją mokyklą. 1933 
pradėjo prekiauti. Patikrinęs 
galimybes Stoughtone, ten per
sikėlė 1937 ir atidarė krautu
vę (supermarket) Pleasant ir 
Lincoln gatvių kampe. Vieta pa
togi, toli nuo miesto centro, ap
link senelių prieglauda ir apar
tamentai.

Kartą į krautuvę užėjo Onutė 
Mockutė. Su ją susipažinęs, ją 
ir vedė 1937 liepos 4. Ona 

ADOMAICI' krautuvė Stoughton, Mass.

ką”, “panaudoti savo bizniui”... 
Kai R. Mizara taip rašo ir dar 
prideda, kad velionis buvo “pro
tiniai visiškai susilpnėjęs”, tai 
mums tesie leista manyti, kad 
Mizara turi galvoje save, o ne 
velionį ir ne pranciškonus, ir 
kad tai yra jo “propagandinio 
biznio” reikalas. Faktai yra to
kie:

1. Joks pranciškonas K. Vi
diko nepažino, jo nelankė, ne
sirūpino laidotuvėmis ir jose 
nedalyvavo. Joks pranciškonas 
apie K. Vidiką nerašė nė Dar
bininke, nors Tėvai Pranciško
nai tą laikraštį leidžia.

2. Kaltinti ką nors pagrobi
mu, yra jau didelis nusikalti
mas. K. Vidiko archyvu, kurio 
taip bijosi komunistinė “Lais
vė”, niekas negrobė ir negalė
jo to padaryti, nes Vidiko kam
baryje pas Stelmokienę jokio 
archyvo nebuvo. Buvo krūvelė 
knygelių, iš kurių pats dalį at
rinko ir prašė sudeginti, kad 
“nenuodytų žmonių”; su kitom 
paliko elgtis, kaip nori. Man 
Įdavė tiktai tą savo gyvenimo 
trumpą aprašymą ir trejetą 
laiškų. Visi tie trys laiškai jo
kių paslapčių ar inkriminacijos 
neturi. Jie velionies buvo duo
ti tik tam, kad paliudytų jo žo
džius: į jį buvo kreipiamasi, bet 
jis neatsakinėjo. Neištisai tie 
laiškai buvo Darbininke paci
tuoti. Kitaip pasielgė su velio
nies asmeniškais laiškais pats 
R. Mizara. Tai jau jo etika!

3. Iš laidotuvių niekas jokio
(nukelta į 7 pslj

Mockutė gimusi 19.17 birželio 
21. Užaugino du sūnus: Jokū
bą, gimusį 1942, ir Joną, gimu
sį 1944.

Šiemet jie padarė didesnę ke
lionę į Pietų Ameriką, aplan
kė Venezuelą, Caracas, Arubą, 
Jamaicą, Haiti, grįždami — Flo
ridą ir Nevv Yorką.

Jokūbas dar tebeturi savo 
tėvelius — Igną ir Ievą, kurie 
gyvena Brocktone. Onos tėve
liai jau mirę. M. Kas

Birutei ir Juozui Gailevi- 
čiams, gyvenantiems Baltimorė- 
je, gimė pirmagimė dukrelė Ni
da Marija.

į IŠ VISUR I
— Kun. dr. L. Gronis, pa

sitraukęs iš Vasario 16 gimna
zijos direktoriaus pareigų nuo 
š. m. spalio 16, reiškia nuošir
džią ir gilią padėką 127 rėmė
jų būrelių vadovams ir būre
lių nariams, o taip pat Balfui, 
įvairiems organizuotiems viene
tams ir atskiriems asmenims 
už uolų rėmimą bei atjautimą 
Vasario 16 gimnazijos reikalų 
jo dvejų metų direktoriavimo 
laikotarpyje. Linki visiems ge
riausios sėkmės ir gausios Die
vo palaimos.

— Moksliniam darbui reika
linga Mikalojaus Daukšos kny
ga "Postilla Catholica”. Kas ją 
turėtų ir sutiktų paskolinti, ma
lonėkite atsiliepti Pasaulio Lie
tuvių Archyvui, 2655 West 69 
St., Chicago 29, III.

— Vasario 16 signataro ve
lionies prof. Mykolo Biržiškos 
laidotuvių išlaidoms padengti 
dar trūksta 500 dol. Kas galė
tų padėti skolą padengti, pra
šomas siųsti savo auką adresu: 
V. Varnas, 800 No. Van Noss 
Avė., Los Angeles 38, Calif.

