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Kubos naujiena gera, bet džiaugsmas per ankstyvai
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Chruščiovas kapituliavo, pažadėdamas atsiimti raketas iš Kubos, Kennedy ka
pituliavo, palikdamas Kubą Maskvos satelitu. •— Išvada: “Laikyti paraką sausą”

— (TIMES)

Kubos įtampa, vykusi pasku
tinių dešimt dienų eigoje, su
stojo kompromise:

— Sovietai pažadėjo atsiim- . 
ti iš Kubos raketas.

— Amerika pažadėjo susilai
kyti nuo invazijos ir nuimti 
blokadą, kai Sovietai raketas 
išsiveš ir kai J. Tautę kontro
lė tai patikrins.

Tolimesnę akciją perėmė dip
lomatija, JT gen. sekr. U 
Thant vadovaujant. Prie jo 
Maskva atsiuntė Chruščiovo 
specialų įgaliotinį V. Kuzneco- 
vą, vietoj Gromyko, kuris susi-

kompromitavo pasikalbėjime su 
prezidentu, ir vietoj Zorino, ku
ri sukompromitavo A. Steven- 
sonas saugumo tarybos posė
dy. Prezidentas paskyrė dery
bom John J. McCloy, valst. 
sekr. pavaduotoją Gerge Bell 
ir apsaugos sekr. pavad. Ros- 
well Gilpatric. Spalio 30 U 
Thant išvyko į Kubą tartis dėl 
raketų pašalinimo. Amerika ta

proga nuėmė porai dienų blo
kadą. Tačiau Amerikos stebėji
mas iš oro ir karinis budėji
mas tebesilieka, iki Chruščio
vas įvykdys savo pažadus.

KAS LAIMĖJO:
Kaip vertina pirmą konflik- 

- to dalį dėl Kubos raketę?

Amerikiečių didžioji daugu
ma priėmė prezidento Kenne-

dy žygį su pasitenkinimu, kad

U THANTVASYLI KUZNECOVJOHN J. McCLOY

priešinimą. nę • protestais, o 
veiksmais. Vakariečiai sąjungi
ninkai ir jų spauda vadino tai 
Amerikos laimėjimu ir Kenne
dy vadino herojum. Lotynų 
Amerikoje padidėjo pagarba 
Amerikai. W. Lippmann (NY 
HT) Kennedy iškėlė aukščiau 
už prezidentus Rooseveltą ir 
Trumaną dėl to, kad jis pasi
remdamas jėga, paliko atviras 
duris ir diplomatijai. Buv. pre
zidentas Eisenhoweris didžia
vosi respublikonų spaudimu 
dėl Kubos. Šiuo tarpu niekas 
neiškėlė nuopelnų tautos, ku
rioje buvo vieningas pasisaky-- 
mas už akcijos reikalavimą ir 
kurios valią teisingai atspėjo 
prezidentas.

Warren Rogers Jr. (NYHT) 
atkreipė dėmesį, kuriuo punk
tu Sovietai labiausiai paveikia
mi — jėgos argumentu. Pasak 
jo, Amerikos akcija dėl Kubos 
įrodė, kad velionies Dulles teo
rija apie "massive retaliation" 
buvo teisinga. Ironija lėmė 
taip, kad per paskutinius dve- 
jis metus Kennedy ir McNa- 
mara stengėsi jo teoriją su
griauti, siūlydami “lankstų atsa
kymą”. Dabar teko grįžti prie 
to paties grasinimo jėga, ir jis 
pasirodė sėkmingas.

W. Lippmann pažymėjo, kad 
abidvi pusės “laimėjo”. Mask
va tikrai stengias pagarsinti sa
vo laimėjimą — esą Kennedy 
paskelbęs garantijas, kad Ku-

- - - - ' . ■

į. DIDŽIOS INDI JOS D
Užburtas ratas: Indija laiš-,1 
vino nuo Portugalijos, Ki-’g 

j nija laisvina nuo 1ndijo$3 

—— Kur dingo Nehru neutra- ■ 
lieji? Tauta kratosi nuo įąl 
žudančio, minsterio S

Indijos įvykiai virsta ilius- 
tracija, kaip žmogaus didžiau- ■ 
sias priešas yra jis pats; kaip ■ 
panašiai yra ir su tautom. ■ 
Žmogus pasirenka klaidingą ■ 
kelią ir juo toliau žengia, juo ■ 
giliau paklysta. Iki prieina ak- ■ 
ligatvį, liūną, pelkę. Tada vie- ■ 
ni susipranta klydę ir mėgina 
gelbėtis. Kiti ir tada nemato 
savo klaidos ir aklai žengia to
liau į liūną. Pastarąjį žmogaus 
ir tautos skendimą klaidoje ir 
nelaimėje, iliustruoja Indijos ir 
jos dabartinię vadę kelias.

NEHRU

ATSIDARYS DURYS NAUJOM KALBOM IR PAVOJAM?
Berlynas didesnėje grėsmė
je ar saugesnis?

R. Drurrtmond (NYHT), aiš
kindamas prezidento įspėjimą 
susilaikyti nuo ankstyvo 
džiaugsmo dėl Kubos, sako, 
Amerikos nusistatymas dėl Ku
bos nepašalino grėsmės Berly
ne, tačiau jis pašalino didžiau
sią pavojų — tai sovietų per- 
siskaičiavimą, kad galima temp
ti iki karo briaunos, tikintis,
jog Amerika nedarys to, ką ji lotynų Amerikai daug rūpesčio, 
sako. Berlynas šiandien esąs jei Times padarė išvadą, kad 
saugesnis.

ATOSLŪGIS AR NAUJA 
ĮTAMPA:

Padėtis dėl Berlyno pablogė-

sitarimuose karinio spaudimo 
priemonę gali perimti į savo 
rankas Sovietai, nes kaip pre-

džiamas ką nors daryti dėl Ku
bos, taip Chruščiovas yra spau-

W. Lippmann aiškino, kad
Kennedy — Chruščiovo susita- - , -
rimas dėl Kubos numato siek- džiamas daryti ką nors dėl 
ti atoslūgio misi ginklavimo rei- Berlyno. Įtampa dėl Berlyno, 
kalu, santykiuose tarp Nato ir mano laikraštis, gali būti daug 
Varšuvos paktą valstybių — blogesnė nei dėl Kubos, nes 
žodžiu, turi atsidaryti kelias Berlyne Sovietai yra geresnė- 
diplocnatiniam pasitarimam. N Je Padėtyje — bent tokioje, 
YHT pastebi, kad tokiuose pa- kaip Amerika yra Kuboje. Ta

čiau J. Alsop (NYHT) ramina- , 
mai kreipia dėmesį į tai, kad 
Berlyną iš tikrųjų gina ne ar
mijos, bet Amerikos raketos, 
o Chruščiovas dabar yra įtikin
tas, jog Amerika yra pasirengu
si jas pavartoti, jei yra reika
las.

Kas už invaziją?
Išaiškėjo, kad prezidento su

šauktame pasitarime dėl Ku
bos, kada paaiškėjo apie sovie
tines raketas, už invaziją pasi
sakė ginkluotu jėgų komisijos 
pirmininkas šen. R. Russell. 
Jį parėmė užsienių komisijos 
pirmininkas šen. Fulbright, ku
ris 1961 buvo priešingas inva
zijai į Kubą. i

— Amerikoje susiorganizavo 
“komitetas, už Monroe doktri
ną”. To komiteto siekimas — 
reikšti protestus prieš prezi
dento garantijas Kubai, kad 
niekas nedarys invazijos ir kad 
Kuba bus palikta Chruščiovo 
valdžioje.

— U Thant, pareiškęs ini
ciatyvą Kubos Mausimu, dabar 
tikriausiai būsiąs išrinktas ba
landžio mėn. gen. sekretorium. 
Maskva ji rems, nes jis pir
miausia siūlė Kubos klausimu 
moratoriumą, kuris buvo Mask- 
vos naudai ir kuris Maskvos 
tuojau buvo priimtas, bet Ken- 
nedy atmestas.

— Kariniai sluoksniai aiški
na, kad reikėjo dar trijų sa
vaičių ir Maskvos raketos bū
tų jau paruoštos šūviam į Ame
riką. Nuo tų šūvių būtų galėję 
žūti 30-50 milijonų amerikie
čių. Jos būtų buvusios pavar
totos kaip grasinimas, kad Ame
rika pasitrauktų iŠ Berlyno.

— Apsaugos sekr.. pavaduo
tojas Arthur Sylvester paskel
bė, kad vyriausybė žinias apie 
Kubą cenzūruos ir toliau, nes 
žinios esančios taip pat 
ginklas. .

— Kubos blokadoje 
ja 400 laivų. U Thant vizito 
metu Kuboje Amerika susilai
kė ir nuo orinio stebėjimo vir
šum Kubos.

— Viršūnię konferencija te
besanti galima prieš metų galą. 
Apie ją būsią paskelbta tuojau 
po rinkimų.

Indiją spalio 20 užpuolė kom. 
Kinija ir veržiasi gilyn į Indi
jos teritoriją. Nuo tada jau žu
vo 2,500 indų. Prieš 100,000 
kinų armiją negali atsilaikyti 
20,000 menkai ginkluotų indų. 
Indija šaukia apie Kinijos agre
siją, kalba apie Kinijos nedė
kingumą ir ieško pagalbos. Jei 
he pagalbos, bent simpatijos. 
Išsiuntinėjo simpatijos prašy
mus visom valstybėm, išskyrus 

n«bUu.._reJ?iT,a..inVaZija’ Portugaliją, Pietų Afriką.
, Dvja, stebėtojas iš šalies ne
moka savyje surasti tos sim
patijos Indijai. Jis nespėjo už- 

‘ miršti, kaip Indija užpuolė Goa 
ir skelbėsi ją “laisvinusi” nuo 
Portugalijos. Dabar atėjo kom. 
Kinija ir ima “laisvinti” Hima
lajų papėdę nuo Indijos. Pa
vergtosios Etaropos tautos ne
spėjo užmiršti, kaip Indijos ąt- 
stovai toleravo Maskvos agpe- 
Mją~ prieš rytų Europą. Bet te
ko ir jiem nustebti, matant, ko
kis Iftimls ištiko Indiją šian
dien, kai* ji šaukėsi pagalbos 

JT gen. sek. U Thant su pa- ir simpatijos. Visi Indijos drau- 
lydovais spalio 30 tarėsi Ku- gai ir sąjungininkai "neutra- ... -T ....

____________ boja su Castro. Nieko nesuta- lieji" tyli. Tyli Indonezijos Su- mininkas Nehru, jis pasiliko 
Kuba ir toliau bus centrine rė. Tartis numatė dar spalio karno. Tyli Jugoslavijos Tito. tok^’ *okiSJ**™’ f? agresijos
vieta komunizmui plėsti šiame 31- įspūdis, kad Castro turi už- Tyli Nasseris ir Afrikos juodie- Pne^ Portugalijos Salaza- 
pusrutuly? Kubos klausimas to- <tovnų reikalą nudelsti savo ji sąjungininkai. Tiek rodė In-
li nuo sprendimo, — sako laik- reikalavimais —iškelti iš Guan- dija pasitikėjimo Maskvai. Į ją

šaukėsi tarpininkavimo. Bet 
Maskva patarė nesikreipti pa
galbos į Vakarus, nesikreipti 
į Jungt. Tautas, o priimti Kini
jos paliaubų pasiūlymą. Mask
va atsistojo Kinijos pusėje.
Kaip anksčiau rėmė Indijos a- 
gresiją prieš Goa, taip dabar 
Maskva remia Kinijos agresiją 
prieš Indiją.

o to Maskva ir siekusi.

IKI DUGNO NEBUVO IŠVALYTA
KUBOS KLAUSIMAS
PUSIAUKELĖJE:

Ar taip bus kaip Korėjoje, 
kaip Vietname?

N. Y. Times vedamajame to-
nuo džiūgavimo, kaip toIi

sybės atstovai. Pastebėjo: pa
šalinamos raketos, o visa kita 
palieka kaip buvę. O kai rake
tos bus pašalintos, ar Castro 
liks ir toliau Maskvos iškam*

Perša tai, ko 
nori Maskva

Dalis spaudos jau vėl atnau
jino kalbas, kad tolimesniuo
se diplomatiniuose pasitari
muose Amerika gali nusileisti 
dėl savo bazię Turkijoje, Ita
lijoje, Anglijoje. Tai tas pats 
argumentas, kurį buvo iškėlęs 
W. Li?pma_nn dėl Kubos ir ku
rį Chruščiovas buvo tuojau pa
siūlęs prezidentui Kennedy. 
Bet Kubos reikalu prezidentas 
tokį siūlymą atmetė. *

Amerika turi laikyti “paraką 
sausą”, tai W. Lippman (NY
HT) ramina, kad Amerika in
vazijos nedarys, bet stebės ir 
saugos nuo bet kokios avantiū
ros iš Kubos į kitas lotynų 
Amerikos valstybes. Pesimis- 
tiškesnę išvadą skelbia D. Law- 
rence (NYHT): bus pašalinti 
"ofenzyviniat" ginklai, bet ne
bus iš Kubos pašalinti sovie
tai; pasiliks jų instruktoriai su 
“defenzyviniais” lėktuvais ir

būti. paversti “ofenzyviniais”.

koje, bet Sovietų valdoma. Pa
dėtis padaroma beviltiška Kū

vazijos. Valstybės sekr. Rusk 
lotynų Amerikos diplomatam 
pareiškė, kad Amerika neatsi-

kinasi Kuboje panašiu sprendi
mu kaip Korėjoje. Ten nustū-

BAŽNYČIOS SUSIRINKIME:

susirinkime dalyvauja 1000. 
Tarp jų 200 amerikiečių. Daly* 
vauja ir Sovietų spaudos ko-
respondentai.

— Komisijai mokyklų bei 
universitetų klausimu vadovau
ja Washingtono arkivyskupas 
Patrick O’Boyle. Aktualiausias 
darbas vyksta liturgijos komisi
joje.

KRISHNA MENON

PASAULIO SENIAUSIAS VYSKUPAS Alphonto Carinei, 
kąe 100 matų, aukoja mitlaa Romoje. Jie au ttvale, bMamai 
IJra Vatikano I susirinkimo atidarymo Kkilmiif.

metų, uo

me priešą iki 38 paralelės ir 
padarė paliaubas, neatsisakyda
ma nuo idėjos sujungti Korėją. 
Kuboję išstūmė priešą iki pa
dėties, kuri buvo prieš raketų 
atgabenimą, ir neatsisako nuo 
Cdstro pašalinimo.

Tiktai J. Valstybės, prieš ku
rtę politiką Indija varėsi, pa
žadėjo pagalbą. Per 15 metų 
Indija vengė imti karinę pagal
bą iš Amerikos, kad tai nepa
kenktų jos “neutralumui”. Bet 
dabar paprašė kaip tik ginklų. 
Ir šios savaitės pabaigoje Ame* 
rika numatė jų pristatyti. Pa
našiai Anglija, Kanada.

Nori nudelsti?

tanamo salos Amerikos bazę, 
garantuoti, kad niekas iš va
kariečių nedarys Kuboje inva- 

•zijos, kad nebus' remiami Ku-» 
bos egzilai.

Maskvos spauda ir radijas 
tuos Castro reikalavimus remia. 
Spauda plėtoja taip pat reika
lavimus, kad Amerika pasi
trauktų iš Turkijos.

ras sakė: nelaimė padarė vieną 
gerą darbą — nuplėšė farizė- 
jaus kaukę Nehru. Farizejum 
vadino jį dėl to, kad žodžiais 
Nehru skelbė taiką, o darbais 
vykdė agresiją. Kom. Kinijos 
agresija prieš Indiją parodė 
Nehru iš kitos pusės — Neh-

čiausi tikrovės smūgiai. Jis gi 
ir dabar pavedė savo atstovui 
siūlyti kom. Kiniją į J. Tautas, 
kuriose pagal chartą įeina “tai
ką mylinčios valstybės”. Agresi
ja neišgydė Nehru aklumo. Ir 
N. Y. Times vedamajame pažy
mėjo kietai, kad Indija gyveno 
iliuzijom per eilę metų ir ne
pasiruošė krizei,; kuri ją ištiko 
dabar. Iliuzijos nepraėjo Neh
ru ir dabar.

De Gaulle ir vėl laimėjo rinkimus
Prancūzijoje spalio 28 baisa- proc. Bet balsavimuose neda

vimas pasisakė už dę Gaulle lyvavo 22 proc. Taigi prezi- 
planą, kad prezidentą rinktų dentas tegavęs tik 46 procen- 
ne parlamentas sft specialiais tus “galėjusių” balsuoti, 
rinkikais, bet tiesiogiai pati 
tauta. Tai didelis smūgis par
tijom, kurios visos varėsi prieš 
de Gaulle planą. Jos ir po rin
kimų mėgina aiškinti, kad de 425 parlamentas būsiąs mažiau ke$nio p^o lyderius. Ir in- 
Gaulle “pralaimėjo”. Girdi, jis palankus de Gaulle nei paleis- 
gavo visų balsavusių 61.76 tasis.

