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Vokietijos kanclerio A-

Spaudos darbininkę streikas
New Yorko Daily News dien

raštis sustojo dėl redakcijos ir 
komercijos tarnautojų streiko. 
Tarnautojai priklauso unijom, 
bent dešimčiai. Didžiausia yra

nės 5,000 yra Konge. Tegul jie 
vyksta namo kariauti prieš Ki
niją. Kita gerai paruoštos ka
riuomenės dalis stovi prieš Pa- 

kistana.

KRIZES KABINETAS: vyrai, kuriais remiasi prezidentas, 
stovi už Amerikos nepriklausomą akciją Kubos reikalu

Spauda kelia, kad geriau- 
i paruoštos indų kariuome-

kiyptimi pasuko Kennedy — 
Chruščiovo susitarimą tokiais 
naujais žingsniais:

— Castro paaiškino U Thant, 
kad jis jokios svetimos kontro
lės Į Kubą neįsileis.

— Prezidentas Kennedy lap
kričio 2 paskelbė tautai, kad 
oro žvalgyba pranešė, jog so
vietinės raketos išmontuoja

mos ir išvežamos (Kubos egzi- kad karantinas gali būti va
lai tuo pačiu metu įspėjo, kad dovaujamas, t. y. tikrinama, 
Castro jas slepia kalnų olose). 
Prezidentas paraškė taip pat, 
kad oro žvalgyba ir blokada 
tęsiama, iki bus patikrinta, kad 
raketę nebėra. Tačiau įspėjo,

POPIEŽIUS JONAS XXIII lap
kričio 4 susilaukė ketvirtų gany- 
tojavimo metinių.
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apraminti tai griežtosios lini
jos grupei, kom. Kinijai, apra
minti taip pat satelitam, ku
riuose galėjo kilti panika pa
mačius, kad Chruščiovas “ka
pituliuoja”.

denauerio kelionė savaitei ati
dėta — iki lapkričio 14 pre
zidento Kennedy iniciatyva. 
Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle numato atvykti sausio 
mėn.

— Anglija paskyrė pirmą 
moterį Barbarą Salt savo at
stovu Izraeliui.

— Prez. Kennedy lapkričio 
4 paskelbė, kad Amerika ato
minių bandymų seriją Johns- 
tono saloje baigė.

— Vokietijoje darbo valan
dų skaičius per savaitę yra 
40.8. Tai trumpiausias darbo 
laikas visoje Europoje.

vo, kad atlyginimai būtų pakel
ti 10 proc. Redakcinio perso
nalo darbininkam turį būti mo
kama iki 200 dol. savaitei. 
Streikas paliečia ir kitus 6 
New Yorko laikraščius, kurių 
bendras tiražas 5.3 mil. eg
zempliorių ir kuriuose dirba 
17,000 tarnautojų. Daily News 
turi didžiausią tiražą — 2,006, 
600. Atvyko darbo sekretorius 
Wirtz streiko likviduoti.

Kubos krizė nukreipė akis 
į asmenis, kurie sprendžia po
litikos klausimus. Oficialiai 
sprendžia prezidentas. Tačiau 
jis turi padėjėjus, turi “krizės 
kabinetą”, arba, kaip spalio 23 
buvo viešai paskelbta, yra su
darytas “vykdomasis komite
tai’. Tai praplėsta “tautinio 
saugttrno taryba”, kurioje pa
prastai esti 5 nariai. Dabar ta
me komitete yra 12 narių, ku
rie kasdien susirenka į Baltuo
sius Rūmus ir sprendžia dega
muosius klausimus.

Prezidento artimiausi bendra
darbiai yra jo brolis teisingu
mo sekretorius R. Kennedy, 
apsaugos sekr. McNamara, spe
cialus patarėjas apsaugos rei
kalam George Bundy. Šalia jų' 
komitete dalyvauja viceprezi
dentas Johnsonas, valstybės 
sekr. Rusk, jo pavaduotojas 
George W. Bali, iždo sekreto
rius Dillon, apsaugos sekr. pa
vaduotojas Roswell L. Gilpatrick 
gen. Taylor, ČIA direktorius 
John A. McCone, sovietinis 
ekspertas Llewellyn E. Thomp
son, prezidento patarėjas Theo- 
dore Sorensen.

— Aiži re min. pirm. Bella 
suėjo į konfliktą su komunis
tų partija, lapkričio 3 paskelb
damas, kad ji turinti įsilieti 
į “išlaisvinimo frontą”, nes Al
žire tegalinti būti tik viena 
partija.

Amerika gelbsti Maskvos prestižą ir blokados kontrolę perduoda į šveicarą ran 
kas. Maskva gelbsti Castro prestižą ir remia jo reikalavimus Amerikai

ŠALIN SOVIETŲ BAZES IŠ KUBOS, 
BET ŠALIN BAZES

Laisvosios Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos komitetų pirmininkai 
bendru laišku šeštadienį Ha- 
rald Tribūne atkreipė dėmesį, 
kad diskusijoje apie raketų ba
zes ir jų pašalinimą neturi bū
ti užmirštos tokios bazės Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje, ku
rias Sovietai nukreipė prieš Va
karus. Iš jų eina pirmoji grės
mė Europai. Ir tie, kurie aiš
kina, kad Amerika yra apsupu
si Sovietų Sąjungą savo kari
nėm bazėm, sakoma laiške, sa
vo klaidingus sprendimus turė
tų rūpestingiau pasitikrinti.

pirmininko p 
Chruščiovo -pi 
su Castro laj 
Amerikos spaudoje spėliota, 
kad Mikojanas privers Castro 
vykdyti Chruščiovo susitarimą 
su Kennedy. Tačiau Mikojano 
misija gali būti ir kita — su
derinti Maskvos ir Castro ak
ciją, kad Maskva galėtų gali
mai daugiau atsitraukti nuo 
spalio 26 pasižadėjimų ir išnau
doti Castro kaip įranki nau
jiem reikalavimam kalti. Būdin
ga, kad Mikojanas aiškiai pa
rėmė Castro pareikštus per U 
Thant reikalavimus Amerikai: 
atiduoti Castrui Guantanamo 
salą, kurioje yra Amerikos ba
zė; panaikinti ekonominę blo
kadą, garantuoti, kad egzilai 
nedarys invazijos į Kubą ir iš 
viso neremti egzilų. Iš savo pu
sės Castro nieko nežadėjo. Ir 
tuos reikalavimus Mikojanas 
parėmė, nors Amerikai tai vi
sai nesvarstytinas reikalas.

Vienos savaitės įvykiai rodė 
tokią išvadą: kai tik Amerika 
pati nustojo veikusi ir perleido 
iniciatyvą tarpininkam, Mask
va su savo reikalavimais pra
deda atsigauti.

— Satelitų lyderiai, Lenki
jos, Čekoslovakijos, Rumunijos, 
rytų Vokietijos, nuskubėjo į 
Maskvą ryšium su Kubos įvy
kiais.

— Kuboje nušauto U-2 lėk
tuvo lakūno majoro Andersono 
kūnas jau pervežtas Į Ameri-

Kubos klausimas perduotas 
liplomatę pasikalbėjimam, ko
ve siekia padėtį apglostyti ir 
tusukti nuo to, kas buvo rei- 
cal&uta prezidento Kennedy kai 
toje spalio 22 ir su kuo suti- 
:o Chruščiovas laiške spalio 26. 
Būtent: Sovietai atsiima raketas 
kmerika susilaiko nuo invazi- 
os ir sustabdo blokadą, kai 
f. Tautų kontrolė patikrins ra
ketų išvežimą. Nuo to momen- 
o įsijungė į istoriją nauji ak
inai: U Thant, Castro ir Mi- 
ojanas. Jie sukliudė ir nauja

Amerikos atstovas derybom 
Kubos reikalu J. McCloy lap
kričio 1 kalbėjosi su Mikoja- 
nu. McCloy jam pareiškęs, kad 
Amerika imsis griežtesnių prie
monių, jei Castro neįsileisi* 
kontrolės. Amerika siekia, kad Newspaper Guild. Ji pareikala- 
kontrolės pareigas pačioje Ku
boje atliktų J. Tautos. Tai pa
tvirtino lapkričio 4 valstybės 
sekr. padėjėjas lotynų Ameri
kos reikalam Martin.

rinkimų teisingi?
Dėl ko eina varžybos? Lap

kričio 6 renkami visi kongres- 
manai. Buvusiame senate de
mokratų buvo 64, respubliko
nų 36. Varžybos eina dėl se
nato 39 vietų, kurias lig šiol 
21 turėjo demokratai ir 18 res
publikonai. Kongresmanų de
mokratai turėjo 263, respubli
konai 174. Renkami taip pat 
35 gubernatoriai. ....

Ar Kubos įvykiai turėjo 
reikšmės rinkimam? Pagal Gal- 
lupo instituto davinius rinkikų 
nuotaikos buvo prieš įvykius ir 
po įvykių beveik tos pačios.

kad laivai negabena į Kubą 
“ofenzyvinių” | ginklų, tarptau
tinio raudonojo kryžiaus. Tai 
buvo Sovietų siūlymas, ir Ken
nedy jam nusileido.

— Mikojanas, Sovietų min. 
(vaduotojas ir 
tikėtinis, tarėsi 
kričio 3 ir 4.

IR IŠ LIETUVOS!
Sekmadienį jaunimo iniciaty

va organizuota demonstracija 
prie J. Tautų turėjo tikslo pa
remti prezidento akciją Kubos 
reikalu ir priminti, kad ir Lie
tuvoje tebėra sovietinės bazės. 
N. Y. Times atkreipė dėmesio 
į šią demonstraciją. Pažymėjo, 
kad piketavo apie 300 žmonių 
su reikalavimais išmontuoti So
vietų karines bazes Lietuvoje. 
Tuo pačiu metu buvo ir veng
rų demonstracija. Abidvi pra
ėjo. pastebi laikraštis, be in
cidentų.

nas iš trijų vaikų po vienerių 
metų mokyklos turi pasitrauk
ti. Reformos eina per lėtai, ir 
daugelis save laikančių gerais 
katalikais abejingi reformom. 
Krašte dėl to labai stipri ko- 

kad gyventojų mažuma sa- munistų veikla. Visame krašte 
rankose turi žemės didžiu- yra 7,800,000 gyventojų. Plo

tas truputį didesnis už Texas.
Socialinių reformų baimė vi

sose lotynų Amerikos valstybė
se trukdo labiausiai ir Ameri
kos paskelbtą pažangos progra
mą įvykdyti.

— Sovietai įsakė išvažiuoti 
Amerikos atstovybės Maskvo
je sekretoriui — archyvininkui 
R. J. Jacob. Kaltino, kad jis 
susitikęs su šnipu, kurio pavar
dė nepaskelbta. Tai jau 15 
Amerikos pareigūnas pašalintas 
iš Sovietų.

— Saugumo Taryba ginčą 
dėl Kubos atidėjo, kol eina de
rybos.

Chilės kardinolas ir Santia- 
> arkivyskupas Raul Silva En- 
piez ganytojišku laišku at- 
eipė _dėųjesį į nepakenčiamą 
rialinę padėtį ir reikalavo 
teitų reformų. Laiške tvirti-

tokias nuotaikas 
už demokratus 

proc., užrespub- 
Taigi Kongresas 

irėtų liktis ir toliau demokra- 
į kontrolėje.

Ar daug balsuos? iš tūrin- 
ų teisę balsuoti 110 mil., spė- 
ma, balsuos tik 45-50 mil., 
igi apie 45 proc. Preziden- 

rinkimuose dalyvavo 63.8 
oc.

Europoje. Tos krypties opini
joje pasireiškė ir Kanados buv. 
užsienių reikalų min. Pearson, 
skubindamasis siūlyti Nato bei 
Varšuvos pakto valstybių kon
ferenciją įtampai atleisti.