— Dr. E. Varnas, kuris Šve
dijoje yra vienos ligoninės ve
dėjas ir dirba universitete, da
lyvavo Meksikoje tarptautinia
me gydytojų suvažiavime. Ta 
proga aplankė Los Angeles sa
vo tėvus ir gimines.

— Prof. Viktoras Biržiška, 
praleidęs du mėnesius Los An
geles ir palaidojęs savo brolį 
prof. M. Biržišką, sugrįžo į 
Chicagą, kur jis pastoviai gy
vena.

— P. Gaučienė iš Toronto, 
Kanados, lankėsi Lietuvoje, Vil
niuje, kur prabuvo 8 dienas. 
Tėviškės aplankyti neleista.

— Jonas Antanaitis, žurna
listas, mirė Chicagoje rugsėjo 
29. Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse spalio 5.

— Antanas Keblys, barito
nas, gyvenąs Montrealyje, Ka
nadoje, pakviestas solistu į Chi- 
cagos lietuvių operą “Pajacai”.

— Ateitininkę “Giedros” 
korporacija, kurios valdyba yra 
Chicagoje, pedagoginiam litua
nistiniam institutui paskyrė 40 
dolerių stipendiją.

— Dr. Valerija Raulinaitie- 
nė paskirta veteranų ligoninės 
Dovvney vyriausia gydytoja. Li- 

i goninė turi apie 2500 lovų.

NEKEISTINA!
Drauge, Varpelyje ir Darbi

ninke, aprašant vysk. T. Ma
tulionio mirtį, buvo pastebėta, 
kad a. a. arkivyskupas yra gi
męs Alantos valsčiuje. Ta pati 
klaida yra Lietuvių Enciklope
dijoje (pusi. 529) ir išleistame 
žemėlapyje. Man atrodytų, kad 
nė patys garsiausi lietuvių kal
bininkai neturi teisės keisti vie
tovardžių pavadinimų. Jei Ute
na nerašoma Atena. ar Ukmer
gė — Akmergė, tai ir Alunta 
neturėtų būti perkrikštyta į 
Alantą, nė aukštaitiška lietu
viška pavardė žalalis negali būt 
keičiama į žalelis.

K. Žalalis
Pittsburgh, Pa.

Klausydami trumpom bangom j 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy- | 
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi- t 
są Europa. MES GARANTL'O- j 
JAME. Didžiausias New Yorke | 
pasirinkimas VOKIŠKŲ HI-FI. j 

Radijo aparatų

TELEFUNKEN ' 
BLAU PU N KT

NORDMENDE j 
GRUNDIG J 

LOEWE ;
SABA j

Hi-Fi ir Magnctofon '
Parduoda ir patarnauja patyrę ' 

vokiečių specialistai. i

GERMAN Hi-Fi
MANHATTAN

1574 3rd Avė. (X8thSt.) į
Naujas telefonas EN 9-3366 i

Atidaryta nauja krautuvė ’
58-24 MYRTLE AVt’.

Ridgcwood. Oueens. N. Y. j
Tel.. EM 6-5450



X- •

Macat

Silver Bell

BOWLING
BROOKLYN 6, N. Y

DU DRAUGAI rudens nuotaikoje

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO DtSPLAY

terį, nepastovumą. Bet tai yra

RAY’S LięUOR STORE

APART. TO RENT

BUSS. OPORTUNITY

Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
mirus, jos dukrai OLGAI ir žentui gilią užuojautą reiškia

P. LIAUGAUDAI

NEBŪK ŽILAS
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS ČANDtĖS OF EVERY. DESCRIPHON

321# Sun*st Blvd. 
LOS ANGELES, Ca»f. 
NO 5-9687

1-5 vaL ;

T«L VI 7-4477

Mūrininkas, stalius ir pagelbininkas 
Svarbioje Long Island nuosavybėje 
reikalingas speciaBstas mūrininkas 
susipažinęs su akmens ar blokų sta
tyba, stalius ir pagelbininkas. Sienų 
įrengimai ir kL mažos statybos. Dar
bas visiems metam* su ar be buto. 
Rąžyti angliškai apie kvalifikacijas: 
Mr. Alfed Doby, 955 5th Avė., NYC

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

RADIO VALANDA

McKEESPORT, FA.
WEMX 810 banga 

Vml kon. Alt. Šulinską* 
706 Teita* Aus, Bradodc, Pa. 
SekmtaNeota* nuo 1:30 v*L p«.

P. VilSluI* 
AM tangente 1160 titaMdą 
FM tams. HM/MfaMi-

■ B

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, »V.