Spėliojama, kad partijos da
bar varys akciją dėl parlamen
to rinktinų lapkričio 18 ir kad

Kom. Kinija ir vėl buvo atmesta
siūlymą priimti kom. Kiniją į mą. Iš Afrikos naujų valstybių 

prieš priėmimą balsavo daugiau 
šia buvusios prancūzų koloni
jos. Laosas, kuris pernai bal
savo prieš, šiemet balsavo už.

bijo aiškiau kaip Nehru. Paki
lo balsai prieš ministerį Kristi
na Menon, kuris labiausiai kal
tas už tautos karinį neparuo- 
šimą, kuris labiausiai migdė 
iliuzijose, kad Sovietai gelbės 
Indiją nuo agresijos. Parlamen
te kilo reikalavimas, kad Me
non pasitrauktų, nors Nehru 
jo laikosi visom keturiom. Li
kimo ironija ištiko Menoną, 
nes jis buvo tas, kuris orgarii-

susilarkius 12. Pernai buvo at
mestas siūlymas 48:36, susilai
kius 20. Balsavimas rodo, kad 

* n*
liniją, kuris ir New Yorke su 
korespondentais elgėsi kaip se
novinis satrapas, tikėdamasis 
būti Nehru įpėdinis — dabar 
jis yra atmetamas pačios tau- 

sidomėjimas Kubos įvykiais tos. •
toks, kad spalio 24 į N. Y. Lyderių klaidos atvedė į ka> 
Times per 9 valandas skambi- tastrofą juos pačius, o dar bk> 
no 15,000, teiraudamiesi nau- giau — tautą. Tokis yra Uo 
jiį žinių. Indijos epizodo “moralas”.

ar ne. Tarp tokių yra ir Ang- tą dėl kom. Kinijos pavojaus, 
lija bei Skandinavijos valsty- Tai buvo sykiu paaiškinimas, 

" . .... ■ ■' kodėl Amerika siunčia Indijai
— Spaudoje gyvai aiškina- P2*211* 

ma, kad nacionalinei Kinijai da
bar paskutinė proga įsijungti 
į Kinijos — Indijos karą ir mė-

— Amerikos kardinolai SpeU- ginti atgauti Kiniją. Tačiau
manas ir Cushingas grįžo iš su- tam turi jai duoti laisvas ran- 
sirinkimo namo. kas Amerika.
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Stengsis parodyti savo mokslo vertę ir tiesą
l^aa ■ YYHt - ašLk.FOpMn* JMl A*m

tyriam** dteirinlrin^ riHmigtoit 
kad Dievo Apvaizdos lėmimu 
išaušo lenktoji diena, kurią jis 
prie tv. Petro kardo Marijos 
Motiniškumo šventėje gali ati
daryti antrąjį Vatikano soti

Vidines KOVOS didvyriai reikšme Bažnyčios gyvenime ir
. * v istorijoje. Kaip šv. Petro įpėdi-

dažnai nė tokia pagalba ar pa- • - -
guoda .nieko negali padaryti. 
Jei atsilaiko tai tik savo dvasia, 
tiktai suprasdamas, kad žmo
gui yra lemta kovoti ir kad to
je vidinėje kovoje glūdi giliau
sia žmogaus gyvenimo prasmė. 
Tai yra kova už savo dvasinę 
gyvybę.

Kova yra neatstojama mūsų 
gyvenimo palydovė. Bet ją dau
giau matome išviršiniame pavi
dale. Tada ji mums atrodo gra
si ir baisi, kaip šiomis dieno
mis įtampa dėl Kubos. Kiek 
žmonių baiminosi ir tebesibai- 
mina, kad gali virsti juoda ang
limi ar pelenais. Ir toji baimė 
yra pagrista, nes gyvybė atsi
duria pavojuje; fizinė gyvybė, 
dėl kurios kovojame nuo pat 
gimimo dienos. Labai nedaug 
atsiranda žmonių, kurie grie
biasi savižudybės. Bet tos re
tos išimtys kaip tiktai parodo, 
kad tie žmonės neatlaikė vidi
nės kovos. Jie nebeteko jėgos 
kovoti, praradę gyvenimo pras- 

. mę.

Gyvenimo prasmė nėra tiktai 
fizinę gyvybę išlaikyti. Tai yra 
gyvenimas gyvulio, ne žmogaus. 
Gyvuliai dėl to neturi vidinės 
kovos. Jie rungiasi tiktai už sa
vo gyvybę: kad būtų saugūs ir 
sotūs. Ir’ žmonės to paties sie
kia. kovodami vieni su kitais, 
bet tai yra tiktai būtinos są
lygos gyventi, o ne gyvenimo 
prasmė. Jei būtų kitaip, tai bū
dami laisvi, sotūs ir saugūs, 
žmonės jokių vidaus kovų ar
ba vadinamų konfliktų neturė
tų. Tuo tarpu žinome, kad joks 
žmogus, nors jis.būtų ir viskuo 
aprūpintas, nėra be rūpesčių, 
nerimo ir mažesnio ar didesnio 
sielos skausmo. Tik toji vidi
nė jo kova nevisada prasiver
žia į viršų, kad galėtume ją 
stebėti.

švontieji žmonės, kuriuos mi
nime šiomis dienomis, yra tos 
vidinės kovos didvyriai ir lai
mėtojai. Nebuvo jie žmonės be 
kraujo ir aistrų. Netapo jie 
šventi savo gimimu, o savo gy
venimu, kuris buvo panašus į 
mūsų gyvenimą. Prancūzų ra
šytojas Ernestas Heilo, gyvenęs 
prieš šimtą metų, laikė didele 
klaida* manyti, kad šventieji 
kažkuo išsiskyrę iš savo laiko 
žmonių, kad jie buvę tartum 
vaškinės statulėlės, vienodos, 
vaiskios, jokios dėmės nepalie
čiamos. Tai esąs pavyzdys ne
be žmonėm, o angelam. Tuo 
tarpu jie buvo žmonės kaip 
visi, žmonės įvairių luomų ir 
profesijų: įvairaus amžiaus ir 
lyties, bet su viena ryškia žy
me, kurią įsigijo tik savo vidi
ne kova — tai Dievo ženklu. 
“Ir jeigu tai būtų vienas toks 
žmogus, paštetu E. Heilo, visi 
stebėtųsi; bet kada jų yra la
bai daug, daug kas pradeda ne
kreipti dėmesio”. -

Iš pop. Jono XXIII kalbos atidarant Vatikano susirinkimą 1° teisybės, o visa kita bus ;M 
r 1 jums pridėta”.

Bet kad. šis mokslas pasiek- >|| 
tų įvairias žmonių, gyvenimo ^ 
sritis, visų pirma reikia, kad 
Bažnyčia neatitoltų nuo gau
tojo iš tėvų tikėjimo ir tuo -į 
pačiu metu žiūrėtų į dabarti
nius laikus, į naujas pakitu
sias gyvenimo Sąlygas ir for
mas, . kurios katalikiškajam 
apaštalavimui atidarė naujas 
galimybes, naujus kelius.

Dėl šios priežasties Bažnyčia 
nepaliko abejinga nuostabiem. 
žmogiškojo proto atradimam, o 
stengėsi visa tai teisingai įver
tinti. Betgi sekdama šią pažan
gą, ji taip pat įspėja žmones, 
kad jie neprisirištų prie žemiš
kųjų dalykų ir keltų savo akis 
į Dievą — visos išminties ir 
grožio šaltinį. Nepamiršo taip 
pat priminti ir sunkiausio į- 
sakymo: “Garbinsi savo Vieš
pati ir jam vienam tarnausi”.

Dieviškojo mokslo skelbimo 
būdas

Visuotinas susirinkimas nau
dodamasis patyrusiųjų Tėvų pa
galba, nori, perduoti visą svei
ką, nesugadintą ir neiškraipy
tą katalikiškąjį mokslą, kuris, 
nežiūrint sunkumų ir priešta
ravimų, tapo bendru visos žmo
nijos paveldėjimu. Bet mūsų 
pareiga nėra tik saugoti tą pa
veldėjimą, o drąsiai ir ryžtin
gai atsiduoti tam darbui, ku
rio reikalauja mūsų gyvenama
sis amžius.

Nėra susirinkimo uždavinys 
iš naujo nagrinėti pagrindines 
tikėjimo tiesas, kurios, praei
tyje. ypatingai Tridento ir Va
tikano I susirinkimo buvo iš
aiškintos, paskelbtos ir vi
siems žinomos. Laikams pasi
keitus, reikia tik platesnio ir 
išsamesnio tikėjimo tiesų išaiš
kinimo. čia popiežius pastebi, 
kad venas dalykas yra tikėji
mo tiesos, o kitas — tai bū- ~ 
das, kuriuo jos skelbiamos ir 
aiškinamos, šiam būdui suras
ti ir jam išnagrinėti susirinki
mo tėvai turės kantriai ir iš
tvermingai darbuotis.

Būdas, kuriuo bus 
naikinamo* klaidos

Bažnyčia visuomet pasiprie

čia — tikisi' popiežius — pra
turtės dvasiniais lobiais ir, pa- 
sisėmusi naujų jėgų, nedrebė
dama žvelgs ateitim Iš tikro, 
naudingais potvarkiais ir savi
tarpine pagalba, Bažnyčia pa
dažys tai kad šeimos ir tautos 
pajėgtų pakelti sielas prie dan-

* giškųjų dalykų.

kad iš naujo iškilmingai paro
dytų visiems žmonėms, kad 
Bažnyčia tęsia, savo misiją ir 
atkreiptų jų dėmesį į mūsų am
žiaus klaidas ir reikalavimus.

gė į praeitį, į popiežių ir kitų 
susirinkimu darbus, kurie kal
ba apie Kristaus Bažnyčios di
dybe ir amžinumą, bet kartu 
mato ir devyniolikos šimtme
čiu bandymus ir skausmus. Tei
singai anuomet Simeonas Jė
zaus Motinai Marijai pasakė: 
“šis kūdikis bus pastatytas 
daugelio pražūčiai ir prisikėli
mui, kaip ženklas, kuriam bus 
prieštaraujama”. Pats Jėzus ir
gi- apie save pasakė visiems 
laikams galiojančius žodžius: 
“Kas jūsų klauso, manęs klau
so”, arba “Kas nėra su manim, 
tas prieš mane”.

Tačiau Kristus visą laiką sto
vi gyvenimo ir istorijos cent
re. Žmonės, kurie yra su Juo- 
mi, džiaugiasi šviesa, gėriu ir 
taika, o kurie yra prieš Jį, tie 
kovoja prieš Bažnyčią ir patys 
ramybės nepažine, kitiems ra
miai gyventi neleidžia.

Visuotiniai Bažnyčios susi
rinkimai, atsiradus reikalui, 
visapusiškai išaiškina Kristaus 
tikėjimo tiesas, nurodo inte
lektualinio, šeimyninio ir so-

__  dalinio gyvenimo gaires, su
stiprina tikinčiųjų dvasinę 
energiją ir paskatina siekti am
žinojo gėrio.
Vatikano antrojo susirinkimo 

kilmė ir priežastis

Popiežius vėl prisipažįsta, 
kad jam besimeldžiant atėjęs 

visuotinė nelaimė. Tada jaučia- spaustų į jo dvasią ir išlaiky- įkvėpimas sujaukti Visuotinį 
mes visi paliesti; apie tai kai- tu ją tvirtą ir šventą. Gali būti susirinkimą, kaip jis apie tai 
bame ir jaudinamės. Vieno as- labai sunku, kaip ir kiekvieno- 1959 sausio 25 pranešė kardi- 
mens nelaimė, ypačiai jo vi- je kovoje, bet tiktai nuo šios nolams. šiam susirinkimui per 

trejis metus buvo rimtai ruoš
tasi. Visas pasaulis juo labai 
domėjosi ir tebesidomi.

Bažnyčia atkreipia dėmesį 
kiekvieną dieną ir vieną kartą 
metuose ypatinga šentųjų die
na. Tai yra priminimas, kuo 
žmogus, turi būti. Vidine savo

Atskiro asmens vidinė kova kova jis turi rungtis' dėl Die- 
tiek nejaudina visumos, kaip vo ženklo, kad jis giliai įsi-

daus neramybė, dažniausiai pa- vidinės kovos priklauso žmo- 
liekama jam vienam išgyventi, gaus būtis giliausia prasme. 
Nebent artimųjų būrelis atjau- Visa kita yra praeiną menk-
čia ir stengiasi padėti. Labai gi niekiai. — Net ir pati mirtis. Susirinkimo apšviesta Bažny-

-------------------------------------- SIMAS SUŽIEDĖLIS--------

Cičinsk as
_____  LEGENDA IR FAKTAI 

muosė, nei paskutinių stirnų 
kalbose, nei graudenamuose

(H)) 
NERIBOTA LAISVE ., yra , „____________

kaip ugnis, tiktai ji svilina pa- raštuose, kurių atsirado vis

nuo palatinių įtakų
Popiežius savo kalboje nesu

tinka su tais, kurie mūsų lai
kais temato tik Uoga ir sako, 
jog susirinkimui dabar yra ne
tinkamas laikas. Priešingai, jis 
džiaugiasi, kad pasaulinės vy
riausybės, užsiėmusios politi-

niais ir ekonominiais reikalais, 
netrukdo ekumeniškojo susi
rinkimo laisvės, kuo. negalėjo 
džiaugtis praeitieji susirinki
mai. '

Tiesa, jis apgailestauja, kad 
daugelis vyskupų į susirinki
mą neatvyko, nes jie už ištiki
mybę Kristui uždaryti kalėji
me ar dėl daromų kliūčių ne
galėjo atvykti į susirinkimą. 
Juos prisiminus, mums reikia 
kelti savo širdis prie Dievo, 
prašant jiems stiprybės ir iš
tvermės.

Bendrai, popiežius tikisi, kad 
Šis susirinkimas, neturėdamas 
kliūčių iš šalies, sušauktas Va-

tikano "bazilikoje, turės didelį 
atgarsį.
Pagrindinis susirinkimo uždo-

sktedimas
Ypatingas susirinkimo užda

vinys yra dieviškąjį mokslą iš
saugoti ir jį kuo plačiausiai 
paskleisti mūsų laikams tinka
miausiu būdu. Sis mokslas ap
ima visą Žmogų su kūnu ir sie
la ir įsako siekti dangiškosios 
tėvynės. Siekti šio Dievo nu
statyto tikslo turi tiek atskiri 
asmenys, tiek socialiniais ry- * 
šiais susirišę žmonės, pagal 
Viešpaties žodžius: “Ieškokite 
visų pirma Dievo karalystės

r

šindavo klaidoms.* Ji dažnai jas 
net ir griežtai pasmerkdavo. 
Dabar gi dvasinėmis ligomis 
sergančius ji gydys gailestingu
mo vaistais. Dabar ji geriau 
stengsis parodyti savo mokslo

a.

ateitin” (Finis mali — gradus 
futuri). Su veto pabaiga pasi
baigė savarankūs bajorų žings
niai, nes nebeliko kur žengti. 
Po kraštą žangstė priešai ir jie 
čia valdė. Beliko tiktai dejuo
ti ir keikti.

0 keikiamas tegali būti as-
muo, gyvas ar negyvas, nes tik 
žmogus daro pikta, ne įstaty
mų raidė (mala forma). Tokį 
priekaištą St. Konarskiui po 50 
metų padarė poetas Adomas 
Mickevičius, nurodęs, kad pir-

POPIEŽIUS Jonas XXIII skaito atidaromąją kalbą.

St. Konarskio surašytą 1732 
metais, bet plačiau jis paplito 
tiktai respublikos žūties metu, 
devynioliktojo amžiaus pra
džioje, kai viltis atgauti nepri
klausomybę dingo ir su Napo
leono žygiu į Maskvą. Čičinsko 
legenda tada jau visai subren-

timas ir jo pasekmės.
St. Konarskis, rankiojęs sei

mų nutarimus Volumina legum 
leidiniui, galėjo bent tiek žino 
ti, kad aname Varšuvos seime 
niekas Vladislovo Sicinskio ne
prakeikė. Jei Brastos pilinin
kas ar kitas kuris karaliaus

nim. Tokių padavimų anuomet 
nebuvo reta .

St. Konarskio padavime stai
gi “Dievo bausmė”, priskirta 
Sicinskio tėvam ir seserei, o 
ne tiesioginiai pačiam kaltinin
kui, žmonėm neatrodė logiškai 
pagrįsta. Užtat vėlesniuose pa-

( nukelta į 4 psl.)

nėje buvo dar kita priežastis.
Bajoriškas luomas, kad ir 

netekęs politinės laisvės, ilgam 
dar paliko vadovaujančiu ir ge
resnėje padėtyje negu liaudis, 
baudžiauninkai, kuriem lažo 
našta rusų valdymo laikais bu
vo dar padidinta ir sukietinta

do ir plačiau pasklido. Neži- Jono Kazimiero šalininkas su 
nomas tėra jos pirmasis pa
grindas.

