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DARBININKAS RELIGIJOS LAISVĖ VATIKANE
Paskutinėje sesijoje jau priimtos deklaracijos apie religios lais
vę, apie Bažnyčios pažiūras į moderniąsias problemas. Kaip 
ten debatai eina, rodo debatų dalies aprašymas — dėl reli
gijos laisvės, kur kalbėjo 60 dalyvių
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Popiežiaus kelionių ir konsilijos svarsty mų ženkle
Indijos - Pakistano karo sustabdymas apramino: parode Kinijos vengimą leistis į 
karą, suartino Sovietus ir Ameriką. Dėmesys telkiasi į popiežiaus veiklą] 
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ir tiesos nusppendimo balsavi
mo keliu, steigdamas vyskupų 
sinodą, bet pažymėdamas Kris
taus vietininkui popiežiui duo
ta autoritetą tikėjimo tiesai 
skelbti.

Saugoja nuo konformizmo su 
aplinka, iškeldamas katakom
bas‘kaip simboli tų, kurie nesi- 
taikė su aplinkos klaidom, vir
to kankiniais ir sykiu žiburiais

Dėmesio centre šiuo metu yra 
•popiežius Paulius. Ne tik jo ke
lionė į Jungtines Tautas bei su
sitikimas su prez. Johnsonu. 
Dėmesio centre ir Jo kalbos — 
katakombose prieš atidarant Va
tikano konsilijos ketvirtą sesi
ją, atidarymo kalba, o taip pat 
enciklika “Mysterim Fidei”.

Tokia spauda kaip N. Y. Ti
mes popiežiaus kalbas sutiko 
“su pesimizmu”. Pesimizmo var
du žymėjo prasidėjusią sesiją 
dėl popiežiaus Įtakos tos sesijos 
svarstymam. Su Įnirtimu atsilie
pė Maskvos radijas, vadindamas 
popiežiaus kalbą katakombose 
“šaltojo karo” atgaivinimu, nu
sisukimu nuo pirmatako Jono 
XXIII. O tai dėl to. kad popie
žius kalbėjo apie Bažnyčios da
li, kuri ir dabar gyvena kata
kombose ir neturi tikėjimo lais
vės totalistinio ateizmo kraštuo
se. Gausiai sekamas yra kon- 
silijoje svarstymas tokių klausi
mų kaip tikėjimo laisvė, Baž
nyčios pasisakymas dėl moder
niojo pasaulio rūpesčių — ato
mų. gimimų kontrolės ir t.t.

Popiežius ir Vatikanas apsk
ritai atsistojo dėmesio ir verti
nimo centre dėl trejopų moty
vų: dėl popiežiaus rūpesčių, 
kad Bažnyčia savo formom ati
tiktų laiko dvasią — paprastu
mą, natūralumą; kad Bažnyčia 
atitiktų šios dienos žmonijos 
rūpesčius —taikos ilgesį, pagar
bą asmens teisėm, laisvę jo 
apsisprendimam; kad Bažnyčia 
savo organizacine santvarka 
būtų demokratiškai visuotinė; o 
tai reiškia— organiškai įjung
tų i Bažnyčios bendruomenės 
tvarkymąsi visus jos narius ir 
juos padarytų aktyviais tos 
Bažnyčios bendruomenės na
riais.

VOKIETIJOJE PO
Kancleris Erhardas rinkimus 

rugsėjo 19 laimėjo. Tačiau su 
sąjungininke CSU (krikščionių 
socialų unija) Bavarijoje tetu
ri 245 atstovus. Tad paskelbė, 
kad sudarys tą pačią koaliciją 
su laisvųjų demokratų partija 
FDP skelbėsi, kad neis Į vyriau- 
buvusiame parlamente nukrito 
iki 49 ir teturi lygiai tiek kaip 
CSU. Rinkimų propagandoje 
FDP skelbėsi, kad nei i vyriau
sybę, kurioje būtų Fr. J. Straus- 
sas, dabartinis CSU pirminin
kas. Savo ruožtu pastarasis jau
čiasi dabar stipresnis ir reika
lauja, kad su jo partija būtų 
skaitomasi tiek pat kaip su 
FDP. nes Strausso partija paki
lo. o FDP nusmuko.

Labiausiai Strausas
prieš užsienių reikalų min. Ger
hardą Schroederį. Jei Erhardas 
nesutiktų Schroederio atsisaky
ti, tai jis yra spaudžiamas iš už
sienių reikalų ministerijos išim
ti Europos klausimus, perkelti 
juos Į “Vokietijos bendrųjų rei
kalų ministeriją” ir ją perduoti 
CSU žmogui. Tokiu būdu Sch
roederio galia būtų susiaurinta. 

Tai nėra tik kova dėl asmens.
Schroederis reiškia ir politikos 
pasisukimą grynai į Washingto- 
ną. Tai yra sykiu ir Erhardo po
litika. Jai priešingas yra Straus- 
sas, kurį remia ir partijos pir-

eina

istorijoje. Simboliš- 
ir paties popiežiaus

Tačiau Bažnyčia nėra tik so
cialinis žmonių junginys. Popie
žiaus Pauliaus žodžiai ir saugo
ja Bažnyčią nuo pavertimo gry
nai žmogiška bendruomene.

Saugoja nuo perdėto racio-

nalizmo, pabrėždami encikliko
je mistini Kristaus buvimą Eu
charistijoje, o tuo pat ir misti
ni Kristaus buvimą Bažnyčioje.

Saugoja popiežius nuo perdė
to demokratizmo tiesai pažinti

Bažnyčios 
kas buvo 
Pauliaus nuvykimas pirma Į ka
takombas prieš Vatikano konsi
lijos atidarymą.

Šioks popiežius — keliauja, 
t.y. eina pas nukentėjusius nuo 
potvynio, eina pas čigonus, ei
na Į Jungtines Tautas, kur tik 
yra tribūna dramatiškiau žo
džiu ar veiksmu pareikšti Baž
nyčios idėją šios dienos rūpes
čių sūkury.

ir alto- 
ženkle 
amžiai, 

altorius

BENDRAS ĮSPŪDIS
Ginčai šiuo klausimu 

dė, kad konsilijos tėvai 
vienos nuomonės. Vieni
tų laikytis senosios santvarkos, 
tai yra vadinamos sosto 
riaus santaros, kurios 
yra praėję Viduriniai 
— nors ir tada neretai
tapdavo vien tik sosto atra
ma. šie tėvai norėtų ir toliau 
ginti tikėjimą, jį platinti ir 
valstybinėm priemonėm.

Kiti, ir jų yra dauguma, dar 
didesnė kaip praėjusioje sesijo
je. nori, kad Bažnyčia drąsiai 
ir atvirai pasisakytų už religi
jos laisvę; būtent, kad ji tos 
laisvės reikalautų ne tik sau. 
bet ją pripažintų visiem, li
tai ne vien privačiame gyveni
me. bet ir viešame, tai yra. kad

J. TAUTOSE: dialogas tarp G. ir G
GOLDBERGAS: už Jung. Tau
tas

A. Goldbergas, Amerikos at
stovas,rugsėjo 23 J. Tautose 
siekė parodyti Ameriką, norin
čią taikos, tarptautinio bend
radarbiavimo labiausiai J. Tau
tų ribose. Atominio nusiginkla
vimo reikalui siūlė: tegul So
vietai sumažina savo atominį 
apsiginklavimą 40,000 kg., tai 
Amerika sumažins savo 60.000 
Žadėjo remti J. Tautų autorite
tą ir per jas veikiančiam erd
vių tyrimui duoti paramos; ža
dėjo pinigų regioniniam ban
kam bei įmonėm. Kvietė kitų 
tautų paramą Vietnamo dery
bom. Pasisakė prieš karo kurs
tytoją kom. Kiniją, visiem ki
tiem Goldbergas buvo taikin
gas
GROMYKO: už Azijos ir Afri
kos valstybes

Sovietų atstovas Gromyko 
kalbėjo rugsėjo 24. Smerkė A- 
merikos “imperializmą” ir “ki
šimąsi į vidaus reikalus” Viet
name ir Domininkonuose; siūlė 
priimti “nesikišimo” deklaraci
ją. pasisakyti prieš atominės 
energijos davimą jos neturin
tiem. konkrečiai prieš Vokieti
jos prileidimą prie atominės 
energijos. Pasisakė už kom. Ki
nijos įtraukimą į atomines de
rybas ir priėmimą į J. Tautas. 
Dėjosi Azijos ir Afrikos naujų
jų -valstybių rėmėjas.

Amerikos politikai patenkin-

ti Gromyko kalba: sako, nors 
koliojo Ameriką, bet ne taip 
aštriu tonu kaip visuomet. Kiti 
aiškina: nors Gromyko pasisa
ko prieš Ameriką, bet Sovietų 
Sąjungos darbai Indijos-Pakista- 
no konflikte yra iškalbingesni 
negu Gromyko žodžiai (H. Tri
bune). Vadinas, Amerika ir So
vietai bendradarbiauja. Tą pat 
skelbia ir kom. Kinija: esą A- 
merika ir Sovietai diktuoja J. 
Tautom.

Kiti J. Tautų stebėtojai skep
tiškai priėmė abiejų kalbėtojų 
dialogą. O Amerikos atstovas 
Vietname Cabot Lodge pareiš
kė protestą prieš Goldbergo kal
bos dali apie derybas Vietna
me. Esą jis sutikęs prisiimti 
antrą skyrimą, gavęs pažadą, 
kad nuo kalbų apie derybas 
bus susilaikytą, kai eina kari
niai veiksmai.

H. CABOT LODGE JR. atkrei
pė į save akis protestu prieš at
stovą Goldbergą.

RINKIMŲ: bus sena ar nauja politika? 
mininkas Adenaueris. O jie kal
tina, kad Erhardas-Schroederis 
nusisuko nuo bendradarbiavi
mo su Prancūzija.

Nors Erhardas skelbia, kad 
tęs savo lig šiolinę politiką, bet 
laikas atneša ir naujų posūkių. 
Schroederis jau pasiskelbė už 
diplomatinių santykių mezgimą 
su rytų Europos satelitiniais re
žimais. Lig šiol Vokietija teturi 
diplomatinius santykius tik su 
Sovietų Sąjunga. Vokietijai rū
pi plėsti prekybą su kom. reži
mais. Tai derinasi ir su Wash
ington© linija.

Kitas posūkis reiškiasi Vokie
tijos jaunime — reikalavimas 
Vokietijai politinės lygybės ir

nepriklausomybės. Pirmiausia 
atominėje srityje. Vokietija 
pritarė Kennedy Nato atominio 
laivyno projektui, kuris ir Vo
kietiją darė atominių ginklų da
lininkais. Kai dabar Sovietai ir 
Amerika kalba apie sutarti, iš
jungiančią tuos, kurie atominės 
jėgos neturi, Erhardas Įspėjo, 
kad prie' tokios sutarties Vo
kietija nesidės. Straussas taip 
pat įspėjo, kad noras atstumti 
Vokietiją nuo atominės energi
jos gali duoti naują Hitlerio ti
po fiurerį.

Erhardo laimėjimas yra psi
chologinis pagrindas Vokietijos 
užsienio politikai labiau nepri
klausomai.

ŽMONĖSE: F r. J. Strauss irVOKIETUOS POLITIKA DVIEJUOSE 
Schroeder.

v. Iš ten atsilankvs i Wal-

J. TAUTŲ ROMAI vė atglijo tai
kos sukūrimo vaidinimu.

ko-
P.

BENDRADARBIAVIMO DVA
SIA: JAV atstovas Goldbergas ir 
Sovietų atstovai — Dobryninas
ir Gromyko.

Popiežiaus Pauliaus diena New Yorke
Popiežius atvyksta i Kennedy 

aerodromą spalio 4 d. 9:30 v. 
r. Vyks maždaug 12 mylių grei
čiu Queens blvd. Trečia avė.. 
125 st. per Central Park Į šv. 
Patricko katedrą, kurią pasieks 
12:30

G.

— Pop. Paulius rugsėjo 26 
aplankė suvažiavusių čigonų 
stovyklą 25 mylios nuo Romos. 
Pavadino juos “amžinais pilig
rimais”, ‘ ‘savanoriais egzilais, 
tremtiniais”.

— Vatikano konsilijoje nu
balsavo sudaryti Vatikano kuri
joje specialų pasauliečių sekre
toriatą, norint labiau pasaulie
čius įtraukti į Bažnyčios akciją.

— Prez. Johnsonas rugsėjo 
24 paskelbė, ’kad su Panama su
sitarta panaikinti 1903 sutartį 
dėl kanalo zonos. Bus nauja su
tartis. kurioje kanalo zona bus 
įsakmiai pažymėta kaip Pana
mos suverenumas.
— Vietname komunistai rugsė
jo 26 sušaudė du amerikiečius 
belaisvius — kerštui už 3 
munistus, kuriuos sušaudė 
Vietnamo kariuomenė.

— Senate pripažinta užsienio 
paramos 3.143.000.000. Tai 142 
mil. mažiau nei Atstovų Rūmuo
se. Siūlymas atmesti paramą 
Indijai ir Pakistanui nebuvo 
priimtas.

— Alžire suimta 15 prancūzų 
ir 1 ispanas. Kaltinami prieš
valstybine veikla. Spėjama, tai 
komunistai, veikę Ben Bellos 
naudai.

— Prancūzijos komunistai 
rugsėjo 23 pasakė remsią de 
Gaulle konkurentą Fr. Mitter- 
andą. Jis bus visos “kairės” 
kandidatas gruodžio 5 rinki
muose.

— Filipinuose, 60 mylių nuo 
Manilos, rugsėjo 27 išsiveržė 
ugniakalnis. Krateris spjaudė 
liepsnas iki 2 mylių aukščio. 
Kiek žmonių aukų, neaišku.
SOVIETUOSE GRIEBIASI 
KAPITALIZMO?

Sovietų partijos centro komi
tete rugsėjo 27 min. pirm. Ko
syginas pateikė planą ūkinei 
pažangai. Pagrindinė jo siūlo
ma priemonė — palikti įmonėm 
didesnį pelno fondą, iš kurio 
būtų gerinama įmonė ir darbi
ninkų gyvenimo sąlygos. Vaka
ruose tai laikoma grįžimu į ka
pitalizmo sistemą. Bet Kosygi
nas nuleido tokius priekaištus 
niekais: tegul Vakarai sako, ką 
nori, svarbu, kad nuo to ge
rėtų ūkinė gamyba.

dorf Astoria pas ambasadorių 
A. Goldbergą. pas kuri susi
tiks su prez. Johnsonu; pusiau 
ketvirtą i Jungtines Tautas; iš 
ten 6 vai. prie šventosios Šei
mos bažnyčios E. 47th St. ir Pir
mosios avė. susitikimas su kata
likų. protestantų, žydų organi
zacijom. akredituotom prie J. 
Tautų: 8:30 v. mišios už taiką 
Yankee stadione; 9:45 v. Vati
kano paviljone parodoje ir 11 
vai. išvykimas iš Kennedy aero
dromo.

Televizijos rodys popiežiaus 
kelionę nuo pat išvykimo iš Ro
mos. Tam sutelkta 250 televizi
jos technikų. Televizijai bei 
pranešimam korespondentų i- 
traukta apie 3.0 0 0. Tačiau ■ į 
aeręJYomą, katedrą ir stadio
ną korespondentų tebus įleista 
tik 400. Bilietai išdalyti per pa- 
rapijs.

Kelionėje popiežių lydės 10 
kardinolų.

Santo Domingo
L

grėsmė atgyja
Santo Domingo rugsėjo 

grižo buvęs ir nušalintas pre
zidentas Bosch. Grįžęs pasakė 
kalba prieš Ameriką, reikalau
damas jos intervenciją atiduo
ti tarptautiniam teismui, reika
laudamas. kad Amerika sumok 
tų viena bilijoną dol. dėl tos in
tervencijos. Boscho grįžimas 
kursto komunistus ir prekomu- 
nistus naujai akcijai. Jaunimo 
demonstracijose prieš amerikie
čius rugsėjo 25 buvo nubaus
ti trys jaunuoliai, rugsėjo 27 
vienas. Valstybės departamen
tas sutinka, kad su Boscho grį
žimu ateina nauji kairiųjų nera
mumai. dėl kurių Boschas ir bu
vo kariuomenės nuverstas ir iš
tremtas.

25

AZIJOJE: kinai gąsdino, o patys pabugo
Kom. Kinijos ultimatumas In

dijai baigėsi niekais. Kai Pakis
tano — Indijos karo veiksmai 
buvo sustabdyti, kom. Kinija 
paskelbė, <kad Kinijos ultimatu
mo reikalavimai esą įvykdyti, 
ir reikalas baigtas. Tuo tarpu 
Indija paskelbė, kad ji jokių at
mainų Sikkim provincijoje nė
ra padarius. Matyti kinai pa
skelbė taip “vidaus reikalui”.

Indijos-Pakistano karo veiks
mai buvo nutraukti rugsėjo 23. 
Tačiau abi pusės tuojau ėmė 
viena kitą kaltinti paliaubų lau
žymu. Saugumo Taryba rugsėjo 
27 iš naujo paskelbė reikalavi
mą laikytis paliaubų. Pasiuntė 
JT misiją paliaubų kontrolei. 
Indija atsisakė misiją priimti į 
Indijos teritoriją. Indija didina

— Zona D, kurioje labiau
sia; buvo Įsitvirtinę komunistai, 
amerikiečių sėkmingai valoma.

reikalavimus, kad JT garantuo
tų saugumą nuo Pakistano sub- 
versijos Kašmire. Skelbiasi per 
18 mėnesių turėsianti savo ato
minę bombą. Pakistanas reika
lauja, kad J. Tautos svarsty
mų Kašmiro apsisprendimo 
klausimą. Abidvi pusės priėmė 
Sovietų min. pirm. Kosygino 
kvietimą atvykti tartis i Sovie
tų teritoriją. Valst. sekr. Rusk 
tarėsi dėl Kašmiro su Sov. min. 
Gromyko.