VVAKEFIELD DETECTIVE 
BUREAU

MEDICAL KSt HEARING AID 
Co. We sėli Hearing Aids. Special 
Eye glass Hearing Aid at the ter- 
rific price of $149.50. Compare! — 
Money back guarantee for thirty 
days. Special considėration to reli
ginis groups. _CaII TR 8-3737, ask 
for Mr. ZUCKERMAN.

ČLEVELAND K ORIO 
ŲT*h 1-6BB7

OETROIT. MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėja* įtapk 4. Valatka 
15756 Leaure, Dėtrott 27, MMl 

BRotaway3-22M 
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

Salė vestuvėms ir kftskioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mo* rūšie* lietuviška* mais
tas prieinamomis kainomis.

IDAIVS tROVlNG A TRUCKING
LArgė and small Vans. Will movė 
Anything at Anytime, Day or Night. 
We are insured. Will handle your 
items with care, as if they were our 
own. Call Dan Daysor nights 4 save 
money. — 103 Atlantic Avė., Lyn- 
brook. N. Y.; Tel. LY 9-5894.

GAP GENERAL CONTRACTING 
. CORP.

METRO-FORĖST BOWLING 
LANES

Restaurant, Bar, free parking, free 
instructions every day from 1 p.m. 
to 5 pjn. * 96-10 Metropolitan Avė., 
Forest Hills, L. L, near Woodhaven 
Blvd. Call BO 8-4374 — Ask for 
Henry Pape, your geniai HosL

PHILADELPHIA PA. 
WTEL, 860 banga 

Vedėja* Adolfą* Gaigalas 
335 Titan St, PhiladelpMa 47, Pa.

HOward 7-4176 
šeštadieniais —

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

' ^NXW-''FLAN — > 
No Money Dęwh. Oiūy 25< a day 
in FREE METE R BANK buys a 
Washer, T.V. or Refrigerator. — 
METER BANK DIV. — RA 8-7722 

WESTINGHOUSE washer

DONT BUY DIAMONDSJ! 
until you have aeenus. 
DIAMOND CUTTERS 

Complete selections at savings 
40% & more. Come see them 
cut ; no obKgation. Call Fac- 
tory for appointment: 

JU 2-3549

HARTFORD, CONN.
WPOP, 1410 klc.

Ved. Alg. D ra g ū n avi č i u s 
273 VlctoriaRd., Hartford 14, Conn.

TeL: CH 9-4502 
Sekmadieni — 11-12 vaL dienų

WATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 kl 

ved. Ant Paliulis 
321 Robinwood Rd.

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

Naujai atidarytas
GROŽIO GALIONAS 

”R0TA"
ANNA MA6IL1ONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriulio Įstaigos. Važiuojant 
J a m a i c a traukinio linija, išlipti 
Fotest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo >5.00 ir Lt
87-17 Jalaatra Avė. • VI 9-6948

Woedhavea 21, N. Y.

Wotk Guaranteed. WU1 Go Any- 
where. For Fiast Reliable Service 

Ona LU 3-6216 
Ask ft>r Mr. FfeAGETTI

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ 
BUTAS PIRMAME AUKŠTE — 

WOODHAVENE 
arti Jamaica traukinio ir 
Forest Park. 
Teirautis tetef. — VI 6-1056

CHICAGO, ILL. 
Sophie Barčus 

Radijo stoti* W0PA, Oak Park, UI. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; fci-. - sekm. 
8 - 9:30 vai. r.; Lietuviško* vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Angių kalba: kastften 7-7:30 v, v.

jMlpil'Andrus*B * TIMVB£rMGSl4CY -> REAL E8TATE - 1MMRMM 

ftAVEN RE ALT Y —
KeUtahi durta ittCMšd* ir laivais. Apdrau^ma* gyvybės, na^ 
mų, automobUbk taldt 4c, k- N«ta4 paTd. ^ ' * 
IMcėiaaė Tax nžp&tymėa. Irutušl Ftond* —!

Kasdien ata 91M 9 vai; SdonaiReniai*
8749 Jamaica W6oJkav*a 21, N. Y.

HENRY FERRER 
CATERERS 

Now under the management of 
am. pePe

Formerly of the International Hotel 
at I<flewild Air Port. Tttscany Hotel 
and many others. Mr. PEPE is a 
member of the St. SebasUah Broth
ers. His plšce of Business is located 
at — ‘ '
1 ORaNGE ST., BROOKLYN, N.Y,

Čia Jūs rasite dideli pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apaitamenų ir tai ženūausiomis kainomis, CU galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių > taksų 
btaoksi vtpildofflL

AMSĖKI f. PETERS-PeCraaskas

PRUS SIŲSDAMI

DOVANŲ SIUNTINIUS I SSSR 
PER KURIĄ NOE8FttM&

PASIKLAUSKITE PATYS SAVgS

vinems skaitytojams. Pirmieji 
jau atsiliepė su aukomis. Šios 
aukos taip pat skiriamos nau
jos spaustuvės įrengimam. Au
kotoju vardai bus ir toliau 
skelbiami.