Jų skelbiamom mintim Chruš 
čiovas naudojasi, bet Amerikos 
visuomenėje šiuo tarpu jie, at
rodo, su savo pažiūrom sveti-

į, o gyventojų dauguma 
ursta. Trečdalis Chilės gy- 
ntojų neturi padoraus buto, 
šimtoji gyventojų dalis su- 
a į savo rankas daugiau kaip 
sę viso krašto pajamų. Vie-

Sovietuose, kas lemia politi
nius sprendimus — neaišku. 
Tačiau krenta į akis Chruščio
vo skirtingas reagavimas į pre
zidento Kennedy akciją dėl Ku
bos. Skirtingo turinio jo pareiš
kimai. Spalio 26 laiške atsaky
me į prezidento spalio 25 laiš
ką Chruščiovas buvo nuėjęs 
toliausiai į kapituliaciją. Tuo 
laišku ir buvo sutartas Kubos 
sprendimas: Sovietai atsiima ra
ketas, Amerika atšaukia bloka
dą ir atsisako nuo invazijos. 
Bet, kaip H. Tribūne informa
vo, tuojau atėjo kitas Chruščio
vo pareiškimas, kuriame jau 
traukėsi nuo pirmojo laiško, 
siūlydamas, kad už raketų ati
traukimą iš Kubos Amerika ati
trauktų savo raketas iš Turki
jos. Vėliau dar naujas varijan- 
tas Chruščiovo pareiškime: bu
vo sutikęs su JT kontrole Ku
boje, o paskiau siūlė Raudono
jo Kryžiaus kontrolę.

Tas Chruščiovo traukimasis 
atatupstom gali būti supranta
mas dvejopai. Viena, pirmos 
grėsmės akivaizdoje Chruščio
vas sutiko su viskuo; pamatęs, 
kad Amerika gali eiti į tam tik
ras derybas, pradėjo reikala
vimus didinti. Galima ir ant
ra priežastis. Chruščiovas turįs 
savo konkurentus, griežtosios 
linijos šalininkais “stalininkus”, 
ir su jų nuomone turi skaity
tis. Budinga, kad pirmojo laiš
ko Maskva nepaskelbė (nepa
skelbė dėl to ir Amerika); ant
rą pareiškimą tuojau pat pa
skelbė per Maskvos radiją. Lyg

Ar spėjimai dėl
Rinkimų kova baigės, ir lau- 

iama lapkričio 6 rinkimų re- 
iltatų. Gallupo institutas lap- 
ričio 2 rado 
irp rinkikų: 
įsisako 55.5 
konus 44.5.

Komitete nedalyvauja specia
lus prezidento patarėjas Ches- 
ter Bowles, nedalyvauja nė po
litikos planavimo šefas Rostow, 
nėra nė A. Stevensono. Pasta
rųjų politinei linijai visi sovie
tinių raketų įvykiai Kuboje bu
vo didelis smūgis. Jie laikinai 
atsidūrė šešėly ir turi laukti, 
iki vėl galės išplaukti.

Šešėly atsiduria ir viešosios 
ooinijos formuotojai — toki 
kaip W. Lrppmann. Jo ir jo 
šalininkų liniją Life žurnalas 
vedamajame aiškiai neigiamai 
įvertino, nors jis ir nesilauja 
maginęs formuoti opiniją, kur 
būtų priimtina Chruščiovui — 
už Kubos raketų bazę mokėti 
Amerikos bazėm Turkijoje ir

Indijos min. pirmininkas Neh 
nušalino Krishna Menon iš 

saugos ministerių ir parėi- 
s pats perėmė. Tačiau Me
no iš vyriausybės nepaša- 
o — padarė jį karinės pra- 
>nės ministerių. Tautoje ei- 
ir toliau reikalavimas, kad 

mnonas būtų iš vyriausybės 
ai išjungtas.
Chruščiovas pranešė pakar- 
inai Nehru, kad jaučia jam 
apatijas, bet jo neparems 
ieš kom. Kiniją.
Amerikos pirmieji ginklų 
insportai, lėktuvais pasiųsti 
Vokietijos ir Turkijos, jau 

siekė Indiją. Ten labiausiai 
kalingos buvo kalnų patran-

Ž SOCIALINES REFORMAS: jei jy 
edarys katalikai, tai darys komunistai

— Sovietai lapkričio 1 pa
leido raketą į Marsą. Marsas 
nuo žemės per 60 mil. mylių.

— Amerikos Mariner 2 rake
ta lapkričio 4 buvo jau 13 
mil. mylių nuo žemės ir 15 mil. 
nuo Veneros. Radijo signalai te
beveikia.
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Katalikiškos spaudos vajus

Septyniasdešimt delegatu ir 1 
geras būrelis svečių susirinko 
Baltimorėje spalio 12-14. Ša
mas buvo pradėtas direktoria- 
to posėdžiu ir susipažinimo va
kariene lietuvių svetainėje spa
lio 12.

Spalio 13 buvo skirta seimo 
darbams ir iškilmingai vakarie
nei, Į kuria atvyko Lietuvos

Kai kurios vietovės vietoje at
stovų Prisiuntė pinigus, norė
damos bent taip dalyvauti sei
me. ’ < —i

Kuntou Vienybė šių metu 
savo suvažiavime vra nutarusi 
laokričio mėn. skelbti lietuviš
kos katalikiškos spaudos valų. 
P’-el. Pranciškus M. Juras, Ku
nigų Vienybės pirmininkas, pri
mindamas ta nutarimą, savo 
raštu kreipėsi į gerbiamus kle
bonus ir kunigus, kad lapkri
čio mėn. būtų rasta progos 
priminti katalikiškos spaudos 
reikšme ir paskatinti daugiau 
ja skaitvti, prenumeruoti ir pa
remti. Esame didžiai dėkingi 
Kunivų Vienvbei ir ios pirmi
ninkui už dėmesį šiam labai 
svarbiam reikalui.

čių spauda. Tačiau niekada ki
tas laikraštis, kad iis būtų ir 
geriausias, negali duoti to, ką 
duoda savasis: savo tautos žo
di. savo dvasia ir savo reika
lus. Kas iš lietuvių sakosi, kad 
jam pakanka nelietuvišku laik
raščių arba jis lietuviškuose 
laikraščiuose nerandąs to, ką 
randa kituose, yra nesusipra- posėdžiu Southern viešbutyje, 
tėlis arba neišmanėlis. Jis jau 
nebeieško to, kasyrasava, bet 
kas svetima. Tai ženklas, kad 
šu savo tauta pradeda išsiskir
ti.

v Seimas neturėjo didelių sun
kumų sudaryti Balfo vadovy
be. Patvirtino trijų grupių pri
statytus 9 kandidatus į direk- 

t toriata. Sandarai nesuradus tin-
atstovas J. Kaieckas, Baltinio- saVQ.^®^idatV’_ s^m^s 
rėš pašto viršininkas Laukai
tis. Valstybės departamento val
dininkas Dr. Darragh, prel. L. 
Mendelis bei visa eilė garbės 
svečių, Balfo vadovybė ir keli 
šimtai baltimoriečių, Balfo rė
mėjų.

Seimas baigėsi iškilmingomis 
pamaldomis šv. Alfonso bažny
čioje ir naujojo direktoriato

Spaudos reikšmė mūsų lai
kais nė kiek nėra sumažėjusi, 
nors plačiai yra išplitęs radi
jas ir televizija. Išklausytos ra
dijo žinios ar matytas televizi- 
joie vaizdas negali duoti giles
nio išaiškinimo. Tai paliekama 
snaudai. Kas jos neseka, yra 
panašus i lietaus vandenį, ku
ris greitai nubėga ir vėl lieka 
sausa. Gilią ir sraunią vagą su
daro tiktai nuolatinės upės. 
Nuolatinė laikraščio informaci- 
ia sudaro pastovesnį nusista
tymą. kuris gali lemti labai 
svarbius Įvykius. Prisiminkime 
tiktai dabartinę Kubos padėti, 
kurią žymia dalimi sudarė toji 
amerikiečių spauda, kuri nuo
lat rašė, kad Kubos revoliuci
ja ir Castro yrd remtinas. Tai 
padarė ne radijas ir televizija, 
o didžioji amerikiečių spauda.

Katalikai panašiu būdu ima 
tolti nuo tikėjimo ir bažnyčios, 
kada jie tenkinasi tiktai tokia 
spauda, kuriai tie dalykai ne
rūpi arba net rūpi, kad jų ne
būtų. Labai sena lietuvių pa
tarlė sako: su kuo sutapsi, toks 
ir pats tapsi. Amerikoje vyrau
janti nuomonė, kad yra laisvė 
skaityti bet kurį laikraštį tereiš
kia laisve turėti savo pasaulė
žiūrą. Bet ji negali būti tokia, 
kad žmogus neturėtų savo nu
sistatymo. Katalikiškasis nusi
statymas tegali būti sustiprin
tas ir pagilintas tiktai katali
kiškos snaudos. Kas to nesu
pranta ar nesistengia suprasti, 
išstato save pavojui netekti 
krikščioniškos moralės ir tikė
jimo.

Čia buvo išrinkta Balfo Centro 
Valdyba bei ryškinti seimo nu
tarimai — rezoliucijos.

Aukos šalpai
Seimas Įvyko gana ankstyvą 

rudenį, kai daugelyje didesnių 
vietovių dar nė nepradėti Bal
fo vajai, tačiau daug seimo at- 

1 stovu iš įvairių skyrių seimui 
atvežė dovanų: Los Angeles, 
Calif. — 200 dol.. Flint, Mich.
— 35 dol., Boston, Mass. — 
1.000 dol.. Providence, R. I.
— 200 dol. Washington, D. C.
— 100 dol.. Waterbury, Conn.
— 603 dol., Baltimorė, Md. — 
1.500 dol.. E. Chicago, Ind. — 
200. Detroit. Mich. — 600, 
Pittsburgh, Pa. — 225, New 
York. N. Y. — 600, Philadel- 
phia, Pa. — 100, Chicagos ap
skritis — 2.010. Cleveland, 
Ohio — 1.000, Hollywood, Fla.
— 100. Linden, N. J.' 
ir Aleks.

seimeso

- 30 
Banys — 10 dol. Vi- 
iteikta 8,513 dolerių.

išrinko ne 13, bet 16 direk
torių. Daugiausia balsų gavo, 
kaip ir derėjo, dr. E. Arma- 
nienė, seimo rengimo komite- . 
to pirmininkė.

Direktoriai, susirinkę spalio 
14 oo pamaldų, lengvai ir su
tartinai surikiavo naują Cent
ro Valdvbą, išrinkdami pirmi
ninku kan. dr. J. Končių, vi
cepirmininkais: A. Trečioką, J. 
Audėną, dr. E.*Armaniene, St. 
Lūšį. Nora Gugis liko naciona- 
le sekretore, A. Senikas išrink
tas iždininku, VI. Barčiauskas 
— protokolų sekretorium. Re
vizuos komisiją išrinko seimas

■ iš P. Minkūno, J. Laučkos ir 
M. Klimo. Naujoji Balfo vado
vybė pasižadėjo nuoširdžiai au
kotis ir aukoti lietuvių šalpos 
darbams Balfe.

Seimo posėdžiams sumaniai 
vadovavo C. Surdokas, padeda
mas veiklaus sekretoriato ir ki
tų prezidiumo narių.