Jei Indijos Pakistano konflik
te susidūrė kom. Kinijos, Sovie
tų ir Amerikos interesai, tai da
bartinis rezultatas: Kinija pasi
rodė tegalinti gąsdinti žodžiais, 
bet nedrįstanti rodyti veiksmų, 
kur, žino, sutiks pasipriešini
mą. Kinijos užmačios subloškė 
Sovietus ir Ameriką į bendrą 
poziciją. Pakistano prezidentą 
Ayub paskatino vėl ieškoti at
ramos Amerikoje.

ta laisve galėtų naudotis ne tik 
atskiri žmonės, bet ir jų bend
ruomenės.

Bet ir tie. kurie priešinasi 
dabartiniam deklaracijos pro
jektui. pripažįsta, kad konsi- 
lija turi tarti savo žodi šiuo 
klausimu. Jų nusistatymą aiš
kiai suformulavo Madrido ar
kivyskupas: “Esu už religijos 
laisvę, bet visom jėgom prieši- 
nuosi pateiktajam deklaracijos 
projekto tekstui”.
KĄ SAKO PROJEKTAS

Debatus pradėjo vyskupas 
De Smedt, Krikščioniu Vienv- 
bės sekretorijato vicepirminin
kas. Jis pristatė naująjį, patai
sytą deklaracijos projekto teks
tą. Žmogaus, sekant patiektu© 
ju tekstu, negalima prievartau
ti religiniuose dalykuose. Pagar
ba žmogaus asmeniui remiasi 
visuomeninė santvarka. Paski
ro asmens laisve galima tik ta
da varžyti, kai to reikalauja 
kiti aukštesni interesai, šian
dien su viršum 100 valstybių 
yra savo konstitucijose garan
tavę religijos laisvę. Mes klau
siame. kalbėjo vyskupas De 
Smedt: ar gali pavieniai žmo
nės. arba jų grupės, arba vie
šosios institucijos kitus žmones 
ar jų grupes prievartauti reli
giniuose dalykuose? Mūsų pro
jektas pateikia proto argumen
tus už religijos laisvę, derinda
mas juos su apreikštuoju moks
lu. Čia nėra klausimas apie tai. 
ar žmogus su klaidinga sąžine 
turi tą pačia teisę veikti, kaip 
ir kitas su teisinga sąžine, čia 
yra klausimas apie tai. ar vie
ni žmonės ir ypač viešosios in
stitucijos turi teisę kitiem ne
leisti k; ausy t i savo sąžinės ba! 
so? Be to. grynai žmogiškasis 
autoritetas nėra kompetetingas 
spręsti, ar kieno nors sąžinė 
yra tvarkoje ar ne. Mes savo 
projekte remiamės teigiamu, 
kad kiekvienas žmogus yra lais
vas ne tik privačiai, bet ir viešai 
veikti pagal savo sąžine, kol 
tie jo veiksmai negriauja vie
šosios tvarkos. Kai kas sako, 
kad pilietinė tolerancija yra tik 
tada leistina, kai be jos jau ne
begalima apsieiti. Bet. tai reikš
tų, kiekvieno klaida reik
tų tikėjimo dalykuose visada 
persekioti, kada tik tai galima 
padaryti, ir ja tik tada ^pakęsti, 
kada jau nėra kitokios Jšeities. 
Bet šitoks teigimas nesutinka 
su Pijaus XII-jo kalba, pasaky
ta 6-tą gruodžio 1953 metais. 
Taip pat mes negalime sutikti 
su tekiu principu, pagal kuri 
religijos dalykuose reiktų var
toti prievartą, kiek tik jos gali
ma. ir leisti tik tiek laisvės, 
kiek jos neišvengiamai reikia. 
Jeigu ir gali katalikiškoje tau
toje religinės klaidos pakenkti 
tautos vienybei, tai tas dar toli 
gražu nereiškia, kad valstybė 
jau gali tas klaidas savo prie
vartiniais metodais užgniaužti. 
Valstybės kompetencija yra ri
bota. Be to. valstybė, kaip tokia 
turi ginti atskiro piliečio tei
ses ar" imunitetą religiniuose 
dalykuose. Viena Bažnyčia 
yra kompetentinga rūpintis tik
ru ir sveiku mokslu.
KAS UŽ, KAS PRIEŠ

Po projekto autoriaus vysku
po D Smedt įžanginių pastabų 
prasidėjusiuose debatuose aiš
kėjo. kad prieš deklaracijos 
projektą pasisakė daugiausia I- 
talijos ir Ispanijos vyskupai, 
t.y. vyskupai tų kraštų, kuriuo
se valstybės; yra daugiau ar 
mažiau konfesinė..

Palermo kardinolas Rufini 
pareiškė, kad tiesa tegali būti 
viena ir tokiu būdu tik viena 
tikroji religija — ir tik ji vie
na turi teisę į laisvę. JĮ rė
mė kardinolas Siri, Taragonos 
arkivyskupas De Arriba y Cast-

(nukelta į 4 pslj
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Mirtis yra vienintelis aiškus 
daiktas gyvenime

Svajone apie Lietuvą (2)
Vokiečių rašytojas Hans 

Frenz rašo toliau apie savo at
siminimus iš susitikimų su Ta
du Daugirdu.

—o—
Mano pageltusioje užrašų 

knygelėje iš Kauno įrašyta:
“Daugirdas rimtai susirgo. 

Prašau Eulenbergą, kad palydė
tų mane pas jį atsisveikinti, nes 
jis dažnai su Daugirdu įkrėsda
vo juokus ir jo romantika yra 
tokia, kuri tinka atsisveikini
mo momentui”.

\ Ėgai ir veltui beldėmės į ge
ležines duris. Galvojom jau 
apie blogiausią dalyką. Bet jis 
dar buvo gyvas ir tik sunkiai 
alsavo, gulėdamas ant pagal
vės.

“Aš bijojau, — kalbėjo jis iš 
(karščiuojančios gerklės, — bet 
tikėjausi, kad pasaulis, išskyrus 
Lietuvą, anksčiau už mane nu
eis po velnių”.

“Ką, ar jūs jau norite save 
šaukštą 'kabinti ant sienos?” 
klausė Eulenbergas.

“Argi tai būtų stebuklas, jei 
nuo šio kvailo pasaulio suges
tų pilvas”.

padarytų ir be tabako, — atsi
kirto jis tuojau pat imdamas 
jam pasiūlytą cigaretę. “O žva
kidė, prašau, ant skrynios”.

Eulenbergas uždegė žvakę ir 
ją ištiesė priešais. Jis dreban
čia ranka išėmė žvakę iš žva
kidės. Stebėdami jo pastangas, 
pradėjome sau priekaištauti, 
kad privertėme jį persitempti.

“Taigi, man kaip tik ateina 
i galvą istorija apie mano mirš
tantį tautietį, kuris turėjo gau
ti paskutinį patepimą”, kalbėjo 
Daugirdas dusliu balsu. “Jam 
kunigas šventais aliejais pate
pė kaktą ir žvakę įdavė į ran
ką. Bet užuot sekęs šventas ap
eigas, jis paėmė nuo stalelio ci
garą, prisidegė jį prie žva
kės, ją užpūtė, stipriai užsitrau
kė, išpūtė su paskutiniu atodū
siu, krito į priegalves ir buvo 
negyvas”.

Savo pakaruoklišką mirties 
istoriją Daugirdas lydėjo atitin
kamais gestais: palaikė cigare
tę prie degančios žvakės, ją už
pūtė. išpūtė dūmus į orą. su
smuko į patalus ir lyg suakme

nėjęs be gyvybės ženklų gulėjo 
atverta burna. Žvakė nukrito 
ant žemės.

Mus pagavo nemažas šiurpas. 
Kas daryti? Imtis gaivinti var
giai bebuvo prasmės. “Gaila, jis 
taip ir nesulaukė savo Lietu
vos ” Ar tai pasakė Eulenber
gas ar aš, aš nežinau.

Įėjo Birutė. “Jūsų dėdė...” 
Toliau kalbėti man neteko. Bi
rutė su išgąsčiu žvelgė į miru
sias lūpas, kurios tik ką buvo 
taip pasišaipiusios iš šios že
mės.

“Birute, paduok mums pele
ninę ” įsakė staiga mirusis tvir
tu balsu ir, gudriai juokdama
sis, atkirto: “0 Lietuva dar ne
pražuvo.'”

. —o—

Čia rašytojo Hans Frenz pasa
kojimas nutrūksta. Belieka pri
dėti, kad Tadas Daugirdas sa
vo pasiryžimą ištesėjo: nepri
klausomos Lietuvos sulaukė ir 
su sostine Vilniuje — jis mirė 
Kaune 1919 rugsėjo 1. Palaido
tas Ariogaloje. TADAS DAUGIRDAS

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus k raitus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
-skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. ♦ Tel. Circle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................. CH 9-6245
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue ................. LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ............. AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... DI 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674 -
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ........... TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave..............  ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. . AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............. Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave..................  LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..................... AL 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street ....................  GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave..........  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street .......  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ........... SW 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave......................  GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............. Rl 3-0440

“Kas yra tokios blogos nuo
taikos kaip jūs. tas nemiršta. 
Tas pirma su savim turi susi
tvarkyti. kad viskas būtu aiš
ku”.

AKADEMINIS JAUNIMAS-kur
Stebint spaudą, kurioje pasi

rodo jaunimo nuotaikos ry-
SPAUDA

KREIPIA VEIDĄ?
Lietuva, kurios išeivių, tremti
nių ir pabėgėlių vaikai šitaip

pati stovykla buvo pavadinta
Daumanto vardu. O ir skautų
laikraštis “Mūsų vytis” visas 
•numeris skirtas 25 metų kovo-

Daugirdas atsikirto:
“Mirtis yra vienintelis aiš

kus daiktas gyvenime ... Tik 
dėl to. kad vargšė Birutė šian
dien visą valandą turi sniegą 
kasti, aš negaunu pusryčių ... 
Lietuvoje sniegas nutirpsta pat
sai. Pas jus tai turi būti ki
taip?”

Mes pakylame. Bet Daugir
das: ’' (

“Dar pabūkite, mano ponai.. 
Aš nieko nesakau prieš karą, 
kurį kiti už mus kariauja. Bet
gi nepalieka vargšei mergai
tei nė laiko man palaidoti... 
Sėskitės ir būkite kaip namie.

Surūkykim dėl visa ko taikos 
cigaretę... O svarbiausia, kad 
Birutė gautų laisvę nuo šlavi
mo. ir Lietuva gautų sostinę 
Vilnių Aš dar to susilauksiu .. 
nors jūs matot aiškiau, nei tai 
norit pripažinti: mano dienos

’šium su 25 metų Lietuvos pa
vergimo ir laisvės kovų sukak
timi, kyla klausimas, kur link 
kreipiamos jaunimo akys?
ALABAMA AR DAINAVA?

'Ateityje' (1965 Nr. 6) iš 
Ateitininkų kongrese buvusio 
simpoziumo aprašymo matyt, 
kad jaunimo žvilgsnis yra pa

dalytas tarp dvejopo pasaulio. 
Vienas simboliškai išreikštas 
Dainavos vadu, antras Alaba- 
mos; vaidinas, lituviški ir ne
griški (vietinio gyvenimo) inte
resai. Kas labiau patraukia? 
Kam didesnio įsipareigojimo 
jaučia? Būdingi yra žodžiai ta
me simpoziume J. Bogutos: — 
“Man rūpi ir Dainava ir Alaba
ma. Šiandien važiuoti į Lietu
vą ir kovoti dėl jos laisvės dar 
nėra atėjęs laikas, bet į Ala
bama reikia važiuoti jau šian
dien.”

čių jaunųjų svarstomas: “Nors 
jauniausiųjų jaunių prisipažini
muose dažnai buvo minima A- 
labama” ir pabrėžiama, kad 
“laisvo žmogaus tėvynė yra ten, 
kur yra skriaudžiamas žmogus 
— lietuvis , kinietis, žydas ar 
negras ir kad Alabama ir Lie
tuva. kaip dvi geografinės vie
tos,. kur žmogus, pęturi savo 
teisių, yra vienodos svarbos dė
mesio centrai, bet iš kitos pu
sės tų pačių jaunųjų buvo at
kertama, jog ne visiškai taip 
yra. Kodėl panašių pareiški
mų mes negirdime iš, sakysim, 
dr. Martino Lutherio Kingo ir 
kitų negrų žmogaus teisių 'ko
votojų, kurie puikiai žino, kad 
anapus geležinės uždangos ne
palyginamai didesnę dvasinę 
vergiją kenčia žmonių milijo
nai, bet niekas negirdėjo, kad 
tie žmogaus teisių kovotojai bū-

kovingai pasisako, o jis nieko!” 
(Naujienos, rugsėjo 16).
VEIDU Į LIETUVĄ

Šviesos -Santaros suvažiavi
me “Naujienos” labiausiai ryš
kino to suvažiavimo dėmesį an
trai interesų sričiai, išreikštą 
šūkiu —. veidu į Lietuvą. Pra
nešimai buvo daugiausia nu- 
■kiįeipti. į dgbartini Lietuvos 
jaunimą. Kalbėtojas R. Šilbajo
ris sakė: “viena turime įsidė
mėti ir su tuo skaitytis, kad ten 
likę lietuviai yra patriotai, bet 
jau sovietiniai lietuviai patrio
tai”. A. Landsbergis praneši
me “pavyzdžiais parodė, kaip 
“didysis brolis” seka ir savo 
‘batu sutrypia kiekvieną aiš
kesnį lietuvių kaip lietuvių kū
rybinį polėkį”.

Skautų stovykloje, kaip ma
tyt iš “Draugo” ir “Darbinin
ko” aprašymų, veidai taip pat

“Drauge” rug- 
daugiausia bu- 
ateitininką čia 
aplinkoje. Du

jančios Lietuvos vaizdui.
Studentų ateitininkų stovyk

loje, kaip matyt iš stovyklau
tojos aprašymo 
sėjo 18, veidas 
vo nukreiptas į 
pat Amerikos
vo tarp kitko ir čia žvelgta į 
Lietuvą. Buvo skirta laiko par
tizanam. Bet “partizanų vaka
ras buvo minimas . Jruputį ki
taip — susirinkę Į salę kėlė 
klausimą “Kodėl mes minim 
partizanus?” Manau, kad šis

jau suskaitytos”. šviesos -Santaros suvažiavi- tų juos prisiminę! Pats dr. M.L. buvo nukreipti į Lietuvą. La-
Ar jis norįs mus įvynioti į 

cigaretę. — paklausiau dip
lomatiškai . O tai jis visada

me Alamabos klausimas taip 
pat kilo. Tik iš aprašymo 
atrodo, jis buvo kritiškiau pa-

King, važinėdamas į Oslo, Nor
vegijoje, negalėjo negirdėti, 
jog ten visai nebetoli yra tokia

blausiai į partizanų herojinę 
praeitį; buvo paskelbta partiza
nų vardo .J. Daumanto diena;

vakaras paliko gilų įspūdį ne 
jausmuose, bet mintyse”. Ta
čiau pati “Ateitis” tik pro petį 
dirstelėjo į Lietuvą. J. Š. pri
minė “25 kovos ir vergijos 
metus”, minėdamas Chicagos 
koncertą kovotojų garbei, bet 
straipsnį baigdamas neaiškaus 
taikinio priekaištu: girdi, parti
zanų kraujas ir žygiai be pa
garbos minimi, norint “savo 
nesugebėjimus kovoje dėl tau
tos išlaisvinimo dengti kitų he
rojiniais darbais ir vardais”. 
(Ateitis, 6 nr.).

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį. skelbimą, kuris bus ypatingai įvertint/'-sl

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

ABE BEAME
ASMENINE
PADĖKA

BE JŪSŲ PAGALBOS Aš NEBOČIAU LAIMĖJĘS. Aš NORIU 

PADĖKOTI VISIEM LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIAM 

UŽ VEIKLIĄ PAGALBĄ NESENIAI ĮVYKUSIUOSE PIRMI

NIUOSE RINKIMUOSE. AŠ TIKIUOSI TAIP PAT GAUSIOS 

PARAMOS IR ATEINANČIUOSE LAPKRIČIO RINKIMUOSE, 
BALSUOJANT UŽ MANE IR MANO BENDRININKUS — 

DISTRICT ATTORNEY FRANK O’CONNOR IR TEISĖJĄ

STRĖLĖ MOKYTOJUI
Šalia tokios kažkam skirtos už
uominos dabartyje “Ateitis” nu
taiko kitą strėlikę Lietuvos pra
eičiai: kongreso eigos aprašinė
tojas šio meto tautinę toleran
cija rado reikalo gretinti su ne
priklausomos Lietuvos laikais, 
prisimindamas ‘ ‘lietuvis 'k o s 
gimnazijos laikus, kada buvo 
skiepijama neapykanta len
kams ir žydams”. Tuo pareiški
mu autorius parodė drąsos bū
ti neteisingas Lietuvos mokyk
los mokytojui, nes tai, ką jis

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Virginia 6-1800

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šežtadieniais iki 6 vai. popiet
87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

MARIO PROCACCINO BEI KITUS DEMOKRATUS.

Balsuokite už demokratinį Beanie sąrašą

BEAME - O’CONNORABE BEAME

MUMS REIKĖS JCSŲ PAGALBOS, KAD LAIMĖTUME. RC- 

PINKIMĖS VISI DRAUGE, KAD NEW YORKAS TAPTŲ YPA
TINGAI GERA VIETA VISIEM ŠIO MIESTO GYVENTOJAM.