N. Twaska iš E. Brunswick, 
N. J. paaukojo 13 dol.

Po 5 doL: J. Kisielius, So- 
merville, N. J.

Po 4 dol.: J. Pocius, F. Vrub- 
labai negražus spyris į mirusio liauskas, Brooklyn, N. Y., B. 
draugo lavoną.

APIE SEKANČIUS DAEtRŪSi
1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išmmČša ir paroofia viam 

reilu£unus dokumentus?
4. Ar £ naudoja geriausias įpakavtaui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugta* kaip 25 AfehB?
6. Ar £ yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klaurimns, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet

“FtorM Herb" yn nuo- 
«UM priemonė plaukų 

Atagfe p* tenorai Ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

gą B dtamflcaią atatatoina natūrali 
pteoką špalva, ttnykrta galvos odos 
Idežėjlnias. Plauksi tampa gražiai 
žibantys, mlnkBti, avefti ir lengvai 
•akuojami. Neatrodo dažyti. At- 
sfąskfte 63.00 už didele 8 <«• bo»M- 
Kanadoje 34.00. Garantuojame, M- 
aite patenkinti. — TROP1CANA, 
DspL At FAiat 366, CM****, tad.

Buildings, Industry, Home protec- 
tion. Uniformed guards, private po- 
lice, escorts, plain cloths, agents. 
Investigations — no family matters. 
1334 E. Gunirijl Rd., Bronx 69, N.Y.

Telephone: OL 4-5000

(aikėlta ii 5psL)

“biznio” nedarė. Angelų Kara
lienės bažnyčios palaidotas vel
tui. Siūlytą savo paslaugą jo 
“draugai” atsiėmė, kai sužino^ 
jo, kad bažnytiškai laidojamas. 
Niekas ir jokių demonstracini 
iš vefionies laidotuvių nedarė. 
Tai žino ir R. Mizara, nes čia 
pat, pakalbėjęs apie “cirką”, 
toliau susimaišo ir prikiša nie
ko nedėtiem pranciškonam, kad 
nesuteikė “pagarbos atsivertė
liui”, nes laidotuvėse mažai kas 
dalyvavo.

4. Rožančius, kurį Mizara 
drįsta vadinti “retežiais”, buvo 
paties K. Vidiko pasirūpintas, 
ir toks, kad “būtų iš erškėčių 
medžio”. Velionis tuo išreiškė 
prasmę kančios, kuri nė jo pa
ties gyvenimo nelenkė, ir drau
ge kančios Kristaus, kuris mi
rė su erškėčių vainiku.

5. Niekas iš lietuvių kunigų 
nei vienuolių K. Vidiko nekal
bino grįžti į Katalikų Bažnyčią 
ir “neužgulė”. Jis pats atėjo į 
Angelų Karalienės parapijos 
kleboniją ir pasiprašė išklausy
ti jo išpažinties. Paskui vis daž
niau išpažintį atlikinėjo. Kad 
jis nelankė lietuvių bažnyčios, 
visai suprantama. Nevisi nori 
garsintis tokiem žmonėm, ku
rie stebisi, priekaištauja, erzi
na, pajuokia, ypač buvę “drau
gai”. Per daug jis gerai žino
jo, kokių priemonių jie griebia
si prieš vadinamus “išdavikus”.

6. Kad K. Vidikas jau seniai 
skyrėsi savo mintimis nuo bu
vusių “draugų”, pasako pats 
Mizara: velionis dar 1938 me
tais nesutiko vadovauti mark
sistinei mokyklėlei Detroite. Darbininko kalendorius 1963 
Taip pat R. Mizara pažymi, kad metę šiomis dienomis pasiųsta 
“antireliginėmis temomis jis 
straipsnių nedaug rašė”. Taigi, 
turėjo progos arčiau pažinti sa
vo buvusį “draugą”, jei norė
jo. O K. Vidikas jam rodė, ar
timo meilės, parąšydam&s laiš
kų, pasiteiraudamas apie svei
katą, aplankydamas ligoninėje. 
Mizara tai norėtų išversti į

4BJ4E. 7» Btreet 
NCW YORK 3, N. Y. 
GRameriy 3-1785

NCWARK t, N. J. 
268 M*ric*t 8*. 
MArkst 3-1M8

4MK Acotar Av*. 
CMICMD M, ILL. 
FRMrtlir MM

Po 2 dol.: V. Leveckis, So. 
tos dvasios ir jyžto, kurį paro- Boston, Mass., V. Vaitas, Dear- 

bom, Mich., M. Bicknevičnis, 
Kun. V. P. Dorchestet, Mass., A. SteMry,

683 IMBon Ar*. 
ROCM6T8* «. N- Y.
BAtarMm

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
L03-65 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILJU N. T.