Seimo nutarimai
Seime didžiausiu rūpesčiu 

buvo kaip prinildvti Balfo aruo- 
dus. į kuriuos žiūri iš viso pa
saulio daug alkanų ir ašaro
mis pasruvusių lietuviškų akių. 
Seime taip pat gilintasi i šal
pos problemas vakarų Vokieti- 
joie. kur Balfo kolektyvinė šal
pa keičiasi i individualią. Nie
kas nė neišsitarė, kad reiktų 
Vokietijoje likusius varguolius,

DR. E. ARMANIENE kalba Balto seimo, posėdyje. Už stalo sždi (i k. į d. St Lūšys, Balfo reikalų vedėjas 
kun. L; Jankus ir W. Laukaitis, BaltimorSs 'pašto viršininkas.

invalidus, senukus, našles ir 
našlaičius užmiršti, palikti vie
tos valdžios globai. Priešingai, 
daug svarstyta ir rūpintasi, 
kaip sumažinti administracijos 
išlaidas, o sustiprinti šalpą, 
kaip gauti tam tikslui daugiau 
pinigų, kai nebebus galima nu
vežti laivais pupų, miltų, svies
to. Individualioms siuntoms 
tikrai reikės daugiau darbo ir 
lėšų.

Seimas įpareigojo Centro 
Valdybą atkreipti daugiau dė
mesio ir į šalpos reikalingus 
JAV gyvenančius lietuvius; pra
šyta į Balfo darbus ateiti buv. 
Balfo stipendininkus; aukų rin
kimui, narių verbavimui ryžta
si sustiprinti Baisiojo Birželio 
minėjimus. Seimas įpareigojo 
Centro Valdybą tarpininkauti 
privatiniam siuntiniam į Lie
tuvą ir k. Seime apgailestauta, 
kad atsiranda vis daugiau ir 
daugiau įvairių šalpos fondų ir 
dėl to nukenčia “United Lithu- 
anian” bei mažėja lėšos bend
rai lietuvių šalpai.

Iškilmės
Seimas turėjo ir gražių iškil

mių. Spalio 12 susipažinimo po
būvis praėjo labai jaukioje nuo
taikoje. Seimas pradėtas him
nais, vėliavų įnešimu, garbės 
sargyba. Buvo asmeniškai pa
sveikintas Baltimorės miesto 
marojo, kuris spalio 13 paskel
bė Balfo diena Baltimorėje, o 
Marylando gybernatorius pa
skelbė Balfo dieną visoje vals
tybėje. Daug sveikinimų žodžiu 
ir raštu seimas gavo iš įvai
rių asmenų ir organizacijų, ypa
tingai iš lietuvių tremtinių Vo
kietijoje.

Seimo dienos pabaigoje įvy
ko iškilminga vakarienė, kurio
je dalyvavo ir sveikinimus tarė 
Valstybės departamento atsto
vas dr. Darragh, Lietuvos at
stovas J. Kajeckas bei kiti 
svečiai. Seimo eigą užrašė Ame
rikos Balsas. Į Lietuvą buvo per 
duoti Balfo pirmininko ir rei
kalų vedėjo sveikinimai.

Pamaldas šv. Alfonso bažny
čioje laikė Balfo pirmininkas

kan. J. Končius, trumpą pa
mokslą pasakė reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus, o pačias iškil
mes maldininkams labai gra
žiai pristatė prel. L Mendelis, 
senas Balfo rėmėjas ir didelis 
šalpos bei misijų darbų mece
natas — promotorius.

Reikia -pabrėžti, kad Balfo 
iškilmės, vaišės ir gražus sve
čių priėmimas buvo atlikti vie
tos baltininkų lėšomis ir pasi
aukojimu. Iš šalpai suvežtų au
kų nebuvo išleista nė vieno 
cento; priešingai, Baltimorės 
baltininkai, vadovaujami dr. E. 
Armanienės, Įteikė seimui 
1,500 dolerių ir pažadėjo ne
trukus dar Įteikti 500. Seimo 
atstovai bei Balfo vadovybė į 
seimą atvyko ir čia nuoširdžiai 
darbavosi, negaudami nė tik 
jokio atlyginimo, bet ir kelio
nės išlaidų. 0 atvykusių buvo 
iš gana toli: Floridos, Chicagos, 
Detroito, Clevelando, Bostono, 
Providence, Pittsburgho ir k 
Gausiausia delegacija buvo iš 
New Yorko. K. L. J.

Lietuviam kitame krašte sa
voji spauda yra dar reikš-

Darbininkas'- jau penktą de
šimti metu stengiasi apimti vi
sa, kas turėtų rūpėti lietuviui 
katalikui, ir tvirtai stovi tiek 
mūsų kovoje už lietuvių tautos 
laisve, tiek ir pasaulėžiūrinėje 
kovoje už krikščionišką tikėji
mą ir dora, šiame darbe reika-mingesnė. nes neturime nei di

delių radijo stočių nei televi- linga nuolatinė parama: dau-
ziios. Nelietuvių kalba laikraš- giau skaitytojų ir daugiau lė
čiai taip pat yra gausūs, kurių šu. Tad jautriai atsiliepkime Į 
atsverti negalime. Būtų ir ne- Kunigų Vienybės raginimą lap- 
protinga stengtis, kad lietuvis- kričio mėn. stipriau paremti BALFO naujoji valdyba. Ii k. į d. A. Seni kas, A. Trečiokas, N. Gugienė, kun. L. Jankus, dr. E. A rma n ienė, J. Audėnas, SL 

Lūšys, kun. L. Jankus, Trūksta VI. Barčiausko.

Spauda
(atkelta iš 2 psL)

profesoriaus William P. Glade 
straipsnį, kuriame jis kaip spe
cialistas Įrodinėjo, kad Castro 
nesąs komunistas, o tik socia
linis reformatorius. Jo straipsnį 
palankiai komentavo N. Y. 
Times, nes jis kartojo tas pa
čias mintis, kurias 1959 per N.

kas laikraštis atstotų amerikie- lietuvišką katalikišką spaudą!

Y. Times buvo skelbęs eilėje 
straipsnių Matthews, paruošęs 
Castrui opiniją. Tačiau pernai 
prof. Glade parašė laišką, at
siprašydamas suklaidintus skai
tytojus, ir to laiško N. Y. 
Times neskelbė... Taip yra su 
tuo tariamu nešališkumu ir in
formacijos pilnumu.

Sekcijos dėmesys galėtų nu
krypti ir Į tai, kaip pačioje 
lietuviškoje spaudoje, autoriai, 
dėngdamiesi drąsumu, nešališ
kumu, varė “kultūrinio bendra
darbiavimo” kontraversinins 
siūlymus, kurie nuvedė kai ku
riuos autorius į komunistinę 
spaudą, o pačius laikraščius pri
vertė pasidaryti išvadą, kad tai 
jau tarnyba ne tiesai ir ne Lie
tuvos reikalui.

nyčios tarnas: “Negerai, kai 
varpininkas ima mokyti klebo
ną”. Upytės bajoras Sicinskis, 
anot to dvasiškio, buvęs neti
kėlis, bedievis, nelankęs bažny
čios ir kitus vertęs sekmadie
niais dirbti. Jis nemokėjęs de
šimtinės, atiminėjęs bažnytines 
žemes. Vieną kartą Dievo Kū
no šventėje, pačiam vidurdie
ny, suvaręs žmones šulinio kas
ti. Vanduo išsiliejęs ir visą apy
linkę pavertęs liūnu. Už savo 
nedorybes Sicinskis buvęs per
kūno nudėtas.

Pokalbyje dar užsiminta, kad

džioje galėjo reikšti jo pabai
ga-

Smuklės senio pasakojimas 
apie kruvinas bajorų vaišes 
yra taip pat tikras, tiktai per
keltas i SicinskĮ. Bajorai daž
nai susikaudavo savo susibūri
muose ir seimeliuose. Ginčo ar
gumentais buvo vartojami vėz
dai ir kalavijai. Nebe vienas 
negrįždavo gyvas namo, kitus 
pusgyvius parveždavo ratuose. 
Įkaušusių ir Įsisiautusių nebu
vo galima suvaldyti.

Valkininkuose 1700 metais į- 
siutusi bajorų minia, Sapiegų

pašerti, pasiganyti, ir smuklė
je užkąsti. Susitikus pakelei
viam, buvo dalijamasi naujie
nom ir nuotykiais. 

Tokiomis aplinkybėmis Ado
mas Mickevičius pasakoja apie 
SicinskĮ. Kalbėjęsi trys pakelei
viai: senis bajoras, puošeiva 
jaunuolis ir “bažnyčios tarnas 
su raudonu kryžiumi”. Smuklės 
savininkas žydelis patarnavęs. 
Prisiminta, kad šeštadieniais, 
žydų šventėje, išdaigininkai Si
cinskio lavonu gąsdinę žydus. 
Kažkoks senis lavoną ištempęs 
iš kapų. Dgos ir pajuodusios 
jo kojos, sukryžiuotos sausos Sicinskio kūnas išsilaikęs, bet priešai, įsilaužė į pranciškonų žmones versti laukus dirbti.

Kadangi Sicinskis buvo refor
matas, tai ir jis palaikytas “ne
tikėliu”. Viename liaudies pa
davime sakoma, kad įvažiavęs 
į Upytės bažnyčią ir Pakylėji
mo metu šovęs į Ostiją.

Sicinskiui buvo kraujama vi
sa, kas neva girdėta ar buvo 
Įvykę. Antai, didysis Lietuvos 
hetmonas Jonušas Radvila, ku
riam Vladislovas Sicinskis pa
sitarnavo Varšuvos seime sa
vo veto, neleisdavo Kėdainiuo
se eiti Dievo Kūno procesijai. 
Ginkluoti vyrai, užstoję Nevė- 

Panašių nežmoniškų kruvinų žio tiltą, versdavo grįžti at- 
Vilniaus universitete, kur jis stiprinimas. Pilies kalva buvo perkūnas. “O prakeikimas! Jis to, kaip nuodai, kurie'įsisiurbė vaizdų yra buvę Kretingoje ir galios. Vilniaus vysk Abrao- 
mokėsi, buvo gyvai tebesvarsto- 
ma respublikos žūtis, o publi
cistikoje dažnokai minimas Si
cinskio nedoras darbas.

Prisiminti Odesoje tą legen
dą A. Mickevičių pažadino 
paskutinė jo kelionė per Lietu-

SIMAS SUŽIEDĖLIS------

Čičinskas
LEGENDA IR FAKTAI

(11) .
LEGENDOS bajoriškus atau

dus, gana artimus istoriniam 
faktam, gerai suprato ir per- 

. teikė poetas Adomas Mickevi-

va. Tremiamas Rusijon, jis 
1824 metais išvažiavo Į Petra
pilį iš Kauno. Važiuodamas ark
liais pro Kėdainius ir Šiaulius, 
galėjo padaryti nedidelį vingį

čius. Gyvendamas kurį laiką pro Upytę, kuri aprašoma kaip 
Odesoje, jis prisiminė Lietuvą, nedidelis nuskuręs kaimelis su 
Iš tų susimąstymų, padilgintų koplyčia ir keliolika žydiškų

raudonu kryžium” SicinskĮ kiek 
kitaip atvaizdavo: kaip netikė
lį ir bažnyčios priešą. Tasai 
klebono, ne varpininko, pasako
jimas turi taip pat istorinių at
audų. Jie mena protestantų ir 
katalikų kovas, kurios septy
nioliktame amžiuje vietomis bu
vo gana niršios. Buvo nusavi
namos katalikų bažnyčios, ati
minėjamos jų žemės. Katalikai 
apdaužydavo protestantus, o 
protestantai — katalikus, ypač 
Dievo Kūno šventėje. Tos 
šventės protestantai nešventė, 
tai galėjo ir šulinius kasti ir

Krymo gamtos grožio, gimė ne 
tiktai žavūs jo sonetai, bet ir 
nedidelis (apie 150 eilučių) kū
rinys “Ganiava Upytėje” (Po
pas w Upice). Rašyta Odesoje 
1825 metais dialogine forma, 
kaip ir St. Konarskio publicis
tinis “Pokalbis” (Rozmowa).