Stanislovas Konarskis nenu
rodė, iš kur jis ištraukė tą sa
vo žinią, esą Sicinskio tėvai ir 
sesuo tuojau po ano seimo bu
vę perkūno nutrenkti. Jonas ir pavedė perkūmfi nutrenkti žemę. Liūnas dvarą apžioja, bet

Sicinskio lavono žemė purtosi: 
kiek kartų jį žmonės užkasa, 
vis išmeta paviršiun ...

Praplėsta tais naujais prie
dais, Čičinsko legenda plito

savo būriu ir įdūko, kad ka
raliaus prašymas pratęsti sei
mą paverstas nieku, tai seimo 
maršalas apramino: Upytės ba
joras pasielgęs legaliai. Nė St. 
Konarskis savo pasakojime ne-

šešiom dešimtim metų. Iš bajo
rų'buvo kilę ir tie lenkų pub
licistai, kurie savo tulžį liejo 
į surastą vieną auką — tą ne-

ČIČINSKO legenda iškilo ta-

šį pasakojimą randame ‘Vals
tiečio ir kaimyno pokalbyje’,

Tad Čičinsko legendą dvejo
pai ir pasakojama — bajoriš
kai ir liaudiškai.

daugiau, Vladislovo Sicinskio 
da monarchijos ir respublikos, vardas dar nevalkiojamas. Kal- 
Užblėsusiom žarijom pavirto ir tininku tebuvo laikomas “lais- miausia reikia taisyti žmones, 
Lenkijos bei Lietuvos jungtinė vo prieštaravimo žodis”, kaip kurie įstatymų raides surašo, 

o paskui jomis piktnaudžiauja. 
Tada atsiranda ir legendos apie 
niekšus. _

mažu. Nuo tos kaitros sugruz-

respublika — laisvoji Rzeczpos- buvo pasakyta Valkininkų raš- 
polita. Ji visai užgęso praslin- te, arba “ius vetandi liberri- 
kus 94 metam, kai buvo sude- mum”, kaip buvo rašęs St. Ko- 
ginti Valkininkų rašto žodžiai: narskis. 
“Išsižadame visų beverčių len
kiškų privilegijų” ... Tie žo
džiai buvo surašyti dar prieš 
Šiaurės karo siautulį ir didįjį 

. marą, ištarti dar prieš Nebylų
jį seimą. Dar buvo metas susi
prasti ir susitvarkyti. Vėliau 
nieko jau nepadėjo nė 1791 
gegužės 3 konstitucija, kuri 
naikino liberum veto — tą res
publikos laisvės kirminą. Jis ____
sugraužė “Abiejų tautų respub- dingsta bet kokia viltis likimą jn> patilo ir prakeikė kaltinin- 
liką”, it obuolį, kuris nusirito • ’ 
po Rusijos. Prūsijos ir Austri
jos padu (1795).

Po pirmojo padalijimo (1772), 
kai buvo dar stengtasi refor
momis gelbėti likusi valstybės 
teritorija ir nepriklausomybė, 
Sicinskis dar nebuvo viešai kai- St. Konarskio pamokymas, kad 
tinamas. Nei reformų svarsty

Vieną ar kitą asmenį užsi
puola, nebuvo dar galima nu- s fa kai prasmego respublika 
galėti pikta. Piktybė turėjo bū- Nebetekus laisvės ir didelės 
ti raunama iš šaknų pačioje 
valstybės santvarkoje (ex mala 
consiliorum forma), kad. žudo
mąja laisve toliau nebesinaudo
tų joks asmuo. Atskiras as
muo, kaip pikto simbolis, it

valstybės, kuri kitados siūbavo 
it jūra tarp Baltijos ir Juodų
jų krantų, pajusta skaudus ne- 
lemties smūgis. Tada prisimin
ta, kad dar pijoras St Konars
kis buvo rašęs apie Upytės ba- 

koks Antikristas, pasirodo tik joro Sicinskio prakeikimą “Vi- 
tada, kai prieinamas galas ir gas seimas su Brastos pilinin-

pakeisti. Nebelieka savarankiš
kos galios iš nelaimės išsika
panoti su kokia nors atspirti
mi ateičiai; nes žūva visa.

Neišgelbėjus nė pėdos lais
vos žemės ir nė krislo nepri
klausomybės, jau nebetiko nei

Izabelė Sidnskiai jau buvo mi
rę prieš 30 metų, ir ne vienu 
laiku. Apie Joną Sicinską, VIa- 
dislovo tėvą, tiesa, buvo pasa
kojama, kad jį perkūnas nu
spyręs. Bet tai galėjo būti pra
manyta kaip apie “netikėlį” 
reformatą. Izabelė Mladauskai- 
tė, Jono Sicinskio trečioji žmo
na, mirė 1621 metais; jai pri
minti seserėnas švabas buvo 
išleidęs knygelę. Varšuvos sei
mo metu (1652) tegalėjo būti 
gyvos abi Vladislovo Sicinskio 
seserys Kristina Pilypaus- 
kienė ir Elena Umiastauskie- 
nė; jos buvo dar jauno am-ką (auctorem), nutraukusį sei

mą savo asmeniškam reikalui žiaus. Jeigu vieną ir būtų per- 
... Netrukus po to Sicins
kio tėvas, motina ir sesuo bu
vo perkūno iš dangaus nu
trenkti, o jis pats susilaukęs

kūnas ištikęs, tai jokiu būdu 
ne drauge su motina ir tėvu.. 
Taigi Konarskio pasakojimas 
yra grynas padavimas, kaip ir 
daugumas panašiu kuriais se
niau buvo šiurpiai pabrėžiama 
“prakeiktojo asmens” nutikal-

sakojimuose Vladislovo Sicins
kio šeima užmirštama, gi visi 
perkūnai ir prakeikimai su
kraunami ant vienos jo galvos.
Ir ne tik perkūnas jį “perskro- dorelį, maištininką, savinaudį
džia”, bet ir visas jo dvaras Sicinskį iš Upytės.. Tai buvo, 
Upytėje “prasmenga” kiaurai į. sakytume, politinis legendos 

pamušalas: atsakymas, kad ne 
bajorijos luomas čia kaltas, o 
iš jo išsiskyrę nedorėliai, kaip 
Sicinskis. Prisegama buvo ir 
pamoka: nereikia būti tokiu 
niekšu, kuris savo tėvynę pra-

Vladislovo Sicinskio, o tiktai 
jį numarino sąžinės graužati
mi (morsu conscientiae). Tokia 
pagyna, be abejo, stipri, nes 
nusikaltėlį nutvoja ne staiga, 
o sukremta ilgiau kankindama, žmonėse kaip gandas, kuriame žudo. 
Tačiau toks galas labiau tinka ieškoma atsakymo į degantį lai- Kai bajorai garsiai nušnekė- 
dramos ar tragedijos apma- > ko klausimą. Gi tuo metu, ka- jo, kas yra nutikę su vienu jų 
tam, o ne istorijos pasakoji- da respublikos žlugimas visus luomo atstovu, nusiklausė ir 
mam. sukrėtė, vienas klausimas vi- liaudis, jų tarnai. O tarnų au

st. Konarskio pasakojimas, sus ir svilino: kas gi pagaliau sys labai klūsios ponų nedory- 
parašytas dialogo forma, yra pražudė respubliką? Lenkų is- bėm. Iš jų pasidaro savas iš- 
kaip tik pirmasis jo literatūri- torikai ir publicistai vienu bal- vadas. Vadinasi, tas bajoras Si- 
nis kūrinys. Paskui yra rašęs su kartojo: Upytės bajoras Si- tinsiąs buvęs nedoras ponas, 
daugiau publicistinių bei lite- tinsiąs. Nebuvo sakoma, ar maištavęs prieš Dievą ir žęio- 
ratūrinių veikalų, kūręs eilė- bent ne visų užsimenama: bajo* nes, ūžavęs be saiko, ištvirka- 
raščius (Opera lyrica 1767), mo- rų išgveręs luomas, , jo savanau- vęs, tai ir ištikusi jį Dievo 
kęs kitus oratorikos ir dailio- diškumas, neribota laisvė. Iš bausmė. Tokio galo sulauksiąs 
sios kūrybos. Reikia manyti, tikrųjų nebūtų nė teisinga vie- kiekvienas įtūžęs ponas, nors 
kad ir pasakojimas apie per
kūno trankymąsi bei Sicinskio 
prakeikimą tėra St. Konarskio 
kūrybos vaisius. Jei kas ir bu
vo panašaus pasakojama, tai 
gal buvo taikoma titiem asme-

ną kurį luomą, koks, jisai be- ir būtų didžiai turtingas ir ga- 
būtų, nuplakti > viena rykšte, lingas.
Visais laikais ir kiekvienam 
luome yra visokių Žmonių— 
gerų ir nedorų. Bet ano meto 
Lietuvos ir Lenkijos vlauome-
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VLADAS BARČIAUSKAS 
Prieš ketveris metus, k 
rmą kartą New Yorko va

— ligoje savo viešųjų parei
gų kameroje — teisėjas, vals
tybės įstatymų leidimo insti
tucijos narys, J. V. kongres- 
manas, gubernatorius ir vyriau
sybės narys — aš pažinau šios 
tautybės žmones, ypačiai Con- 
necticut Aš susitikdavau žmo
nes ir individualiai su jais kal- 
bėdavausL Aš kreipdavausi į 
jų grupes, kalbėjausi su jų ly
deriais, susipažinau su jų pro
blemom. Skirtingos tautinės 
grupės turi atskiras savo pro
blemas. Aš pažįstu šias grupes 
— aš pažįstu lietuvių bend
ruomenę ir aš žinau jų proble
mas. __

— Kaip jūs vertinate Lietu
vos padėtį Europoje?______

e&istencįją. Protarpiais ji pa
siekė laimėjimų Dažniau ji ken
tėjo nuo tironų jungo. Dabar 
ji yra pavergta galingiausio pa
sauly tirono, kokis kada buvo 
žinomas — Sovietų Rusijos tk 
ranijos. Jėgos nelygios. Bet 
laisvės dvasios Lietuvos žmo
nės nėra praradę. Ji yra giliai 
viso pasaulio lietuviuose. Ka
da nors vėl bus laisva ir ne
priklausoma Lietuvių tauta.

Sis įvairumas tai jos pajėgumo 
versmė. Tekis kelias turėtų ir 
būti.

— Kaip J.
daryčiau viską, kas
galioja/ kad būtų
Europos pavergtų tautų galuti-

metus, kai 
Yorko vals- 

ren- \
RockaMtor, 

ir kituose laikraš- 
plačiai rašyta, kas 

šiandien būtų galima 
daugiau parašyti, nes per 

metus daug garo,yra 
Nęw Yorko miestui ir

Darbininke ir kit 
finose buvo plačia

----  n*tson 
lansavo < 
dietą. Pi

ve kalbas bei kultūras ar jos

Amorikoa tirpinimo katilo?

— Amerika visada sveikino 
skirtingus žmones. Tai jos di
džioji tradicija. Tai yra jos 
stiprybės paslaptis. Iš viso pa
saulio žmonės atėjo į Ameri
ką, kad gyventų laisvėje. Jie 
atsinešė daugelio tautų kalbas,

nizmą

Mano pažiūros į- komuniz-

į kitus dalykus — yra nuosa
vos. Komunizmas yra pavojin
giausia ideologija, kurią pasau
lis kada žinojo. Žmonijos isto-

- — Kokie jūaąr pažiūra į 
di^šnoa gšofių iv šodorolmę pa* jie eina į viešąją 
romą prfaMįMi mokyklai? - mokyklą. Mes tui

— Mano /nuomone, medici- tū kad pagrindini 
bos .rinha aenesniojo amžiaus — kiekvienam vai 
asmenim, finansuojama sodai — kuo geriausias

ergaitėm, ar 
ar privatinę

tis Europoje yra tragiška ir 
nepriimtina. Istorijos eigoje 
šauni lietuvių tauta turėjo lais
vę, nepriklausomybę, tautinę

šios kultūros sudarė didelę tau- 
. tą, gausią idėjų, laisvės, kultū

ros. Amerikos turtingumas yra 
padaras daugelio skirtingų kul
tūrų, kurios sudarė šį kraštą.

kovos dėl žmonių minties tarp security rėmunso, padengianti 
komunizmo ir laisvės. Komu
nizmas bus nugalėtas, sunyks, 
žus. Laisvė ir demokratija iš
liks ir triumfuos.

Pop. Jono XXIII 
kalba

(atkeltais 3 psl.)

vertę ir tiesą, bet nepasmerks 
klystančių, kadangi klaidos, 
liečiančios dorą ir tikėjimą, 
yra taip sveikam protui aki
vaizdžios, kad patys garbingi 
žmonės jas savaime pasmerkia.

Katalikų Bažnyčia, per eku- 
meniškąjį susirinkimą iškėlusi 
tikėjimo tiesų žibintą, nori bū
ti visiems savo vaikams ge
ra, atlaidi ir gailestinga moti
na. Žmonių giminei, varguose 
paskendusiai, ji, kaip anuomet 
Petras prašančiam išmaldos li
goniui, sako: “Sidabro ir at&so 
neturiu, bet ką turiu tau duo
du”. Bažnyčia nė šiandien ne
dalina žmonėms žemiškų tur
tų ir palengvinimų, bet sutei
kia amžinojo gėrio malonę, ku
ri pakelia juos į Dievo vaikų 
garbę, kad jie, malonės šviesa 
apšviesti, tvirčiau laikytųsi vie
nybėje ir greičiau pašalintų

Lembergaitč, Giedri Gustaiti. Nuotr.A. Kaniausko.

metus amžiaus, ar jie įeina į 
sočiai security sistemą ar ne, 
su pilnu gydytojo ar ligoninės 
pasirinkimu, su pasirinkimu 
laisvai pirktis privatinį drau
dimą, yra svarbiausias vidaus 
reikalas dabartiniu metu. Aš 
kovosiu ir toliau už sies pro
gramos priėmimą senate, kaip 
aš tai dariau, būdamas vyriau
sybėje.

Švietimo srity mūsų sieki
mas turi būti — suteikti ge
riausiai įmanomą švietimą vi-

vaikui ir tautai 
geriausias švietimas, ir 

visa, kas paremia šį švietimą, 
stiprina Ameriką. Nes švieti
mas yra jėga, o visų jaunų 
žmonių talentai ir sugebėjimai 
yra šios tautos didžiausias tur-

_ Klausimus pateikė Algirdas 
Petras Mitkus, The Hartford 
Times štabo narys.

A. P. Mitkus yra gimęs Lie
tuvoje, bet dar jaunas buvo at
vežtas į Ameriką, baigė Bos
tono kolegiją 1952, aukštesnio
joj mokykloj dėstė anglų kal-

bą 7 metus, tarp jų 3 Maria- 
napolio kolegijoje. Sykiu buvo 
ten ir viešųjų santykių direk
torius bei informacijos patarė
jas. Per metus tuo pat metu 
buvo įvairių laikraščių bend
radarbis. Jo redaguojamas Ma- 
rianapolio studentų laikraštis 
The Gold on Knight 1961 buvo 
pripažintas geriausiu tos rūšies 
laikraščiu N. Anglijoje. Dabar 
įsijungė į minėtą laikraštį kaip 
pastovus redakcinio štabo na
rys.

A P. Mitkus yra vedęs Bi
rutę Levickytę iš Kudirkos 
Naumiesčio, atvykusią Ameri
kon iš Vokietijos su. tremti
niais. Mitkai augina du sūnus 
— Eriką ir Raimundą.

tarpusavio nesutarimus.

Lietuviai susitiko su Richard Nixonu
Los Angolos, Calif. Richard

Nixon, buvęs JAV-bių vicepre
zidentas ir šiuo metu kandi
datas į Kalifornijos guberna-

Vienybės grąžinimas 
Krikščionię šeimoje

Bažnyčios pastangos paskleis
ti ir apsaugoti tiesą išplaukia 
iš paties Dievo, kuris nori, kad 
visi žmonės pažintų tiesą ir 
būtų išganyti, žmonės, tik ap
reikštąsias tiesas priimdami ir 
tikėdami, gali pilnutinėn vie- 
nybėn ateiti, šios vienybės tie
soje, gaila, niekuomet visa 
krikščionių šeima nėra pasie- 

. kusi.
Katalikų Bažnyčia- laiko sa

vo pareiga ir daro pastangų vi
sus tikinčiuosius sujungti vie- 
nybėn, dėl kurios Kristus prieš 
mirtį taip karštai meldė Tėvą, 
kad visi jo sekėjai būtų vie
nybėje. Popiežius sako, kad 
Kristus, anuomet melsdamasis, 
troško trejopos vienybės: ka
talikų vienybės savo tarpe, at
skilusių nuo Apaštalų Sosto su
grįžimo ir visų religijų, išpa
žįstančių Dievą, įsijungimą į 
Katalikų Bažnyčią. Kristus mirė 
už visus. Popiežius apgailes
tauja, kad dar ligi šiol nepavy
kę visiems tikintiesiems susi
jungti po Kristaus vėliava. Tai

pirm. inž. Antanas Mažeika, 
LFB Los Angeles skyriaus pir
mininkas ir katalikiškos spau
dos bendradarbis Juozas Koje- 

toriaus postą, spalio 24 susiti- lis ir veiklūs vietos bendruo
menės nariai: archit. inž. Ed
mundas Arbas ir teis. Aleksan
dras Dabšys. Be to, šios dele
gacijos papuošalą sudarė: stu
dentės Birutė Lembergaitė ir 
Danutė Gustaitė ir moksleivė 
Giedrė Gustaitė, visos trys pa
sipuošusios tautiniais rūbais. 
Richard Nizon iš karto atkrei
pė dėmesį į lietuvaites ir sa
vo trumpame žodyje pasidžiau
gė puošniais lietuvaičių rūbais. 
Jis su kiekvienu dalyviu pasi
keitė po vieną kitą žodį ir po 
ketvertą ar penketą grupėmis 
nusifotografavo. Susitikimo me- 

Pamataitis ir Kazys Lukšis, AL- tu lietuvaitiės įteikė knygą 
TS Los Angeles skyriaus Lithuania — Land of Heroes.

ko su įvairių tautinių grupių 
atstovais Los Angeles Ambas- 
sador viešbutyje.