J. Remėza, A. čergeles, Brook
lyn, N. Y.

Po 1 dol.: P. Samulėnas, F. 
Skwar, Miss Mikulskis, Brook
lyn, N. Y. P. Kvederis, C. Stre- 
lauskas, Pittsburgh, Pa., A. Pa- 
liulfOJorchester, Mass., K. Ba- 
nis, 'SvoiEęstęr, Mass., Mr. Va- 
lentis, Jamaica, N. Y., A. Be
nitas, New Britain, Conn., J. 
Lushis, Easton, Pa., A. Bakai
tis, Woodhaven, N. Y., P. A. 
Deltuva, Rockford, UI. A. Ki- 
selis, Amsterdam, N. Y., A. 
Daunoras, Kearny, N. J., kun.

V. Jonušas, Ozone Park, v- Pmmanskis, Schenectady, N. 
nai, o R. Mizara yra bolševi- N- Y., P. Maleckienė, Union Y » švagždienė, Chicago, Dl., 
kiškai K. Vidiką “lietuvių visuo- CitY’ Conn., W. Aglen, Phil- z- Merkevičius, New Hayen, 
menės akyse suniekinęs”, ap- lipsburgh, N. J., dr. A. Aželis, Conn., A Kasperavičius, Bing- 
šaukdam7jįsUpnaproėu. Mat University Hts., Ohio, B. Mar- Yę’ JL

r . AthoL Mass., S. Pnbush, Lm-
den, N. J. P. Franceson, Great 
Neck, N. Y., J. Marcelonis, O. 
Jakimavičienė, O. Višniauskie- 
nė, J. Razvadauskas, So. Bos
ton, Mass.

Nuosrdžiai dėkoja
T.T. Pranciškonai

SKYRIŲ
716 WALNUT ST. * PHILADELPHIA 6, PA. • WAInut 5-3455
3206 Eartern Avenue 
BALTI MORE 24, MD. 
DI 2-2374

Miir i

bolševikam nėra žmogaus susi- kevičius, Worcester, Mass., A. 
niekinimas, jeigu jis laikosi jų Valančius, Bri^ton, Mass., A. 
moralės: meluoja, šmeižia, grie- žižminskaitė, Racine, Wisc., J. 
biasi klastos, talkina bolševikų Krivickas, Richmond Hill. N.Y. 
žudynėm ir prievartai. Jiems Po 3 dol.: A. Pestinik, New 
yra “suniekinimas” tada, kai York, N. Y., M. ’Yuds, Balti- 
tiki Dievą. Mes gi lenkiamės more, Md., V. Kasakaitis, Cle- 
prieš grįžusius į Dievą, nes veland, Ohio, J. Tumas, Har- 
jiems giįžti. į tiesos kelią nė- risoBy N. J.
ra jau taip lengva. Reikia tvir-

BROOKLYN 8, N. Y.

Patapta RMftaktJmo sstyso*. Su noolata* paidtadame .. 
TELEVIZIJA* STEREO HI-FI FONOGRAFUS 

fRANBrtORitalUS RAOIA, MMta mhMMm W '

35th ŠL. 36 WI 7-3080

■ » ■ I- '■

r.
' HffrSLS . -

HOTEL OAKDALE 
Staįįe į Dcmtata, 2jx>om suites 

privstfe tath. taht dbusekeeping 
refttaeraMao. nm hotel Service 

Rtantafele Rates
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ADVOKATAS
minėjimas 
Federaciios New Yorko apskr. 84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIckory 1-5228

VARPO choro ii Toronto koncerte, kurį suruošė Lietuvos atsiminimų radijo valandėlė spalio 7 Brooklyne, 
susitiko Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus su Eugenija Baltrūniene, kuri Dainavos jaunimo stovyklai 
paaukojo 10.000 dol. Nuotr. V. Maželio

Tel. EVergreen 7-4335

SIffHBi AROMBUS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsanraotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y.