“Ganiavos” pradžioje pridė
ta pastaba, kad yra vaizduoja
mas tikras atsitikimas. Tikras, 
be abejo, tik ta prasme, kad 
galėjo būti nugirstas Upytėje. 
Daugiau tikra, kad Adomas Mic 
kevičius buvo jau girdėjęs Či
činsko legendą iš kitų šaltinių.

trobelių. Buvusioje prekyvietė 
je augę grybai. Užuot pilies, 
stovinti smuklė su prakiurusiu 
stogu. Sicinskio dvaro 
je esanti žydynė.

Tas nykus vaizdas 
vėlesniem aprašymam, 
prijungus Kauno gubernijai, šėlsmo nei pykčio, žudęs savus 
1842 metais tebuvo nedidelis 
kaimas. Medinė koplyčia, sta- rus puoton. Stalai lūžę nuo val- 
tyta prieš šimtą metų, buvo 
benykstanti. Vešėtos saloje dar linksmybė pavirtusi peštynėm: 
buvo pilies griuvėsių žymės, vieni kitus kandžioję dantimis, 
Adomas Mickevičius pilies vie- kūlę vėzdais, kapojęsi kalavi- 
toje sumini smuklę be stogo ir jais. Ir taip visi iki vieno išsi-

nerandąs ramybės ir tebesibal- 
dąs po rinką, gąsdindamas žmo
nes. Mat, jisai padaręs ne vie
ną nusikaltimą. Jis kaltas
"Del visę nedorybių ir maišto; 
Nuodais jo apiakus, tauta

pakvaišo. 
Karaliaus rankos mazgu jo rišta; 
Baisa nelaimiu užtvindė 

kraštą".

Tokioje A. Mickevičiaus iš
vadoje atsišvietė ano meto ba
joriškos lenkų visuomenės Įsi
tikinimas, kad respubliką ir 

langų. Tai poetiško vaizdo su- žudę, o patį Sdnskį nubaldęs laisvę pražudęs Sicinskio ve-

vietovė

rankos, sudžiūvęs veidas, bur
noje kyšąs dantys. Veide “ap
mirusi klaiki išdaviko šypsena”. 
Tai negyvėlis Sicinskis.

Senio bajoro pasakojimu, Si
cinskis buvęs seimelių diktato-ati tinka

Upytę rius, tikras pabaisa, nevaldęs

žmones. Kartą sukvietęs bajo-

gių, liejęsis vynas, bet toji

vienuolyną, išsitempė belaisvį 
gen. Mykolą Sapiegą ir kardais, 
užkapojo. Bandęs jį užsistoti 
Vilniaus vyskupas Konstanti
nas Bžostauskas vos paspruko, 
palikęs vežimą ir arklius; veži
mas buvo sukapotas, arkliai 
nusivesti. Nukirsti dar du bajo
rai, Sapiegų šalininkai. Lavonai 
3 dienas pragulėjo lauke: nie
kas nedrįso prisiartinti, kad ne
būtų palaikytas apdujusių ba
jorų priešu. Stalai lūžo nuo 
valgio, vynas ir kraujas sun
kėsi žemėn.

je 1633 metais kalvinų mokyk
los mokiniai šv. Mykolo bažny
čioje šaudę į šventųjų paveiks
lus. Šiluvoje protestantai su
daužę Kristaus kančią ant kry
žiaus, pastatyto prie Didžiojo 
akmens. Varšuvos seime 1670 
buvo nutarta kaltininkus nu
bausti, bet jie atsipirko 10, 
000 auksinų.

apsupta klampaus raisto ir ten mus visus pražudė, o karaliui 
artumoje nieko negalima buvo surišo rankas”.

Jaunuolis dabita spėjęs, kadstatyti. Užeigai vartojama smuk
lė, kurią Adomas Mickevičius būta karo su švedais ar tur- 
sumini, tegalėjo būti Sicinskio kais. Sicinskis bos atsiviliojęs 
dvarvietėje, pavirtusioje lydy* karalių ir jį išdavęs priešam, 
ne. Čia buvo sustojama arklius Bet į tuos žodžius atsikirtęs baž*

kitose Lietuvos vietose. Vėliau mas Vainius 1647 metais skun- 
žmonių atminime ir pasakoji- dėsi, kad Jonušas Radvila pa- 
muose tos “kruvinos puotos” liepęs savo žemėse nukapoti 
perkeltos Į Sicinskio dvarą Upy- katalikiškus kryžius. Kitu atve- 
tėje. ju buvo kaltinamas, kad Vil-

Upytės smuklės pokalbyje niuje iš savo rūmų šaudęs į 
gi karaliaus elgsena seimo pra- dalyvavęs “bažnyčios tarnas su domininkonų bažnyčią. Vilniu-

Į kitus ir juos taip apdujo, 
kad nematė artėjančios nelai
mės. Karaliaus rankos ką nors 
daryti buvo surištos, nes ir jis 
priklausė nuo seimų. Vienas 
griežtesnis žodis arba neatsar-

Katalikai taip pat buvo pri
darę protestantam nemaža 
skriaudų. Bet Čičinsko legen
da kūrėsi tada, kai protestan
tizmas Lietuvoje buvo jau ap- 
silpęs. Legenda įgavo grynai 
katalikišką charakterį ir Sicins
kiui pridūrė “bedievio” žymę. 
Tai ryšku ir iš Adomo Micke
vičiaus pasakojimo, kurį jis su
dėjo į kataliko kunigo lūpas.

(Būt daugiau)



1962 m., lapkričio 6 d„ no. 74. DARBININKAS 5

KVIEČIA DALYVAUTI 
KULTŪROS KONGRESE

PLB Valdybos, Kanados ir 
JAV Lietuvių Bendruomenių 
vadovybių bendro posėdžio, į- 
vykusio 1962 spalio mėn. 27- 
28 d.d. Toronte nutarimai.

1. Kultūros kongreso reikalu
Kultūros kongresai, telkią 

lietuvių išeiviją specialiai litua
nistinio švietimo ir kultūros 
reikalams planuoti bei svarsty
ti, turi tapti Lietuvių Bendruo
menės tradicija.

Posėdis susipažinęs su Ant
rojo kultūros kongreso, įvyks
tančio 1962 Maironio m. lap
kričio 22-25 dienomis Chicago- 
je, programa ir pasirengimais 
ją vykdyti, rado, kad jo svorį 
reikia telkti į pagrindinį klau
simą, būtent, į PLB Kultūros 
Tarybos formuluotų artimiausių 
kultūrinių uždavinių ryškinimą 
bei vykdymą, sudarant sąlygas 
šio klausimo diskusijoms tiek 
kongreso plenume, tiek sekci
jose.

Atsižvelgiant į Lietuvių išei
vijos rūpesčius ir aspiracijas, 
ateities kultūros kongresų pla
navimą ir vykdymą pavesti P 
LB Kultūros Tarybai. Kultūros 
kongresų sėkmingumui užtikrin 
ti kiekvienu atveju parinkti 
vieną kurį nors pagrindinį klau
simą ir kongreso programą 
skelbti iš anksto. Į programos 
vykdymą traukti kiek galima 
daugiau jaunosios kartos aka
demikų ir kultūrininkų.

Posėdis, su apgailestavimu 
konstatuodamas žalą daugiau
sia asmeninių ginčų, kilusių ry
šium su Antrojo kultūros kon
greso rengimu, tačiau atsižvelg
damas į kultūros kongresų 
reikšmę lietuvių išeivijos gyve
nimui, kviečia JAV ir Kanados 
lietuvius šiame kongrese daly
vauti.

2. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimo reikalu 
Apžvelgęs PLB Valdybos pa

rengiamuosius PLB II-jo seimo 
darbus, posėdis konstatuoja, 
kad 1963 rugpjūčio 30 bei rug
sėjo 1 Toronte. Kanadoje, šau
kiamas seimas apims organiza
cinius, studijinius, kultūrinius, 
finansinius ir politinus PLB 
uždavinius ir prašo visų kraš
tų bendruomenes aktyviai 
intensyviai seimui rengtis.

3. PLB kultūros tarybos 
reikalu
Susipažinęs su PLB kultūros 

tarybos planais ir jų vykdymu, 
posėdis šios tarybos įsteigimą 
laiko reikšmingu bei pozityviu

laisvės kovai, randa būtinu da
lyku ši darbą koordinuoti ir 
jam vadovauti. Prašo PLB Val
dybą atlikti studijinius ir pa
rengiamuosius darbus PLB Po
litiniam Komitetui steigti ir šį 
klausimą pateikti PLB seimui.

Posėdis atkreipia ypatinga 
dėmesį į JAV LB išskirtiną 
veiklos padėtį ir prašo JAV 
LB organus suintensyvinti Lie
tuvos laisvės kovos pastangas 
ir lėšų telkimą.

5. Bendradarbiavimo su kraš
tu reikalu
Esamomis sąlygomis bend

radarbiavimas su okupuotąja 
Lietuva, kaip kenkiąs Lietuvos 
laisvės kovai, yra smerktinas. 
Bet su dideliu dėmesiu ir 
džiaugmu posėdis sutinka vi
sus tuos kūrybinius laimėjimus, 
kurie pasiekia laisvojo pasau
lio lietuvius, kaip pavergtųjų 
lietuvių kūrybinis pasireiški
mas, prasiveržiąs pro okupan
to varžtus. _

Posėdžio įgalioti:
Dr. J. Sungaila, PLB Valdy

bos pirmininkas
J. Jasaitis, JAV LB Cent- 

tro Valdybos pirmininkas
Dr. J. Puzinas, PLB Kultū- 

tūros Tarybos Pirmininkas
Dr. P. Lukoševičius, Kanados

LB Krašto Vaidybos pir
mininkas

ir

reiškiniu ypačiai lietuvių moks
lo, kultūros darbo ir lituanis
tinio švietimo baruose.

4. Lietuvių laisvės kovos 
reikalu
Posėdis, konstatuodamas P

LB reikšminga įnašą Lietuvos

KAN. A. STEPONAITIS

TĖVYNĖJE

PLB KULTŪROS TARYBOS posėdis Phiiadelphijoje spalio 20. Iš k. j d. . Maciūnas, dr. J. Puzinas — 
pirmininkas, dr. A. Salys, V. Trumpa, Al. Vaškelis — sekret., L. Dambriūnos — vicepirm., dr. K. Ostraus
kas. Nuotr. V. Gruzdžio.

MAIRONIO
Spalio mėn. 26 Lietuvių Ka

talikų Centro salėje Kearny, 
gražiai ir įspūdingai paminėtas 
didysis mūsų tautos dainius 
prelatas Maironis. Tai buvo re
to pobūdžio šventė, davusi su
sirinkusiems daug praeities at
siminimų ir iškėlusi to didžio- 

tautos vyro nuopelnus mū- 
tautai.

jo 
su

MINĖJIMAS KEARNEY, N. J
Maironis beveik kiekvienam 

lietuviui yra žinomas. Daug kas 
yra skaitęs jo raštus, dainavęs 
dainas, vaidinęs jo parašytus 
veikalus. Maironis tebėra gyvas 
lietuvių širdyse. Todėl nenuo
stabu, kad pavergtoje mūsų 
tėvynėje, leidus jo raštus at
spausti. tūkstančiai knygų tuo
jau buvo išpirkta.

apygarda, kuriai vado- 
inž. Vladas Dilis, ėmėsi 
gražios ir kilnios inicia- 
šį minėjią surengti, kad

LOS ANGELES lietuvių parapijos choras ir solistas R. Dabšys koncertuoja Kristaus Karaliaus šventės 
minėjime. Diriguoja muz. Br. Budriūnas. Nuotr. L. Kančausko.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS ELIZABETH, N. J.

Lietuvių Bendruomenės New 
Jersy 
vau j a 
labai 
tyvos
tūo būdu atgaivintų mūsų me
džiaginiuose reikaluose pasken
dusias širdis ir primintų tik
ruosius tikslus, kuriuos savo 
raštuose nurodė Maironis.