Balsuokite eilėje B

Balsavimai bus lapkričio 2, antradienį

PROCACCINO

Sponsored by the Independent Citizens Committee for the election of Beamc, O’Connor and Procaccino; 
B. Bernard Greidinger, Treasurer, Hotel Summit. New York

f

skelbia apie lietuvišką mokyk
lą, yra prasimanymas. Kurie 
prisimena tų laikų mokyklą ir 
mokytoją, prisimena jį kaip 
žmogų tos profesijos, kuri la
biausiai buvo atspari tiek nea
pykantai, tiek miesčioniškumui. 
Ir išeivijoje — šeštadieninės 
mokyklos, visuomeninis darbas, 
spauda, kur reikia aukos, tebe- 
siremia daug kur tuo pačiu 
buvusiu mokytoju. Ir čia 
skelbia ne neapykantą..

Tokio veido pasukimo 
Lietuvą gali rasti kur kitur

(nukelta į 5 psl.)

jis

Dienraščio redaktorius, priim
damas naują reporterį, jam pa
stebi, kad kiekvienoje žinioje 

\ pilnai turi būti paaiškinta 'klau- 
£ Simai “kas, kada, kur ir ko- 
\ dėl?” ši taisyklė turinti tik vie- 
£ ną išimtį — vestuvių aprašyme 
• išleistinas atsakymas į klausimą 
'' “kodėl”?

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130

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 į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maiSytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūSies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruoSiant pakietus j Europą. Užeikite ir Įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002
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Editorial Office GL 5-7281 •
THE WORKER (Tit,e Copyright) by FRANCISCAN FATHERS

Eina nuo 1915 mėty.
1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

Second class postage paid at Brooklyn Post Office

Published semi-weekly except holiday weeks and July and First week in August 
when published weekly.

Prenumeratos kaina $7.00 — Subscription per year S7.00
Laikraštį tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS
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niai saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Taika, San Francisco ir šv. Pranciškus
Popiežius Paulius VI atskren

da į Jungtines Tautas spalio 4. 
Tai šv. Pranciškaus Asyžiečio 
diena, o jis yra laikomas globė
ju San Francisco miesto, ku
riame prieš 20 metų birželio 25 
buvo pasirašyta Jungtinių Tau
tų steigimo deklaracija.

★
San Francisco miestas, kaip 

misijų stotis, buvo įkurtas — 
1789 lapkričio 1 dviejų pran
ciškonų. Jį dėl to ir pavadino 
San Francisco vardu. Pirmieji 
misionieriai pranciškonai į Ka
lifornijos sritis buvo atvykę iš 
Ispanijos 1535 gegužio 3.

Kai prieš 20 metų politikai 
rinkosi San francisco mieste 
kurti busimom 'kartom taikos, 
jie užmiršo ar nenorėjo pa
kviesti to didžiojo taikos pa
siuntinio — šv. Pranciškaus.

O kad ten būtų buvęs šv. 
Pranciškus! Kad jis vėl grįžtų!

Šv. Pranciškaus pirmas žino
mas paveikslas (1223) pavaiz
duoja Asyžietį, belaikantį ran
goje atvyniotą pergamentą su 
lotynišku įrašu: “Pax huic do- 
mui” — “Taika šiem namam”. 
Net savo sukurtoje - “Saulės 
giesmėje” jis įpynė taikos pos
melį: “Palaiminti, kurie išlaiko 
taiką; jie bus Tavo, o Aukščiau
sias, vainikuoti”.

Šventojo šūkis buvo: “Pax et 
Bonum” — “Taika ir gėris”.

★
Antrojo pasaulinio karo me

tu šv. Pranciškus daug kur bu
vo prisimintas kaip taikos apaš
talas. Ypač Amerikoje jis buvo 
siūlomas skelbti taikos gynė
ju. Jo graži taikai sukurta 
malda “Viešpatie, padaryk ma
ne taikos įrankiu ...” buvo 
skaitoma JAV Kongrese ir per 
radiją, buvo dažnai kartojama 
įvairių tikėjimų žmonių.
Paskutinieji didieji popiežiai 

buvo Pranciškaus gerbėjai — 
tretininkai ir ypatingą tikinčių
jų dėmesį kreipė į taikingą Šv. 
Pranciškaus dvasią, kaip sekti
ną visiem gyvenimo pavyzdį.

Business Office GL 2-2923

Taikingasis pop. Pijus X, 
kai 1914 rugpiūčio mėn. įsi
liepsnojo karas ir Austrijos im
peratorius Pranciškus Juozapas 
prašė palaiminti jo ginklus, at
sakė: “Aš laim’nu tiktai taiką”.

Pop. Benediktas XV (m. 
1922), matęs pirmojo pasauli
nio karo baisybes, paskutinėm 
dienom ir savo mirties patale 
kartojo: “Mielai aukoju savo 
gyvybę už pasaulio taiką”.

Pop. Pijus XI (m. 1939) tu
rėjo šūkį: “Pax Christo in reg
no Christi” — “Kristaus tai
ka — Kristaus karalystėje”.

Pop. Pijus XII (m. 1958) her
bą puošė taikos įrašas: “Opus 
iustitiae pax” — “Teisingumo 
vaisius — taika”. Čia buvo nu
rodytas ne tik pats siekimas pa
saulio taika, et ir kokiu būdu 
taika pasiekiama—vykdant tei
singumą.

Pop. Jonas XXin (m. 1963) 
pasirinko šūkį: “Obedientia et 
pax" — “Klusnumas ir taika".

★
Vatikano II susirinkimui (spa

lio 11) ruošdamasis, popie
žius Jenas 1962 spalio 4, šv. 
Pranciškaus dieną, g r į ž d a- 
mas iš Loreto šventovės, buvo 
sustojęs Asyžiaus šventovėse.

Kaip taikos apaštalas Jo
nas XXIII kelis kartus kreipėsi 
taikos reikalu į pasaulio politi
kus. Jo pastangos buvo įvertin
tos taikos medaliu, o 1965 va
sario 16-17 New Yorke su
kviesta konvencija nagrinėjo 
popiežiaus Jono paskelbtos en
ciklikos “Pacem in terris” — 
“Taikos žemėje” principus.

Pop. Paulius VI , išrinktas, 
tuojau 1963 birželio 21 per ra
diją paskelbė, kad tęs savo pir- 
matako taikos programą: “Su 
Dievo pagalba dėsime visas pa
stangas, kad būtų išlaikyta tarp
tautinė taika”. Bet Paulius VI 
taip pat priminė, kokiu būdu 
taika gali būti išlaikoma ar pa
siekiama ir kokia tai turi būt 
taika. “Taika, kuri nesiriboja 
vien ginklavimosi varžybų ar

Pop. Paulius VI, grįždamas 
1965.IX.12 iš Castel Gandolfo 
vasarvietės į Romą, aplankė Do- 
mitilės katakombas ir tenai at
laikė šv. Mišias, kurių metu 
pasakė pamokslą. Jame pasisa
kė apie šių laikų katakombas 
— persekiojamą Bažnyčią ko
munistinio režimo kraštuose. 
KĄ BAŽNYČIAI REIŠKIA 
KATAKOMBOS?

Pirmiausia popiežius paaiški
no. ką Bažnyčiai reiškia kata
kombos. Jos esančios iškalbin
ga Evangelijos skelbiamų tiesų 
mokykla. Šiandien jos mums 
yra atminimas ilgos istorijos 
Bažnyčios slapstymosi, nepo
puliarumo, persekiojimo, kanki
nystės, kam Bažnyčia pirmai
siais amžiais buvo išstatyta Ro
moje ir kitose' imperijos dalyse. 
Drauge jos yra vaizdas ir atmi
nimas gilaus asmeniško ir ben-^ 
druomeninio religingumo .. .ra
maus ir nuolankaus tikėjimo 
išoažinimo, kuris bus- visuomet 
pavyzdys sekantiems amžiams, 
ir neoalaužiamo įsitikinimo, 
kad Kristus yra tiesa, išgany- 

ginkluotų susirėmimu pašalini
mu. bet yra Dievo Kūrėjo ir 
Atpirkėio nustatytos tvarkos 
atspindys, kūrybingas ir tvir
tas nusistatymas suprasti kitus 
kaip brolius ..., kad būtų išlai
kyta santaika, su nuoširdžia 
meile, siekiant tikros visų žmo
nių gerovės”.

Pop. Paulius pernai spalio 4 
šv. Petro bazilikoje pamoksle 
kreipė tikinčiųjų dėmesį į šv. 
Pranciškų ypatingu atžvilgiu, į 
Pranciškų, kaip “vieną origina
liausių šventųjų Bažnyčios isto
rijoje. vieną iš šventųjų, kuris 
geriausiai sugeba išreikšti ir 
darniai išlyginti ryšius tarp me
džiagos ir dvasios, tarp gamti
nės ir antgamtinės tikrovės, 
tarp laiko ir amžinybės”.

★

Dabar vėl lyg atsitiktinu- 
numas: pop. Paulius VI atvyks
ta spalio 4 Šv. Pranciškaus die
na. Jis pakartos savo ir savo 
pirmatakų taikos siekimus. Jis 
apeliuos į protus ir širdis vyk- 
dvti taika.

Deja, taika taip ir palieka 
tik siekiamu dalyku, bet vis ne
pasiekiamu. Nes visi politikai 
ir, kas tik klauso, popiežių ra
ginime tegirdi vieną žodį — 
taiką, bet negirdi antro žodžio 
— teisingumo, kurį vykdant 
pasiekiama tarka.

B. Ramanauskas, O.F.M. 

mas, viltis ir pergalė, įsitikini
mo, kuris nesiduoda palaužia
mas, palenkiamas ir paneigia
mas jokiomis vilionėmis, jokio 
mis bausmėmis, čia yra tikėji
mo tikroji laisvė, kuri yra dva
sios laisvė, nors ir per jėgą pa
slėpta, stipriai pasireiškusi; čia 
krikščionybė subrandino nepa
keičiamo siekimo sąmonę, čia 
buvo tylus, drąsus, nieko neį
žeidžias iššaukimas aplinkos pa
saulio negatyvienei jėgai, kuri 
buvo legalizuota valdžios gele- 
saulio negatyvinei jėgai, kuri 
žinių įsakymu: draudžiama 
būti krikščionimis! Čia krikš
čionybė įleido savo šaknis į ne
turtą, į valdžios draudimus, į 
neteisingus ir kruvinus perse
kiojimus; čia Bažnyčia buvo be 
jokios žemiškos galybės, buvo 
neturtėlė, nuolanki pamaldi, 
persekiojama, didvyriška, čia 
dvasios primatas, apie kurį kal
ba Evangelija, rado savo pa
slaptingą pasireiškimą, savo 
kankinystės paliudijimą.

KODĖL ATVYKO Į 
KATAKOMBAS? ‘

Štai dėl ko, brengieji broliai 
ir sūnūs, prieš pradedant už
baigiamąją Susirinkimo sesiją, 
esame atvykę į katakombas. At
vykome atsigaivinti prie šalti
nio, pagerbti šių paprastų 
bet garbingų kapų, kad galėtu
me iš jų pasimokyti ir sustip
rėti; atvykome, Ikad pajustume 
neužmirštamos, visuomet tos 
pačios, vis stiprios ir vaisin
gos tradicijos tąsą; atvykome 
sustiprinti save krikščioniškų 
dorybių sesoviniais pavyzdžiais 
ir pasidaryti išvadų, gauti jėgos 
šių dienų gyvenimui; atvykome 
ne tam. kad pasidarytume seno
viški, seni, bet kad iš jų grįž
tume jauni ir tikri savo tikėji
mo išpažinime, kurio amžiai ne
sunaikino, o tik sustiprino”.

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO TAIKOS MALDA

Viešpatie, padaryk mane savo taikos Įrankiu.
Kur neapykanta — leisk skleisti meilę;
Kur skriauda — atleidimą;
Kur abejonė — tikėjimą;
Kur nusiminimas — viltį;
Kur tamsybė — šviesą;
Kur liūdesys — džiaugsmą.
Teik malonę, kad ne tiek geisčiau būt guodžiamas, 
kiek pats kitus guosčiau;
Ne tiek suprastas — kiek pats kitus suprasčiau, 
ne tiek mylimas — kiek pats kitus mylėčiau, — 
Nes duodami gauname, atleisdami laimine atleidimą, 
ir mirdami gimstame amžinam gyvenimui.

Toliau popiežius visus daly
vius ragino: “Melskimės visi 
drauge, kad Romos, o su ja 
drauge ir viso pasaulio, Bažny
čia laikytų Evangeliją savo ko
deksu, kad visa Bažnyčia iš 
laikyty atminimą ir prisimini
mą savo kuklios, bet didvyriš
kos kilmės, kad ji visuomet bū
tų verta ištikimai ir drąsiai liu
dyti Kristų“.

ŠIŲ DIENŲ KATAKOMBOS
Čia popiežius prisiminė ir šių 

dienų katakombas: “Dėl savai
me suprantamos minčių asocia
cijos, čia tuoj prisimename tą 
Bažnyčios dalį, kuri ir šiandien 
gyvena katakombose, ir už ją 
ypatingu būdu, drauge su ju
mis, melsimės. Panašumas tarp 
Bažnyčios, kuri šiandien vargs
ta, kenčia ir vos vos gyvuoja 
ateistinio ir totalistinio režimo 
kraštuose, ir tarp senovės kata
kombų yra labai aiškus. Pana
šus yra ir rezistencijos moty
vas anų laikų Bažnyčios ir 
šiandieninės: ginti tiesą ir kiek
vieno žmogaus šventą teisę i 
savąją laisvę, ypačiai esminė
je sąžinės ir religijos srityje. 
Panašus yra senovės ir šių die
nų persekiotojų siekimas: fizi
ne prievarta, su visu juridiniu 
teisminiu ir administraciniu a- 
paratu, užkrauti “savo tiesą” ir 
užsmaugti bet kokį priešingos 
minties ir veiklos pasireiškimą.

Skaudu matyti, kaip dauge
lyje kraštų, kuriuos Mes labai 
gerbiame ir mylime, po tiek 
•kalbų apie laisvę ir liaudį, sie
kiama užsmaugti laisva tau
tos ir atskirų asmenų religinį, 
gyvenimą; ten turima aiškus 
tikslas, nors viešai ir neskel - 
biamas. ir noras Bažnyčią su
naikinti: palaipsniui kliudoma 
papildyt dvasiškuos jau ir taip 
išretintas eiles: kai negalima 
priversti dvasiškijos, vienuolių

POPIEŽIUS PAULIUS VI

ir tikinčiųjų “bendradarbiau
ti” su režimu, tada kliudomas 
normalus pastoracinis darbas, 
tam panaudojamos visos -po 
ranka turimos totalistinio rėži
mo priemonės: spauda, kultūri
nis gyvenimas, mokykla, auk
lėjimas ir pramogos, kad tik ati
trauktų jaunimą nuo Bažnyčios 
ir įskiepytų jam marksizmą.

Šiais punktais, kaip visiems 
žinoma, šv. Sostas veda labai 
sunkią akcija ne tik tam, kad 
apgintų savo egzist—ciją, savo 
teises, bet taip pat laisvo žmo
gaus kilnumą, tautų moralines 
ir dvasines vertybes”.

KODĖL VATIKANAS 
NEPROTESTUOJA?

Be abejonės, popiežiui yra 
žinomi kai kada Šv. Sostui da
romi priekaištai, kad jis nepa
kankamai kelia savo balsą prieš 
persekiojimus ir nepakankamai 
užstoja persekiojamuosius. Lyg 
atsakydamas į tuos priekaištus, 
popiežius toliau kalbėjo:

“Šv. Sostas susilaiko dažniau 
ir griežčiau kelti protesto ir ap
gailestavimo balsą ne dėl to, 
kad nežinotų ar nesidomėtų 
realia padėtimi, o tik dėl krikš
čioniškos kantrybės, kad neiš
provokuotų dar didesnių blogy
bių. Jis yra visuomet pasiryžęs 

leistis į garbingas bei sąžinin
gas derybas, atleisti padarytas 
skriaudas, žiūrėti daugiau į da
bartį ir ateitį, negu į ką tik bu
vusią skaudžią praeitį, tačiau 
su sąlyga, kad derybose būtų 
parodyta gera valia. Jūs gerai 
žinote šiuos dalykus. Todėl jun
kitės įprie Mūsų vilčių ir karš
tų maldų. Tatai bus paguoda 
tiem vyskupam, kunigam, vie
nuoliam, vienuolėm ir tikintie
siem, kurie dar ir šiandien gy
vena dvasinėse kančiose, daž
nai žiauriose ir aiškiai neteisi - 
gose. Tatai bus jiems versmė 
stiprybės ir vilties žinant, kad 
Romos ir tolimų kraštų broliai 
juos atsimena, už juos meldžia
si ir, negalėdami kitu kuo pa
dėti, aukoja bent broliško dva
sinio solidarumo balzamo.

KĄ TURI ŽINOTI 
ESANTIEJI LAISVĖJE?

O katalikam, kurie iš Dievo 
•malonės gyvena laisvėje, nau
dinga prisiminti savo brolius, 
kurie gyvena šių laikų katakom
bose, naudinga nepamiršti, 
koks, žmogiškai kalbant, yra 
liūdnas jų likimas, ir žinoti, 
kad be budėjimo ir sutarimo 
panašaus likimo galima susi
laukti visur“.