OAHIMĮMKAĮ

W1LLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

MITO

r.
i-

r

i

Inž. Juozas Mildovas prieš 
metus pasitraukęs į vakarus 
nuo sovietinio ekskursantų lai
vo, spalio 18 aplankė Vasario 
16,akto signatarą prof. Juozą 
Kaminską ir įteikė jam gėlių 
puokštę. Kartu su J. Miklovu 
vyko dr. V. Paprockas

Kun dr. J. Vaišnora, MIC, 
snalio 17 Queen Mary laivu iš
plaukė į Europą. Jis nuolat gy
vena Romoje, kur yra marijo
nų vienuolijos ekonomas. Į lai
vą palydėjo kan. J. Končius 
ir kun. L Jankus

Maironio šeštadieninės mo
kyklos ruošiamas Kalėdų eglu
tės vakaras įvyks gruodžio 30 
Apreiškimo par. salėje.

Kunigu Vienybės New Yor
ko — New Jersey provincijos 
susirinkimas šaukiamas spalio 
25, ketvirtadienį, 3 vai. popiet, 
Tėvų Pranciškonų vienuolyne, 
680 Bushwick Avė., Brookiyn 
21, N. Y. Programoje kun. VI. 
Budrecko pranešimas apie nau
jas mišių rubrikas, naujos val
dybos rinkimai ir kiti eina
mieji reikalai.

"Rūtos" ansamblio repetici
jos prasidėjo spalio 4 šv. Jur
gio d-jos salėje, Newark, N. J. 
Pirmasis šio sezono pasirody
mas bus skautų rengiamame 
rudens šventės koncerte spa
lio 27, šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Lietuvių Laisvės salėje, 269 Se- 
cond St., Elizabeth, N. J.

Dalia Bulgarauskaitė, chemi
jos doktorantė Fordhamo uni
versitete New Yorke, pradėjo 
dėstyti chemiją Bronx Commu- 
nity kolegijoje. Ji yra Filiste
rių Skautų Sąjungos New Yor
ko skyriaus valdybos narė.

Tėv. Barnabas Mikalauskas, 
O.F.M., Pranciškonų vienuoly
no viršininkas St. Catherines 
mieste Kanadoje ir tos apylin
kės lietuvių klebonas, praėjusąi 
savaite dalyvavo rekolekcijose 
Brooklyno vienuolyne.

Mišios Aoreiškimo Dar. bažny
čioje 11 vai. Minėjimo progra
ma 3:30 vaL popiet parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys St Lu- 
švs. Menine programą išpildys 
ateitininkiškas jaunimas. Kvie
čiami visi gausiai dalyvauti.

Penktadienio vakare įvykęs 
ateitininku moksleiviu, studen
tu ir sendraugiu valdybų posė
dis nutarė priminti visiems 
ateitininkams moksleiviams, 
studentams ir sendraugiams, 
kad Kristaus Karaliaus šventė 
yra viena iš ateitininku meti
nių švenčių, kurioje visi nariai 
privalo dąįyvauti mišiose, bend
roje komunijoje ir iškilminga
me minėjime.

dainuos Bostone ko-
Anglijos Baltijos 

rengiamame koncer-

Studijų dienos. ..
(atkelta iš 5 psl.) 

tos studijų dienos puikiai pa
sisekė. Nebuvo tikėtasi tokių 
gerų rezultatų: gausiai klausyta 
paskaitų ir dar gausiau lankyta
si kituose programos punktuo
se. 'Ūktai reikia pastebėti: kai 
jaunimas rodo daugiau entu
ziazmo, senesnieji nuotaiką nu
muša net nepasirodydami vei- 
šame koncerte. Betgi, reikia ti
kėtis, kad darbo pasisekimas 
bus geras pavyzdys kitoms 
draugovėms ir paskatinimas to
limesniems veiklos užsimoji
mams. n.g.

LAISVES VARPO KONCERTAS BOSTONE
Laisvės Varpo metinis kon

certas Bostone praėjo lietuviš
kojo dainininkų atžalyno ženk
le. Dainavo dar visai jaunos— 
studijinio amžiaus jėgos: Irena 
Stankūnaitė, kolaratūrinis so
pranas, Liudas Stukas, lyrinis 
baritonas.

Koncerto programa susidėjo 
iš lietuvių kompozitorių solo 
dainų, duetų ir operų arijų bei 
duetų.