Jau pirmutiniai vakaro va
dovo L. Šimkaus žodžiai su
jaudino visus ir sukaupė dide
liam dėmesiui. Trumpai apibu
dinęs Maironio asmenį, paci
tuodamas atskiras Maironio raš
tų ištraukas, prelegentas pa
brėžė, jog Maironis yra gyvas 
mūsų širdyse ir jo dvasia liks 
kartų kartoms.

Elizabetho šeštadieninės mo
kyklos chorelis, vadovaujamas 
J. Veblaičio. padainavo: Lietu
va brangi. Miškas ūžia ir kt. 
Beklausant šių dainų visų šir
dys prispildė gailesčiu ir mei
le savajam kraštui. Dar labiau 
susigyventa su Maironiu ir jo 
kūryba, kai Viktoras Jokūbai- 

1 tis deklamavo Maironio eilėraš
čius ir didingai išdrožė “Į Či
činsko puikų dvarą suvažiavo 
daug svečių-’ . . .

Gabi ir gerai išlavintu balsu 
solistė Irena Stankūnaitė net 
kelis kartus išėjo į sceną ir 
stebino klausytojus. Neveltui 
buvo apdovanota gėlėmis ir gau 
siais plojimais. Gražiai ir har
moningai nuaidėjo “Lietuva 
brangi, Mano gimtinė ir kitos 
dainos.

Mirė kunigas 
Jonas L. Savulis 
Scrantono apylinkių lietu

vius pasiekė liūdna žinia: spa
lio 22 d. Aušros Vartų para
pijos, Eynon, Pa., klebonijoje 
7:30 v. ryto buvo rastas po šir
dies smūgio miręs kun. Jonas 
Savulis. Velionis buvo žmonių 
mylimas, malonaus bei švel
naus būdo uolus kunigas, su
laukęs vos 53 metų.

Kun. Savulis gimė Plymouth, 
Pa., 1909 m. geg. 12 d. Jo tė
vas Laurynas, kilęs nuo Ruda
minos, o motina Anelė Pečiu- 
konytė nuo Seirijų. Pradžios 
ir vidurinę mokyklą išėjo gre
timame miestelyje Larksville. 
Dvejus metus mokėsi St. Tho- 
mas College Scrantone, paskui 
St. Bernard seminarijoje Ro- 
chester, N. Y. Po dvejų metų 
Scrantono vyskupas jį išsiun
tė tolimesnių studijų į Italiją. 
Tai buvo pirmas lietuvis iš šios 
vyskupijos. Jis mokėsi Colegio 
Brignole - Sale- Negroni Genu
joje. Kunigu buvo įšventintas 
Šv. Lorenzo katedroje 1936 m. 
birželio 6. Šventimus jam su
teikė kardinolas Dalmatio Mi- 
noretti. Primicijas atlaikė bir
želio 28 savo gimtoje parapi
joje Plymouthe.

Po kelių mėnesių vikaravimo 
kitataučių parapijoje, jis buvo 
paskirtas vikarų į lietuvių pa
rapiją Wilkes - Barre, Pa., o 
kitais metais nukeltas klebonu 
į Durea, Pa. 1946 m. perkel
tas klebonu į Eynon, kur ir 
mirė. Visos tos vietos yra ne
toli Scrantono, kur buvo susi
kūrę visa eilė lietuviškų parapi
jų. Eynon Aušros Vartų para
pija buvo 1900 m. įsteigta 
drauge su lenkais 1914 bažny
čiai sudegus, lenkai atsiskyrė ir 
pasistatė sau Marijos vardu 
bažnyčią Lietuviai gi atsista
tė savo bažnyčią senoje vieto
je. Dabar ši parapija tarnauja 
lietuviams ir italams. Priedinės 
pamaldos atliekamos trimis kal
bomis: lietuviškai, itališkai ir 
angliškai. Kas sekmadienį čia 
laikomos trejos mišios. Suma 
visada su lietuvišku giedojimu 
ir lietuvišku pamokslu. Lietu
vių toje parapijoje yra apie 
trečdalis. Visi sugyvena labai 
gražiai.

Elizabeth, N. J. Lietuvos vy
čių 52 kuopa lapkričio 10 lie
tuvių Laisvės salėje rengia va
karienę ir šokius. Tuo bus at
žymėta kuopos 25 metų sukak
tis.

grupelė Amerikos lietuviu su
sirinko parapijos salėje ir nu
tarė atkurti ir perorganizuoti 
vyčių veikla. Tame susirinkime 
dalyvavo 25 asmenys. Buvo iš
rinkta valdyba, kurios dvasios

Ann Mitchell pakelta į gar
bės narius vyčių seime Detroi
te 1959.

Kuopa 1949 metais šeiminin
kavo 36 vyčių metiniam sei
mui. buvo surengusi parodą

Irena Veblaitienė savo gražiu 
ir menišku deklamavimu tikrai 
labai vaizdžiai ir jausmingai 
nusakė “Alksnį” ir puikiai pa
deklamavo kitus satyrinius Mai
ronio eilėraščius.

Prieš 25 metus rugsėjo 15

IR

PASAULY
KĄ TIK IŠĖJUSI KNYGA. KURIOJE AUTORIUS PASAKOJA 

SAVO PRISIMINIMUS NUO CARIZMO IKI BOLŠEVIZMO —

Knygoje randame: ;

Sūduvos lygumoje. Carizmo varžtuose. Revoliucijos po

veikyje. Didžiojo karo vėtroje. Laisves prošvaistėje. Ne

priklausomybes dienomis. Katalikiškoje akcijoje. Ant 

kalėjimo slenksčio. Bolševizmo smurte. Antrojo karo sū

kuryje. Už aksominės uždangos. Tarp Atlanto ir Pacifiko. 

Prie kryžiaus kelio.

Įrišta ; kietus viršelius. 319 psl.. kaina 1 dol.

Gaunama adresu:
i

FRANCISCAN FATHERS PRESS
910 VVILLOUGHBY AVĖ. BROOKLYN 21. N. Y.

vadu buvo kun. M. Kemėšis, 
dabartinis prelatas. Elizabetho 
klebonas, tuo metu buvęs ten 
vikaras.

Per tą laiką kuopa turėjo 8 
pirmininkus. Jie buvo: Frank 
Jankūnas 1937 - 1940. Alphon- 
se A. Vaiculevich 1940-1945, 
Helen Pinkin 1945-46. Xavier 
Josephs 1946 - 1947. Vincent 
Zakarevich 1947 - 1949. Char
les Oskutis 1949 - 1957. James 
Štokas 1957 - 1958 ir Algir
das Budreckis 1958 - 1959. 
Charles Oskutis. dabartinis pir
mininkas. buvo perrinktas 1959 
1960 ir 1961. Jis pirmininku iš
buvo 11 metų, kuopos nariu 
— 21 metus.

Kuopa daugiausia narių — 
103 turėjo 1949. dabar turi 
57. Du nariai buvo vyčių cen
tro valdyboje: Ann Mitchell— 
buvo pirmoji viceprezidentė ir 
sekretorė. Helen Pinkin — iž
do globėja.

Kuopa turi 12 ketvirtojo 
laipsnio vyčius: Josephine A- 
dams. Mr. Mrs. Joseph Degu
tis. John Gedman. Mrs. Joseph 
Matuza. Mrs. Alphonse Nary- 
auskas. Charles Oskutis. Mrs. 
Anthony Papalis. Helen Pinkin. 
William Senkus. Elizabeth Ze- 
meckis - Pado. John Oskutis. 

du paskutinieji mirę.

miesto bibliotekoje, kur buvo 
išstatyta tautiniai audiniai ir 
meno eksponatai. Kitas vyčių 
seimas Elizabethe vyko 1927.

Dauguma kuopos narių vei
kia ir kitose organizacijose: šv. 
Vardo draugijoje, Kolumbo vy
čiuose. parapijos chore, pri
klauso veteranam ir tt. Nariai 
pasireiškė kegliavimo sporte ir 
gavo įvairių dovanų. 1939 kuo
pa parėmė Pečiukaitį, dalyva
vusi Lietuvos Olimpiadoje, (jau 
miręs). Nariai gyvai reiškėsi ir 
Lietuvos reikaluose — parašė 
daug laiškų laikraščiams. Pa
rėmė šv. Petro ir Povilo para
pijos mokyklą, skirdama dova
nas ir padovanodama paveiks
lą — Vargo mokykla. Jaunuo
sius vyčius pasiuntė į vasaros 
stovyklą. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčiai padovanojo Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas, auksines 
žvakides ir dalyvavo įvairioje 
parapijos veikloje.

Dvasios vadais per tą laiką 
buvo: prel. M. Kemėšis 1937- 
1939. kun. J. Simonaitis (mi
ręs) 1939 - 1946. kun. A. Kas- 
ker 1946 - 1955, kun. V. Ka- 
ralevičius 1955 - 1962.

Iškilmingoje sukakties vaka
rienėje invokaciją sukalbės pre
latas M. Kemėšis, vadovaus 
Victor York. F.V.

Minėjimo pabaigai buvo pa
rodytas Maironio gyvenimas 
vaizduose. A. Rugys aiškino ro
domuosius paveikslus. Matėme 
visą Maironio gyvenimą ir jo 
gamtos vaizdus: tylųjį Nevėžį, 
didingą Nemuną, Maironio ap
dainuotus piliakalnius, Kauno 
katedrą ir amžinuosius Mairo
nio namus.

Reikia džiaugtis, jog dar yra 
lietuvių, kurie visa širdimi dir
ba lietuvybei. Miela padėti ar 
patarnauti, jei matai, jog į lie
tuvybės reikalus ne per pirštus 
žiūrima, bet dirbama iš visos 
širdies. Tokiu lietuvybės puo
selėtoju reikia laikyti ir New 
Jersey Liet. Apygardos pirm, 
inž. VI. Dili, kuris jau eilė me
tų šiai apygardai vadovauja ir 
deda visas pastangas, kad lie
tuvybės židinys šioje apygar
doje neužgestų.

Gaila tik. kad lietuvybės 
puoselėjimo darbe kartais bū
na nesklandumų bei nesuderi- 
nimų. Kai Kearny vyko Mairo
nio parengimas. Jokūbas Stukas 
tą patį sekmadienį suruošė ki
tą parengimą Newarke. Kodėl 
toks nesuderinimas ir susiskal
dymas? Reikia nepamiršti lietu
viško priežodžio: “Kai du stos, 
visados daugiau padarys”. O 
mums to dažnai ir dažnai trūks
ta. J. Mėlyni s

A. A. KUN. J. SAVULIS

Kun. Savulis paliko tris bro
lius ir dvi seseris. Mirties an
gelas palietė tą gražią šeimą 
jau antrą kartą per vieneris 
metus. Pernai Juozas Savulis, 
Scrantono universiteto profe
sorius, neteko savo žmonelės, 
kuri paliko tris našlaites mer
gaites. Besirengdama į anksty
bas gruodžio 8 pamaldas, Savu- 
lienė užbėgo į trečią aukštą pa
siimti sau suknelės. Staiga pa
jutus. kad jai trūksta oro, mė
gino atidaryti aukštinio langą 
ir. netekusi lygsvaros, iškrito 
ant grindinio ir užsimušė.

Kun. Jonas Savulis palaido
tas spalio 25 šv. Kazimiero ka
pinėse Muhlenberg. Pa. A. K.

— Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos naują valdybą 
Romoje sudaro prof. dr. A, 
Luima, prof. dr. Z. Ivinskis, <1 
prof. dr. A. Rabikauskas, dr. 
Vyt. Balčiūnas, dr. Pr. Brazys 
ir dr. J. Vaišnora. Iš jų dr. Z 
Ivinskis yra pasaulietis, visi 
kiti kunigai. Valdyba rinkta ko- 
respondenciniu būdu. Akade
mijoje dabar yra 130 narių vi
sam laisvam pasaulyje. Reikalų 
vedėjo pareigas eina kun. R. 
Krasauskas, kuris šiuo metu 
yra Amerikoje ir organizuoja 
LK Mokslo Akademijai remti 
židinius.