Lietuviams šiame susitikime 
su R. Nixonu atstovavo: “Lie
tuvių Dienų” žurnalo redakto
rius poetas Bernardas Braz
džionis, “Lietuvių Dienų” žur
nalo leidėjas ir LB Los Ange
les apylinkės pirm. Antanas 
Skirias, Alto Los Angeles sky
riaus pirm. inž. Julius Jodelė, 
LB Vakarų Apygardos pirm. 
Kostas Liaudanskas, lietuvių 
komiteto Nizono kandidatūrai

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Mptdos bažnyčios ir klo- Vysk. P. Maželio sveikata sū
rio likimas silpus. Mišias laiko savo na-

Kun. L. Pavilonis, Klaipėdos muose. Vyskupijos reikalus 
bažnyčios statytojas ir klebo- daugiausia tvaiko kancleris Br.

tariamą spekuliaciją statybine galios kunigam skirti ar kelti, 
medžiaga ir valiuta bažnyčią nes į viską kišasi valdžios įga- 
statant, laikomas dabar Prave- lietinis kulto reikalam.
niškių kalėjime. Kadangi jis -. .. . . .
laikomas kaip “kriminalinis nu- i *•**

i Vilniuje rugsėjo 24 atidary- 
lengvesnis nei kitiem dviem ta “tarprespublikinė” paroda,

padaryti turėtų Vatikano ant- sikaltėlb”, tai jam režimą* yra 
rasis susirinkimas. j ..........................

Baigdamas popiežius kreipė- kunigam, kurie ten yra kaip kurioje buvo rodomi chemijos 
si į susirinkimo Tėvus iš viso “politiniai nusikaltėliai”. Vie- produktai, skirti vartotojų gy- 
pasaulio prie šv. Petro karsto nas iš jų yra kun. A Račiū- venimrn pagerinti. Tarp jų So-
susirinkusius ir išreiškė viltį, nas.

- kad, šv. Dvasiai padedant, gra
žiai pradėję, ištvermingai dar
buotųsi Bažnyčios ir visų ti
kinčiųjų dvasinei naudat Savo 
kalbą užbaigė prašydamas Vi
sagalio Dievo, Marijos ir šven
tųjų pagalbos.

Pati kun. L. Pavilonio pasta
tyta bažųyčia Klaipėdoje da
bar yra aptverta aukšta tvora. 
Bokšto, vršutinė dalis buvo nu
griauta užkabinus lynais, ku
riuos traukė tankai ar trakto
riai. Bažnyčioje rengiama fil-

vetskaja Litva suminėjo to
kius išradimus: Vilniaus fab
rikas Gintaras davė naujus 
skalbimo preparatus, Jašiūnų 
fabrikas Spindulys pagamino 
naują preparatą baidam valyti. 
Estų naujiena — batų tepalas 
plastikinėse tūbelėse vietoj lig

Lietuviai demokratai Kalifornijoje
Dar gana jaunas lietuvių de

mokratų klubas Los Angeles 
mieste, vadovaujamas taip pat 
gana jauno pirmininko Vytau
to Buroko, šių metų rinkimi
nėje kampanijoje pasireiškė 
labai aktyviai. Jis susirišo su

Prezidentui Kennedy paskel
bus blokadą. Kubai, pirminin
kas V. Burokas tuoj pasiuntė 
telegramą, sveikindamas už to
kį žygi-

Talkindamas vietiniams lietu-

A Rockefeller suba- 
didžiulį valstybės biu- 

Prieš tai New Yorko 
grimzdo į skolas.

Be to, Nebon A Rockefeller, 
organizuodamas darbus, padidi
no-dirbančių skaičių beveik iki 
pusės milijono. Mokykloms pa
rama beveik padvigutinta — 
nuo 593,000 dol. iki 951,000. 
1964-65 metais ji prašoks mi
lijoną dolerių. Tuo pačiu me
tu suorganizuotos pirmos mo- - 
kyklos nekalbantiems angliškai. 
Pastatyta naujų mokyklų. Sti
pendininkų skaučių padidino 
nuo 5,500 iki 16,240. Stipendi
jos padidintos nuo 250 dol. iki 
700 dol. metams. Dabar New 
Yorką valstybėje stipendijas 
gauna apie 200,000 studentų. 
Tai atsieina 63 mil. doL Vals
tybės universitetam tobulinti 
paskirta 700 mil. dol.

Anksčiau buvo statoma butų 
po 2,360 per merua. Nebon A 
Rockefeller laikais pastatoma 
per metus 27,544,. bet projek
tuojama statyti 64,151. {mo
kėjimai už tuos butus sumažinti 
nuo 10 iki 5 proc.

Pravesta daug kelių. Valsty
bės policija padidinta nuo 1, 
532 iki 2,372. Padidintas gydy
mas valstybės lėšomis, įsteigta 
alkoholikams ligoninė, daug pa
daryta sveikatos priežiūros rei
kalam.

Reikia dar priminti, kad Nel- 
son A Rockefeller metu New 
Yorko valstybė tapo pirmoji 
civiliniam reikalam atominės 
jėgos pramonė. Tai pramonei 
išsivystyti paskirta 100 mil.

HARTFORD, CONN.
LDS Conn. apskričio suva

žiavime rugsėjo 23 Hartforde 
išrinktą valdybą 1963 metam 
sudaro: dvasios vadas prel. J. 
Ambotas, pirmtniiįkas Stasys 
L. šrupsas iš Hartfordo, vice- 
pirm. M. Kalinauskienė iš Wa- 
terburio, rašt. M. Bakutis iš 
Waterburio, ižd. A. Pateckis iš 
Hartfordo, iždo globėjai: A. 
Armaitis, A. Mazalas, abu iš 
Hartfordo. Pirmin.

doL
Manau, niekas nesigaili prieš 

ketveris metus balsavęs už Nel- 
son A Rockefeller į guberna-

skyrė 25 dol. auką prof. My
kolo Biržiškos laidojimo išlai-.
loms padengti. NEWARK, N. J. x . XT. .

. . tonus. Ne vienas nesigailės
vių demokratų turėjo pasima- Lapkričio 4, sekmadienį, 12: Lietuvis vadovaus paradui balsuodamas ir dabar — lao-
tymų su įvairiais kandidatais, 30 lietuvių šv. Kazimiero pa- 11
kurie kandidatuoja | miesto val
dybą ar į JAV senatą. Dalyva
vo demokratų partijos posė
džiuose, kur buvo aptarta po-

Lietuvos reikalais. Eilė lietu-

Veteranų dieną lapkričio 11, g
rapijos salėje Los Angeles lie- Newarko mieste Ims paradas ir ■
tuvių demokratų klubas ren-_ specialios kalbos. Lietuviams
gia savo susi rinkimą, kur po šios iškilmės šiemet tuo svar- Paradas prasidės 2 v. popiet, 
trumpos programos bus kavų- bios, kad jų vyriausiu vadu— Lietuvių posto pietūs ir šokiai

lyvavo ir įvairiuose paraduo
se lietuviai demokratai nepra
leido nė vienos progos, k&r ja Korsakaitė. Ta proga ji pa
tik galėjo pasireikšti kaip klu- dainuos keletą dainų.
bas. \ L.D.K. Inf.

tė. Tuo metu bus pagerbta klu- maršalu išrinktas John Remei- rengiami lapkričio 17 šv. Jur- 
bui daug pasidarbavusi klubo ka. Tai pirmas atvejis Newar- gio salėje, 180-2 New York 

Avė. Pradžia 7 v. Renkamasivicepirmininkė solistė Florenci- ke, kai tokiom iškilmėm vado
vauti parenkamas lietuvis. Jis 7 v., pietūs 8 v. v. Bilietų ga- 
yra buvęs lietuvių veteranų Įima gauti pas posto narius.
posto vadu. F. M.

PERRINKIME

JACOB K. JAVITS
Jungtinių Amerikos Valstybių Senatorium 

TAI PATYRĘS VYRAS, VYRAS AKCIJOS, PASIŠVENTIMO
Jacob K. Javits nuveikti darbai:

VADOVAUJANTIS ASMUO KOVOJE PRIEŠ PASAULINI 
KOMUNIZMĄ z
Nuolatinis stiprios politikos Berlyno klausimu šalininkas ir 
remia bendrą akciją Kuboje, Conge, Laose.
IMIGRACIJOS REIKALAIS-
Pravedė įstatymus, kuriais įsūninama išvietintųjų vaikai; buvo 
iniciatorium pertvarkyti imigracijos kvotą, o taip pat dirbo, 
kad praeitų įstatymas pagM kurį gali susijungti-šeimos nariai

MEDICINOS DRAUDA:
Buvo bendras autorius AnderSon - Javits įstatymo projekto, pa
gal kurį turėjo būti apdrausti ligoje visi, tie, kurie nepriklauso

NAMŲ STATYBOJE:
Vienas iš pasiūliusių įstatymą vidutinių pajamų žmonėms tro
besius nuomai statyti.
MINIMALINIS ATLYGINIMAS:

jacork. Mvrtn
yra imigranty tavy, natorluMv nt cavoMUinv, sOnus,PAVERGTOS TAUTOS: '

Bendras autorius pavergtų tautų rezoliucijos.

Balsuokite Eilėje “A'
Citizen Committee jor U. S. Senotor Jakob K. Jovita



amavai
Lietuviškai institucijai ne pamatus šiai<.tammui skirtai 

dažnai pa*itaikA «Hmhns me- “**■ ■ - *-
penatai* kurie pytmtiĮ jog tagų. 
bus. Bet Dahta» praeitą pa
vasarį buvo latatega: Eng. BaL 
trūnienė ik Brooktyn, N. Y, 
(senųjų emigrantų atstovėk Dai- 
vanos darbams paaukojo 10,
000 doL Jos auka įgalino pasta-

svetainę, kuri sėkmingai pa
tarnauja lankytojų patogumui.

Tokiais mecenatais, kaip se
serys Magdalena ir Ona Janke
vičiūtės iš New Yorko, paauko- 
damos 5000 doL, kun. V. Dabu- 
šis — virš 3000 dol., dr. V. ir 
VL Adomavičiai iš Akron, Ohio 
—apie 2500, J. Kazickas ir K. 
Valiūnas, “Neris” Internatio
nal savininkai — 1200 dol ir 
didelė virtinė kitų smulkesnių, 
bet nuoširdžių rėmėjų, padėjo

ms tas ptakB^tas žtanos: 
sąlygom*. Begotai esant, tas: 
apkStemnM. Kai tas sudaryk 
tos sąlygos naudotis žiemos 
sportu, čia bus galimybės ir. 
pačiūžom, ir pašliūžom, ir ro-
gutėm. Dainava būtų gyva ir

galėtų rengti ir didžiųjų šven
čių tarpatostogines žiemos iš:;| 
kyląs, susikaupimo ir studijų 
dienas.

Dainavos rudenio, pavasario ir ’ 
vasaros šventės ir baliai Pa- Į. 
deda ir augantis rėmėjų skai- ’ 
čhis realizuoti sumanytiems 1

Toronte jau tryliktas metus gs bei Lųuvtfno universitetuo- 
leidžiamas tarieingiU laftrajHa pa/: TaeMgljm daktam i*ipcnį 
?TMfeto Žibartai”, kuria yra garo Frmtargo unirorsitete- 
populiarus ne tik Kanadoje, Lietuvoje nuo 1937-40 daly- 
bet ir Amerikoje. Nao pat |ir^ varo pevmrirtnkų, atatinin- 
mo numoto iki saro tarties ką ir angetački veiktoje. 1944 
(1961) jį redagavo prot Ar. A. - "46 taro Fteštargo lietuvių 
^napairs' Antynoju redaktorium kapetioaas ir Belgijoje — bel- 
nuo 1964 buvo kun. dr. Pr»- parapijos vikaras, karto ru
nas Gaida CatihltalMnipinosi beturiu angliakasių dva-

Pnrf. dr. A. Šapokai staiga statais reikalais. Atvykęs Ka- 
Jtaras, tam. dr. P.<Gaida tavo tatita, Mont-Laurier, P. Q, se- 
IpMfakias vyrintamjn “Ttaš- mtoarijojė dėstė filosofiją. Nuo 
kės tiburių” redaktorium. Jam 1964 gegužis 17 pradėjo dirb- 
:tataną pedagogas A. BinkO- ti "Tfctfftės tikintų" redakcijo

Šiemet suėjo 25 metai, kaip Išspausdino šias knygas: .Iš
kas. P. Gaida buvo įšvetan- blokštasis žmogus, 1951; Mil
tas kunigu. Toronto lietuviai žinąs, didvyris ir šventasis, 
suskato savo redaktorių pa- 1906; Didysis nerimas, 1961; 
gerbti. Tam reikalui sudarytas Lietuvoje karto su kun. V. Man

— Pral. tg. AJbwUto», kv:: 
Antano parapijos klebonas Ck 
eero, DL, mini savo kunigys
tės 50 metų sukaktį lapkričio

Baltimores žinios
Ateitininkai Kristaus Kara

liaus šventėje spalio 28 daly
vavo 8:30 v. pamaldose. Mišias 
aukojo kun. Audrys Bačkis, 
svečias iš Romos. Parapijos sa
lėje buvo surengta agapė. Po 
pusryčių svečias kun. A. Bač- 

’ kis skaitė paskaitą.
Maironio minėjimas rengia

mas Lietuvių Bendruomenės 
skyriaus bus lapkričio 3 lietu
vių svetainės didžiojoje salė
je. Programą išpildys Philadel- 
phijos choras, aktorius 
lubinskas. Bus rodomi 
nio gyvenimo vaizdai.

Sodalietės lapkričio 3
ekskursiją į Mt. St Mary’s ko
legiją. Seserų viešnios bus se
serys kazimierietės, kurios mo
kytojauja parapijos mokykloje.

Parapijos vakarienė bus lap
kričio 11, 5 vai. popiet. Prie 
stalų patarnaus jaunimas. Po 
vakarienės bus Šukiai, kuriems 
gros J. LekeviČiaus orkestras.

Štai spalio 14 Clevelande 
stovyklos globos komiteto pa
stangomis buvo suruošti pie
tūs. Jais pasinaudojo nemaža 
visuomenės ir tuo pačiu pada-

Lapkričio 3, šeštadienį, 7:30

PHILADELPHIA, PA. Maironio minėjime spalio 14 paskaitą t 
tas Jonas Aistis (d.), deklamavo Irena Veblaitienė, minėjimą! 
su pirm. J. Stikliorium (k.). Nuotr. V. Gruzdžio.

LITUANUS ŽURNALO VAJUS
J. MIŠKINIS

salėje, 4801 Aokman Blvd., De
troito įaunkno stovyklos glo
bos komitetas ruošia baiię — 
vakarienę Dainavai paremti. De 
damos pastangos padaryti šį va
karą kuo malonesnį ir jaukes
ni-

I balių iš Chicagos atvyksta 
rašytojas Aloyzas /Baronas. Jis 
paskaitys pluoštą humoristinės 
kūrybos. Rašytojas Aloyzas Ba
ronas yra taip pat vienas iš 
pirmųjų, parėmęs Dainavą 100 ryšius su daugeliu asmenų, ti- 
dol. Šį kartą savo atsilankymu 
parems Dainavos darbus.

Vakaro metu nauja dar ne
girdėta grupė dainininkų išpil
dys kupletus aktualiom temom. 
Baliaus metu dar bus pora ma
lonių staigmenų jaunimui.