(bus daugiau)

MIESTELIS.
KURIS
BUVO
MANO

NELĖ 
MAZALAITĖ

-------------  Laimėjęs “Aidu” premija
(17)

Niekas kitas čia nelaikomas, kad neprieitų svetimo kva- 
po-tiktai duonos kepalas. Dabar gulintis yra apskritas, 
nepradėtas raikyti, ir ji niekuomet ’nemėgino atsiriekti 
iš neprapjauto kepalo. Bet argi to reikia? Yra toks 
senas geras įprotis—atsilaužti plutą. Tai skaniausia vie
ta. Jeigu nėra papenčio, tai iš bet kurio krašto. Ji žino, 
kad šitaip nedera elgtis su šventu daiktu, atlapoti jį 
taip nedailiai ir dar vesti kitus į nuodėmę, nes kas nors, 
paėmęs raikyti kepalą, gali užpykti. Tačiau ji yra nepa
taisomas nusidėjėlis. Ir dar nebijo gąsdinimų iš labai 
mažų dienų: “Nelupk kepalo iš viršaus, mačiau, katė 
buvo ten atsisėdus”. Dabar ji ūmai atsiminė tai ir susi
juokė: kaip jie nemoka meluoti- Kodėl jie valgytų 
tokią duoną, o jai būtų bloga? Be to, kaip gi katė galė
jo kada pisti į stalčių ir susirangyti ant kepalo?

Ji suima abiem rankom, neatleidus pažasčių, kepa
lo kraštą ir nulaužia, bet tiek daug, kad ji nenori —visa 
pakriūtė, čia visai savaitei. Bet negali prispausti atgal, 
vistiek atkris, ir nepaliksi pusę šitos, dar greičau pa
stebės tokį darbą. Ji pasibruka duoną prie batelių ir tu 
jau vėl kieme.

Draugai jau laukia. Jie turėjo būti nustebę; kad jau 
beveik iškeliavus ji vėl prapuolė. Bet jie tebelaukė: 
Vigris, iš kur ji ištraukė šitą vardą jam praminti — ji 
nežino ar užmiršo; tai buvo seniai, prieš dvejus metus. 
Ar tai turėjo reikšti, kad jis yra rudas ar kad jis juo
kiasi? žinoma, tai tiktai jo viršutinė lūpa yra timpte
lėta aukštyn, ir jis nesusičiaupia. Bet ji žino, kad jis 
juokiasi, ir kartais žino kodėl. Stovi ir Murzis—tas ne
buvo jos pramintas. Jis jau nejaunas, kad ir kudlotas, 

ir labai mažas ir visiškai juodas. Su tokiu vardu jis atsi
rado, iš kažkur atvežtas. Trečias yra toks sėslus gyvis, 
jis tingi pasitraukti iš kiemo, bet vistiek neatsilieka nuo 
bičiulių, nes jos ir jis buvo pramintas tinkamai: Ežys— 
bet jis buvo minkštas.

Ji davinėjo vardus viskam, perdaug — sakė namiš
kiai, kodėl kiekvienas naujai atsiradęs ėriukas ar žą
sis turi turėti savo pavardę, kaip žmogus? Bet ji gynėsi: 
viskas turi vardus, dar prieš mane — kas gi pavadino 
vieną mišką Užkalnė. ir kitą šaltiniais, ir kitą Aproba- 
iiu — ir, kad ir menkas miškeliukas ar atsilikęs me
dis buvo kaip nors šaukiamas, net dirvos, kai minėjo dar
by metės metu.

Visai aišku, kad jos draugai turėjo vardus. Jie buvo 
kartu, kiek tik galėjo — tai už žiemą, kai jos nebuvo 
tėviškėje, jie turėjo atbūti. Ir jų nereikia ieškoti nei pa
švilpti — ji to ir nemoka, kad ir norėtų. Jie atsiranda 
vidada, kai ji taisosi kur eiti. Jie tiktai pasižūrėdavo, ir 
jų akys ir ausys klausė: — Kur šiandien? Steponiškę? 
Į užjaują? Ko tu šiandien ieškai? — Ir jų draugystė 
buvo be išskaičiavimo—o, ji turėjo jiems šio to nelaiku 
— nekalbant, ką numesdavo po stalu, valgant — turė
jo dovanų. Ne, ne kaulų, tai yra, ir kaulų, bet jie nu
krisdavo labai apgriaužti. Ji mėgo tokius diktus labiau 
negu jie. Kartais namiškiai nepiktai juokėsi: — Ar tu 
tikrai ne Šuniukas? — Bet ji įsikišdavo į priejuostės 
ar suknelės kišenę riebesnės mėsos, nemėgstamos. O 
draugai galėjo ir kišenes apgraužti, jeigu būtų buvę 
godūs. Tokios riebios ir neišplaunamos pasidarydavo jo 
Tiesiog bausmė mamai, kai mazgojo. Bet juk tai ne dėl 
savęs, ji darė, — draugams.

Ir kuo kitu ji galėjo jiems pasigerinti? Taip, buvo 
vargo su jų kailiais, ypač Murzis ir Ežys, abu kudlotieji 
labai džiugiai gaudydavo vištas, paklydusias kieme ar 
sode ir tiek prisiveldavo kibių, kad reikėjo juos iš
traukyti — ir labai atsargiai.

O, buvo ir daugiau visokio darbo, bet namiškiams at
rodė, kad jis tiktai skaito ir skaito. Auštant, sutemus, 
galima net prie mėnulio, jeigu tiktai būtų knygų, kiek 
nori. Bet nėra gražesnės vietos skaitymui, kaip einant 
Taip, niekas neužstoja kelio, jokių pavojų. Pačios ko

jos pažįsta, 'kur gali būti išsimušusi šaka kelyje, ar ak
muo. o ir miške niekas negąsdina: vaiduokliai patys bi
jo šunų. Kartais, tiesa.pasitaiko, kad išsigąsta —tada, 
kai šunes prapuola iš akių ir paskui ima taip skalyti 
ir urgzti, ir piktai ir išgąstingai ir vienoj vietoj loja, 
neatsitraukdami. Žinai ir tvirtini sau, kad čia tik ežys, 
jis susirietęs, išpūtęs spyglius, paslėpęs snukelį, ir šūnes 
ridena jį, Įsidurdami nosis, ir pyksta ir krapšto aplin
kui žemes. Žinai, bet vistiek kyla bjauri mintis: o jeigu 
ne taip, ne ežys, ne zuikis, jeigu — pakaruoklis? To ne
buvo iki šiol.

Šiandieną ji nesuka į mišką — peranksti uogauti. 
Ji žino iš begalės metu praktikos: vėlai sirpsta pavėny
je, ir jeigu rasi kelkiu, tai tiek mažai, jog neužtektu pri
verti nė vienos mažos smilgos. Bet ten, kur eina dabar, 
turėjo būti gausi įpjūtis. Ji sirpino tris dienas, ir kas
dien aplanko. Štai kodėl reikėjo saugotis, kad kas ne
nurinktu. štai kodėl nešasi skardinėlę. Iki šiol užtek
davo saujos ar smilgos — ir niekuomet nepavyko pasi
kviesti į svečius nei mamos nei močiutės. Jos sakė, jog 
nemėgsta.

Aiškiausia netiesa, jos tiktai leido jai puotauti vienai 
su tom keliolika uogų. Bet kai atneš visą skardinę — 
bus kiekvienai po lėkštę: žeminėlės ir pienas, ir juoda 
duona, kepta ant klevų, o jai tiktai pluta, ir cukrus. 
Uogos patrintis, taip, kad pienas pasidaro rausvas, kaip 
aušra, kaip saulės tekėjimas lėkštėje. Ir samstai jį 
šaukštu. Matai, ir pienas ir lėkštės, viskas yra jų na
miškių, bet uogas tik ji viena galėjo atnešti, kaip savo 
vaišių dalų.

Ji žengė labai laiminga, ji buvo baigus apie žveją ir 
jo sielą. Jie keliavo neskubėdami, ir šunims užteko lai
ko pasivartyti po lanką ir ardyti kurmrausius. Ji pasu
ko į laukų pusę, į žvyrduobes, ir skaitė apie vaiką — 
žvaigždę, eidama važiuojamuoju keliu. Pajuto, kad jau 
čia reikia užsimauti kurpeles, nes basomis buvo perskau- 
du žengti.

Tada po ta pačia pažastim pajuto duoną ir vlė panoro 
valgyti. Bet vos prinešus prie burnos plutą, pagalvojo 
apie pieną. Be jo būtų galima išsimoti, tačiau ant 
šios juosvos duonos būtinai reikėjo užmesti keletą rau

donų uogų. Teko palaukti, kol prieis jas.
Tuo metu ,ak ji atsisėdo ant žemės ir avėsi kojas, 

knyga vistiek buvo atversta, ir ji pradėjo skaityti apie 
lakštingalą ir rožę. Ir atsistojusi, eidama skaitė. Kai pri
ėjo žvyrduobes, istorija buvo pasiekusi savo gražiausią 
vietą. Skaitytoja atsisėdo ir raudojo. Taip buvo gražu ir 
liūdna. Ir šunės neišmanė kaip padėti.

Tačiau argi galima ilgai verkti vasarą, laukuose, kad 
ir labai gražios ir graudžios pasakos yra knygose? Gi 
čia pat. apleistų žvyrduobių viduryje, buvo kuokštas 
plokštumos, apžėlusios, įsitaisiusios ilgai augti ir plėstis. 
Ten jau gyveno žemuogių-žeminėlių šeimynos, vaikin- 
gos, kupinos visokio didumo uogų ir dabar raudonos. 
Tai tos buvo laukiamos, prižiūrimos, sirpinamos. Dabar 
jos gulė sulasytos į skardinėlę. £mė godulys kiek galima 
daugiau pririnkti, tai duona vėl buvo pasidėta, šalia kny
gos. Ir, be to, kelionė su skaitymu buvo užtrukusi per
ilgai. Geriau būvio paskubėti ir jau nesiimti valgymo.

Šunes ardė žvyrduobių pakraštį. Jie ten tikrai nega
lėjo nieko iškasti, nebent tiktai galando nagus, o ji dir
bo, keliais eidama, prisėsdama ir tik pasilenkus, kur 

•ivo po porą uogų, nedaugiau. Bet štai, vistiek skar
dinėlė tebuvo pusiau pilna. Reikės grįžtant pakilti iki 
pat Užkalnių ežia, ten kur auga šermukšniai. Ten ypa
tingai veisėsi uogos tarp apžėlusių akmenų. O akmenys 
kadaise buvo atidalę dirvas. Tur būt be galo seniai, 
kad jie buvo sulindę į žemę ir apaugę žolę. Kokia 
minkšta žolė, kokia šilkinė. Akmenų plokščios viršūnės 
atrodė, kaip Tėvo ir Bočeliaus dideli sidabriniai laikro
džiai, kurie gulėjo uždaryti į apskritas dėžes su išklotą 
skautę alksomo stikliniu viršum. Kam? Juk vis tiek, jei
gu, norėjai 'pažiūrėti kiek laiko, dar reikėjo atspausti 
dėžės viršų ir dar laikradžio viršų. Pirštu atidaro jį si
dabrinį laikrodžio dangtį, ir jis spragtelėja. Bet ji ne
galvoja apie laikrodį eidama. Ji pradėjo skaityti naują 
pasaką, nes buvo dar ilgas kelias. Reikėjo taku užeiti 
iki pat ežios pradžios, ir jau grįžtant namo pradėti uo
gauti —- taip buvo įdomiau. Dar galėjai skaityti iki pas
kutiniojo šermukšnio, tada užlipti ant ežios ir lasyti. Čia 
buvo taip saulėta ir gera sirpti, kad ir žmogus iškaistų 
iki uogos raudonumo. O jos buvo labai saldžios.
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RELIGIJOS LAISVĖ
(atkeltais! psi.)

Pirmasis religijos laisvės de
klaracijos projekto ginti išėjo 
New Yorko kardinolas Speil- 
manas. Projektas, jo nuomone, 
patenkina katalikus ir nekata- 
likus. Žmogus turi būti laisvas 
religijos dalykuose. Kitaip žmo
nės suabejos Bažnyčios ir kon- 
silijos nuoširdumu -šiais klausi
mais. Jam pritarė Koelno kar
dinolas Frings, primindamas, 
kad projektas atitinka Evange
lijos užrašytą Kristaus pasaky
mą: “Leiskite kviečiam ir kūka
liam augti kartu ligi pjūties” 
(Mat. 13,24). Už pasisakė Ve
necijos kardinolas U r tani, ar
gumentuodamas: projektas su
stiprinsiąs pagarbą žmogaus as
meniui. Taip pat Bostono kar
dinolas Cushingas: turime lais
vės evangeliją skelbti, ypač 
šiandien, kada daugelyje kraš
tų politinės institucijos tos lais
vės neduoda. Olandų vyskupų 
vardu kardinolas Aitrink išgy
rė deklaracijos projektą, bet 
pastebėjo: religijos laisvę rei
kia aptarti pozityviai, o projek
te ji teaptarta tik kaip laisvė 
nuo prievartos. Lvovo arkivys
kupas kardinolas Slipyi: šian
dien Bažnyčios laisvės pažeidi
mas — skaudi žaizda, tai turė
tų būti pabrėžta teksto pra
džioje;- projektas peikia valsty
bes, kurios draudžia auklėti vai
kus religiškai; reikia kalbėti ir 
apie tuos (valstybes), kurie ver
čia auklėti vaikus ateistiškai. 
Paderborno kardinolas Jaeger 
priminė, kad vienalytė krikščio
niškoji vidurinių amžių visuo
menė yra išnykusi; reikia su 
tuo skaitytis; jei dar yra vals
tybių, kurios piliečiai yra vie
nos tikybos, tai projektas pri
leidžia ir konfesinę valstybę, 
sąlyga tik — kad ‘kitų tikėjimų 
žmonės galėtų naudotis tikėji
mo laisve, paremta ne toleran
cija, o asmens teise.

Vėl oponavo Madrido arki
vyskupas: valstybė nėra kompe
tentinga religijos reikaluose, 
bet ji turi klausyti ir priimti 
tai, ką skelbia Bažnyčia. Bar- 
celonos arkivyskupas Modrego: 
valstybė negali liktis abejinga 
tiesos ir religinės klaidos atžvil
giu, ir dėl to projektą reikia re
viduoti. Argentinos vyskupas 
Aramburu, gindamas religijos 
laisvę, priminė, kad nepriimti
nas tvirtinimas, jog pasaulinė 
valdžia gali • varžyti religijos 
•laisvę viešosios tvarkos sume
timais. Reikia aptarti, kas yra 
ta “viešoji tvarka”; kitaip ją 
aptars politinės institucijos ir 
vardan tos “viešosios tvarkos” 
draus pvz. pamokslus pagonių 
ai’ komunistų kraštuose.

Debatuose dalyvavo ir komu
nistų valdomų kraštų vyskupai. 
Zagrebo ankiv. Seper pabrėžė, 
kad religinę laisvę reikia dek
laruoti, nors ir nėra vilties, kad 
ji visuose kraštuose bus pil
nai vykdoma. Reikia budėti, kad 
valstybė netaptų arbitru tarp 
Įvairių religinių bendruomenių.

LB TARYBOS DARBUOTOJAI inž. V. Volertas ir dr L. Kriaučeliūnas su šeimomis lankosi AL Montes
sori vaikų namuose, čia matom auklėtojomis S. Vaišviliene ir J. Juknevičienė. Nuotr. VL Juknevičiaus.

Westministerio arkivyskupas 
kardinolas Hoonan pasisakė už 
deklaraciją; ji reikalinga, nes 
daugelis nekatąlikų esą Įsitiki
nę, kad mes matuojame dviem 
mastais — pagal tai, ar mes, 
katalikai, esame daugumoje ar 
mažumoje. Kai kas mano, kad 
nekatalikiško mokslo negalima 
leisti skelbti dėl to, kad jis 
yra klaidingas ir klaida neturi 
jokių teisių. Nesąmonė skelbti, 
kad klaida ar tiesa turi ar ne
turi kokias teises. Teises gali 
turėti tik asmenys, o ne daik
tai, ne sąvokos. O kiekvieno as
mens nepažeidžiama teisė — 
sekti savo sąžinės balsu. Kar
dinolas Ottaviani sako, kad dek
laracijos tekstas siūlo sprendi
mą, kuris prieštarauja Bažny
čios mokslui; tiesa ir klaida pa
statomos ant tos pačios pako
pos. Poznanės arkivyskupas 
Baraniak visų lenkų vyskupų 
vardu siūlė deklaracijos pra
džioje priminti, kad pačioje 
Bažnyčioje esą buvę Įstaigų, 
'kurios religinę laisvę varžyda
vo. Tai būsiąs atlyginimas vi
siem tiem, kurie nuo anų. įstai
gų yra nukentėję, ir parodys, 
kad Bažnyčia yra pasiryžusi 
ekumeniškai vesti dialogą su 
kitais tikėjimais. Reikia taip 
pat aptarti pačios prievartos są
voką, nes kai kuriuos kraštuos 
jau ir religinis jaunimo auklė
jimas bei kvietimas bažnyčion 
laikomas religiniu prievartavi
mu.

Už kalbėjo Strasbourgo vys
kupo koadjutorius Eichinger, 
Atlantos arkivyskupas Halli- 
nan. Priešingai pasisakė Bur
gos arkivyskupas Garcia de Sie
ra, teigdamas, kad daugumos 
tėvų konsilijoje noras grįstas 
oportunizmu ir veda prie indi
ferentizmo; deklaracija palanki 
visokiom klaidom ir net jas pro
teguoja. Louisville (JAV) vysk, 
koadjutorius Charles Garret 
Maloney pranešė, kad šioj kon- 
silijoj dalyvaują pasauliečiai jį 
prašė pasakyti, jog jie reiškia 
viltį, kad deklaracija bus pri
imta. J. Kalvaitis

Los Angeles, CaliL
Kaukių balius Balfo 

parengime

Los Angeles dramos sambū- 
savo parengime, kuris bus spa
lio 16 d. 7 v. v. S v. Kazimiero 
parapijos salėje, turės Įdomią 
programą.