— Adelaidėje, Australijoje, 
yra įsisteigęs lietuvių katalikų 
žurnalistų ratelis. Valdybą su
daro pirm. kun. P. Dauknys, 
MIC, vicepirm. Pranas Pusdeš- 
ris, ižd. Juozas Binkevičius, ko
respondentai — Vytautas Vo
sylius, Antanas Budrys, Jurgis 
Vasiliauskas, Jonas Rupinskas 
ir Petras Snarskis.

— Vasario 16 gimnazijos di
rektoriaus pareigas nuo spalio 
15 laikinai perėmė kun. Br. 
Liubinas, Vokietijos lietuvių 
bendruomenės buvęs pirminin
kas, dabar vicepirmininkas. Bu
vęs gimnazijos direktorius kun. 
dr. L. Gronis iš pareigų pasi
traukė.

Dr. Vytautas Čepas, skautų 
veikėjas, Dorchesterio aukš- 
teėnėje mokykloje dėsto pran
cūzų kalbą.

— Lux Christi š. m. 3 nr. jau 
atspausdintas ir išsiuntinėtas 
skaitytojam. Žurnalą leidžia 
Kunigų Vienybė, redaguoja 
kun. Narbutas, administruoja 
kun. V. Paulauskas, Spausdina 
Immaculata Press Putnam, 
Conn.

—Ateitis, mėnesinis lietu
vių jaunuomenės laikraštis, ei
nąs nuo 1911 metų ir šiuo me
tu Moksleivių Ateitininkų Są
jungos leidžiamas Chicagoje, 
reikalingas paramos. Susipažin
ti su tuo žurnalu yra išleistas 
gražus kvieslys “Tu mano Atei
tis”. Gavusieji tą kvietimą pra
šomi neatsisakyti ir pasiųsti 
prenumeratą arba auką adre
su: Ateitis, 5725 So. Artesian 
Avė., Chicago 29, III.

— Seserys benediktinės 
(Bedford, N. H.) savo darbuo
tei paremti spalio 28 surengė 
koncertą meno instituto salė
je, Manchester, N. H. Rimtą • 
programą pateikė solistė Dai
va Mongirdaitė, akomponuo- 
jant komp. J. Gaideliui. Solis
tė, dainuodama originalinėmis 
kalbomis, išpildė lietuvių, pran
cūzų, vokiečių ir amerikiečių 
kompozitorių kūrinius. Klausy
tojų galėjo būti daugiau, jei 
koncertas būtų buvęs anksčiau 
garsinamas vietos visuomenėje. 
Taip pat seserys galėjo žinoti, 
kad savo stambiausius rėmėjus, 
italų kilmės klausytojus, būtų 
maloniai nuteikusios. Įtraukda
mos į programą vieną kitą ita
lų kalba. Solistė D. Mongirdai
tė savo repertuare jų tikrai tu
ri. Be to. ruošiant koncertus 
reikėtų vengti ilgų prakalbų. 
Pusės valandos vienuolyno įsi
kūrimo istorijos pasakojimas 
būtų labiau tikęs paskaitai rė
mėjų suvažiavime, ne įžangai 
į koncertą. (M.H.)

BRIDGEVILLE, PA.
Spalio 21. sekmadienį. Lie

tuvoje mirė Albertas Žiubrys. 
pranciškono Aleksandro tėve
lis. Šv. Antano parapijos ko
mitetas ir parapiečiai savo my
limam ilgamečiui klebonui reiš
kia gilia užuojautą ir pažada 
būti kartu maldose, kad gera
sis Tėv. Aleksandras nesijaus
tų vienas, netekęs jau abiejų 
savo tėvelių. K2

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

610 pusi. Kaina 1 dol. Labai 
patrauKli. anka kaip dovana 
visokiomis progomis Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21. N. Y.

J



KORNELIJUS BUČMYS

BROOKLYN S, N. Y

SAM'S TAXI SERVICE

WOODHAVEN 21, N. Y.

V. ZELEN1S

BANGA TELEVISION

MOLY LIG H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

Resid. ILKnois 8*7118

CaH LU 9-0479 
ASK FOR ANDX

MEDICAL ART HEARING AID 
Co. We sėli Hearing Akis. Special 
Eye glass Hearing Aid at the ter- 
nfic price of $149.50. Compare! — 
Money back guarantee for thirty 
days. Special consideration to reU- 
gious groups. Call TR 8-3737. ask 
for Mr. ZUCKERMAN.

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

Boneless Fruited Hams 
Hickory Smoked Turkeys

veltui — F.TJD.

Visit our Modern Showroom featur- 
ing one of the largest Unes of arti- 
ficial trees; distinctive upholstered 
furniture, provinciaį contemporary; 
dealers in Weinman tables, distinc
tive lamps; draperies, slipcovers of 

'■latest styles. FlviE Decorators, Ine.
1626 Bathgate Av, Bronx, LU 3-4295

For OK Electrical Work Call 
HUGH CKANE ELECTRIC CO.

13 Frankfort St.
N. Y. C.

Low Prices for Xmas Bicycles, Ve- 
locipedes. Wheel toys; Full line of 
juvenile furniture, also bicycle and 
baby carriage wheels with or with- 
out tires & tubes; cribs & mattres- 
ses, also harchvare for cribs-do-it- 
yourself. KAK SUPPLY CO. 146 
Chambers St_ New York 7, N. Y.

TeL: BE 3-8958

KARL’S MARINERS INN 
at Northport cm the Harbor. Open 
all year. Lunch or Dine where cui- 
sine and scenie beauty exceL Sea- 
food, lobsters, steaks, chops. For 
reservations call AN 1-9756 or AN 
1-8111, Bayview Ava, Northport. 
Turn No. on 25A at Woodbine Avė.

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

Everything and Anytiring in the 
CONTRACTING LINE 

Ali Work Guaranteed. Special con
sideration to rdigious groups. Call 
MA 5-0274 — ask for Mr. COVE.

WOERNER A NELSON, INC.
FOR MOVING AND RIGGING 

FOR DISMANTLING 
AND ERECTING

Kelly Press Service A Machiniat* 
380 Canal SL. N Y. C.

WA 5-1930

LIMOUSINES FOR ALL 
OCCASIONS

16 Richmond Avė., Port Richmond 
Staten Island 
Tel.’GI 2-0500

BSRNKIT MAUTIRAuIA 
GET A MDUM3JB HAIR WAVE 
that ean be Stafedl or Teased. Also 
spwtBl'rtag ta pteta a akta. You’ve

HUSE A CAfltRY BACK 
CADILLAC LIMOUSINE
FOR ALL OCCASIONS 

SpeeM Ratas «n Sundays
and Loag Trips 

IE-4-8689 — 24 Hour Service

TULLY SPAGNOLI A SONS
Serving Rockaway for 42 years 
PARQUET & HARDWOOD 
FLOORS laid and seraped. 

77-04 88th Avė., Woodhaven, N. Y. 
64 Kingston Avė., Brooklyn, N. Y.

PR 3-7474

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs.’ Pir
mos rūšiev lieto vilkta tomis
tas prieinamomis kainomis.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo- 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFFKTS BLVD. HCHMGND HILI* N.

r to

DAN’S MOVING A TRUCKING
Big and small Vans... We trans- 
port everything... a»»y time... day 
or night__ Cleaniijg and Disposal.
103 Atlantic Avė., Lynbrook, N. Y.

Telephone: LY 9-5894

All Work Guaranteed. Special con
sideration to rdigious groups. Call 
YU 9-4126 — ask for Mr. REED.

Daugelis, be- abejo, yra ste
bėję Jadcie Gleason siaurame 
televizijos ekrane taip pat siau
rose programose. Režisorius 
Gene Kelly išveda dabar jį pla
tesnių masių nuostabai ir ža
vesiui. Tai "Gigot" — filmas, 
kuriame Jačkie Gleason atlie
ka ne tik pagrindinį vaidme
nį, bet kuriam jis paruošė ir 
originalų siužetą ir net muziką 
sukūrė. Filmuotas autentiška
me Paryžiuje, šis filmas patie
kia žiūrovams paprastučio, ne
turtingo, nebylio šlaviko Gi- 
got gyvenimo kasdienybę ne 
taip jau ištaikingame Paryžiaus 
rajone.

Skatinamas nesuinteresuotos 
meilės apleistiems gyvuliams ir 
žmonėms, Gigot kartais tampa 
net viso kvartalo pajuokos ob
jektu, bet jis viską pakelia 
kantriai ir net herojiškai. Fil
mo tragikomiškų įvykių eilė ga
lų gale Cbarliė Chaplino stiliu
mi apvainikuojama meistriška 
pabaiga, kur Gigot net ir pats 
susigraudina savo paties laido
tuvėse.

Jackie Gleason šiame filme

taMph Andruate - TRAVEL AGENCY-REAL K8TATE

— H A V EN REALT Y

REED GENERAL CONTRACTING 
Plastering - Painting - Papering 

Csment work - Carpentry

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

GAP GENERAL CONTRACTING 
CORP.

Expert Carpenter, Plasterer, Brick- 
layer and Tile Man. ALL WORK 
GUARANTEED. Special considera
tion to Religious Institutions. Call: 

LT 1-2249 or JU 6-3628

ANNA MASIL1ONI8 — dtplMimota 
speciaMstė. Baigusi Paryžiuje. įsi
kūrė Jamalcoje prie 88 gatvės, Sa
lia J. AndrtuSlo įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio Unija, ižUpU 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL
87-17 Jamaica Avė. • YT 9-8M8

WMdhaven 21, N. Y.

NEW BONAPARTE
1613 Avė. M (next to Elm Theatre) 
Brooklyn, N. Y. — DEwey 6-6880. 
Have you tried Ralph Sorrentino’s 
famous Itafižh Cidsine? “Where the 
Stars meet”. A la Carte Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

THE TOMLIN CO.
Furniture Refinished - Repaired 

ANTTQUES RESTORED 
Alcohol Heat Resistant 

233 Midland Avė., Tuckahoe, N. Y.
Tel. WO 1-3671

JAMES CANNING REAL ESTATE 
ANNOUNCES THE OPENING 

OF 2 NEW OFFICES 
Richmond HHI. 118-10 lOlst Avenue 

~ HI1-4200
Brooklyn, 1118 Liberty Avenue 

TA 7-9095
Many 1 A 2 Family hotnes available

ALPHONSU8 MANOR 
Cairo, NewYork

Ideal Year-Round Ręst Home for 
Women condueted by the Sisters of 
SL John the Baptist Homelike at- 
mosphere, etose to Church A Shop- 
ping districL Reasonable rates. — 

VVrite or Phone 518 MA 2-3248.

Printing Trades. Office: 208-10 EU- 
zabeth Street, New York 12, N. Y^ 

Call WO6-2359 or MO 8-9439 
Ask for MARIO

BJvtL. Baysfafe, L.I. 
„ j am. to* 10 pan. 
BA 5-7700

1992 •—Ctoeaout Sale — 1982
Only a fevr 1982 Bufcks left at very 
laigė savings. — FREE Haltoween 
Pariy SaL OeL 27, Glen Oaks Tbe- 
atre. Get your Tfckets at our Shoer- 
room — Ihis is a Thank You gift 
to your children from —

ED Di BENEDETTO, INC.

40 East Street, New York City, N. Y.
.______ TeL JTO 3-2928

GERI PIETOS IR VASARIENA — JAUKUS BARAS

Lizdenis Antanas, kilęs ir 
gyvenęs Viekšniuose,

Michnevičius Algirdas, Albi
no sūnus, gimęs Kaune,

Milčinauskienė - Simonavi- 
čiūtė Julija ir jos broliai Si- 
monaviaus, Antanas, Jonas, 
ir Jurgis, iš Strazdų km., P& 
pilės vi., Šiaulių ap.