Nuotaikinga programa, geras 
orkestras šokiams ir puiki va- darbus ir dabartinę tragišką 

Kas dar neturi bilietų, galės karienė sudarys gerą progą būklę. Bet tam tikslui Lituanus 
jų gauti prie įėjimo. linksmai ir turiningai praleisti lėšos yra beveik išsekusios,

Morta Sertkevioenė senos šeštadienio vakarą, o gausus nors visas leidimo darbas at- 
, , ... .. r . visuomenės atsilankymas padės liekamas pasišventusių savano- minio jaunimo skatintojas ir

- e e’ £os ir 51111 išlaikyti Dainavą gaivalingą sa- rių be atlyginimo. Žurnalo rėmėjas. Aukok pats ir kitus

Mairo-

rengia

Žurnalo Lituanus vajaus vy
riausiuoju vykdytoju šiemet 
yra Rochesterio, N. Y. studen
tų skyriaus valdyba, kuri ryž
tingai vykdo jai pavestas pa
reigas. Spaudoje tuo reikalu 
pasirodė plati informacija. Be 
to, valdyba užmezgė glaudžius

* komitetas, į kurį įeina abiejų 
; parapijų kluonai, redaktoriaus 

pavaduotojas A. Rinkūnas ir 
kiti žinomi Toronto lietuviai 
veikėjai

Minėjimo iškilmės įvyks lap
kričio 18. šv. Jono Krikš
tytojo parapijos bažnyčioje 4 
vai., popiet bus pamaldos, pas
kui salėje — vaišės su numa
tyta programa.

Pranas Gaida - Gaidamavi
čius gimė 1914 metais sausio 
26 Bajorų kaime, Želvos vals
čiuje, Ukmergės apskrityje. 
1927 baigė Širvintų, progimna
ziją, 1931 Kėdainių gimnaziją. 
Tais pačiais metais įstojo į Vy
tauto Didžiojo universiteto Teo
logijos - Filosofijos fakultetą 
ir Kauno kunigų seminariją, 
kurią baigė ir kunigu buvo į- 
šventintas 1937. Toliau studi
jas gilino Muensterio, Freibur-

keliūnu iš vokiečių kalbos iš
vertė Tihamer Toth — Jauno
sios sielos auklėjimą, 1935.

Bendradarbiavo Ryte, XX 
Amžiuje, židinyje, Naujoje Ro
muvoje, Darbininke, Drauge, 
Aiduose, Aukoje ir kitur. Ra
šė belgų spaudoje Lietuvos 
klausimais, pasirašydamas P. 
Chantier slapyvardžiu. Dabarti
niu laiku nuolat rašo brendžius 
vedamuosius "Tėviškės Žibu
riuose”, renka medžiagą apie 
a. a. arkivyskupą Jurgį Matulio
nį ir rengiasi parašyti mono
grafiją. Pr. Aiženas

kėdamosi, kad lietuviškos vi
suomenės parama Lituanui žy
miai bus didesnė.

Žurnalo Lituanus siekimas 
yra angliškai kalbančius kita
taučius, ypač amerikiečius, in
formuoti apie Lietuvą, jos pra
eitį, lietuvių tautos kultūrinius

bibliotekoms, politikams, kultū
rininkams, įvairių periodinių 
leidinių redaktoriams, lietuvių 
draugams ir k.

Lituanus leidimo rėmėjai yra 
aukotojai paaukavę iki 5 dol.; 
rėmėjai — nuo 5-20 dol.; gar
bės rėmėjai — nuo 20 iki 100 
dol, garbės leidėjai — nuo 100 
dol. ar daugiau. Bet visuome
nės paramą bus visuotinė tik 
tada, jei kiekvienas lietuvis 
nuoširdžiai prisidės savo auka.

Vardan tų dažnų kalbų apie 
būtinumą pritraukti jaunimą___ ______
prie tautinio darbo, LHuanus;,^ st į^’ 
vajaus koĮpūtetas prašo neuž-» 
trenkti durų aukų rinkėjams, 
nenumesti į šalį prisiųsto vo
ko, bet grąžinti Lituanui su au
ka. Mielas lietuvi, būk akade-

Kunigų Vienybė
Kunigų Vienybė New Yor

ko — New Jersey metinis su
sirinkimas įvyko spalio 25 d. 
tėvų pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne. Pranešimus iš sky
riaus veiklos padarė skyriaus 
pirm. tam. N. Pakalnis, sekret. KUN. DR. PR. GAIDA

28. Tą dieną bus iškilmingos- j-J 
padėkos mišios šv. Antano baš- <3 
nyčtoje ir ^pietūs parapijos sa- 
Įėję.,

— Prel. Pr. Juras, Kunigų 
Vienybės pirmininkės, savo 
rašte, išsiuntinėtam visiem lie-į^ 
tuviam klebonam ir kunigam, 
primena Kunigų Vienybės sei- 
mo nutarimą, kuriuo lapkričio 
mėnuo skelbiamas katalikiškos 
spaudos platinimo mėnesiu. Sa- 4^ 
vo rašte prel. Pr. Juras pašte- 
bi: “Visiems suprantama kata
likiškosios spaudos reikšmė re- 
Ilginiame ir tautiniame gyveni
me. Tačiau žodelis iš sakyklos, < 
draugijos susirinkime ir orga
nizuotas pasišventusių pasaulie
čių asmeninis kontaktas su skai 
tytojais tikrai neš gausius vai- 
sius Dievo garbei ir lietuvybės 
naudai”.

— Lietuvių kredito koopera
tyvas Toronte skelbia konkur
są emblemai ir firmos pavadi
nimui “Parama (Toronto) Cre- 
dit Union Limited” nupiešti. 
Emblema ir firmos pavadinimas 
reikalingi laiškų antraštėm. Lai
mėjusiam konkursą bus išmo
kėta 100 dol. Projektus siųsti 
Paramos v-bai 
Dundas St., W. Toronto, Ont., 
iki sausio mėn. 1 d.

— Lietuvių Fondan Cicero 
Lietuvių Bendruomenė įnešė 
200 dol. Valdyba tikisi, kad ke
lelių metų bėgyje apylinkė į- 
neš į fondą visą tūkstantį. Apy
linkės valdybą sudaro: pirm. 
Stepas Ingaunis, sekret. Gab
rielė Ročkienė, ižd. Kostas Doč
kus, švietimo vadovė Jonė Bo- 
binienė, nariai — A. Juškevi
čius, J. Vasaitis, V. Zalatorius.

adresu: 1129

kios ligos mirė savo namuose * . . , ? ................... . ..99 miSnc vo užsimotuose planuose. Taip spausdimmas ir išsiuntinėjimas raginki.
buvo aukotos šv. Alfonso baž- .. . . .. ,
nufioiė spalio 26. Palaidota šv. 11 naudote dar d8us me- Ita.s”1 apmokamų prenumera-
Kryžiaus kapinėse. Liko nuUŪ- _ . ... tonų huvo t* o tentas
dės vvras dukros Anselė ir Vakanenes karna suaugus- tiražas yra 6,000. Apie 5,000

ri si®”1 — 5 d°L, jaunimui 3 dol. egz. siuntinėjama veltui laisvo-
J Bilietus dar galima užsisakyti jo pasaulio universitetų bei ki-

Jdv. tų aukštojo mokslo institucijų

Pakalniškis. Iš pereitos vasa
ros Kunigų Vienybės seimo .. 
pranešimą padarė buvęs seimo 
sekretorius kun. V. Pikturna. : 
Religiniam lietuvių kongresui 
pasirengimo darbus pranešė ko
miteto pirm, prel J. Balkonas. 
Kun. L. Jankus pranešė, kadspalio 22. Gedulingos mišios . .. , . ..... ,

nauJ°Jl k**3 >a toaug- metam atsieina iki 10,000 dol. - lb New Yorim apygarda su-
New Yorko skyriaus A. S. S. darė organizacinį komitetą rū- 

sueiga . . -............................
• Spalio 21 Festival Hali salė

je įvyko pirmoji šių mokslo 
metų Akademinės Skautų Są
jungos New Yorko skyriaus su
eiga. Ta proga buvo metinė 
šventė — paminėjimas trisde
šimtosios A. S. S. steigimo su
kakties. Po vėliavos įnešimo 
pirmininkas fil. Romas Kezys 
pristatė prelegentą dr. Henri
ką Lukaševičių, kuris apibūdi
no A S. S. steigimą Kauno 
universitete ir- A.S.S. istoriją, 
ypač paminėdamas garbingai 
pasireiškusius Vyties korpora
cijos narius. Po paskaitos vė
liava buvo išnešta, sekė dis
kusijos einamaisiais reikalais; 
lietuviško dainorėlio išleidimo 
klausimu, organizuoto dalyva
vimo koncertuose bei vaidini-

Jonas Obelinis tel. 826 1361.

savo pritarimą prezidento J. F. Kennedy
užsienio politikai

Mūsų prezidentas, mūsų mayoras ir mūsų demokratas 
valstybės vadovas yra įsitikinę, kad New Yorko valstybė 
darys pažangą gubernatoriui Bob Morgenthau vadovau
jant. Robert M. Morgenthau tiki visų laimingu gyvenimu 
ir darys visa šios valstybės gyventojams su pasiaukojimu 
ir atsidavimu.

pintis lietuvių dalyvavimu pa
saulinėje parodoje New Yor- 
ke 1964. Komiteto pirm. Jokū
bas J. Štokas, vicepirm. kun. 
St. Valiušaitis ir A. šetikas, 
sekret. R. Kezys ir iždin. Zen. 
Jūrys. Dar yra numatytos ir 
įvairios komisijos, šis komite
tas pasiryžęs dirbti artimame 
kontakte su RLŠR komiteto. 
Nutarta uoliai vykdyti Kuni
gų Vienybės seimo nutarimą 
— lapkričio mėnesį skelbti ka
talikiškos spaudos platinimo 
mėnesiu. Kun. VL Budreckas 
labai išsamiai išdėstė susirin
kusiems naujausius bažnytinės 
liturgijos nuostatus. Į naują val
dybą išrinkti: pirmin. tam. N. 
Pakalnis, sekret kun. L. Jan
kus ir iždin. kun. J. Pakalniš-

— Prof. dr. Kazys Pakštas 
testamentu savo biblioteką pa
skyrė Pasaulio Liet. Archyvui. 
Jo žmona Janina Pakštienė ir 
muzikas Balys Pakštas, velio
nio valios vykdytojai, tam pri
tarė ir dar pridėjo knygoms 
laikyti lentynas, rašomąjį sta
lą su kėde ir kt. Janina Pakš
tienė dar pažadėjo padovanoti 
tautodailės rinkinius ir kitus 
papuošalus, kurie būdavo ve- 
lionies kambaryje.

Gautoji biblioteka nebus iš
skirstomą po skyrius, bet lai
koma nedalomu vienetu ir, gali
mybei atėjus, Pasaulio Lietu
vių Archyve turės būti įreng
tas atskiras kambarys su įrašu 
ant durų: prof. dr. K. Pakšto 
biblioteka.

Kai gautoji medžiaga bus su
registruota ir surūštoota, bus 
pranešta per spaudą visuome
nės žiniai, kas joje yra.

kis 
muose, jubilėjinės skautų sto-

_ — PhilacMphijos ateitinin
kai sausio 12, šeštadienį, 6 v. 
v. Regency salėje, 311 S. 
Broad St, rengia vakarienę su 
koncerto ir šokiais.

— Phiiadelphijos ateitinin
kų pobūviui — koncertui bi
lietų galima įsigyti pas:. K. Ci-—. 
kotą, 1120 W. Lindley Avė., 
tel. DA 4-4859, Adolfą Gaiga
lą, 335, Titan St, tel. HO 7- 
4176, A. Juozapavičių, 207 
Ydllowstone Rd., Plymouth 
Meeting, Pa., tel. TA 8-6022, 
Alf. Kazicką, 1206 McKinley 
St., tel. JE 3-8012, Alb. Lukie- ' 
nę, 4017 Markland St, tel. PI3- 

' 6383, Br. Petrauskienę, 2114 
Green St, teL LO 7-4165, R. 
Puodžiūnaitę, 205 Watkins St, 
tel. HO 7-8462, Vyt. Volertą, 
417 Leon Avė., Cambridge, N. 
J., tel. HO 1-6143, kun. V. Da- 
bušį, Darbininko redakcijoje. 
Koncertas ruošiamas 1963 sau
sio 12 Regency salėje.

— Studentu ateitininkę ideo
loginius kursus SAS centro val
dyba ruošia Chicagoje gruodžio 
26 - 30 dienomis. Visos SAS 
draugovės prašomos jau dabar 
numatyti kursams kandidatus. 
Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau.

ROBERT M. MORGENTHAU
į gubernatorius

JAMES B. DONOVAN — į senatorius 
JOHN J. BURNS — | vice gubernatorius 
ARTHUR LEVITT — į kontrolierius 
EDWARD R. DUDLEY — į valstybės gynėjus 
JOHN SCILEPPI — į vyriausius teisėjus
IR UŽ VISUS KITUS KANDIDATUS EILĖJE "B"

NEW YORKO VALSTYBES DEMOKRATŲ KOMITETAS
Tautinė grupė
Anthony J. Varnas, lietuvių sekcijos pirmininkas

vykios ir k. Po diskusijų nau
ju A.S.S. New Yorko skyriaus 
pirmininku išrinktas fil. Jur
gis Birutis perėmė pareigas iŠ 
fil. R. Kezio ir uždarė sueigą. 
Po sueigos sekė pasilinksmim- 
mas. — . , -

LINDEN, N. J.
Balfo 132 skyriaus valdyba 

maloniai kviečia narius ir pri
jaučiančius Balfo šalpos darbui 
į metinį skyriaus susirinkimą, 
kuris įvyks lapkričio 4 d. 4 vaL 
popiet Lindeno lietuvių lato 
vės parko svetainės patalpose, 
340 MitcheU Avė., Limta), N. 
J. Dienotvarkėje: S. Cerienės 
-Mulks, skyriaus delegatės, pra
nešimas apie vienuoliktąjį Bal
to seimą, metiniai valdybos 
pranešimai, naujos valdybos 
rinkimai, drabužių ir piniginio 
vajaus aptarimai. (MJ

Švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. 
Vie&učio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie- - 
Irimą* trauldniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS 

37 Sberidan Avenue 
BrooUyn 8, N. Y.

TeL APplegate 7-7083

C. A. Vokei • Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th SL 
Jackaon Heights, N. T.

TM. NEwton S-S620

A. AIMBSKEVKRIS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Aukms, žtoabniK deimantai 
laikrodžiai

MOS Jamatea Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573



Clevelande
CJhicagietės ir dcerietės jau i 

džiaugiasi šitokių parodų pas- j 
seimais. Tiesa, daug fantazi- į 
jos. skoningu atskiedimų, kant- | 
raus darbo ir asmeninių išlai
du paaukota. <

. Dabar išradingos k&rėios bei 
prefektų praktikai taikintoios 1 
noriai jungiasi talkon su de- j 
velandietėmis ir drauge rengia Į 
panašia, bet platesnės apim- i 
ties parodą šy. Jurgio parapi- | 
jos salėie laokrlfio 4 d. popiet | 
nuo 4 iki 7 valandos.

šeimininkas — Nek. Pr. Ma- įl 
rijos seserų rėmėjų Clevelan- i 
do skyriaus valdyba, kurioje ~ 
šiuo metu energingai pluša R. i 
čiuberkienė. A. Neimanienė. St. j

- Stasienė, advokatas J. Smeto
na ir A/ Alkaitis. besistengda- - > 
mi £auti pelno arkivyskupo Ma- 
talaičio seneliu namų Putname

" statybai paremti.
Turėkime viltięs. kad čia. 

‘ kaip ir Chicagoje. jei ne pra
bangą tai bent bendru stiliu
mi paroda nebus prastesnė už 

, amerikiečių rengiamas. Impo
nuoja irgi stiprus akstinas pub
likai — mėgiamoji dainininkė 
Pr. Bičkienė — dabartinė Chi- 

' cago Lvric operos solistė, ža- 
■ danti figūruoti ir kaip daini

ninkė ir ... kaip modelis. Tik
rai gražu!

> Oficialumui sumažinti bei 
jaukumui padidinti rengėjai vai 
šins žiūrovus kavute su ska
nėstais. Stalus galima užsisa-

- kyti iš anksto.
* Pro svečių akis praslinks
* daug ivairenybių: patogios spor- 
; tinės formos, lengvos vasarinės

eilutės, kuklios ir prašmatnios 
i popietinės, vakarinės ir teatri

nės puošeivos, efektyvios bali- 
: nes dabitos ir Lt Gyvų mode

liu grupėje taip pat stos ir 
autorės bei siuvėjos arba abie- 

' ju. šitų vaidmenų reprezentan- 
; tės. Nemaža teks matyti ir vai- 
. kučiams pavyzdžiu — nuo kas- 
’ dienių iki fantastišku.

. i . Šaltiniai irgi gausūs: Jie .nuo
lat skelbiamų naujų madų, dar 

v susipažinsime su Paris Origi- 
nal iškarpų iliustracijomis ar
ba Mrs. Kennedy įgeidžių vaiz
deliais, arba vasarinių popieti-

- nių a la Carmen išdaigų graž-

€*• Ątteathm Homeo^rner^FU»**c- 
iar tmder FHA. Work do*e te *B 5 • 
Rrtroa LmMM*, '
Guttera. AU types of rėpta*. Re**- t 
destial and CtmunerdaL Ali wort į, 
guaranteed. CaU any tteoe TT 5-127$ 
«5 Bay SUreet, Bro»x. tą. T.

V. PERI CONSTRUCTION COl

PAIN1TNG and DECORATING 
latfirier and ’&eterior. General Om- 
traetor. AU Types jot Boruyipg.