Los Angeles Dramos 'sambū
ris stato Jurgio Gliaudos nau
jai parašytą dviejų veiksmų 
komediją “Kaukių balius”.

Pastatyme dalyvauja kaip 
aktoriai: Vincas Dovydaitis, 
Em Dovydaitienė, Liudas Mede
lis, Dana Vebeliūnaitė, Irena 
Keselytė, Kazys Šakys, Jonas 
Janušauskas, Danutė Tumįnai- 
tė, Vladas Gilys, Jūratė Kve- 
dienė. Žibutė Stroputė ir Vytau
tas Šulaitis.

Režisuoja nuolatinė sambū
rio režiserė (pakviesta šiam se
zonui) Dalilė Mackelienė. Rež.

We Welcome and Honor
His Holiness Pope Paul VI 

on his Peace Mission
(Continued on P-

AKRON AUTO PARTS

We Buy — Junk Cars —Trucks in 
any Condition—We buy and Sell 
Wholesale Parts for Any Make 
Model Car or Truck — Parts

Exported
126-61 Willets Pt. Blvd 

Bet. Northern Blvd, and
Roosevelt Avenue, Corona, L.I. 

Call — GR 8-2922

ELEMENTARY SCHOOL 
CONDUCTED BY 

MISSIONARY ZELATRICES 
OF THE SACRED HEART 

Sister Clelia, Principal 
Kindergarten through 8th grade 

Boys and Girls 
1651 Zerega Ave 

Bronx, New York 
Telephone UN 3-5047

STRULLS BAKERY
Cakes for all occasions

We use the Finest of Ingredients 
for our Cakes, Bread and Pastry 

442 W. Side Ave.
JERSEY CITY, N.J.

201 DE 3-6656

PRESBYTERIAN CHURCH OF 
THE CROSS ROADS

242 E. 14 St. N. Y. City 
Rev. Martiney — Rector

— Come in and Visit Us —

MORELLI BROS. TRUCKING

Import and Export Packers

Pier 16, North River 
New York

BA 7-8144

BELLEROSE ROOFING and 
SHEET METAL CO. INC.

Expert Work at Reasonable Rates

241 -23 Braddock Ave., 
Bellerose. New York.

FI 7-3552

padėjėja ir suflerė Stela Bat- 
kienė. Dailininkas Algis Žaliū- 
nas.

Prieš vaidinimą veikalą ap
žvelgs rašytojas ir Lietuvių Die
nų žurnalo literatūros sekcijos 
redaktorius Juozas Tininis.

Pastatyme talkina ir daugiau 
Sambūrio narių: muzika, garsų 
efektai, statistinės rolės.

Po vaidinimo veiks bufetas; 
šokiams gros muz. Giedrės Gu
dauskienės orkestras.

Rengėjai maloniai kviečia ir 
laukia, kad parapijos salė bus 
pripildyta. Meniškas skelbi
mas (afišas) jau pasirodė prie 
salės durų (A. Pažiūrienės pie
šinys). P. P.

BUKOV AC’s Restaurant

Available for Parties — Weddings 
126 Simonson Ave. 

Mariners Harbor, S.I. 
442-9556

AL LOY’S SERVICE 
STATION

Expert Auto Repairs

Tires — Batteries 
Accessories

Bergen Ave. and Belgrove Dr. 
KEARNY, N.J. 

201-991-9560

BROTHERS SUPPLY CO.

30-73 31st. Street,

LONG ISLAND CITY, N.Y.

FAIELLA’S ITALIAN 
RESTAURANT

Finest in Italian-American 
Cuisine 

285 Flatbush Ave.
Between Prospect Park and 

St. Marks Avenue 
BROOKLYN, N.Y.

FAIRVIEW ESSO 
ELMSFORD, N. Y.

Expert Repairs. Tires, Batteries 
Also Foreign Car Work 

Open 7 days 
Pick up and Delivery

Phone: 914 — LY 2-9892

FREERICKS CONFECTIONERY

“We make our own ice cream 
and candy

72 Newell Street
Corner Newell St. and Nassau Ave 

BROOKLYN. N.Y.
389-9416

RUDY’S 
ITALIAN RESTAURANT

219-01 Northern Blvd. 
BAYSIDE. N. Y. 

BA 4-5154

BEACHCOMBER 
RESTAURANT

2054 Ralph Avenue. 
Between Ave J. and K. 
Finest Italian Cuisine 

Seafood — Open Air Garden
and Wonderful Pizza 

Call HI 4-9673

EDWARD ALLEVA 
TRAVEL BUREAU

Honeymoons — Tours 
Cruises — Resorts 

282 Ave “U” 
Brooklyn, 14, N. Y.

Call HI 9-3313

CHARLES GANNON 
FUNERAL HOME

152 East 28th St. N. Y. C.
LE 2-6579

A Superior Funeral Service 
Giving Comfort and 

Dependability to those in grief 
Every wish observed 

Air Conditioned Chapels
24 hour Service

BRAUN PHOTO SERVICE

100 West 23 rd. Street 
New York City, N.Y.

Photo Service at its skilled and 
dependable best May 

we serve you?
WE 9-5513

ROCKY’S SERVICE CENTER

85-93 66th AVENUE 
Forest Hill, L.I. N.Y.

CALL IL 9-9731

ROSS MOTORS

516 Union Blvd., 
TOTOWA, N.J.

Always a Good Selection of 
Used Cars on Hand 

201-274-4600

SAI HO RESTAURANT

Chinese American Cuisine 
At Its Very Best 

14-22 Plaza Road, 
FAIR LAWN, N. J.

SEARS MARKET

89 Croton Ave., 
OSSINING, N.Y. 
914 — WI 1-5250 

WE Deliver Promptly

THUNDERBIRD SERVICE 
.CENTER

Expert Auto Repairs
Tires — Batteries — Accessories 

Prompt Pick Up and Delivery 
74-21 Queens Blvd., 

ELMHURST, L.I.
Phone: NE 9-6314 or NE 9-6034

PIETRO S ITALIAN 
RESTAURANT and PIZZERIA

68 West Merrick Rd., 
FREEPORT, L.I.

Good Food — Excellent Service 
At All Times 

516 — MA 3-2648

OSCAR’S HAIR STYLISTS

Artistic Hairstyling and 
Fashion Hair Coloring

38 Main St., — Yonkers, N.Y.
For Appointment

YO 9-9652 or YO 9-9385

CASA DI PRE

Delicious Italian Food 
89 Greenwich Ave. 
NEW YORK, N. Y.

CH 2-9255

ROSEMONT LINEN 
SUPPLY CORPORATION

1172 — 60th. St.
BROOKLYN. N.Y.

GE 6-9864

THREE COUNTIES . 
CARTING CORP.

We served Brooklyn since 1940 
RUBBISH Removal 
97-29 Allendale St. 

JAMAICA, L.I.
RE 9-7879

OUTSTANDING
PIANO and Accordion 

INSTRUCTION
Given by Certified Teacher 

Board of Education 
Home or Studio Call

PR 2-0602

DAHILL MOVING and 
STORAGE CO. INC.

Shipping — Packing — Crating 
562 Coney Island Ave. 

BROOKLYN. N.Y.
CALL UL 3-6500

MIKE’S MOBILE WELDING 
AND REPAIR SERVICE 

233 Jackson Street. 
ENGLEWOOD, NJ. 
Phone 201-569-1110

DOC WEISS ONE HOUR 
MAGIC SHOW 

For Adults and Children 
Churches and Lodges and 

Organizations 
Talent Exchanged 

Call 586-6300 
OR LO 5-6435

MANHATTAN TRAVEL SERVICE 
55 W. 42nd Street 

Thomas Dillon Associates 
For Information and Reservation 

Call Ch 4-5056 or CH 4-5095

REMIS MONUMENT CO.
Quality Monuments Erected 

In All Cemeteries 
69-31 Metropolitan Ave., 

Middle Village, L. I.
Phone: DA 6-0909

DEKALB AUTO WRECKING

9814 Ditmas Ave.
Brooklyn, New York 

Junk Cars — AU Makes — 
Good Prices — Good Cars —

Bought and Sold
Ask for John Tasso

INDYKS AUTO BODY

Open 5 Days a Week 
Complete Auto Repairs 

1270 Liberty Avenue 
Hillside, N. J.

Body shop 201 687-4757 
Service Station 201 688-9782

CASA DELMONTE 
RESTAURANT

158 W. 72nd. St.
NEW YORK CITY, N.Y. 

TR — 7-9822

THOMAS H. TESAURO 
LUMBER CORPORATION

3088 CROPSEY AVE.
BROOKLYN, N.Y.

CALL ES 2-2700

JOHNATHAN’S PHOTO STUDIO 
The Family Photographer 

15-92 Union Blvd. 
BAYSHORE, N.Y.

516 MO 5-9750

MARTHAS CANDY KITCHEN 
“HOME MADE CANDY” 

60-41 Myrtle Av. Ridgewood, N.Y. 
EV 6-9183

BEST ENVELOPE and 
PRINTING COMPANY

382 Lafayette St. 
NEW YORK CITY 

SP 7-5757

TOOMEY’S DINER
Open 7 days a Week

For the Finest of Food
252 Rogers Ave. Brooklyn, N.Y. 

CALL PR. 3-9490

THE SALON OF ELEGANCE

Late Night Friday Night 
The Ultimate in Hair Color 
and Styling. Bring in Photo

We will Duplicate
Vito Picone

3 Carson Ave at Victory 
Blvd. Staten Island

Call GI 7-9350

J and W NEWSPRINTERS 
INCORPORATED

106 Gerry Street 
BROOKLYN. 6, N. Y.

CaU EV 8-7233 — 1835

FRANKS AND PETERS 
LUNCHEONETTE

We Cater to the Family

299 South Orange Ave 
NEWARK, N. J. 
201 MA 3-9561

KING OSCAR FOOD STORES

893 Rockaway Ave.
BROOKLYN, N.Y.

Oscar Shenker and Sons 
HY 5-6500

Stores Throughout Brooklyn

ADD AIR FREIGHT CORP. 
BOĖ Ė

J.F. Kennedy Airport 
Jamaica, L.I.

Call AR 6-1400

CABRINI FRUIT

Open 6 days a Week 
For your Shopping 

Enjoyment and pleasure
CaU WA 3-8912 Ask for

Mr. John Moglia

ERICKSON CONSTRUCTION 
COMPANY 

108 Chicago Ave..
Massapečua, Long Island 

Fall Sale Deal Direct with a 
Builder with Many Years of 
Eėp., Additions, Aluminum 

Siding, Attics and Basements 
Dormer and Eėtensions 

Call 516 LI 1-2600
Free Estimates — No Money 

Down

PANTHER TRUCKING

2215 8th Avenue 
New York City 

Service'is our Motto 
James Carpenter owner 

and Manager
Call 865-0874

We welcome and honor His Holiness 
Pope Paul VI on his Peace Mission 
to our Country and United Nations
TU 1-1111 TU 1-1111

THRU - WAY
PRIVATE TAXI

Cars equipped and dispatched 
with 2 way radios

Open 24 hrs — Low rates 
Free Stork Calls

1493 Williamsbridge Rd 
BRONX, N. Y.

Belmar Wall
National Bank

900 F. Street 
BELMAR, N. J.

Route 35 and 18th Avenue 
Wall Township N.J.

Route 35 and Atlantic Ave. 
Circle Plaza 

Manasquan N.J. ’

Calvin F. Wooley 
Executive V. P.

Member Federal Deposit Corp.

20I -681-4000

Travel All Ways with Fairways PERSONALIZED SERVICE 
AIR - SEA - TOURS - CRUISES

O’CONNOR’S
Fairways Travel Inc.

Phone LO 9-8300 - 1 - 2
585 West 207th Street, New York City, N.Y. 10034

John J. O’Connor Mildred O’Doherty Cue O’Doherty
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Moterų S-gos 31-sis seimas
Detroite rugpiūčio 16-18 die

nomis įvyko ALRK Moterų 
Sąjungos 31-sis seimas. Jis bu
vo Skirtas sąjungos 50 metų su
kakčiai paminėti. Dalyvavo 65 
atstovės. Pradėtas mišiom, ku
rias aukojo sąjungos dvasios 
vadas prel. Pr. Juras. Toliau 
posėdžiai vyko Statlerio viešbu
tyje.

Sudarius visas reikiamas ko-

Šiluvos koplyčia
Brangūs broliai ir 

seses lietuviai
Malonu pranešti visiem, o 

ypač Šiluvos Sv. Marijos ko
plyčios Washingtone rėmėjams, 
kad visi klausimai, liečią koply
čios turinį yra sėkmingai iš
spręsti. Mūsų menininkų paga
minti projektai yra priimti. Lie
ka tik baigti darbus. Darbai jau , 
vyksta. Taigi visos Amerikos 
katalikų tautinėje šventovėje, 
Amerikos sostinėje, turėsime 
paminklą, skelbiantį lietuvių 
vardą, šv p Marijos apsireiški
mo 'nepaprastą įvykį Lietuvoje, 
eilę įstorinių įvykių ir pamink
lų, brangių kiekvienam lietu
viui.

Šį darbą jau parėmė tūkstan
čiai visų kartų lietuvių: seno
sios imigracijos, čia gimusių, 
tremtinių. Parėmė parapijos, 
vienuoljios, organizacijos, mo
kyklų vaikai, šeimos, atskiri as
mens. Jeigu šį rudenį ir žiemą 
panašiai atsiliepsite, kurie dar 
atidėliojote, kaip atsiliepė kiti, 
praėjusiais metais, tai koplyčia 
pašventinus kartu užbaigsime 
ir su ja surištus rūpesčius.

'Liko jau tik keli mėnesiai. 
Kviečiame visus, ypatingai Ma
rijos garbei skirtą spalio mene
sį, prisidėti malda ir auka prie 
šios dovanos švenčiausiai Mari
jai. Marija mūsų dovanos nepa
niekino ir padėjo jos vardu iš
kelti lietuvių vardą ten, kur ją 
kasmet atsimins milijonai lan
kytojų. Jos prašysime ir ji vėl 
ateis mūsų tautą paguosti ir pa
stiprinti, kaip prieš pusketvirto 
šimto metų padarė Šiluvoje. Vi
sus užtikrinu, kad baigus darbą, 
visi pamatysite, jog vienokia ar 
kitokia kieno turėta baimė ne
teks pagrindo. Švenčiausios 
Marijos vardan nusiraminki
me, susijunkime vienon šeimon 
ir savo tautos ir kitų akyse. Kol 
dar nevėlu, ateikite talkon už
baigti darbo, palikite čia savo 
vardo atminimą, o ateinančią 
vasarą rugsėjo 4 viešai parody
kim. kad lietuviai mokam kar
tu melstis, kartu dirbti, kartu 
kovoti.

Jau siuntinėjame žymesniem 
aukotojam padėkos diplomus, 
jau ruošiame nenykstančią visų 
aukotojų knygą, kurioje liks at
eičiai pavardės tūkstančių Ame
rikos ir Kanados lietuvių. Ten 
liks mūsų vienuolijų, daugelio 
organizacijų vardai. Ne tik 
mums šiandien, o ypatingai po 

PASITINKANT nauj; daktarą Zigmą Kungj. Ii k. i d. jo brolis Juozas Kungys, kun. Petras Totoraitis? 
brolienė dr. Zosė Kungienė, dr. Zigmas Kunngys. Nuotr. V. Maželio.

misijas, seimui pirmininkavo 
Nellie Sinkevich iš Worceste- 
rio, Mass.

Išklausyta Centro Valdybos 
pranešimų. Dvasios vadas prel. 
Pr. Juras skatino pritraukti 
daugiau narių. Iš kitų praneši
mų paaiškėjo valdybos darni 
veikla. Moterų sąjungos turtas 
šiuo tarpu siekia 205,602.27 
dol.

baigiama įrengti
mūsų gyvensiantiem bus įdo
mu ir malonu surasti ten ko
ri augiausia lietuviškų organiza
cijų, šeimų, asmenų pavardes. 
Verta pasekti tų pavyzdžiu, ku
rie ten įamžins sau brangius gy
vus ir mirusius asmenis, žuvu
sius už Lietuvos laisvę, miru
sius už Dievą ir Tėvynę vergi
joje. Jūsų vaikai džiaugsis radę 
ten savo '-tėvų, savo vardus. 
Tkintiesiem verta prisiminti, 
kad ir už mūsų koplyčios gera
darius, už visus, kuriuos norime 
ten įamžinti, kasdien yra ir bus 
laikomos šv. Mišios, kol ta

Dedikacijai paskirta rugsėjo 
4, sekmadienis prieš Darbo die
na, 1966 metais. Ruošiamxs ta 
pačia proga atšvęsti Washingto- 
ne viso pasaulio lietuvių religi
nį kongresą. Tikimės, kad ta 
proga Washingtone susirinks 
tiek lietuvių, kiek ten dar nie
kad nėra buvę. Specialus komi
tetas jau pradėjo tvarkyti Wa
shingtone hotelių rezervacijas 
ir kitus reikalus. Visiems jau 
laikas apie tai galvoti ir ruoš
tis.

Koplyčiai aukas siųsti pata
riame per lietuvių parapijų ku
nigus. Kas norite siųsti tiesiai, 
mūsų adresas: Committee for 
the Čhapel of Our ILady of Ši
luva. 6727 S. California Ave. , 
Chicago, 29, Ill. (60629)

Visiem linkime Dievo ir ’ma- 
rijos palaimos.