Ovsenka, Petras, Benado sū
nus, išvykęs iš Kauno,

Papievis Klemensas ir jo se
suo Eknilija,

Pranskunas Kazimieras iš 
Lungelių km., Dusetų vL, Za
rasų ap., buvęs Vokietijoje,

Rozenbergas Antanas, Frico 
sūnus, ir jo vaikai Boleslovas, 
Bronislavas, Edvardas ir Ona, 

Šimkus Petras, gimęs apie 
1894 m. gal Šilalėje

Simonąvičius Antanas, Jonas, 
Juozas, Jurgis ir jų sesuo Mil- 
činauskienė Julija iš Strazdų 
km., Papilės vi., Šiaulių ap.

šneideraitis Antanas ir Jo
nas, Jono sūnūs, ir šneiderai- 
tienė Monika, Jono duktė, iš 
Jurbarko apylinkės.

Šukienė - Navickaitė Alek-

PLAN NOW TO GIVE THE 
FfNEgT GIFTS FOR

CHRISTMAS
parodė tikrai aukšto meninio 
lygio, ypač prisimenant, kad 
jis turėjo išsireikšti vien tik 
savo gestais, neištardamas nė 
vieno žodžio. Nebūtų nuostabu, 
jei ateinantį pavasarį, skiriant

VISIT OUR GIFT SHOWROOM
Oėe Block West of Central Park Avė.

HIGHLANDFARMS
Gift Devision
778 Ytmfcers Avenoe
Yonkers, New York

Gaujai atidarytas

GROŽIO SALIONAS 
“RŪTA“

Financing available — Stteu ofitavA 
M odei: South off Sunrtoe B’tauy, 
450 feet East off Johnaoa Avu. M 
SayvllJe. •— PLACE A KRUEGER 

-BUILDERS, Ine.; Tek: 518 LT 9- 
1775 - 1777.

kiekvieną atskirai patiekė skir
tingi režisieriai.

Pirmajame epizode "The 
Temptation of Dr. Antonio" 
režisorius Federico Fellini pi
giu būdu bando suvesti sąskai
tas su kritikais, kurie karpė ar 
net bandė pastoti kelią jo anks
tesniam filmui “La Dolce Vita”. 
Puritoniškas kritikas visur ma
to tik ydas ir nepadorumus, 
kur tik bepasisuktų, kol paga
liau pradeda naivią propagan
dinę kovą prieš didžiulę pieno 
reklamą. Reklamoj vaizduojama 
moteris jam visur rodosi, net 
ir sapne, kol pagaliau išprotė
jusių svaičiojimų pasekmėje, 
cenzorius išvežamas ligoninės 
ambulansu.

Antrajame epizode, "The 
Job", režisorius Luchino Vis- 
conti patiekia iškrypusios aris
tokratijos vaizdą, kur galutinoj 
išvadoj vyrą paliekanti žmona 
sutinka pas jį pasilikti tik su 
ta sąlyga, jei jai bus mokama 
tas pats atlyginimas, kurį jos 
vyras moka prostitucijos na
muose.

MOVING MACHINERY 
Call Today for Free Etotimates. Ali 
Types of Machinery Transported.

' ROSE A GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greenwtch areet, N. Y. C.
WO 2-4858

BANK RATES - FHA HOME IM- 
PROVEMEN LOANS — Ist & 2nd 
mortgage — ACRO, 258-13 Union 
Trpike, Florai Park, Queens, N. Y. 
Fi 3-0900;

Nassau Suffolk. FL 2-6400. 
"Specialistą in Specialty Loans”

M. CARULLO A SONS Furniture, 
Buy direct and save 40 to 60% with 

Ooaapiete Itae of: Bedroom, 
Uvtaf room. Dtaing room furniture. 
Open: Mon. WetL, Thur. 10:30 am 
to 9 pta; Tha« FrL. SaL 10:30 am to 
7 pm. — 5020 4th Avė. (corner 51st 
Street), Brooklyn, TeL HY 2-4343.

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N; Y. 

(Ridgewood) 
Tel. EVergreen 2-8440

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

“Boccaecio 70” ne tik buvo 
pasmerktas, kaipo nemoralus 
filmas iš katalikų Legion of De- 
cency pusės, bet nebuvo apro
buotas net ir Amerikos filmų 
industrijos savitarpio kritikos 
įstaigos — Motion Picture Pro- 
duetion Code Administration .

Visai neaišku, kodėl šis fil
mas susilaukė tokio liaupsinan
čio įvertinimo viešame lietuvių 
mėnesiniame žurnale. Recenzen 
tė pastebi, kad Šis filmas “ga
li daugeliui nepatikti dėl nuo
gų realybės vaizdų, dėl paslėp-

A V ari et y of Handsome Packages 
of the Finest Jellies, Preserves and 
Fresh Frtrit Syrups

GIFT BOXED & MAILED 
TO THE 50 STATES

WRITE FOR FREE CATALOG

Sandra. __
Vasiliunienė - Rudytė, Ona, 

gyveno Nonvood, Mass. ■
Žygelis - Plapėnas, Tadaušas, 

Petro sūnus, gyveno Baltimore,

Consulata General of
LHtmania
41 Weta 82 St.
Now York 24, Nl Y.

Attentton Home Owners! , 
MARY CARTER PAINT MART 

BUY 1 GALLON—GET ANOTHER 
FREE. Quality Guaranteed. Open 
8:30 a.m. to 5:30 p.m.; Thurmtayn 
till 9:00 p.m.
160 E. 3rd Street, ML Ventos, N. Y.

Tel. MO 8-4556

to juoko, tarytum iš visko, kas 
dar daugeliui atrodo šventa”. 
Tikrai sunku būtų tikėti, kad 
recenzente tikrai ir pati tiki 
tuo, ką parašė. Argi jau taip iš 
tikro Uoga? Argi padorumas, 
religinės apeigos, moterystės 
neišardomumas ir ištikimybė ir 
panašios vertybės vien tik “dar 
daugeliui atrodo šventa”? Argi 
tos vertybės nebeegzistuoja gy
venime?

Nelabai tikra, kiek bus pel
noma panašių filmų pasmerki
mu. Prieš keletą metų smar
kiai pasmerktas filmas “Baby 
Doll” iš to pasmerkimo susi
laukė tik pastiprintos propa
gandos. Daugelis, tą filmą pa
matę, labai nusivylė į jį ėję, 
nes nematė to, ko tikėjosi po 
tokių uždraudimų pamatyti. Pa
našių nusivylėlių susiras ir da
bar. Legion of Decency savo 
pasmerkimu nori tik perspėti 
geros valios katalikus nuo mo
raliniu puvėsię. Niekas nei ne
bando vertinti filmo meninės 
vertės pagal tai, kokio ilgio ei
lės stovi prie kino kasos lan
gejio. Juk ir taip jau aišku, kad 
kur bus maitos, ten susirinks 

Trečiame epizode "The Raf- ir erelių.
fle" režisorius Vittorio de Si- -
ca išstato Sofiją Loren kaipo 
dovaną loterijos laimėtojui. . . , J . .

_ J.. Augustauskas Bromus, Cipn-Nors gyvenimo realybei pa- _ T
Oscar premijas, Jadae Gleason sitajto „~nokjtl ar jono sun^gimęs 1902 m. Lau-
pastebėtume tarp kandidatų gyM1 šis filmi viską jau per- litukų km, Alytaus ap

Bagačiunas, Juozas, išvykęs 
iŠ Lietuvos Kanadon apie 1925 
m., vėliau persikėlęs Amerikon.

Bagačiūnas Juozas ir Salo
mėja, išvykę Amerikon prieš 
1914 metų karą,

Kaupienė - Piščikaitė Ona, ir 
Kaupis Kazimieras, 
Kurauskienė - Balnionytė Sta-

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

parodo ją daug purvinesnę, ne- 
Gyvenimo realizmas ir filmi- gu ji yra.

nis menas retai taip glaudžiai 
sutampa kaip šiame filme. Tad 
“Gigot” be jokios abejonės ga
lima drąsiai visiems pareko
menduoti, kaipo tikrai vertą 
pamatyti filmą.

Jokiu būdu negalėtume reko
menduoti kito filmo, kuris taip 
pat užsibrėžęs pavaizduoti gy
venimo realybę, kurią Imtų ga
lėjęs matyti italų viduramžių 
klasikas Boccacdo 1970 metais. 
Tai "Boccaecio 70", importuo
tas iš Italijos. Šis filmas su
lipdytas iš trijų gabalų, kurių



m vate).
ADVOKATAS

ŽINIOS

PADĖKA

Iš Lietuvos kilusio milionieriaus dovana

INC.

KARLONAS
nAffru

Funeral Home
280 CHESTNUT STREET

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI į DARBININ KO SPAUDOS VAKARĄ

(Jamaica linijoje išlipti: Forest Pkwjr. arba Woodhaven Blvd.)

režisuoja Vitalis Žukauskas

rezervuotos vietos $3.00

laipsnį. Nuo 1955 yra įvairių 
to universiteto komitetų narys: 
finansų, vykdomojo, nominad-

Įeinant spaudos reikalam aukojama $2.50 • studentai $2.00

NEW YORKO BALFO vajaus komitetas (Šiemet mot-riškis) $u Baito pirmininku kan. J. Končiumi h* rri 
kalų vedėju kun. L. Jankum.

Išnuomojamas butas iš 4 
kambarių antrame aukšte, su 
apšildymu ir karštu vandeniu. 
Mėnesiui mokama 54.33. Tei
rautis J. Viršilas, 933 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Išnuomojami 4 kambariai su 
apšildymu antrame aukšte prie 
gero susisiekimo. Teirautis te
lefonu HY 8-0105.

RADIO VALANDA

Spalio 19 mirus mūsų myli
mam vyrui, tėvui ir broliui

Pranciškui Ramanauskui,
jo našlė, dukros ir brolis 

reiškia gilią padėka visiem ve
lioni lankiusiem ligoje, šerme
nyse, užprašiusiem mišias ir pa- 
lydėjusem į kapus. Taip pat 
reiškiame gilią padėką ir pa
garbą Angelų Karalienės bažny
čios klebonui kun. J. Aleksiū- 
nui ir kun. V. Pikturnai už ge
dulingas pamaldas bažnyčioje 
ir maldas kapuose. Dar kartą 
visiems gilų dėkingumą reiškia:

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas rengiasi banketui 
lapkričio 18, sekmadienį, Lietu
vių Piliečių Dr-jos salėje. Iš 
anksto prašoma tą dieną rezer
vuoti šiam parengimui, šešta
dieninė lituanistinė mokykla 
turėtų rūpėti visiem, net ir 
tiem, kurie vaikų neturi arba 
jų vaikai jau nebelanko mokyk
los. Visų mūsų pareiga rūpin
tis, kad priauganti karta mokė
tų gerai lietuviškai ir būtų su
sipratusi, sąmoninga. Banketu 
rūpinasi tėvų komitetas, kurį 
šiemet sudaro pirm. Br. Paliu
lis, vicepirm. .M. Gineitienė, 
ižd. P. Navazelskis ir narys Pr. 
Račkauskas.

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

87 8Mdaa Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APpiegate 7-7083

velionies našlė Ona Rama
nauskienė, jų dukros Bertha 
Veronika Jovaišienė, Mildred 
Ona Valužienė ir velionies bro
lis Antanas Ramanauskas

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

Jackaon, Heigbta, N. Y.

Tel. NEwton 9-8820

Lapkričio 28, sekmadieny, 
Kristaus Karaliaus minėjimas 
pradėtas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje 11 vai. mišiomis, 
kurias aukojo svečias Tėv. B. 
Markaitis, S. J. Jis pasakė ir 
atitinkamą pamokslą. Bažnyčio
je dalyvavo visa Marijos Peč- 
kauskaitės moksleivių ateiti
ninkų kuopa su savo vėliava, 
matėsi studentų at-kų vėliava, 
organizuotai — mergaitės skau
tės, neorganizuotai — ateiti
ninkai sendraugiai ir kur ne 
kur studentai. Moksleiviai atei
tininkai visi bendrai priėmė 
komunją.