-------- —■ ----------- -----------

tA MARCHAL Supper Club Ine. 
6S7 Nostmnd Avė., cor.. President 
SU — For the Finest of Foods. 
(Dtaing and Dan^ing nightly: Week- 
ends — A1X STAR SHOW. CaU 
PR 3-8892 — Ask for your geniai 
HoMess PRECIOUS.

chines rqptaed. fast rettabie Service. 
CaU EN 2-B477 — 526 Amsterdam - 
Ave_ <near «8th Street) N. Y. C.

Ado I f o S C HRAGERIO

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kurią JAV-bių vietą.

WORCESTER. MASS. 6na (Kuritandskaitą) ir Kosta* Savleka* att«e««t* 
40 metg vedybinio gyvenimo sukaktį savo vaikų tarpe, lt k. j d. a&di: 
Ona Vaitkienė, Savickai — tėvai, setuo M. Paulė (Zita), stovi: Cėsių* 
Izabelė Zmuidžinienė, Liucija Babickienė ir Kostas. Nuotr. A. Meilau*.

-NOltTH BABYLON FUEL OIL — 
Proanpt Metered Deliveries - Oil 
Ėurner Service. Complete Furnace 
Cleaning Service NOW is the time 
te have your furnace cleaned and 
ready fdr winter. — 31 Brookside 
Avė.. North Babvlon. N. Y. CaU:

516 MO 9-3463

EIGHTH AVENUE FURNITURE 
EXCHANGE— “Save Money Here”. 
We sėli at big Discoųnts! Bednoom, 
Kitehen. Living room Furniture - 
Fluor covering. also Bedding. Bring 
this Ad & get your large Discount. 
205 Efghth Avė. (bet. 2Q & 21 Sts.). 
New York City — Tel. WA 9-0943

Tarp 2-os ir 1-os Avenue * TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

Stipendijos lietuviškam jaunimui
PATERSON, N. J.

kolonijos ne
turto neeikvo-

metus teko 
lietuviškam

Apie Joną Krukoni šio laik
raščio puslapiuose jau buvo 
gana daug rašyta. Jis yra se
nesnės lietuvių kartos, labai ty
lus ir kuklus lietuvis. *Hk ne
paprastu savo darbštumu ir 
sumanumu šiandien jis yra pa
sidaręs vienas iš labiau pratur- 
tusių Patersono 
tuvių. Bet savo 
ja niekams.

Prieš keleris 
skaityti vienam
laikrašty, kad vienas Chicagos 

. lietuvis užsisakė sau paminklą, 
kuris turės būti pastatytas ant 
jo kapo už 40,000 dolerių. Kam 
visa tai? Juk kapinės laikomos 
tik 100 metų. Po to visi pa
minklai (ir gražiausi ir bran
giausi) verčiami į duobes.

Jonas Krukonis stato kito
kius paminklus. Jo paminklai 
nebus suversti į duobes. Jis 
savo sunkiai sutaupytus pini
gus aukoja gražiausiems ir go
riausiems dalykams. Jis vietos 
bibliotekai nupirko lietuviškų 
ir angliškų (apie Lietuvą) kny
gų. jis parėmė naujosios šv. 
Kazimiero bažnyčios statybą, 

menomis, arba kitokiais, ne dosniai paaukojo lietuvių pi
liečių klubo naujajai salei ir 
t.t. Jis kasmet Vasario 16 taip 
pat paaukoja nemažas sumas.

Bet paminklas, kurį jis žada 
sau po mirties pasistatyti, yra 
toks, kurio nei rūdys nesuga
dins, nei kandys nesuės. Jis 
visą savo turtą žada -užrašyti 
stipendijoms mokslą einantiem 
lietuviam jaunuoliam. Jis nori, 
kad Lietuva būtų laisva ir kad 
ji nebūtų tamsi ir juoda.

Patersono lietuvių bendruo
menė ir Patersono lietuvių pi
liečių klubas visa tai labai ver
tina ir lapkričio 3, 7 vai. vak. 
lietuviu piliečiu klubo naujo
je salėje (62 Lafayette St.) ren
gia jam pagerbimo vakarienę.

Į tą vakarienę turėtų atsilan-

mažiau įspūdingais.
Pranešėja ir aiškintoja Br. 

Jameikienė įtikinamai dėstys 
modelio privalumus, praktiš
kus patyrimus ir detalių skir-
tybes.

Pakviestieji svečiai aukoja 
po 2 dol. Dėl informacijų pra
šoma kreiptis į St. Stasienę 
tel. IV 6-2111 arba A. Alkai- 
tį tel. ER 1-1408.

Vladas Braziulis

APART. TO RENT

HNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ 
BUTAS PIRMA VE AUKŠTE —

WOODHAVENE
arti Janiai''a traukinio ir
F’oi’crt Park. -
Teirautis telef. — VI 6-1056

I?

Kalėdiniai siuntiniai
t Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gi- 
| minėms ir pažįstamiems Lietuvoje. Tuo tikslu, dėl smul- 
į kesnių informacijų Ir kainoraščių prašome kreiptis į —

B ALTI C STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London E. 2, Eng'and — Tel. SH 0-8734

Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

B Mes GARANTUOJAME KI^KVIFNO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus. suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo . 
darbio sumažinimą llncome Tax).

6 Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome

nius per Į; 
Jūsų už- |

ne 
vi-

kyti kuo daugiau lietuvių 
tik iš Patersono, bet ir iš 
sų apylinkės miestų. Salė turė
tų būti pilnutėlė. Ypač kvie
čiamas jaunimas. Pagerbimas 
bus paįvairintas menine dalimi, 
kurią išpildys solistė Irena 
Stankūnaitė, jau daug kartų 
Patersone pasirodžiusi ir visuo
met labai šiltai sutikta. Apie 
ją neseniai rašė visi lietuviški 
laikraščiai, kada ji baigė gar
siąją New Yorko muzikos kon
servatoriją. Po programos bus 
šokiai, grojant orkestrui.

Visais vakarienės reikalais 
kreiptis į Antaną Rugį, 112 
Lawrence Ęlace, Paterson, N. 
J, Tel. MU 4-2091 ir į Anta
ną Gudonį, 2-25 - 33rd Street, 
Fair Lawn, N. J., tel. SW 7- 
5299. Barb. Paež.

DISPLAY

FLOORSCRAPING 
SPECIALISTS 

Guaranteed Workrpanship 
A £ R FLOOR SERVICE INC. 

CALL DAY OR NIGHT ;
WE 3-3030

THIS AD WORTH $1.50 
Present This to your Rupat Service 
Man. He will give you $1.50 allow- 
ance on TV Repairs.

RUPAT TV SERVICE 
8817 - Third Avenue. Brooklyn, NY 

Open 9 a.m. to 9 pjn.

HENRY FERRER CATERERS
Communion Breakfasts $2.50. Group 
Dinners —• Mon. to Fri. $3.50. Wed- 
dings $4.00. Exceptional florai deco- 
ratior.s & orchids for Bridal party 
free: no corgake. Phone: Mr. Pepe 
TR 5-9882 - HA 9-4334; 1 Orange 
SL. B’klyn. NY. — Nevv Proprjetor.

SALCO MACHINE CO., INC. 
FOR MOVING. RIGGING.

DISMANTLING & ERECTING 
Call BE 5-3355 

Ask for Sal Puglia 
LITHOGRAPHIC MACHINISTS 

Repairs and Service

CINEMA GUILD, Ine.
AMERfCA'S FINEST 16 mm 

SOUND FILM LIBRARY 
Entertainment - Educational 

Religious
for Schools, Churches. Clubs, Ch-Id- 
ren’s Parties — Features - Short 
Subjects: Cohimbia - Universal - 
RKO - Disnev - United Artiste 

MO 4-5051
10 Fiske Plaee Mt. Vernon

The largest as«ort~ient in the world 
of BRIDAL VEILS or Bridesmaids' 
Hats and accessories.

HOLIDAY BRIDALS. Ine.
Manuf?***”»**rš

499 7th Avenue. N.YC (near 37th 
Street: 18th Floor>. Tel. CH 4-3583

Less to Pay at K. & K.
3865 lOth Avė.. N. Y. C. 

LO 9-7700
Dealer's Choice — Rambler Classic
Gultoms Radio. Heater. Automatic

«62 RAMBLER $1995
TeL TE 9-1142

kiekvienam siuntėjui.
PASINAUDOKITE GERIAUSIU

ASMENIŠKŲ PATARNAVIMU

Washing Mashine Owners
Don’t depend on Jaek of AU Trades! 
Fix your 6wn washers. we will sup- 
ply parts and instruct ynu.

DO IT YOURSELF
Fabian Washer & Parts Co.. 32-15 
No. Blvd.. L. I. City — RA 9-1249

BERNICE’S BEAUTIRAMA 
GET A MIRACLE HAIR WAVE 
that can be Styled or Teased. Also 
speciahzing in problem skin. You ve 
tried the ręst—now get THE BEST. 
CaU ST 3-8817 or NE 8-8076 — Ask 
for Clara Gray.

WEISS & KATZ. INC
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GF 7-1130

SCHLOSS FUR CO.
In Benhurst over 30 years 

Custom Furriers t
Repairing - RemodeUng - Fur 

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

Wd. and Fri. 9 A M, to 5 PM.
6705A 18 Avė. B'klyn, BE 6-6984 

5 Percent off with this Ad

HIRE A CARRY BACK 
CADILLAC LIMOUSINE 
FOR ALL OCCASIONS 

Special Rates on Sundays
and Lon» Trips

RE 4-8689 — 24 Hour Service

R. CARULLO & SONS Furniture, 
Buy direct and saie 40 to 60G with 
this ad. Complėte line of: Bedroom, 
Living room. Dining room fumiture. 
Open: Mon.. Wed„ Thur. 10:30 am 
to 9 pm; Tue.. Fri.’, Sat.-10:30 am to 
7 pm. — 5020 4th Avė. (comer 51st 
Street), Brooklyn. Tel. H Y 2-4343.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti’

BOHEMIA DRY CLEANERS
One I'-Our Service

Shirts laundęred - Expert altera- 
tions - Plaut' on Premises - Pick- 
ūp and Delivery.

CaU LT 9-213?
Smithtown Avė. Bohemia

UPHOLSTERING 
DE SAL OECORATORS

SLIP COVERS - UPHOLSTERY 
DRAPERIES - TABLES - LAMPS 

538 86th Street, Bay Ridge, B’klyn 
SH 8-9566

Namų pardavimo bei apdraudimo, reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

PAINTING & PAPERING
OLD VVALL PAPER REMOVED. 
For Fast and Courteous Service call

LO 4-3250
— YOU WTLL BE SATISFIED —

FUEL OIL, INC.
Oil Bumers Installed and Serviced. 

24 Hour Telephone Service
NE 9-9637 o^. C V 9-3696 

Special consideration to Religious 
Institutions.

Your New Queens Buick Dealer

ED Dl BENEDETTO. INC.
204-11 Northern Blvd., Bayside, L J.

Open from 9 a.m. to 10 p.m. 
B A 5-7700

1962 — Closeout Sale — 1962
Only a few 1962 Buicks feft at very 
large savings. —FREE Halloween 
Party Sat. Oct. 27. Glen Oaks The- 
atre. Get your Tickets at our Show- 
room — This is a Thank You gift 
to your children from —

ED Dl BENEDETTO, INC.

MEDICAL ART HEARING AID

Eye glass Hearing Aid at the ter- 
rific price of $149.50. Compare! — 
Mbney. back guarantee for thirty 
days. Špecial conšderation to reli- 
gious groups. Call TR 8-3737, .ask 
for Mr. Zt'CKERMAN.

NEW PLAN
No Money Down. Only 25^ a day 
in FREE METER BANK buys a 
Washer, T.V. or Refrigerator. — 
METER BANK DIV. — RA 8-7722

GAP GENERAL CONTRAČTING 
CORP.

Ebcpert Carpenter. plasterer, Brick- 
layer and Tile Man. ALL WORK 
GUARANTEED. Special considera- 
tiori to Religious Institutions. Call:

LT 1-2249 or JU 6-3628

WAKEFIELD 'DETECTIVE 
BUREAU

Buildings, Industry, Home protec- 
tion. Uniformed guards, privalė po- 
Hce. eseorts. plain cloths, agents. 
Investigations — no familv matters. 
1334 E. Gunhill Rd.. Bronx 69. N.Y.

Telephone: OL 4-5000

DONT BUY DIAMONDS!’ 
until you have seen us. 
DIAMOND CUTTERS 

Complete seleetions at savings 
40^ & more. Come see them 
eut; no obUgPtion. Call Fac-

JU 2-3549

S & <; M E AT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedBja*

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 
84-09 Jamaica Avė.. Woodhaven *11, N.Y. • VI 9-5077

• MIRONO MAISTO KRAUTUVE
NNS. BiaaSIm II. N.Y — Tel Mae* t-4StP

Pristato į namus HetuvHkus skilandžius ir «ūnu>
•Ve take all order* apectel prta* for W«ddfa<* and Parties

A. DICKERSON MOVING

LOCAL MOVERS 
Reliable and Courteous Service 

Call LU 9-0479 
ASK FOR A N D Y

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

Tel. VIrginia 6-1800

RODRIGUEZ SHIPPING
SPECIALIZING IN SHIPMENTS 

TO PUERTO RICO
Also

Local and Long Distance Moving- 
Call EV 8-8490 '

1961 Studebaker Larks. Parduoda- ' 
ma 50 sedanų, 4 durių, su 5 naujom i 
padangom, kiekvienas už $350. Ge- < 
ram stovy; vidus išmuštas žalsva j 
oda su gelsva karoserija. “Remove i 
taxi light and you have perfect 
transportation with a compact car”. | 
Taupus. TeL LU 8-0700 — visą parą.

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

Nassau Suffolk, FL 2-6400.

Bergen Fuel Oil Co. Ine. Ėst. 1923. 
Boro wide~ service. authorized Esso 
dealer. Special—150 gallons free to 
each new customer. Metered fuel 
oil dėliveries, bumer sales & service 
contracts on all makes, installing 
of heating plants and centrai heat- 
ing systems. RN 3-3100. 2334 Ralph 
Avė., Brooklyn, N. Y.

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

Year - Month - Day
Full Maintenance & Insurance

1712 E. »th Street. Brooklyn, N. Y.
- O E 6-6767

WE PA Y CASH
FOR ALL TYPES OF HOUSES 

Specialists in Bronx Properties 
ROMERO’S PROPERTIES 

INC.
Call: LU 9-0300

DAN’S MOVING O. TRUCKING

Big and small Vans__ We trans-
port everything... a”y time... day 
o,- ni^ht... Cleaning and Disposal. 
103 Atlantic Ave„ Lynbrook. N. Y.

Telephone: L Y 9-5894

JOSEPH LIEBCAK FURNITURE, 
Ine. Furniture & Bedding. Complete 
fumishers of entire homes and oc- 
ca stonai pieces. Special Uiscount 
with this Ad :10<% off on anything 
you buy. This is a Catholic Store — 
1332 Irt Are. (bet. 73 * 74th Sts.), 
New York City. — Call RH 4-3993.

Bakfonl, Bartoli Co. 60 Mulberry St..

A used profesdonal Irish accordions, 
piano accordions—all adzes, conccr- 
tinas $25 up. Expert repairs. *>x- 
changes, Ūme payments. fne cnta- 
log. Hours: 10 am to 6pm Caiiy; 
Sundaya and HoNda”* by appoint- 
ment. Tel. WOrth 2-1750.

TU L L Y SPAGNOLI < SONS 
Serving Rockavav for 42 vears 
PARQUET & HARDWOOD 

FLOORS laid an<l seraped.
77-0 1 881 h Avė.. Woodhėven. N. Y. 
64 Klngston Avė.. Brooklyn, N. Y.

PR 3-7474

WHITE HORSE TAVERN I

baras - restoranas
PRANAS BRUCAŠ. savininkas

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

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

Liguor Store, Ine.
822 Union Avė. Brooklyn 11. N Y

Tek: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS.

Manager
Didelis pasirinkimas 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

COSMOS PARCELS EXPRESS C0

370 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.
Tel.: EV 44952

Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Teikiamą teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su-
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų', mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

■ Dirbama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Važiuojant aubway: CANARSIE Line — HtHpti Lorimer stotyje. 
JAMAICA Line — Hevve* atotyje. CROSSTOVVN Line — Metro
politan St — Lengva gauti vietą automobiliam* pastatyti.



RBĄLTY

86H1 CASINO THEATRE

WAGNER THEATER

VYTAUTAS BELECKAS
YUcon 8-8310

VOCATIONS

RAY’S UQUOR STORE

KRAMER’S
RELIGIOUS GOODS

7048.
ELECTRICIANS

Sav. V. ZELENISTeL: APplegate 7-0349NEBŪK ŽILAS
BANGA TELEVISION

jų sūneliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

SCHALLER& WEBER
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

JUOZUI PETRAIČIUI RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Resid. ILFnois 8-7118

Single - Doubles, 2-room suites 
private bath. light housekeeping 
refrigerattoh, tūli hotei service

tortais, 
ir m 

vietoje.

kas praleidžiamas prie Niek Aversano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

Quo Vadi* Restaurant under new 
management. Complete hinch from 
$2, dinners from $3.50 - $5.50; Ala 
carte available. Closed Tuesdays. 71 
Boston Post Rd., Larchmont N. Y. 
Catering to private functions. For 
reservations phone TE 4-1192, JOS 
former owner ‘Luigi's’ Restaurant.