Be kitų dalykų Irena Stankū-

Pr. Lembertas

t ‘ Balty draugijos banketą ren- I 
gia Baltų S-gos Bostono sky
rius spalio 28 d. 5 vai. popiet 
lietuvių piliečių Įdubo salėje. 
Programą išpildys: baleto šokė- 
ja estė Allis Pall, akompanuos

į Erika Kalam; solistas baritonas 
Kartis Grinbergs, akomponuos 
Mara Efferds —- abu latviai; 
smuikininkas Iz. Vašy liūnas, 
akomponuos V. Vasylifinas. Po 
programos ir vakarienės — šo
kiai. Įėjimas 3.50 dol., o po 
7:30 vaL šokiams — 1 dol. 
Kas norėtų rezervuotis 10 as
menų stalą, turi kreiptis į C. 
Mickūną TA 5-4842.

Edvardas ir Domicėlė Sas
nauskai spalio 28 švenčia 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jų intencija tą dieną mi
šios šv. Petro bažnyčioje bus 
8 vai. ryte.

Sodalietės lapkričio 1 d. 8:30 
vaL parapijos salėje kviečia 
susirinkimą. Susirinkime kal
bės Mass. valstybės policijos 
seržantas John Regan apie jau
nimo žalojimą nepadoriais pa
veikslais ir knygomis.

Motery ir merginę klubas 
lapkričio 1 d. 7:30 vai. vak. 
šaukia susirinkimą parapijos 
salėje prie E. 7-tos gatvės.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų spa
lio 8 palaidota Teodora Vaiš
norienė 52 m. Velionė gyveno 
27 Chittick Rd., Hyde Park. 
Nuliūdime paliko vyrą, 2 duk
teris, 2 seseris ir 2 broliu. Pa
laidota šv. Mykolo kapinėse.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P BALLAS - Dlrwtoriu»
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalo Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMU0T0JAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brookiyn. N. Y.

bei “Oi berneli vientury” (T. 
Kelpšos).

Kadangi jaunieji dainininkai 
yra dar pakelėje į dainos me
no aukštumas, tai iš jų dar 
daug galima laukti. Reikėtų at
kreipti daugiau dėmesio į fra- 
zarimą, tarseną ir alsavimo iš
vystymą, kas dainininkams ypač 
svarbu.

Publika, kurios buvo pilna 
didžioji lietuvių piliečių klubo 
salė, dainininkus priėmė, labai 
šiltai: iššaukė pakartoti ir ap
dovanojo gėlėms.

Kompozitorius Julius Gaide
lis buvo nepamainomas dai- 
ninkų palydovas.

Tikrai sveikintinas Laisvės 
Varpas, davęs bostoniškiams pa
žinti mūsų jaunuosius talentus.

naitė su subtiliu lengvumu 
liko gana sunkią ariją “Ah! 
veux vivre” iš operos “Romeo 
ir Julieta” ir tikrai sudėtingas 
dainas: B. Dvariono “žvaigždu
tę”, V. Kuprevičiaus “Lakštin
galos giesmę” bei J. Stankūno 
(dainininkės tėvelio) Bostone 
dar negirdėtas “Už upelių” ir 
“Gėlės iš šieno”.

Liudas Stukas atliko eilę so
lo lietuviškų dainų. Iš jų St. 
Šimkaus “Vai kur nužėgliuos”, 
K. V Banaičio “Atsiminimas” 
buvo šilčiausiai sutiktos. Ope
rų arijose jautėsi daugiau dis
ciplinuoto pasiruošimo, o ypač 
arijoje iš operos “Kunigaikštis 
Igoris” (A. Barodino).

Iš duetų, kurių buvo net ke
turi, sklandžiausiai praskambė
jo “Duok ranką man” iš ope
ros “Don Giovanni” Mozarto,

at- 
Je

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parkway Station)

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas teMotuven 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

Stephen Bredes, Jr

$v. Temo parap. salėje,

SCHALLER&WEBER
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

New Torte ■
(Tarp 

KMgewoo6e ------------ --------- •
Arterijoje -28-28 Stetanray St.

ADVOKATAS 
87 Sheridan Avenue 
Brookiyn S, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

1654 2nd Aveirae — TR 9-3H7
i - 88 g-vių)
58-54 MyrUe Avė. — VA 1-7668

AS 4-3216 ~

komedijos. Vaidina Matas
Nuotr. A. Jaro

Išnuomojami 2 kambariai su 
virtuve antrame aukšte ir 2 
kambariai su virtuve apatinia
me aukšte East New-Yorke. Tei
rautis telefonu AP 7-5377.

Front Street — IV 3-5549 
Nata Street — HI 5-2552 
82-18 37th Avenae

. DK 5-1154

DU VYRAI 
Palubinskas ir Vytautas ždanys.