Popiet 3:30 vai. parapijos sa
lėje iškilmingą minėjimą suruo
šė ALRK Federacijos New Yor- 
ko apskr. valdyba. Minėjimą 
atidarė valdybos iždininkas Pet
ras Ąžuolas, pažymėjęs, kaip 
yra svariu šioji šventė katali
kams ir kaip visomis priemo
nėmis prieš Kristų Karalių ko
voja bendru vardu pavadintas 
priešas “blogis”. Maldą sukal
bėjo dvasios vadas kun. A. 
Račkauskas. Paskaitą skaitė St. 
Lūšys, pabrėžęs svarbą katali
kų apaštalavimo, kuris yra la
bai reikalingas šiais moderniš
kais laikais.

Religinė meninė programa vyresnysis jaunimas turėtų ži- 
pradėta gyvu paveikslu — 
“Kristui Karaliui”. Scenoje pa
puoštas altorėlis, jo abiejose 
pusėse po du gyvu angelu (Ma
rytė Ąžuolaitė, Laima Minkūnai 
tė, Marytė Sandanavičiūtė ir 
Ramutė Stonytė). Autoriaus žo
džius skaitė Visvaldas Gerdvi- 
lis. Maldininkes vaizdavo Aud
ronė Bružinskaitė, Violeta 
Gerdvilytė, Elvyra Ragažinskai- 
tė ir Karilė Baltrušaitytė.

Legendarinį vaizdelį “Kantry
bę” skaitė Jūratė Balsytė, Al
gimantas Bružinskas, Vytautas 
Strazdas, Algis šimukonis ir 
Algis Urbelis. Paskutinė dek
lamavo studentė Ir. Sandana
vičiūtė. Programos pranešėja 
buvo studentė Vida Lušytė.

Programai užsibaigus, kun. 
A. Račkauskas padėkojo vi
siems programos dalyviams ir 
atvykusioms į tą minėjimą.

Jis taip pat yra Assumption 
kolegijos patariamosios tarybos 
narys. Yra įsteigęs savo vardo 
institutą Izraelyje prie Brand- 
eis universiteto, kurio tikslas 
duoti progos Amerikos studen- 

Jaunas ateitininkas jų, planavimo, plėtimo ir kt. tams studijuoti Izraelyje.

Nau> modemiika koplyčia teš
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas ts- 
tniauatomia kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
RsHtale Mukite: TsL TR 94494

Jūratė JasanaHė, Cblumbijos 
universiteto studentė, dalyvavo 
TV diskusijoje 4-tam kanale 
lapkričio 4 d., 12 vai. tema: 
“Can the need for dissent go 
too far?”. Ta pati programa bus 
transliuojama per WQXR ra
diją sekmadienį, lapkričio 11.

A. a. Igno ir Angelės Zup- 
kų intencija, už jų vėles, ge
dulingos mišios bus lapkričio 
7, trečiadienį, 7 valandą ryte 
pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

ReUginiam kongresui rengti 
komiteto posėdis šaukiamas 
ketvirtadienį, lapkričio 8 <L, 7 
vaL vakare pas komiteto iždi
ninką kun. L. Jankų, 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aušros Vartę parap. rudens 
pietūs ruošiami lapkričio 11, 
sekmadienį, tuojau po sumos 
parapijos salėje. Kun. J. Gu- 
rinskas, parapijos klebonas, 
maloniai kviečia visus dalyvau-

(ARMAKAUSKAS) 

Grsborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

NEW BRITAI N, CONN.
Tel. BA 9-1181

PETRAS KARALIUS 
savininkas 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balzamuotojas

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

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

— Reikalu Vedėjas

880 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Kristaus Karaliaus šventėje, 
spalio 28, visose Bostono ar
kivyskupijos bažnyčiose buvo 
adoracija ir specialios pamal
dos už taiką. Meldėsi beveik 
2 milijonai žmonių, šv. Petro 
parapijos bažnyčioje specialios 
pamaldos buvo 2:30 popiet. Pa
mokslą pasakė kun. Petras Re
meika, MIC.

Šv. Petro parapinės mokyk
los mokytojai ir tėvai spalio 
29 parapijos salėje prie E. 7- 
tos gatvės suruošė vadinamą 
“Country Fair”. Pelnas paskir
tas mokyklos reikalams.

Bostono lietuvių mišrus cho
ras, vadovaujamas J. Gaidelio, 
po vasaros atostogų vėl pradė
jo repeticijas. Ateityje yra nu
matyti trys koncertai: r Bosto- 
ne, LoweŪ, Mass. ir New Yor- 
ke. Be to, su orkestru Jordan 
Hali auditorijoje. Malonu, kad

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Frances Hiatt (gyv. 35 Terrace 
Drive) vietos Clark universite
tui paaukojo 250,000. dolerių, 
kad būtų įsteigta Europos is
torijos katedra. Vietos laikraš
tis rašo, kad Jacob Hiatt yra 
gimęs Lietuvoje ir Lietuvos uni
versitete baigęs teisių moks
lus. Jis buvęs Lietuvoje pro
kuroro padėjėjas ir apylinkės 
teisėjęs, prieš atvykdamas į 
Ameriką 1935 m.

Jacob Hiatt dabar yra prezi
dentas trijų bendrovių: Wa- 
chusett Corrugated Corp., Wor- 
cester ir Whitney Co., Ine. ir 
E. F. Dodge Paper Box Corp., 
Leominster. Jis pats yra tęsęs 
savo studijas Gark universi
tete ir 1938 gavęs magistro

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

GBamercy 5-1437

CARROL 
Funeral Home

Kristaus Karaliaus minėjimas N. Yorke 
Šventė užbaigta giesme “O 
Kristau, pasaulio Valdove” ir 
Lietuvos himnu.

Salėje žmonių buvo nedaug, 
ateitininkiško jaunimo mažai. 
Sako, negavę pranešimų ... 
Kur buvo valdybos? Kita ver
tus, Kristaus Karaliaus šventė 
yra viena iš ateitininkiškų šven
čių, tai, rodos, būtų pareiga 
patiems atvykti ir be paragini
mo. Be to, buvo nepatogus lai
kas. Kas 11 vai. mišiose priėmė 
komuniją, turėjo grįžti namo. 
Ne visi galėjo su šeimomis spė
ti paskirtu laiku atvykti. Ge
riausias laikas būtų buvęs tuoj 
po mišių ar vėliau vakare.

Gyvajame paveiksle norėjosi 
matyti daugiau erdvės ir me
niškumo. Vaidintojai buvo per
daug prispausti prie Kristaus 
paveikslo, kuris neteko savo 
reikšmės. Deklamuotojos, jei 
pačios pasirinko eilėraščius, tu
rėtų pasirinkai trumpesnius. Ne 
koks įspūdis, kai deklamuoto- 
jas pamiršta žodžius, šiaip ar 
taip, stebėtina atmintis išmokti 
tokį ilgą eilėraštį! Iš dekla- 
muotojų ypatingai savo šilta 
ir didinga laikysena pasirodė 
Karilė Baltrušaitytė.

Apskritai programą atliekąs Woreester, jacob ir

į chorą šį sezoną įsijungė ga
na daug naujų narių. Kas dar 
norėtų dainuoti, prašomas atei
ti į repeticijas penktadieniais 
7:30 vai. vak. ir sekmadieniais 
7 vai. vak.

Stasys Griebliauskas mirda
mas paliko lietuvių dailininkų 
pieštus 39 paveikslus, kurie lai
komi pas M. Kavaliauską ir ten 
juos galima pirkti.

ATIDAROMA DAIL.
-E. URBAITYTĖS PARODA

New Yorke 10-4 galerijoje, 
178 2nd Avė., prie 11 St. lap
kričio 11 atidaroma dail. Ele
nos Urbaitytės kūrinių paroda, 
kuri tęsis iki gruodžio 1. Lan
kymo laikas nuo 1 iki 6 v. v. 
kasdien, išskyrus pirmadienius.

Dail. E. Urbaitytė gimė ir 
augo Šiauliuose, kur baigė gim
naziją. Meną pradėjo studijuo
ti Kauno Taikomosios Dailės 
Institute. Vėliau nuo 1946 iki 
1948 studijas tęsė Miuncheno 
Meno Akademijoje, 1949 baigė 
Taikomosios Dailės Institutą 
Freiburge. Gavusi World Stu- 
dent Service Fund stipendiją, 
atvyko į JAV.

Amerikoje meną studijavo 
toliau. 1952 baigė Alabama ko
legiją, gaudama bakalauro laips 
nį. Mokytojaudama amerikie
čių gimnazijoje, studijas tęsė 
nuo 1955 New York Art Stu- 
dents League ir Columbijos uni
versitete, kur 1961 pradžioje 
gavo meno magistrės laipsnį. 
Meno tikslais yra aplankiusi 
Italiją, Ispaniją, Prancūziją, 
Meksiką ir kitus kraštus.

Dail. E. Urbaitytė išaugo iš 
amerikiečių moderniojo meno 
mokyklų ir . yra abstraktinio 
meno atstovė. Šiuo metu ji mo
kytojauja Massepeųua Park, L. 
H, dėstydama meną gimnazija- 
je. oeSIADI

J. B. SHA1INS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-8757 PL 4-1185

kričio 4 įki gruodžio 4.

Dr. Pr. Bagdansvičkit para
šė vieno veiksmo, trijų pavoks
iu vaidinimą —• scenizuotą le
gendą “šiaurės pašvaistę”. Dra
ma surišta su šv. Kazimieru ir 
vaizduoja dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje. ?

Dail. Vytauto Kasiulio, gyve
nančio Paryžiuje, paroda atida
roma Pi Alesti o gaturijoju, 
Henderson Piace (East End 
Avė. ir St) nuo lapkričio 
1 iki gruodžio 22. Bus išsta
tyti aliejinės tapybos ir paste
lės kūriniai.

Darbininko nauji skaitytojai

V. Tumpienė, Richmond Hill, 
N. Y-, R- Viesulas, Philadel- 
phia, Pa., J. Martinaitis, Nau- 
gatuck, Conn., P. Gureckas, 
Waterbury, Conn., A. Mažeikie
nė, Philadelphia, Pa., P. Ko
das, Woodhaven, N. Y., S. Žy
mantas, Los Angeles, Calif., 
A. Vaikšnorienė, Gary, Ind., Z. 
Jurys, Brooklyn, N. Y., E. 
Drevinskas, So. Boston, Mass., 
A. Spomer, Portland, Ore., Z. 
Z. Bertuleit, Wattenscheid, W. 
Germany, J. Gribauskas, Ber- 
wyn, D1-, D. -Springhetti, Abin- 
gton, Mass., stud. V. Ribokai- 
tė iš Omahos, atvykusi į New 
Yorka ir čia besiruošianti ma
gistro laipsniui.

noti, kad iš ’jo reikalaujama 
kiek daugiau, negu iš jaunes
niųjų. Kas kita mažieji, šį kar
tą K. Baltrušaitytė, Jūratė Bal
sytė, Audronė Bružinskaitė ir 
Algimantas Bružinskas visai na
tūraliai, be jokios baimės, at
liko savo pasirodymus. Klausy
tojai susižavėjo mažuoju Kelei
viu (Algimantu Bružinsku), ku
ris net pirštuku vedžiojo lapo 
puslapyje žodžius, kad tik ne
pamestų eilės.

Dar viena salėje buvusių pa
stabėlė. Programos dalyvės, ku
rios nedėvi tautinių drabužių, 
turėtų atsiminti, kad scena yra 
aukščiau, negu žmonės sėdi.

Kaip ten bebūtų, bet pana
šias klaidas matom dažnai, ne 
tik pre šį minėjimą. Visi ren
gėjai turėtų tai įsidėmėti.