Attention Bali Room Students. We 
offer 10 private lessons for only 
$39. Also Ballet by expert dancing 
instructors. Our new method and 
individual instruction gives you the 
results you expect in a shorter time. 
Fordham Music A Dance, Ine, 327 
E. Fordham Rd, Bronx; CY 8-0907

WE8THEMP$TEAD > 
-7th SY, GARDEN C4TY

HHM -.-J

Beje, komandos vadovavimą 
iš Klivečkos perėmė Kidolis.

šeštadienį pirmenybių rung
tynes žaidžia mažučiai su uk
rainiečiais 2 vaL, o jaunučiai 
prieš German - Hhngiii'iiila 
3:15.

MICHAEL HA4RDRE8SER
11 E.57 Street. Nev York City 

5th Ftoor (taip 5 ir Madison Avė.)
TąL:Pfc 54655,

m&ęA "Florai Herb** yra nuo- 
stati priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
lakuojami. Neatrodo dažyti. At- 
Ngaktte $3.00 už <Sdrię 8 <m bankų. 
Kanadoje $L00. Garantuojame, bū
ste patorirtntl — TRCPICANA, 
Dipt. JŪ »»A.Rmc $05, CR mtan. Ind.

GROŽIO GALIONAS 
”R0TAM

COMPLETE NURSING CARE — 
24 Hours a Day: Resthaven Nursing 
Home, 155 Quincey Avė., E. Brain- 
tree, Mass., 617 VI 3-2155;
Rodgers Nursing Home, 54 Bow-

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Atletų Klubo pirmoji futbolą 
komanda laimėjo du pirmeny
bių taškus be kovos. PrieMmn^ 
kas KoUsmann SC (savo aikš
tėje) pasirodė- pavėlavęs ir tik 
su septyniais žaMikais. Nežais
ta net draugiškų rungtynių. 
Mūsiškiams tai išėjo į naudą, 
nes turės kiek laiko pailsėti 
sužeisti žaidikai

STELLA D'ORO italian Cuisine — 
“A Fabutous Roman Ealace Setting” 
Cocktail Lounge, Dinner & Supper 
š. la Carte. Party farihties. — 5806 
Broadway, near 238th SL, N. Y. C. 

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

Grand Opening— “A Nev Pace on 
Park Piace”. Teztiles, Vestments, 
Statuary, Bronze Work, Religious 
articles, Habit material and Veiling. 
Spėriai Discounts on opening of 
Store. JOHN LIONS CIE^ 30 Park 
PI, Nevi York 7, N. Y. BA 7-3615. 
Wė ship merchandise all over the 
World Free of Charge.

ALBERT MAIER, INC.
Kiaottenoe krautuvė. Geriausia kiau
liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdien švie
žios —narnų gamybos “Kielbassy”. 
1927 Washington Avė., Brome 57, 
N. Y. TRemont 8-8193

282 HEMPSTEAO AVĖ. 
IVJtJBK — IV14RB 
422 HEMPCTEAOTPKE. 

IV1-4006

KRUG Religious Suppty Co., Ford
ham Rd. Wholesale - Retail: Church 
supplies, Altar boys apparel, Sisters 
supplies, Vestments, Priest’s wear, 
Cludices, Missals, Rosaries, SĖatues, 
Hummel figūrines. ■— <72 Ę, Ford
ham Rd. (opp. Forham university), 
Bhhk; TeL WE 3-3983

1643 SECONO A VENŲ E NEW YORK 28, N. Y.
(Between 85th A 86th Sts.)

JAMES CANNING R E AL ESTATE 
ANNOUNCES THE OPENING 

OF 2 NEW OFFICES 
Richmond Hill, 118-10 lOlst Avenue 

m 1-4200

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

WOERNER A NELSON, INC. 
FOR MOVING AND RIGGING 

FOR DISMANTUNG 
AND ERECTING

Kelly Press Service A Machinists 
380 Chanai St . N Y. C. 

WA 5-1930

PECK A GOODIE Ice and Roller 
Skates. Sales, sharpening, repairing 
“Anything to do with Skating—we 
have it”. Complete stock of skating 
shoes and accessories. 10% discount 
with this Ad. — 225 West 52nd St, 
New York City Ttel.: Cl 6-6123

OL 8-1226 
OPEN SUNDAY — WE DEUVER

(Buvusi Cafė Wienecke) Puiki europė£nė virtuvė
Rezervacijoms skambinti — AT 9-8230 — Prašykite BETTY 
207 EAST 86th STREET (prie 3rd Avenue) NEW YORK CITY

MAIRONIO MOKYKLOS MOKINIAI, 
MOKYTOJAI IR TSVŲ KOMITETAS

For Moving. Rigging, Dismantiing 
and Erecting — call

LA CHARPELLE BROS. INC.
196 W. Houston St., New fork 14 

~ CH 3-3738
Lithographers & Printers Machinists 
Master Riggers and Movers for the 
Printing Industry.

For O’K Electrical Work Call 
HUGH OKA N E ELECTRIC CO.

13 Frankfort SL
- N. Y. C. . ’

Call WO 2-1050 or 1051
O. K ELECTRIC WORK FOR 
THE INDUSTRIAL TRADE

Išnuomojamas gražus kam
barys su atskira įėjimu prie 
gero susisiekimo Brooklyn 1, 
N. Y. Skambinti tel UL 2-

Adream: 40 E. 2MlrSw KYA, N.Y. 
T«Lt MU 8-29M 

Smrtrtnkaa VAGYS STEPONI8

MARI O'S
Trucking, Moving and Rigging 

Expert Machinery Movers tor the 
Printing Trades. Office: 208-10 Eli- 
zabeth Street, New’ York 12, N. Y.

Call WO6r2359 or MO 8-9439 
Ask for MARIO

The Little Servant Sisters founded 
in Poland in 1850 by a saintly Ser
vant of God, Edmund Bojanorvski, 
have their Provinrial House at 
Woodbridge, N J. They are 
in teaching and nursing in the Dio- 
ceses of Camden, Trenton and Buf- 
falo, N.Y. with Missions in Africa. 
Interested? Write to Rev. Mother 
Stephania Clara, 184 Amboy Ave^ 
Woodt>ridge, N. J.

BAYSIDE ist section sold oot — 
70 NEW HOMES Solid Brick, S 
rooms, 3 bedrooms, l*ė baths, fufl 
basement — Low Down Payment

$18,490 Z
30 Yr. Mortgage. 48Ui Avemie & 
210th Street, BAYCREST HOMES 

SitePhooe BA 9-9442

B R I D.E S TO BE 
•"The Proof is in the Taste” 

Order your Wedding Cake & Pas
ines from

The LA-GŲLI PASTRY SHOP 
The finest in Italian baked produets, 
Delirious Pastries, Cakes, Bread. 
Specializing in Wedding Cakes. Let 
Us Serve You with the Finest —; 
29-15 Ditmars Bivti., Astoria, L.I.

Call RA 8-5612

PIANO INSTRUCTION 
Anne-Marie Romano

Juilhard graduate, member of Piano 
Teachers Congress of N. Y.. Piano 
Teacher of experience from the In
terstate Music Teacheris Assn. For 
Beginners and Advanced — Studio 
Lessons and at your home. 708 
Bushwick Avė., BTclyn; GL 5-8478

EVERBEST PORK STORE 
74 Westchester Sųuare, Brome, N.Y. 

MOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef 

Poultry Fresh Daily 
UN 3-9007 '

NEMETH A MAIER, Proprietors

For Better Weddfag and 
Week-En4 Dancing 

TUXEOO BALLROOM 
Offer* the Finest

Call Fred— RE4-7335 
210 E. 86th Street* 3rd Avė. 
t New York City

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

N£W BONAPARTE
1613 Avė. M (next to Ehn Jheatre) 
Brooklyn, N. Y. — OEpey 6-6880. 
Have you tried Raljrfi Sornpntino's 
famous Italian Cuisine? ‘Ttfhere^the 
Stare nperi^ A. Ja Cai^e Dinners - 
Cocktafls1 - Parties accommėda$ed.

110 Wyckoff Ave^ prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vaL p. p.

Šeštadieniais iki filmos pabaigos
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, lapkričio 2 iki — 
Trečiadienio, lapkričio 7, 1962 

Spalvota filmą iš kaimo gyvenimo 
“WENN DIE HEIDE BL0HT”

Vaidina:
J. Hansen, V. Bayer, W. Richter, 
G. Granass, R. Platte, H.Engelmann 

Priedinė filmą:
"Schwarzwalder Kirsch” 

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

RAMON’S RESTAURANT
Brooklyn’s Biggest and Best 
Spanišh American Cuisine 

Dancing Friday and SaL Nitės 
Catering — All Occasions 
No Minimum — No Cover 

168 Livingston SL (near Smith SL
Tel. UL 5-7738

SABATINO
Investigation & Security Service 

Retired N. Y. C. Detective. G vii A 
Criminal Investigation, Uniformed 
Guards and Watchman. Bounded 
and Licensed by the State of N.Y. 
cair W5^38$7-^ Mfr-3I~22nd- Avė. 
Whtestone, L L ~ |-

Sayviile, L.l. Let us design and buita 
your house’on'our property or yours. 
Financing aviilable — Sites offered. 
Model: South off Sunrise H’way, 
450 fėet East off Johnson Avė. in 
SavriHe. — PLACE. A KRUEGER 
BUILDERS, Įac.; Tel.: 516 LT 9- 
1775 -1777. ,

CRAFTS 
WORKSHOP. INC.

Now Open for: — Made-to-Order 
Candles - Wood Fiirishing Gifts. 
Piace your orders now — will be 
ready before Xmas. 22-77 Steinway 
Street, Astoria, L.I.
Call — Y E 2-0728 — Day or Night

ELECTRICAL WORK 
Also Saturdays and Sundays 

220 Service
Free Estimates-Air Condition Lines
Spėriai Consideration to' Religious 

Institutions
201-UN 3-4886;.201-UN 6-2977

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidottrviniai pietOs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

- COVE CONTRACTPR
Everything ud Anything ta the 

CONTRACTBIG LINE
Ali Work Spęstai con-
sideratkNi to groups. Call

Atešnaatį sekmadienį LAK 
joiašųiinkas bus Kolpmg SC, 
bųiis dabar su Yonkers SC 
Įūrmauja pirmenybių lentelėje. 
Per 6 rungtynes Kolpingo puo- 
likai yra įmušę 35 įvarčius, tad 
mūsų gynimo laukia sunkus sek 
madienis. Rungtynės bus Bush- 
wick HS aikštėje. Pirmosios 
pradeda 2:30 vaL, o rezervi- 

•nės. 12:45. Mūsiškiai tikisi pa
sirodyti šiose rungtynėse pil
nos sudėties.

ALPHONSUS MANOR
Cairo. New York

Ideal Year-Round Ręst Home for 
Women eondueted by the Sisters of 
SL John the Baptist. Homelike at- 
mosphere, etose to Church & Sbop- 
ping distriet. ReasonaMe rates. —

Write or Phone 518 MA 2-3248. *

apšildymu antrame aukšte prie 
gero susisiekimo. Teirautis te
lefonu HY 8-0105.

išnuomojamas Imtas iš 4 
kambarių antrame, aukšte, su 
apšildymu ir karštu vandeniu. 
Mėnesiui mokama 54.33. Teį-

Old-Hmors ir veteranai
Du būsimieji savaitgaliai, at

rodo, numatyti seniems sporto 
bičiuliams, šį šeštadienį Atle
tų Klubo tradicinė Old-timers 
party klubo patalpose 8 vaL 
vak. Kitą šeštadienį, lapkričio 
10, veteranų futbolo rungty
nės. Galutinis veteranų žaidikų 
sąrašas dar neaiškus, bet žino
ma, kad pasirįžę dalyvauti daug 
mūsų senųjų sportirdnkų ir vei
kėjų. Tą patį vakarą ims di
delis sportininkų rudens balius 
Ridgewood Lanes salėje, gro
jant Starolio kapelai. Atletas St Benedict — Founder of We$tern 

Monastirism. Invites you to become 
a Member of his great Benpdictine 
Family. As a Benedictine you will 
be privilegėd to zerite the Divine 

Office in Cbdir and serve the;
Dtaine>Spo«ise^f Souls in the - 

čhildren 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 St, 
Elizabeth, N. J^ 201 EL 2-4278

-THE COTTAGE
Breakfast - Lunch - Dinner 

Luncheons from 99č, Dinnres from 
$1.50. Garden Room available for 
reservations. -- A few doors aoray 
from St Francis of Assisi Church; 
132 Wėst 32nd St, New York City. 
LO 5-4838 Closed Sundays

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)

HENRY WĖYDIG & SON, Ine 
FUNERAL HOME 
FUušhing 9-8563' 

Chartes Wey<fig, Lto- Mgr. 
13-39 122nd St, CoUege Point, N.Y.

Attention Hune Owners! , 
MARY CAJRTER PAINT MART 

BUY 1 GALLQN^-GET ANOTHER 
FREE. QualUy Guaranteed. Open 
8:30 a.m. to 5:30 p.m.; Thursdays 
tiU 9:00 p^n.
160 E. 3rd Street, Mt Vernon, N. Y. 

Tel. MO 8-4556

Home Fumiahtags Discount Co. — 
Open Sun., riesed FrL; Huge ds- 
counts offered, “ Why pay high re
tail pricesP biiy direct from manu- 
facturers. Distributor — all Name 
Bratnds of Furniture: Periodu Mod- 
ern, TraditionaL Cash/budget pay- 
ments. Bring this Ad. —-107 Avė. A 
Cor. E. 7th SL, N. Y. C. OR 3-0063.

įMOVd(S AftKeHINERY
Call Today for' Frėe Estimates. Ali
Types of Machinery Transported.

ROSE~4 GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greenvvich Street, N, Y . C. 
r 3V»2-4856j

Išnuomojamas butas iš 5 
kambarių su visais patogumais 
Ridgewoode, N. Y. Skambinti 

doin Street, Dorchester, Mass., 617 aonin 
TA 5-177L LrL O-oZ17.

Gedney Refrigeration Service. Im- 
mediate, guaranteed. Home service 
on Frigidare-GM-GE, Norge, West- 
inghouse, Gibson, Hotprint Mecha- 
nical repairs. Alį Makes. Replace- 
ment Parts, locks* dobrs, seals, hin- 
ges. GE 9-6904, 5811—4th Avenue 
Brooklyn, N. Y.. (Brooklyn only)

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

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

ANNA MASILION1S — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. įsi
kūrė Jamaiooje prie 88 ntvjhv **- 
lia J. Andriuko įstaigos. Važiuojant 
J amai c a traukinio Mtrija, ižMpti 
Forest Pąrkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $L00 ir Lt .
87-17 Jamaiea Ava. • VI 9-ė$tt 

Woerihivrn 21, N. Y. -■/*.

eastwood ręst home Married rautis J. Viršilas, 933 Grand
Couples accommodated. You are in- ii M V
vited to see our Family style Ręst »TOOKiyn 11, n. I.
Home; including our TV room. read- 
ing room, dinning room. 1 block to 
center of town & Church. Reason- 
aUe rates. 39 High Street Ames- 
bury, Mass., Phone 617 - 388 - 1749

210 Eaųt 8tth OL • REgent c-C=57 
New York, N. Y. BU 8-0561 

Penktadienį, Lapkričio 2 — iki 
Ketvirtadienio, lapkričio 8, 1962

Pirmą kartą New Yorke —
“SCtjEI DU NGSGRU N D—Ll EBE” 

Vaidina:
Alice Treff, Vtoletta Ferrari, Ralf 
Wotter

Priedinė filmą:
“Vor Sonnenuntergang”

Ir naujausia Vokietijos savait apžvalga

Galima gauti įvairiaumoB rūšies amerikiečių ir impoztuo- 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyną 
103-55 LEFFERTS BLVD.

George Kopping 
importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenuę 
_ . . (kampan 86th Street) 

New York 28, N.Y.
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ADVOKATAS

THEODORE W0LINNIN,
INC.

Operetės choro dainos, tauti-

GRamercy 5-1437

PETER G. ASIAF

gramos

JOSEPH C. LUBIN

88 St. ir Jamaica Avė.
Woodhavene, Ll su savo vėliavomis ir uni

formomis.

KARLONASvaidina L Fuldos
Funeral Home

280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN.