Vysk. Vincentas Brizgys

AKADEMINIS JAUNIMAS
(atkelta iš 2 psl.) 

ateitininkų organe to mažiau
siai tikiesi.
KOVA AR TEGUL BUS, 
KAIP YRA?

Santaros-Šviesos suvažiavi
mo aprašyme pabrėžiamas verž
lumas, ryžtingumas, kova. “Fe
deracija su dar didesniu įsipa
reigojimu ryžtasi tautinei libe
ralinei idėjai... kovai už žmo
gaus, tautos • ir valstybės lais
vę” (R. Mieželis), nors dr. J. 
Greimas, jei teisingai laikraštis 
atpasakojo jo mintį, buvo įspė
jęs, kad “‘šiame komunizmo ag
resijos amžiuje liberalizmas 
pats iš savęs atima akstiną už 
ka nors stoti i kova”. Kalbėto
jas buvo atkreipęs dėmesį į 
Prancūzijos “revoliucinę krikš
čionybę”, kuri esanti “tame

Seimą pasveikino marijonų 
generolas vysk. Česlovas Sipa- 
vich, kuris buvo specialiai atsi
lankęs į pamaldas ir į posėdį. 
Sveikino vietos klebonai lietu
viai.

Platesnį pranešimą padarė 
Donna Žilis, kuri suredagavo ir 
parengė “Auksinio jubiliejaus 
knygą”. Knyga jau atspausdin
ta, gaila, kad į seimą tebuvo at
vežti tik 4 egz., kiti nesuspėta 
parengti.

Viešbutyje buvo surengta 
rankdarbių paroda. Buvo išsta
tyta ir lietuviškų knygų, albu
mų. Kunigunda Keblinskienė 
skaitė paskaitą apie lietuvės 
moters pareigas savo šeimai, 
bažnyčiai, tautai.

Trečią dieną padaryti įvairūs 
seimo nutarimai, į garbės na
res pakelta: Antanina Nausė
dienė, K. Keblinskienė, A. Kie- 
denė J. Tamanauskienė, Dalė 
Murray, Julija Pūkelis, Adelė 

’Krutulis, Marija Kasevičienė, 
Justė Karpiūtė, Vainauskienė.

Pasisakyta prieš televizijos 
blogas programas, skatinama 
nepirkti iš tų bendrovių, ku 
Tios remia blogas TV progra
mas.

Rugpiūčio 17 buvo bendra 
vakarienė, o rugpiūčio 18 — 
'banketas. Vakaro vedėja buvo 
Marija Kasevičienė. Dainų pro
gramą išpildė Violeta čižaus- 
kaitė ir Pr. Zaranka. Kalbą 
pasakė Moterų Sąjungos cent
ro valdybos pirmininkė Elizbie- 
ta Paurazienė.

Seimo parengimo darbais rū
pinosi vietos 54 kuopa. Jai pri
klauso padėka už nuoširdų triū
są.

Naujon Centro valdybon iš
rinkta: Julija Medinienė iš Det
roito, I-ji vicepirm. Stella Het- 
ra. II-ji vicepirm. Viktorija Leo
ne, sekretorė Donna Žilis, iž
dininkė Natalija šatūnas, iš pra
eitų metų valdybos pasiliko iž
do globėjos Mary Ann Minei- 
ko. Sofija Bartlkiutė. (M.)

krašte svarbus atkirtis komu
nizmui”, kaip sugebėjusi prieš 
komunizmo idėją pastatyti taip 
pat radikalią idėją.

Minėtam “Ateities” nr. skel
biamas ir ateitininkų vado dr. 
J. Girniaus įspėjimas, prieš iš
plitusi “faktų kultą”, už 
apsisprendimą, kas “privalu”. 
Gal galima suprasti kaip paro
diją neveržlumui, neveiklumui, 
pasitenkinimui esamu “stoviu” 
ir Ateityje paskelbtą eilėraštį 
“Nėra”, kuriame raginame ne
skelbti šventųjų ir herojų, o 
'pasitenkinti “šitokiu stoviu”.

Laikraščių aprašymai arba as
menų pareiškimai nėra dar tik
ras jaunimo daugumos pergyve
nimų veidrodis. Tačiau jie ro
do bent, koki pergyvenimai pa
statomi prieš akis jaunimui.

LIETUVIŲ FONDO valdyba ir vajaus komitetas rugsėjo 19 drauge posėdžiavo. Iš k. j d. pirmoje eilėje: 
dr. Z. Ašoklis, A. Rėklaitis — vajaus komiteto pirm., V. Baulkienė, dr. A- Razma — LF valdybos pirm., 
dr. B. Balšaitytė, dr. G Balukas, antroje eilėje — dr. V. Šimaitis, dr. F. Kaunas, inž. J. Arštikys, S. Rauc. 
kinas. Nuotr. V. Noreikos.

Vasara Vermont© kalnuose (3)

Atsisakę ežerėlio vandenų, 
malonaus tinginiavimo medžių 
šešėlyj, išsirengėm į tokį Wes
ton miestelį. Žemėlapyje jis pa
žymėtas pačiom mažiausiom rai
dėm, vos Įskaitai, bet tokių 
•kaip mes, atskuba visais kal
nuotais keliais. Rasi čia medžio 
pramonės ir daug išsaugotos 
senovės.

Vienoje gatvelėje bent kelio - 
se senose daržinėse įrengtos 
dirbtuvės, kur zvimbia elektri
niai piūklai “zenderiai”, kelda
mi dulkių debesis. Pasirodo ir 
apdulkėję vyrai atsikvėpti ty
ru oru ar dūmelį surūkyti. Tie- 
vyrai mašinom gamina tūkstan
čius 'visokiausių niekelių: viso
kiausių dėžučių, druskinių, len
tynėlių, knygom atramų, žvaki
džių, lėkščių, samčiu, žaislu, 
suolelių, stalelių ir t.t. Net 
akyse minga bežiūrint. Tie ga
miniai ršdėstiti prie dirbtuvės 
esančioje krautuvėje. Gali juos 
pačiupinėti, gali pro praviras 
duris pažiūrėti, kaip dirba.

Kalėdinis pirkimas
Lankytojų netrūksta. Ne

trūksta ir pirkėjų. Jei kartais 
nenupirkęs išeisi, tai pateksi į 
kitą panašią dirbtuvę. Negi da
bar susilaikysi. Priksi ką nors. 
Prisiminsi draugus, pirksi jiem 
dovanų. Jei būsi tiek tvirtas ir 
praeisi dirbtuves, tai pateksi 
į specialias krautuves turistam. 
Be medžio, rasi čia emaliuotą 
vari, daugybę keramikos, stik-

Waterbury, Conn.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos metinis suvažiavimas Įvy
ko rugsėjo 19 šv. Juozapo pa
rapijos senosios mokyklos kam
bariuose.

Suvažiavimas buvo negausus, 
dalyvavo tik dviejų kuopų at
stovai. Prezidiumo pareigas atli
ko pats valdybos pirm. S. Srup- 
sas, vicepirm. neatvyko., rašti
ninkė Mary Bakutis, ižd. And
rius Patekis. iždo globėjas Al
binas Armonaitis.

Susirinkimo pradžioje atsi
lankė klebonas kun. E. Gradec- 
kis ir pasveikino visus. Toliau 
patikrinti mandatai, padaryti 
pranešimai, M. Bakutis paskai
tė praeito susirinkimo protoko
lą. Seime atstovauti apsiėmė S. 
Srupsas. Atsilankęs prof. A. J. 
Aleksis gražiai kalbėjo apie or
ganizacijos tikslus, davė gerų 
patarimų. Nutartą ižde nelaiky
ti daugiau pinigų. Užprašytos 
mišios už buvusį kleboną kun. 
Valatniejų Waterbury ir kun. j. 
Ambotą Hartforde, taip pat už 
mirusius sąjungos narius. Prof. 
A. Aleksis paprašė visų daly
vauti žygyje į Jungtines Tau
tas lapkričio 13. Po susirnkimo 
buvo vakarienė, kurią parengė
O. Šmotas. Kalbą pasakė kun.
P. Sabulis ir garbės narė. S. Sa-
įpranievė. S. Digimas

IŠ PRAEITIES
PINIGŲ SEMIA

lo, siuvinių ir nėrinių. Štai ir 
lempos, padarytos iš papras
čiausio, lietaus nuplauto ir 
lauke ilgai stovėjusio medžio. 
Rodos, niekam nereikalingas su
skeldėjęs stulpo galas. Čia pra
gręžtas, pravestas laidas, įtai
syta lempą. Kain 30-40 dol. Ir 
iš tokių krautuvių tikrai neišei
si neapsipirkęs. Prisiminsi, kad 
ateis Kalėdos. Pačioje krautu
vėje tai primins. Kiek čia įdo
mių dovanų draugam.

Taip ir 'pradedami kalėdiniai 
“šapinimai”. Kalėdinės dvasios 
pagautas, pamatai didelę iškabą 
— Norvegijos namai. Tikies 
ten rasti gerų dovanų, tikies, 
ikad tame šiauriečių name bus 
šalčiau, nes miestelio vidurdie
nis vargina savo tvanka.

Šalčiau tai 'nebuvo. Priešin
gai. — ‘krautuvė įrengta darži
nėje. Per jos stogą, per pravi
ras duris šiluma eina ir į šiau
rės krašto namus. Įdomesni bu
vo stiklo gaminiai, audiniai. 
Šiaip ir čia užvežta pigiai par
duodamų prekių.

Moteris pagavo “šapinimo” 
azartas. Net baisu. Į tokią krep
šių 'krautuvę užeinam. Vienos 
pintinės, pintinės, iš karklo 
nupintos. Na, ir žiūri, kilnoja, 
galvoja, pirkti ar ne, kur tokį 
dalyką pritaikyti. Žinoma, nie
ko nenupirko, nes nieko nepri
sitaikė.

Praeito amžiaus krautuvėje
To dar neužteko — užvedė Į 

seną krautuvę, kuri išlaikyta iš 
praeito amžiaus. Čia gali gau
ti nuo silkės ar adatos iki gele
žies, drabužių. Tai farmerių u- 
niversali krautuvė. Tokios bu
vo ir Lietuvoje, čia, žinoma, di
desnio masto. Prigrūsta prekių, 
kad vos gali pajudėti..

Žmonės taip sužavėti, tik 
grūdasi, stumdo vienas ki
tą. kilnoja geleži, pipirus, pirš
tines. batus, apžiūri visus kam
pus. Krautuvės atrakcija — su
džiovintos žolės. vartojamos 
prieskoniams. žolės stipriai 
kvepia, maišosi su silkių, žu
vies. muilo kvapais. Gaunasi 
teks bendras kvapas, kurį gali 
atlaikyti tik geros, prie visko 
pripratusios nosys. Šiaip eilinį 
keleivį, koks aš buvau. — kva
pas tiesiog meta laukan. Iš
bėgęs čiaudai, trini nosį ir vi
sas tokias krautuves siunti į 
pipirų žemę.

Toliau eini gana atsargiai, 
lenki kvapus, užsiimi nosį. Kva
po nestinga ir visokiuose mu
ziejuose. Seni baldai, įrankiai 
kvepia kažkokiu vašku. sa
kais ar džiovintais liepų žie
dais. Senienų čia suvilkta daug, 
kad žmonės iš įpratimo sušuk
tų: kaip gražu, kaip įdomu.

Senoj valgykloj •
Išalkcm. Petekom į tokį res

toraną senieną. Baldai padary
ti praeitame amžiuje, behė

P. JURKUS

1880 metais. Dirbęs kažkoks 
Bostono meistras. Visa tai yra 
aprašyta prie meniu, sienos išli
pintos senais, šio šimtmečio 
pradžios paveikslais, reklamom, 
nuotraukom. Taigi, esi patekęs 
Į tikrą “antiką”, į tikrą senovę. 
Gali džiaugtis, jei nori. Man gi 
būtų maloniau sėdėti kad ir pa
prastoje pakelės ’kafiterijoje. 
Čia per ankšta, nepatogu, 
tvanku. Baldai senoviški, ap
linka senoviška, o valgiai —mo
dernūs, ir šakutės, peiliai iš 
mūsų laikų. Pagaliau ir žmo
nės apsirengę ne senoviškais 
drabužiais. Visa tai nesiderina 
ir vargina. Skubi greičiau iš
sprukti į gatvę ir atsikvėpti.

Radom etnografijos muziiejų. 
kur buvo sudėta visokių įran
kių. Dalis jų visai neseniai var7 
totą, dar gerai pažįstama. Išstū
mė juos nauji elektriniai įran
kiai. Buvo čia ir tikrų lietuviš
kų plūgų, kuriuos pakeitė trak
toriai. Buvo ir lietuviška arpa, 
didžiai suirusi, apdraskyta. Su- 
ridentos malūno girnos. įrengti 
malūno skyriai, išstatytos lent- 
piūvės mašinos, vandens turbi
nos.

Senoliu name
Aplankėm vienos šeimos na

mą, paversta muziejumi. Na
mas statytas 18 a. gale, priklau
sė kažkokiai garsiai ir turtin - 
gai giminei. Išsaugota visi apy
vokos daiktai, virtuvė, duonke
piai, drabužiai, paveikslai. Pri
statyta manikenų su anų laikų 

• kostiumais. Įdomu čia tik trum
pam perbėgti. Šiaip viduje yra 
per ankšta, tvanku ir niuru. 
Skubi laukan ir ten pasipurtai, 
lyg būtum išlindęs iš dulkino 
malūno. Niūri ir slegianti ta 
praeitis. Per daug jos. Kai mu
ziejuje kur randi vieną kokį 
daiktą, kad ir senovišką skry
bėlę, užtenka jos. kad pajus
tum praėjusią epochą. Dabar tų 
daiktų krūvų krūvos. Daiktai 
pasidaro įdomūs tik etnografui, 
kultūros istorikui.

Atšipinęs dantis nuo seno
vės, dairaisi šių laikų. Džiaugies 
suradęs sidabro krautuvėlę, kur 
moteris pati dailiai nušlifuoja 
apyrankes, sagtis, žiedus. Ne 
siskverbia į praeitį ir jus neko
pijuoja, bet kurią dabarties pa
puošalus, su lanksčia modernia 
linija.

Skubėdami iš praeities, dar 
buvome sustoję prie teatro. 
Teatrą Amerikoje pamatyti yra 
nuostabu. Net dideli miestai to
kio daikto neturi, čia gi pasta
tytas visai neblogas vasaros 
teatras, patogesnis už tuos teat
rus, kurie įrengti daržinėse. 
Papuoštas statulom, paveiks
lais. bet kiek neprižiūrėtas, — 
apleistom sienom, senom grin
dim. Pro duris matėm ir repeti
ciją. Ten artistai vaikščioja lyg 
kuolus prariję ...

(Bus daugiau)

— Congressional Record (Nr. 
169) rugsėjo 14 buvo atspaus
dinta su kongresmano Dono
hue, iš Mass., įžangos žodžiu 
angliška santrauka J. Kajecko, 
Lietuvos atstovo pasakytos kal
bos Pabaltijo valstybių dienos 
proga New Yorko pasaulinėje 
parodoje rugsėjo 5. Šiomis die
nomis "Congr. Record” tilps 
taip pat santrauka Lietuvos at
stovo kalbos, pasakytos Lietu
vos dienos proga rugpiūčio 15 
Lakewood Park, Pa.

— Sen. Thomas H. Kuchel, 
mažumos vado padėjėjas ir kar
tu rezoliucijų pradininkas Sena
te, rašo Komiteto vadovybei, 
kad paskutiniu metu turėjęs pa
sitarimus su abiejų partijų va
dais Senate, o taip pat ir su 
senatoriumi J. Wm. Fulbright, 
Senato užsienio reikalų komisi
jos pirmininku. Yra vilties, kad 
visas reikalas galis pajudėti ir 
Senate dar šios sesijos metu.

— Amerikos tekstiles maši- 
nu sąjungos direktoriato kvieti
mu, J. Kajeckas dalyvavo tos 
sąjungos suruoštame tarptauti
nės parodos atidaryme, apžiū
rėjime ir priėmime rugsėjo 26 
Atlantic City, N.J.
— Aktorius Vitalis Žukaus

kas išpildys koncerto progra
mą spalių 2 d. 7 vai. vak. Mai
ronio parko salėje Shrewsbury, 
Mass. Koncerto pelnas skiria
mas Nek. Pr. Seserų Putname 
statybos reikalams paremti.

— Elizabeth, NJ. Pianistės 
J. Rajauskaitės-šušienės ir so
listo B. Povilavičiaus koncer
tas įvyksta gruodžio 4 d. 7 vai. 
vakare lietuvių salėje. Koncer
tą rengia Elizabetho apylinkės 
lietuviu bendruomenė.

— Prelatai — L Albavičius, 
V. Černiauskas. D. Mozeris, ku
nigai klebonai — W. Urba ir 
E. Abromaitis — visi iš Chica- 
gos, aukojo kiekvienas po 100 
dol. Lietuvių Katalikų Religi
nei Šalpai. LKRŠ Valdyba giliai 
dėkinga. Valdyba veikia Brook- 
lyne: 225 So 4th Street, Broo
klyn 11, N.Y.

— Kun. Jonas C. Jutkevičius, 
Worcester. Mass., šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas, 
vadovaująs Lietuvos reikalų 
komisijai, naujai išleistajame 
biuletenyje skiria visą puslapį 
rezoliucijų pravedimo reikalui, 
ragindamas visus vvčius kon- 
taktuoti savo senatorius ir 
verste versti juos pravesti re
zoliuciją Lietuvos bylos reikalu 
ir Senate. Visos patriotinės lie
tuvių organizacijos turėtų pa
sekti kun. kleb. J. Jutkevičiaus 
ir Lietuvos vyčių pėdomis.