Naujas LIETUVIŲ DIENŲ numeris

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
20 operų arijų. A- Di««*-Treeioklenė (3 plokttelės) .......... 12.00
A. šabaniausko dainų-Soklų 2 albumai (X—65.00 ir XI—65.00 10.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų S4J») .... 10.00 
Dainuojame su Rūta, ROtou ansamblio 17 dainų (ster. S6XX>) 5X0 

83X0 
5X0 
8X0 
4X0 
4X0 
5X0 
6X0 
7X0 
5X0 
5X0 
6X0 
6X0 
5X0 
5X0 
3X0 
1X0

15.00 

4.50

Motery Sąjungos New Yor
ko ir New Jersey kuopos šau
kia dažnus susirinkimus, ver
buoja naujas nares, lanko ligo
nes, ruošia bendrus pusryčius. 
Kuouų veiklos apžvalgai lapkri
čio 11 d. šaukiamas New Jer
sey ir New Yorko apskričių at
stovių suvažiavimas Maspetho 
lietuvių parapijos salėje, 64-14 
56th Road. Pradžia 1 vai. po
piet. Suvažiavimo šeimininkėm 
yra 30 kuopa. Kiek teko patir
ti, atstovės pasiruošusios po 
suvažiavimo dalyvauti Darbi
ninko ruošiamam vaidinime 
“Mokyklos draugai”. Tikimasi 
gausaus ir darbingo suvažiavi
mo. Mama Ada

Lietuvių Dienų spalio mėne
sio viršelį puošia aštuonmetės 
lietuvaitės pianistės Sirijos 
Kazlauskaitės nuotrauka. lite
ratūros puslapiuose skelbiama 
Alės Rūtos, Dirvos konkurso 
laimėtojos, romano ištrauka. 
Duodama vilkaviškiečių poezi
jos puslapis.

Maironio sukakties proga ra
šoma apie Maironio namus ir 
to paties vardo muzėjų. Pami
nimas saleziečių gimnazijos de
šimtmetis, Fronto Bičiulių sto
vyklos. Stasys Santvaras pri
stato dainininkę Daivą Mongir-

daitę. Ed. Sulaitis rašo apie 
lietuvius Chicagos šimtmetyje, 
dr. Domas Jasaitis iškelia ko
munistų senus kėslus Lietuvo
je naikinti visa, kas lietuviška 
ir patriotiška. St. Goštautas 
duoda pastabų apie lietuvišką 
architektūrą tėvynėje ir pasau
lyje. Anglų kalba skelbiamas 
rašinys apie Lietuvos piliakal
nius.

Numeris gausiai iliustruotas. 
Kaina 65 et. Metinė prenume
rata 6 dol. Lietuvių Dienų ad
resas: 4364 Sunset Blvd., Hol- 
lywood 29, Calif.

Išnuomojamas labai švarus 
butas iš 4 kambarių, antrame 
aukšte, su apšildymu ir karštu 
vandeniu. 449 Grand Street, 
Brookiyn, N. Y. Skambinti EV 
4-1465.

i.m

TffiODORE VOUNNN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROW$KI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y.

GRamercy 5-1437

Išnuomojamas antrame aukš
te 3 kambarių butas su visais 
patogumais ir prie gero susi
siekimo; patogu dirbantiems. 
Teirautis po 6 vai. vak. tele
fonu CL 7-2148.

V/oodhavene, L. L,

Hartfordo toros
gnipė

vaidina L Fu Idos
4 veiksmų komedija

MOKYKLOS DRAUGAI

režisuoja
Vitalis Žukauskas

vaidinimą rengia

88 St. ir Jamaica Avė.,

C. A. Vokei - Vokiefaitn

ADVOKATAS

41—40 74th St
Jackeon Heights, N. 1

TeL NEwton 9-6820

Augiausios kokybės produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6 LAIKRODININKAS 
JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhav«n 21, N. Y.

VI 7-2573

DVI MOTERYS it “Mokyklos draugų” komedijos. Vaidina Iza
bele Simanauskienė ir Regina Stirbytė. Nuotr. A. Jaro

Tautinių tokių rinkinys (14 tokių)

taniai Co.

FUNERAL HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir 8ALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena Ir nakt|

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Peiksi- T»1 TR (tAM4

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH G LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus

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

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268 - 5185

KARBONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9*1181

CARROL 
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuoto jas

74 PROVIDENCE ST.
WORCKSTER, MA88.
PL 4-6757 PL 4-1145