MOKYKLOS DRAUGAI

CARROLrežisuoja
Funeral Home

Vitalis Žukauskas

vaidinimą rengia

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai 13-

Anthony J. Bukunt, 
89 Claromount Avė.,

šį sekmadienį, lapkričio 4, 
4 vai. popiet prie Jungtinių 
Tautų pastato New Yorke (43 
St ir First Avė.) yra organi
zuojama didžiulė New Yorko 
lietuvių demonstracija, kurios 
tikslas yra dvejopas: 1. išreikš
ti padėką prez. J. F. Kėnnedy 
už jo bekompromisinę laikyse
ną sovietinių bazių Kuboje at
žvilgiu; 2. priminti jam ir vi
sam pasauliui, kad tokių bazių 
Sovietai turi ir kitose šalyse, 
pav. Lietuvoje, ir kad jos turi 
būti išmestos drauge su visu BROCKTON, MASS.

marijM' skjHŲpęt ąedė|&s■ -fe 
Gedeika, ■ sekretorė -įjvmšhh'' 
žėnaftė, iždin. Giedrė Nukai
tė Studentų nEfonnaajos rei-’ 
kalais prašome kreiptis ^ K 
Gedeiką teL HY 7-6473. LSS 
spalio 28 dalyvavo Baitų Fe
deracijos studentųbendrame 
posėdyje aptirti bendruosius 
lietuvių, latvių ir estų studen
tų veiklos reikalus. Antrąjį L 
SS valdybos posėdį šaukia lap
kričio . 4, k sekmadienį, po *11 
vai. mišių Apreiškimo parapi- 
jos salėje.

niuose rūbuose, organizacijos

546 East Broadvvay
So. Boston, Mase. 

Priešais miesto teismo rūmus

PETRAS KARALIUS 
savininkes

Vaitkus, šiam iškil- 
minėjimui sudarytas 
komitetas, kurio pir- 
yra poetas Faustas

RETAS SUPUOLIMAS — PA
SIŠVENTĘS IRPASLAUGUS 
VISIEMS ŽMONOMS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balzamuotoje*

Lietuvos kariuomenės 44 me
tų sukakties minėjimas rengia
mas lapkričio 24, šeštadienį,

DRĄSUS VYRĄS DIDELKį; 
MASTO UŽSIMOJIMAMS fį

Kun. dr. Petras Celiešius, 
Dainavos jaunimo stovyklos ad
ministratorius, atostogų buvo 
išvykęs į Europą. Dalyvavo Va
tikano susirinkimo atidaryme. 
Taip pat aplankė Liurdą Pran
cūzijoje ir Fatimą Ispanijoje. 
Spalio 28 lėktuvu grįžo į Ame
riką, buvo sustojęs pranciško
nų vienuolyne, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje ir papasako
jo savo kelionės įspūdžius. Iš 
New Yorko išvyko aplankyti 
kun. Alf. Petraitį Schenectady, 
N. Y. šios savaitės pabaigoje 
išvyksta į Detroitą.

pačios ir j kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TR 64M34

.. .Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko skyriaus susirinkimas j- 
vyko spalio 27 dr. B. Radziva- 
no bute. Apie lietuvio daili
ninko uždavinius tremtyje pra
nešimą padarė dail. K žoroms- 
kis. Pranešimas sukėlė gyvas 
diskusijas. Toliau buvo svars
tyta aktualieji skyriaus reika-

rusų kariniu ir kitokiu perso
nalu.

šią demonstraciją remia dau
gelis lietuvių organizacijų ir 
kviečia savo narius kuo gau
siau dalyvauti. Iki šiol savo 
formalų parėmimą šiai demons
tracijai yra suteikę: Lietuvių 
Bendruomenė, Akad. Skautų 
Sąjūdis, Lietuvių Studentų S-

skaitą Meninę programą išpil- 
dys sdistė Stasė Dauginė, 
aktorius Algimantas žemaitai
ti ir Bostono Beturiu mišrus 
choras, vadovaujamas kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio. Ryte 
10 vaL bus pamaldos šv. Pet
ro bažnyčioje. Mišias aukos 
kart M. 
mingam 
specialus 
mininku 
Kirša.

■ Lituanistikos mokyklos ban
ketas rengiamas lapkričio 18 
lietuvių piliečių klubo salėje. 
Banketu rūpinasi tėvų komite
tas: pirm. Br. Paliulis, vice- 
pirm. M. Gineitienė, sekr. Eug. 
Kleinas, ižd. P. Novozelkis ir 
narys ūkio reikalams Pr. Rač
kauskas.

Adomas Jasmskas, 69 metų 
amžiaus, gyvenęs Flushing, N. 
Y., po sunkios ir ilgos ligos 
mirė spalio 24. Palaidotas spa
lio. 29 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios šv. Jono kapi
nėse. Paliko nuliūdime sūnų 
Stasį ir dvi dukras — Albiną 
ir Aldoną.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorių*

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

ROCKEFELLER — ŽMOGUĄ 
NUOA1ROU8, PAREIGINGAS

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

reikaluose.
Joseph C. Lubin
Funeral Director

Telefonas: 268-5185
Spaudos kioskas veiks Dar

bininko vakare su naujausio
mis knygomis bei plokštelėmis. 
Ta pačia proga kviečiame už
sisakyti Darbininką. Naujiems 
skaitytojams tik 5 dol. metam.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo

JIS PUIKIAI ORIENTUOJA
SI ATEITIES REIKALUOSE

Muz. Antanui Visminui, Mas- 
peth, N.Y., padaryta akies ope
racija Bay Shore Southside li
goninėje. Prižiūrimas dr. V. 
Avižonio dabar gydosi namie 
ir sveiksta. Greit pradės eiti 
savo pareigas.

Rožė Adomavičienė,'gyvenu
si Paterson, N. J., sunkiai ir 
ilgai sirgusi, mirė spalio 29 sa
vo namuose 384 East 19th St., 
Paterson, N. J. Giliam nuliūdi
me liko vyras, sūnus ir duktė.

Skautę šventė įvyks lapkri
čio 4, sekmadienį, 4 vai. po
piet Apreiškimo parapijos salė-* 
je. New Yorko Tauro ir Ne-

J. B. SHALINS
- Šulinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

844)2 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvray Statlon)

WOODHAVEN. N. Y.

2,50 ir 2 dol. Vaidinimas pra- dingai paskelbta, 
sidės punktualiai 4 v. Pataria- ,
me bilietus iš anksto įsigyti. /

ROCKEFELLERIS PATYRUS 

VALSTYBININKAS
JIS PUIKUS ADMINISTRA
TORIUS NES TURI DIDELI 
VALSTYBINIO DARBO IR 
PRIVATAUS BIZNIO PATY
RIMĄ

W1LUAM J. ŪRAKE 

MASONAS

tracijoje. Organizatoriai tikisi 
tūkstantinės lietuvių minios.

Praeityje panašiose demons
tracijose lietuviai dalyvaudavo 
su kitataučiais, ir po to dažnai 
skųsdavosi, kad lietuviai sveti
mųjų buvo viršijami. Dabar bus 
proga parodyti, ką vieni lietu
viai sugeba suorganizuoti, šią 
demonstraciją organizuoja vien 
lietuviai, joje dalyvaus vien 
lietuviai ir plakatų šūkiai ak
centuos lietuviškus interesus. 
Nepagailėkime vienos valandos 
laiko mūsų tautos gyvybiniams 
interesams propaguoti. Dalyvau 
kūne-visi! Moterys ir mergai
tės kviečiamos dalyvauti tauti-

(ARMAKAUSKAS) * 
Graborius-BalsamuotojaB 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

(BIELIAUSKAS)

FUNERAL RO M E
M. P. BALTAS Directorta* 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalų Vedėju

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y. 'Į

NOTARY PUBLIC

tadieniais, už mokslą nereikės 
mokėti, išskyrus mažą atlygini
mą už patalpas, šviesą. Suinte
resuoti studija, prašomi kreip
tis į aktorių Juozą Daubėną: 
401 118 St, Apt 2, New
York City. Rašant reikia duoti 
žinias apie save: vardas, pavar
dė, adresas ir telefonas, išei- 

galima gauti pas šalinskus vannini, Darbininko ir Aidų mokslas, gimimo data, trum 
Woodhavene, Ginkų krautuvė- skaitytoja iš Chicagos, spalio uvvenhno anrašvmas (cur- je Brooldyne ir Darbininko ad- 20 lankėsi pranciškonų rienuo- Pas gyvemmo apra^mas fcur 
ministradjoje. Galima užsisa- lyne. Darbininko 72 nr. jos ncuIum ntae>- Paremiamai Įsto- 
kyti ir paštu. Bilietai po 3, mergautinė pavardė buvo klai- i dramos studiją tun būti 

paduoti ne vėliau lapkričio 15.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.
• Brooklyn, N. Y.

Lietuvos laisvinimo organi 
zadįa bus aptarta kolektyvi
nėse diskusijoje lapkričio 4 d. 
4 v. popiet lietuvių Atletų 
Klubo salėje, 1332 Halsey St, 
Brooklyn, N. Y. Kalbės Bro- 
uiius Bieliukas, Stasys Lūšys, 
Cezaris Surdokas, Antanas Tri
makas. Vadovaus Stasys Dzikas. 
Diskusijas rengia New Yorko 
krikščionys demokratai. Kvie
čiami visi atsilankyti.

Batfb 100 skyriaus vajaus 
garbės pirmininke išrinkta R 
Budrienė, pirmininke — dr. 
Ona Labanauskaitė, vicepirmi
ninkės — Helen Kulber, Vin
cė Jonuškaitė, Bronė Spūdienė, 
sekretorė — dr. Marija Žukaus
kienė, iždininkė — Marija Vir- 
bickienė. Vajus vyksta nuo lap
kričio 4 iki gruodžio 4. Susi
rinkusios komiteto narės kuk
liom vaišėm pagerbė Helen Kul 
ber jos gimtadienio proga.

Liet. Moterą Atstovybės N. 
Yorko klubo susirinkimas bus 
lapkričio 7, trečiadienį, 7:30 
v. v. narės Aleknienės bute, 
86-22 106 St., Rkhmond Hill,

84 -14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21. N.Y.

TeL: HIckory 1-5226

JJ Budrildenė Balfui paauko
jo savo mirusio vyro 29 kos
tiumus ir 20 dol. drabužių per
siuntimo išlaidoms padengti. 
Jos vyras, Vincas J. Budrikas, 
buvo gimęs Švėkšnoje, lankė 
paišybos ir muzikos kursus 
Yale uniVersitėfe New Havene 
ir teisę New Yorko universite- 

niai šokiai, laimėjimai, bufetas salėje. Visos . narės maloniai te. Nuo 1922 buvo advokatas. 
TOMS tuntai iiSlrilminM suei " ^ai. Pradžia. 7 v. v. Vai- kviečiamos dalyvauti. Jis buvo palinkęs į teosofiją
M oradls Uetu ““kStu Sa- «a‘ima užsisakyti----------------------------------------------- ir išspausdino septynias kny-
ga pradės Lietuvių bkautų bą Klimavičių tel. MI 7- , gėlės, verte persų poeziją. Jis
jungos 45-tuosius sukaktuvi- ™ \ N. Yorke atidaroma mėgo ne tiek nešioti, kiek pirk

ti naujus drabužius.

TAI TIKRAS KOVOTOJAS 
Ut- PROGRESVVIĄ PRO
GRAMĄ ' IR ' SUBALANSUO
TĄ BIUDŽETĄ

Julius ir Emilija Čaplikai 
lapkričio 26 d. švenčia 50 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jų intencija mišios šv. Petro 
bažnyčioje bus lapkričio 18 d. 
10 vai. ryte.

Kazys Merkis, Darbininko 
šachmatų skyriaus vedėjas, nu
lūžęs koją, tebeguli miešto li
goninėje.

Dana Giedmintaitė Chicagos 
universitete ruošiasi magistro 
laipsniui, šį pavasarį ji baigė 
Northeastem universitetą Bos
tone.

Lietuviai, 6 ir. 7-to Wardo 
balsuotojai, antradienį, lap
kričio (Nov.) 6 visi kaip 
vienas balsuokite ir perrin
kite PETER G. ASIAF į 
State Representative, kum 
yra .didėlis lietuviu draugas 
ir prietelis. Jis yra gabus biz
nierius, draugiškas ir labai 
supranta darbininkę reikalus. 
Reikalui esant, visuomet gali-

M. Lockienė, Darbininko 
skaitytoja iš Flemington, N. J., 
atsiųsdama savo prenumeratą, 
apmokėjo dar dviem neturtin
giem Darbininko skaitytojam. 
Užtai jai nuoširdžiai dėkojame. 
Dar turime visą eilę žmonių, 
kurie norėtų Darbininką skaity
ti, bet neturi iš ko užsimokė
ti. Jei kas tuo reikalu atsiųs
tų 5 dol., mielai pranešime, 
kam už jų auką užsakytas Dar
bininkas.

DeriMnMoB admini8Wacl|b

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų Ir naktį

ga, Tautinės S-gos skyriai, Atei
tininkų Federacija, Korp. Neo- 
Lituania, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų S-ga, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, Mo
terų Vienybė, Lietuvių Fronto 
Bičiuliai, Lietuvos vyčiai, ALR 
K Federacija, Tauro skautų tun 
tas, Neringos skaučių tuntas, 
Lietuvių Moterų atstovybė, Liet. 
Krikščionių Demokratų Sąjun
ga, Am. Liet. Tautinė Sandara 
ir Lietuvių Atletų Klubas.

Demonstracija truks tik vie
ną valandą. Tad prašome ne
vėluoti. Pabaigoje demonstra
cijos bus sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai ir perskaitytos 
atitinkamos rezoliucijos.-

Kai kurie lietuviai dailinin
kai specialiai šiai demonstraci
jai ruošia momentui pritaikin
tus piešimus bei užrašus.

nius metus Programoje bus ori 2589 k tel. EV 4- anuaiviiia mėgo ne uesnesion, mes pirk- j demonstraciją yra pakvies-
shnintasMairoi^Dieiiaipritai 5233- Minėjimą rengia ir visus dramos Studiia nauJus drabuaus- ti visi(didžiųjų New Yorko

kytą pašnekesį praves Skaučių atsilankyU kviečia Lietuvių Ve- BaKui šio rudens vajaus pro- dienraščių korespondentai —
Seserijos vyriausias dvasios va- teranų Ramovės Sąjungos New Aktoriai Juozas Daubėnas ir ga paaukojo V. Abromaitis— fotografai, tad svarbu, kad da- 
das v. s. kun. St. Yla Po pro- ’ Yorko skyrius. Kazys Vasiliauskas atidaro dra- 50 dol. ir Dainavos stovyklos lyriU skaičius būtų gausus.

A.LR.K. Federacijos valdyba mos New Yorke. Norin- mecenatė E. Baltrūnienė iš Ja- KaiP toli mūsų balsas pasieks, 
Veiks skautams remti komite- dėkoja ateitininkams ir skau- lankyti 5^% turi būti maicos — 20 dol. d^ele dalimi priklausys nuo
to baras ir skaučių .užkandi- tams už dalyvavimą Kristaus mažiausiai aukštesniąją ----------- . , musų skaičiaus šioje demons-
nė. valdovo šventės programoje, mokyklą (high school) ir turi

Operetės choro nariai kvie- Ypač nuoširdžiai dėkoja skau- MiJti stojamuosius egzaminus.
čiami būtinai atsilankyti į re- čių vadovei p. Bružinskienei Egzaminam, lietuvių kąlba rei- 
peticijas šį penktadienį, lapkri- už pagalbą, ruošiant programą. paruošti mintinai pasakėčią 
čio 2. Yra svarbių reikalių ap- * . , - - . . .. .. e arba minutėm. Stu-

A. L. Inz. ir Architektę S- dijoje bus mokomasi tik šeš- 
gos New Yorko skyriaus su- 

Rožė šomkaitė, pereitą pa- sirinkimas šaukiamas lapkričio 
vasarį gavosi daktaro laipsnį 2, 8 v. v. White Horse Tavem 
iš formacijos Rutgers universi- salėje, 86-16 Jamaica Avė., 
tete New Jersey, nuo lapkričio Woodhaveh, L. I. Bus arch. A.
8 pradeda dirbti Ethicon Phar- Gudelio paskaita apie Seattle 
maceutical Co. firmoje, Somer- parodą ir Aliaską su spalvotu 
ville, N. J. . filmu.

Balsuokime už NELSON A. ROCKEFELLER į Gubernatorius. Jis įrodė, kad moka 
vadovauti.-Teisingai sprendė visus reikalus. Tinkamai sutiko ir išsprendė sunkiausias 
problemas. Balsuokime už jo grupę: MALCDM WILSON į Vice-gubematorius; LOUIS 
J. LEFKOWITZ į Vyr. Prokurorus; JACOB K. JAVITS į Senatorius; JOHN P. LO- 
MENZO į Kontrolierius. Balsuokite už visus Respublikonų kandidatus — EILĖJE "A"

New York State Republican Party — Alt American Committee, Lithuanian Division

ma kreiptis prie jo ir jis mie
lai padės ir padarys, kas ga
lima padaryti. Legislatūroje 
jis nepamainomas žmogus.

. Jis turi didelę šeimą ir už 
tai supranta šeimę padėtį. 
Kada kas pas jį kreipėsi, 
PETER G. ASIAF skubėjo j 
pagalbą.

Perrinkite kitam terminui 
Petor G. Asiaf į State Repre- 
sentative.

74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS.
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