— Daug sutaupysi pirkda
mas televiziją, Tape Recorder, 
Cash Register'iūs. skaičiavimo, 
čekiam rašyti mašinas, rašomas 
mašinėles visomis kalbomis, pa
tefonus. fonografas. Geriausios 
firmos: Zenith. Grundig, Tele- 
funken. Blaupunkt, Buroughs, 
Olympia, Royal ir kt. Teisingas 
informacijas, katalogus.' pačią 
prekę ir jos pataisymą gausite 
į namus. Rašykite J. L. Gied
raitis 10 Barry Drive. E. North
port. N.Y. 11731.

Ieškau savo švogerio John 
Gruštas. prieš 8 metus gyvenęs 
8769 Epworth. Detroit. Mich./ 
48204. Žinantieji prašome rašy
ti: M. A. Alexander, 71'Beech
wood Ave.. Torrington. Conn. 
06791.

REQUEST 
RECORD

Naujausio* ir geriausio' auten
tiško* ilgo grojimo lietu; Akos 
plokštele*. Neimkite pakaitalu, 
žiūrėkite "‘REQUEST” ženklo. 
Galite gauti *avo apylinkė" 
krautuvėse arba užsakyti ad
resu:

REQUEST RECORDS, Inc. 
66 Mechanic St.

New Rochelle. N. Y.

Prašykite nemokamų katalogų.
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RAMUNĖ VILKUTAITYTĖ ir Aglis Rimas, susituokę 
rugsėjo 11 Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Nuotr. Alfonso 
Dziko.

Tėvų pranciškonu kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

F. Puskunigis, College Point 
N.Y. — 25 dol., J. Jankauskie
nė. Kearny, N.J. — 14 dol., A. 
Mažeika, So. Ozone Park. N. Y. 
-- 12 dol.

Po 10 dol. A. Masiulis. So. 
Boston. Mass.. J. Katkus. Broo
klyn. N.Y.. K. Mitinas. Fre
mont Center. N.Y.. J. Vaičkus, 
Passaic. N.J.. kun. A. Kardas. 
New York, N.Y.

Po 7 dol. — V. Lazauskas. 
Baltimore. Md.. J. Bachunas. 
Sodus. Mich.. W. Paulikonis. 
Elizabeth. N.J.. A. Gylis. 0- 
lympia. Wash.. A. Matukas. San
ta Barbara. Calif., kun. T. Pa
lis, Oakland, Calif., Capt. C. 
Globis, Fairfield. Calif.. A. Re- 
ventas. Brooklyn. N.Y.. B. 
Smitke. Maspeth, N.Y.. kun. E. 
Abromaitis. Chicago, Ill., A. Ur- 
bikas, Cicero. Ill., S. Vaitkienė. 
Brockton. Mass.. A. Kalakcws- 
ky. Dorchester. Mass.. V. Kaza- 
kaitis. So. Boston. Mass.

Po 5 dol. I. Banaitienė. J. 
Vistartas. Brooklyn. N.Y.. F. 
Nastovich. Utica. N.Y.. F. Kel
kis, Bridgeport Conn.. P. Stu- 
čienė. Forestville. Conn.. T. 
Baksinskas. Middlebury. Conn. 
M. Rimkienė. Wood Dale. Ill.,
M. Yuska, J. Lapkus. Chica
go. Ill.. Z. Ruchin. Bayonne. N. 
J.. P. Kurpis. Brockton. Mass. 
A. Walters. Baltimore. M. Kur
tinaitis. Cle Elum. • Wash., V. 
Prižgintas. Los Angeles. Calif.
— 4.

Po 3 del. — U. Melwid. Bay
onne. N.J. — J. Tuska. Mas
peth. N.Y.. P. Pupius. Chicago.
Ill.. J. Gaila. Cherry Hill. N.J.
— 2.50 dol.

Po 2 dol. P. Mačiulis. V. Cap
line kas. Baltimore Mary- 
land. A. žižminskas. Racine. 
Wise., Dr. D. Jasaitis, Tampa. 
Fia.. Kun. Z. Smilga. Middle
town. Conn., S. Thomasaitis. 
Southbury. Conn.. Kavaliauskie
nė. Hartford. Conn.. J. But'kus. 
Bridgeport, Conn., U. Butkus. 
Naugatuck. Conn., J. Kadziaus- 
kas. New Britain. Conn. J. Griš- 
kauskas, Cheshire. Conn., Kun. 
A. Gradeok. Mrs. Arminas. A. 
Padaigis. Waterbury, Conn.. O. 
Saukaiiis. M. Petrauskas.1 Bris
tol. Ccnn.. M. Shaules. P. Mu
le: kienė. Union (,ty. Conn.. A. 
Ar’ickas, P. Šimkus. Maspeth.
N. Y.. S. Nutautas. A. Vasiliaus
kas. Woodhaven. N.Y. — V.A. 
Mordas, A. Maceika. Richmond 

Hill, N.Y., .S. Mazilis. Cambria 
Hts. N.Y., E. Galčius. Long Is
land City, N.Y. V. Stripeikis, 
Valley Stream, N.Y., R. Franko, 
Rego Park. N.Y., V. Stankevi
čius. E. Rockway, N.Y., K. Kup- 
rėnas, Ossining. N.Y.. Kun. K. 
Sirka. Glens Falls, N.Y., T. Ta- 
mosauskas. Mt. Vernon. N.Y., 
Dr. L. Plechavičius, Yonkers, 
kun. J. Ruokis. Little Falls. N. 
Y., V. Vitkus. Rochester. N.Y.,
A. - Balsys. New York 
N.Y. J. Pazenas. B. Tamulevi
čius, Worcester. Mass., G. Ba
ranauskas. Sunderland. Mass..
B. Trinka. Scituate. Mass.. B. 
Pocius, Cambridge. Mass., E. 
Warekcis. Wayland. Mass.. A. 
Tamuliavičius. Waltham, Mass., 
J. Andžėnas. Fitchburg, Mass., 
B. Danyla, Westfield. Mass.. H. 
Pakarklis. Norwood. Mass.. K. 
Bobinienė, Cicero, Il 1.. M. 
Šmulkštys, Evanston, Ill.. A. 
Grinis, So. Holland. Ill., P. 
Stancius. Caseyville. Ill., S. Siu- 
ras. P. Rusteikaitė. M. Gurėnai- 
tė. J. Bertulis, B. Paliulionis. P. 
Norvilas. Chicago. Ill.. O. Jakas. 
King of Prussia. Pa., M. 
Bielskis. Scranton. Pa..
E. Balionis. Pittsburgh. Pa.. J. 
Keder, W. Pittston. Pa.. M. 
Shef feldt. P. Davidcnis, W. 
Kaupas. A. Snieška, Phila. Pa.. 
V. Kuskis. M. Gaidimauskas. E. 
Petronis. P.. Samulėnas. C. Ra- 
zauskas. O. Kazlauskienė, Broo
klyn. N.Y.. P. Odinas. Chicago
Ill.. J. Urbonas. Clawson. Mich. 
Kun. J. Rancans, Grand Rapids, 
Mich. J. Radas. K. Jurgutis, 
P. Balandienė, Detroit, Mich.,
F. Kodis, Youngstown. Ohio — 
M. Strimitas. V. Braziulis, P. 
Mikšys. Dr. A. Martus. V. Ma
tulaitis. J. Žygas. Cleveland. 0- 
hio. Kun. J. Tautkus. G. Valiu
lis. Omaha. Nebr.. N. Pesera- 
vich. Detroit. Mich.. J. Budres., 
B. Sabeckv, Linden. N.J., V. 
Kiukys, Hillside. N.J.. V. Mato
nis. Paterson. N. J.. O. Šulins
kas. Elizabeth. N. J.. A. Jun- 
cza. Robbinsville.. F. Urub- 
liauskas. Middlesex, N. J.. C. 
E. Žemaitis, Hollywood, Fla.

Nuoširdžiai dėkingi
T.T. Pranciškonai

NEW CLEMENTS RESTAURANT
1612 Sheepshead Bay Road 
BROOKLYN. NEW YORK 

Call TW 1-3998

We Welcome ahd Honor
His Holiness Pope Paul VI 

on his Peace Mission
(Continued from p. 4)

LAFATA PLUMBING AND 
HEATING INC.

1615 75th Street 
BROOKLYN, N.Y.

For Fast Prom nt Service Call
BE 2-0972

JAMES BOYLAN 
TRAVEL AGENCY

889 Ninth Ave.
Established over 60 years 

Call CO 5-4800

MALINCHAK BROTHERS

Open 5'4 DAYS 
Automatic Transmission and 

Power Steering Service

177 Lincoln Ave.
Fairlawn. N.J. 
201 HA 7-7660

BRENDAN WARD TRAVEL 
Jackson Heights

79-19 Roosevelt Ave.

Representing All Airline and 
Steamship companies

Call 01 1-5640

DAN RYAN RENT A CAR

1133 Broadway, N.Y.C.
We Guarantee Delivery

We Specialize in 1965 models 
For vour Safety and Comfort 

24 Hour Phone Service 
7 days a week

Call WA 9-0920

B. TURECAM

CONTRACTING CO. INC.

1752 Shore Parkway 
Brooklyn, N.Y.
ES — 2-5200

DI DONATO and RUFFINI 
CONTRACTORS

Roads — Sewers

1045 Milton Blvd., 
RAHWAY, N.J.

201— FU 8-0089 or 
201 — FU 8-1441

GREAT NECK AUTO 
ELECTRIC SERVICE

Jim Molinaro

116 Northern Blvd., 
Great Neck, New York

HU 7-4210

JOE'S ESSO SERVICE

227 South St., — Newark, N.J.
201 — MI 2-9652

Expert Auto Repairs 
Tires, Batteries, Accessories 
Pick Up and Delivery Service

KENT BAR and GRILL

Route 52, — Carmel, N. Y.

Where Good Friends Meet 
In a Pleasant Atmosphere

Mr. Louis Gianelli and Staff
TERMINAL REALTY

77-01 Broadway — 
Jackson Heights, N. Y.

HI 6-0600

PARKWAY AMOCO SERVICE 
STATION

West 230th St. and Riverdale
Complete and Expert Auto

Repairs — Brake Service, — 
Lubrication, Motor Tune-Ups— 

Tires — Batteries
Pick up and delivery 

KI 6-9828

PARLIN AUTO BODY SHOP
Tops in Auto Repairs
Pick Up and Delivery 

We Always Carry a Good 
Supply of Guaranteed Used 

Cars at Real Low Prices 
Elizabeth st. off Washington Rd.

SAYREVILLE, N.J.
Ask for Joe or Walter 
Phone: 201-CL 4-1770

RITE — WAY SALES CO.

Furniture and Appliances 
Use Our Lay Away Plan 

Open 6 days a week 
Open Late Monday. Wednesday 

and Friday
48 Market Street 

Newark. New Jersey 
Call 642-2380

SQUIRES CORNER

The Most Talked about Spot 
in Town

Taproom — Steak House 
Lunch and Dinner and 

Piano Nightly 
Montauk Highway Oakdale 

Across from La Salle Academy 
516-589-5208

NEW SULLIVAN'S CAFE

In Memory of Mr. Sullivan

Connecticut Ave. 
and New Rd., 

SOMERS POINT, N.J.

E. DI CLEMENTE 
AND SONS 

CONTRACTORS

551-60th. St. 
West New York, N.J. 

201 - 865-4882

S. and M. GOAT DAIRY

Huxter Lane — Budd Lake

NEW JERSEY 
201 — 347-2824

ST. FRANCIS 
PREPARATORY SCHOOL

Conducted by 
FRANCISCAN BROTHERS 

Brother Da-vid Trapp, O.S.F.,
Principal

Academic Course 
186 North 6th Street 
Brooklyn, New York

EV 8-5801

UNITED RENT-ALLS

19 William St., 
GLASSBORO, N.J.

We Rent “Most Everything”
Phone: 609-TU 1-9118

WALLACE'S TIRE and 
SERVICE INC. 

709 Washington Ave. 
BELLVILLE, N. J. 

The Truck Mens Friend 
Tires and Service 

Phone 201 751-1593 
Your satisfaction. Our one 

Concern

TOWN and LAKE REALTY CO.

Glen Falls Group 
Real Estate

General Insurance and
•Real Estate

Phone: 201-697-4772 
Oak Ridge Road., — 
Newfoundland. N. J.

LEADER LANES
947 Coney Island Ave.

Brooklyn 17. N. Y.
(between 18th and New Kirk 

Avenues)
25 Brunswick Automatic Lanes 

Join Our Fall Leagues Now
For Men. Women and Children 

Open Daily 10 A.M. to 3 A.M. 
24 Hours on Fri. Sat. and Sun.

. BU 4-9787

KRONSTEIN LIQUORS

38-15 23rd Ave. 
Astoria, Long Island. N.Y.

We Also Deliver
Call AS 8-8313

ALLIED CEMENT 
DEALERS INC.

833 39th Street 
Brooklyn, N.Y. 
Call GE 8-3900

PETRILLO CONSTRUCTION

The Finest in Commercial and 
Industrial Building 

2702 Clubhouse Road 
MERRICK, N.Y.

Call 516 TM 8-7330

CAPITAL MARKET

76 Richmond Avenue 
Port Richmond, S. I.

We Specialize in Home 
Freezer. We also Supply 
Institutions. We Feature

The Black .Angus 
Call YU 1-2515

LEONS BAKE SHOP

2137 Knapp St. 
BROOKLYN, N. Y.

For the Finest in Bakery 
Products — We specialize in 

Birthday Cakes 
Call NI 6-9012

FO TOG R A F A S 
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sa juntos narys. ba> 
gęs Amerikos kariuomenės foto mokykla 
.Jums už prieina minusia kaina atliks vjsnUūi- 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti GLenmore 2-0029

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

i Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5’^%)

j Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimui 
Dėl prospekto ir kitais reikalais:

V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th A ve.. Richmond Hill N. Y.: H1 l-6<.^
| A. VEDECKAS, 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel. 42t>-v.

t Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9- 4 w».
'__________________________________________________________________

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKĄ’:
Savininkas

-• —
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y 

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tei. Virginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

I03-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

REPUBLIC Liquor Store. Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynu, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y.
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y.

Tel. VI 9-5077
Tel. STagg 2-4329 
- Tel. 441-4554

i;
il

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome J namu* lietuviškus skilandžiu* ir sūriu*

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna



1965 m., rugsėjo 2d A, n*. ė4. darbininkas

We Welcome and Honor 

His Holiness Pop® Pau^ VI 
on his Peace Mission

Long Island 
Hofbrau

8009 Broadway, Elmhurst, L.I.
For Reservations — IL 8-1565

Luncheon - Dinner - A La Carte 
We cater to Parties, Weddings, 

Banquets and Club Affairs

> c

VANDER PLAAT
COLONIAL 

FUNERAL HOME

Serving As We Would Be Served

13-31 Saddle River Rd.,

FAIR LAWN, N.J.

Phone: 201 - 797-3500

Richmond County 
Savings Bank

1214 Castleton Ave.,

West Brighton, S. I.
J •.

We pay 4^4% Interest

BENSON 
CHEVROLET 

INC.

Final Clearance on all 
1965 CHEVROLETS 

Tremendous Savings

86th Street & 16th Avenue 
Call BE 2-0200

AAMCO
AUTOMATIC TRANSMISSION, 

Inc.

Ivan and Jack Giniger 
2 locations in Newark to serve you 

Transmission Specialists

410 S. Orange Avenue 
201 - 624-1363 

&
950 Frelinghuysen Ave.

201 - 242-5454

DODGE TRUCKS
Inc.

Replacement Parts for AU 
Dodge Trucks

58-80 Borden Ave.

MASPETH, N. Y.

Phone 894-3430

CHRYSLER 
PLYMOUTH 
of Caldwell 

Inc.
1071 Bloomfield Avenue 

•’ WEST CALDWELL N; J. 

Imperial' Chrysler Plymouth'
& Valiant

Call 201 - 226-7400

GAYEIN 
BUICK

One of Americas 
Largest Buick Dealers

2140 Morris Avenue 
UNION N. J.

Call
201 - MU 8-9100

CHAR-BURGER
Open 24 hours a day

7 day a week
J/4 lb Hamburgers and Steaks 

Our Specialty

137 Albany St.
New Brunswick N.J.

Call
201 - 545-4920 or 545-6986

MENDHAM 
PHARMACY 

INC.
CONVALESCENT AIDS 

24 Hour Emergency Service

Call 201 - LI 3-7168 
Route 24 

Mendham N.J.

IONA PREP
An Outstanding Westchester
County Day School for Boys 

Conducted by
The Christian Brothers of

Ireland
Brother P.L. Nagle, principal 

715 North Ave.
NEW ROCHELLE, N.Y.

914 — NE 2-0714

HOUSE OF COLOR

Paints and Wallpaper

101 WEST PALISADE AVE., 
ENGLEWOOD, N.J.
201 — LO 9-1534

J. J. BOLL INC.

Custom House Brokers 
Kennedy International Airport 

Air Freight Specialists

N.Y. INTERNATIONAL
AIRPORT

Jamaica 11430, N. Y.
656-5810

HONAM CHINESE 
RESTAURANT'

Finest Outstanding
Chinese Food

1968 Flatbush Ave..
BROOKLYN, N. Y.

ES 7-3776

JERSEY ENGINEERING CO.

PROFESSIONAL ENGINEERS 
and LAND SURVEYORS 

John W. Seaman, Jr.
President

485 Broadway — Long Branch

New Jersey
_ 201 222-3292

. * • / • ■

THE JO-EL AGENCY
INSURANCE AGENTS 

Brokers
1292 Springfield Ave. 

'Irvington, N. J. 
Hospitalization — Workmen 
Compensation — automobile' 
Fire — Liability Jewelry —

Furs and Bonds 
Call 201 ES 5-8270

ST. ANGELA HALL

Conducted by Sisters of
• St. Joseph

High (School Girls 
Elementary — Boys and Girls 

Academic
“ 280-296~Washmgton Ave.

Brooklyn, N. Y.
622-9200

JEROME WEINBERG

529 Morris Avenue 
Bronx, New York 

CY 2-3959

Trimarches
Early American atmosphere 

Business Men Luncheon 
Dinners A La Carte - Catering 
Fine Wines, Liquors, Cocktails 

For pleasant relaxed dining call

EL 1-7755 or EL 1-9898 
1650 Hylan Blvd 

Dongan Hill S.I. N.Y.

Murphy Bros.
MOTOR SALES

501 North Broad Street 
Elizabeth New Jersey

Chrysler - Imperial 
Plymouth - Valiants 

Large selection — 
All Colors and Models

Call EL 5-5600
Elizabeth’s only authorized Dealer

Longe

H. BRAUN
TOOL

&
Instrument
Company
140 - 5th Avenue

HAWTHORNE

201 - HA 7-1773

•ANDY'S 
MAILING SERVICE INC.

Plate Embossing and 
Addressing and Mailing 

Prompt 'Pick Up and Delivery 
122 East 25th St., 

New York City, N.Y.
Phone: GR 5-5860

BAYRIDGE LANES

6301 — 8th Ave.,

Brooklyn, New York

SH 8-0100

BLAUVELT PONTIAC

217 Bloomfield, N. J.
'Pilgrim 201 4-4141

Our 21st. Year
Pontiacs — Tempests 

Suburban Traded Used Cars 
At Realistic (Prices’ 

Huge Trade-In Allowances

CASTLE BARBER SHOP

16 Maple Drive 
Great Neck, N. Y. 

Call 516 HU 2-9516

Ask for Mr. John Aria
Best Service in Town

CENTRAL HOTEL 
RESTAURANT

Closed Mondays 
Good Food Priced Right 
Luncheon and Dinner

>- . J.—Y>^/- - --
16 Main St., — Sparta, N.J. 
Your Host Louis Nazzaro

CHAS. PETER NAGEL 
FUKERAL HOME

352E. 87th St.

NEW YORK CITY

AT •9-2221

SOMMER’S WINES AND LIQUOR 
2413 Mermaid Ave. 
BROOKLYN, N.Y. 
CALL ES 2-1231 

We Deliver

NISSAN MOTORS 
CORPORATION IN USA

Distributors of Datsun 
Automobiles 

400 County Road — 
SEACUSES, N.J.

CaD 201 864-0755

VILLA BIANCA

Continental Cuisine — 
Cocktail Lounge — 
Buffet Lunchen — 
Continental Dinner 

Every Night 
168th St and Northern Blvd.

FLUSHING, N.Y.
FL — 3-7065

MAPLE REST HOME

61 Rolston Ave. 
WEST SAYVILLE, LI.

A Home Away From Home

516 LT 9-4840

ANNE'S DELICATESSEN

“Finest in Foods”

Palmer Ave.
West Keansburg, N.J.

201-787-9675

PRIMROSE BREAD CO. INC.

Italian — French Bread 
and Rolls 

Packaged Bread Sticks

118-11 Liberty Ave. 
Richmond HiU, L.I.

VI 8-5102

SCHRAFT5

145 Main Street
White Plains, N.Y.
A Place to Relax 

With Quality Food and 
Service

Your Genial Host 
Mr. Kemp 

914 WH 9-9610

FORT LEE LAMP 
SHADE COMPANY

Manufacturer of Quality Lamp 
Shades — choice of Many Style 
and Sizes — Expert workman

ship — Lamps Mounted —
Shades Recovered and Repaired 

121 Main St., — FORT LEE
WI 4-0046

TRI-COUNTY AUTOMATIC 
•TRANSMISSION REPAIR

Route 59, Monsey, N.Y.
Phone 914—EL 6-9617

Auto Transmission Specialists
All _ Makes Rgpaired. Resealed, 

Rebuilt, Complete Auto Repairs
Foreign Cars too 

All Work Guaranteed

One Call Does All 
CROSSROADS TRAVEL INC.

'Airline — Steamship 
Cruises —Tours — Anywhere

1 East Fordham Road 
Bronx, (At Jerome Ave.) 

Can SE. 3-2400 Day 
Night MO 9-6376

A. and B AMERICAN

Service Expert Repairs 
On All Makes and Model Cars.

Fast Courteous Service 
138 Penninsula Blvd. 

HEMSTEAD, L.I. N.Y.
CALL 516 IV 5-1960

H. W. MALE - FEMALE

MENDER EXPERIENCED
Linen supply company. Depend
able Coat & Apron. VA 1-9607. 
Excellent working conditions, good 
pay — stedy work.

57-10 79th Ave Ridgewood 
Near Cypress & Cooper St.

WANTED JEWELERS N. Y. C.
First Class Only 

MODEL MAKERS 
Steady Employment 

David Webb Inc. 7 Ė 57th Street 
3rd Floor N. Y. C.

Call HA 1-3030

PORTER 
ACCEPTING APPLICATIONS 

for 
HEAD NITE PORTER 
Hours 10 PM to 6:30 AM 

Steady work Good salary 
Liberal Employment Benefits 

Apply
BEST & CO EMPLOYMENT 

Office
3 East 51st Street N. Y. C.
' REAL ESTATE ~~

HEMPSTEAD — 10 rooms 5 and 5 
finished basement, lot 50x100. Quar
ter brick and shingle near shopping, 
trahsportatton. 8 years old. Apts 
rent for >140 priced at $27.000 For 
appointment phone after 6:20 OL 
7-4974 or Sundays at 441-1560 E. J. 
Sullivan agenL

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

AUTO SERVICE

LIMOUSINES 
FOR ALL OCCASIONS 

Available for weddings and funerals 
now’ booking for the fall. Call RA 
8-8172 ask for Mr. Con Smith — 
— 2131 74th Street Jackson Htgs.

AUTO BURGLAR ALARMS
Don’t be sorry—be safe Automobile 
and Truck Burglar Alarms Protect 
your Car and Valuable from theft— 
Guaranteed installations BURSKY - 
60-11 Northern Blvd Woodside Call 
RA 6-1331 Bring this Ad with you.

SERVICE

HOUSE OF BEAUTY
Hy-Fashion, Permanents 

Reasonable Prices 

247 North 10th Street 
NEWARK N.J.

Phone
201 - HU 3-9232 or 201 - HU 5-7481 

for an appointment

PARAMOUNT BUSINESS 
MACHINES

6112 5th Avenue Bay Ridge, Bklyn 
We have the finest of Typewriters 

We have rentals we also repair: 
Use our lay-away plan. 
We cater to the family

Call HY 2-9075

RIC ROYS SERVICE CENTER
31-38 Linden Pl. Flushing L.I.

Tune-up specialists. State Inspection 
Open 6 days a week Shell cards hon
ored We give double Plaid Stamps 
or 5% discount Call IN 3-9776 For’ 
the best of Service call RIC.

JESSIE CHAMBERS 
MOVING & STORAGE 

Lie and Bonded
Local and Long Distance Movers 

2 Men and Van $12 per hour 
1791 Fulton St Bklyn

Call IN 7-8747

JACK CLEMENTE’S 
PRO SHOP '

Carry full line of Bowling Balls - 
trophies, bowling shirts, shoes; ex
pert drilling while-u-wait. AMF - 
Manhattan - Jubilee. 297 Wyckoff 
Ave. Ridgewood, Qns., N.Y. EV 1- 
5304. Member of Pro. Bowlers Assoc.

TRUCKING

TRUITTS EXPRESS
Light Moving & Trucking 

Day & Night.
Free Estimates

Reasonable Rates.
Call GL 5-3350

530 Jefferson Ave., Brooklyn

RESTAURANT

HAMARACK HOUSE
Catering from S3.25 per person 
Many dates are still available 

The Newest and most elegant res
taurant and cocktail lounge an
nounces — WEDNESDAY: prime 
dinner including cocktail of your 
choice $3.95 Weekdays: 12 to 1 AM. 
Saturdays: 5:30 to 3 AM. 21st St. & 
Jackson Ave., Long Island City. For 
reservations call 937-3663

Diners Club — American Express

DISPLAY

Mr. Shepherd’s DOG TRAINING, 
Inc. Obedience (Problem dogs our 
specialty), Guard, Tricks, etc. train
ed dogs for sale. Guard, obedience 
Free pickup and delivery 366-6311 
421 Bushwick Ave., Brooklyn.

OUR BEST 
STORM WINDOW 
ALCOA ALUMINUM 
3 CHANNEL TILT 
POSITIVE LOCKING 
WEATHERSTRIPPED 
$11.55 (6 or more) 
$11.95 (under 6) 

Installation $3.00 per window. Free 
demonstrations anytime. Free de
livery and measuring. 24 hr. 7 day 
phone service

(212) HA 8-1400 
Factory Distributors, Richmond Hill

MR. A MRS. CARLO RENZULLI 
INSTRUCTORS IN PIANO 

AND VIOLIN
145 West 69th Street N.Y.C.

We take Beginners and Advanced 
Students

Call 799-0137

FOR SALE

Owing to illness, Bar and Cock
tail Lounge, Excellent Conditi
on. Principals only. P.O. Box 
33 Jamaica, N.Y. 11418.

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BAND2IUKAS 
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y. 

Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

Telef.

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC .

Patarnavimas dieną, ir nakti 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S HALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573
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L.R. Kat. Moterų Sąjungos 
apskričių atstovių suvažiavimas 
šaukiamas spalio 17 d. 2 vai. 
popiet, Newark, New Jersey, 
Šv. Jurgio draugijos salėje. Pro
gramoj pranešimai iš seimo val
dybos rinkimai ir kiti einamie
ji reikalai.

Kęstutis Miklas antri metai 
išrenkamas Nassau County 21 
mokyklos Bethpage distrikto 
mokyklų biudžeto komiteto pir
mininku. Komitetas aprūpina 7 
mokyklas, iš jų 5 pradžios mo
kyklas ir 2 aukštesniąsias-

Dr. Vytautui ir Marai Vy
gantams rugsėjo 23 Columbus 
ligoninėje gimė duktė, kuriai 
duotas Monikos Aldonos var
das.

Woodhavene išnuomojamas 
6 kambarių butas. Dėl apžiūrė
jimo skambinti -vakarais nuo 
5 vai. GL 6-2185.

ALDONA STEMPUŽIENE DAINUOS 
DARIAUS LAPINSKO KONCERTE

ALDONA STEMPUŽIENE, 
kontraltas, gimė ir augo Balti
jos jūros pakrantėj — Lietuvo
je. Antrasis pasaulinis karas ją 
privertė palikti savo gimtąjį 
kraštą ir pradėti naują gyveni
mą Vakarų Europoj. Vokietijo
je 1948 pradėjo balso lavini
mą pas rimtus mokytojus. Emi
gracija privertė palikti Europą 
ir atvykti i Jungtines Ameri
kos Valstybes, čia ji tęsė savo 
balso studijas pas Lila Robe
son, balso meno mokytoją, Wes
tern Reserve Universitete, Cle
veland, Ohio. Neužilgo pasiro
dė ir jos balso Įvertinimai:

— 1955 The Cleveland Plain 
Dealer ir The Cleveland News 
laimėjo muzikos konkursą.

— 1955 ‘East Woman Singer 
of Ohio' titulo laimėtoja.

— 1955 laimėjo pirmą vietą 
ir aukso medalį kontraltų var
žybose Chicagoland muzikos fes
tivalyje.

— 1958 laimėjo Great Lakes 
ra^o Metropolitan Operos 
varžybas.

Tolimesnis A. Stempužienės 
balso lavinimas, bai vaidybos 
meno tobulinimas buvo prižiū
rimas Madam Carmela Cafarel
li, Cafarelli operos direktorės 
ir balso mokytojos Cleveland, 
Ohio. ’

A. Stempužienė yra dainavu
si Madallenos vaidmenį Rigolet- 
to operoje, Nicklausses vaidme
nį Hofmano pasakose, Sibeles 
vaidmenį Fauste, Azucena —11. 
Trevatore ir agresyviosios farm 
me-fatale Carmen operoje vaid
menį su Cafarelli opera Cleve- 
lande ir su Chicagos lietuvių 
opera.

Iš jos tarptautinio masto kon
certų, daugiausia ruošiamų lie
tuvių kolonijų vadovų, pa- 
žymėtinta:

— Pasirodymai su Clevelan- 
do moterų simfoniniu orkestru, 
Washington©, D.C., tautine sim
fonija, New Yorko Symphony

GL 5-7281 
Administracija GL 2-2923
Vienuolyną* GL 5-7068
Spaustuvė GL 2-6916

Dr. Juozas Kazickas pereitos 
savaitės pabaigoje grįžo iŠ me
džioklės Alaskoje, kur išbuvo 
tris savaites ir turėjo savo sve
čiais Erhold von Bohlen, gar
saus Vokietijos plieno pramo
nės valdytojo Kruppo broli ir 
gen. John McCloy, kuris buvo 
pirmasis V. Vokietijos komisa
ras po antrojo pasaulinio karo, 
buvusio prezidento J.F. Kenne
dy artimas patarėjas, o taip 
pat ir prezidento L.B. Johnso- 
no patarėjas Įvairiais užsienio 
politikos klausimais.

Po Čiurlionio koncerto lap
kričio 27 toje pačioje Webste- 
rio salėie bus šokiai, kuriems 
gros Joe Thomas orkestras. 
Koncertą rengia Lietuvių Ben
druomenės apygardos valdyba.

Sužeisti 5 lietuviai. Rugsėjo 
26 d. 11 v. New Yorko valsty
bės šiaurėje prie Tuxedo mies
to automobilio nelaimėje su
žeisti: Koppas, Koppienė, Škė
mienė. Aleknienė, Skobeikienė.

ALDONA STEMPUŽIENĖ

of the Air. Be koncertų Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. A. 
Stempužienė turėjo koncertus 
Kolumbijoj ir kitose Pietų A- 
merikos valstybėse.

Įdomūs mums ir spaudos pa
sisakymai apie mūsų mielą so
listę Aldoną Stempužienę:

A stempužienė dalyvavo su 
dideliu pasisekimu radijo ir te
levizijos programose.

Cleveland Plain Dealer: La
bai patraukliai skambėjo gar
sus barcarolle duetas ‘Oh Night 
of Leve” su Nicklausse, kuri 
puikiai išpildė A. Stempužienė.

Cleveland News: Manrico mo
tinos Azucenos. senos čigonės, 
partija buvo gražiai padainuo
ta kontralto Aldonos Stempu
žienės, kuri gerai išpildė tos 
sunkios partijos histrioninius 
reikalavimus.
Worcester Sunday Telegram: 

.. .Jos balsas gerai apšlifuotas, 
tonas grynas ir nuostabiai plati 
skalė. x

Aiduose prof. V. Jokubėnas 
rašė: ‘"A. Stempužienės muziki
nis ir balsinis pasiruošimas bu
vo lauktai aukšto lygio . .Garsio
ji Carmen arija buvo išpildyta

Lietuviškus maršus Madison 
Square Garden gros J. T_____
(Tamošiūno) vadovaujamas 15 
asmenų orkestras, kuris taip 
pat lydės šckių programą.

Klevečku namuose (76-13 85 
Rd., Woodhaven. N.Y.) baigia
ma siuntinėti 20,000 atsišauki
mu “Ar girdėjai, kas bus lap
kričio 13”. Jau trečia dieną nuo 
darbo pradžios pasekmės pra
dėto rodvtis KLNA raštinėje: 
kliūsterėjo nauja banga atsilie

pimų su čekiais ir didžiai pa
kėlė rengėm nuotaika, drauge 
ir džiugų dėkingumų Klevečku 
šeimai su jos talkininkais už 
pasišventimą ir uolumą.

Bendruomenės N.Y. apygar
dos vadovybė sutiko paskirti 
specialią manifestaciios finan
savimo revizijos komisija, kuri 
stebės manifestaciios paiamų 
tvarkvmą bei išlaidų tikslingu
mą ir kuri tikrins visą mani- 

’ festacijos finansinę atskaitomy
be.

Henrikas Kęstutis Miklas, N. 
Y. Liet. Bendr. apygardos kul
tūros reikalų -vedėjas, vadovau
ja meninės progremos komisi
jai lapkričio 13 manifestacijoje.

Ši komisija baigia organizuo
ti manifestacijai lietuvių tauti
nių šokių reprezentacinę grupę 
iš eilės JAV rytinių kolonijų 
šokių ratelių. Vadovaus Jadvy
ga Matulaitienė.

New Yorko skautai 1965 va
sarą dalyvavo Kanadoje skautų 

x vadų ir Atlanto rajono prie 
Worcesterio, Conn., stovyklose. 
Pastarojoje stovykloje, kurioje 
buvo susirinkę iš įvairių vieto
vių 176 skautai ir skautės. New 
Yorko skautai stovykliniame 
'konkurse laimėjo 'pirmąsias vie
tas. Instruktoriai iš New Yor
ko buvo ps. A. Bobelis, ps. V. 
Kidolis, o pareigūnėmis— v. 
skautės L Vilgalienė ir B. Ki- 
dolienė. Tuntų vadijos širdin
gai dėkoja skautų tėvams, va
dovams ir talkininkams, -kurie 
savo nuoširdžia parama padėjo 
skautam pastovyklauti ir pake
liauti vasaros metu. Ypat dide
lė padėka reiškiama I. Gar- 
unkštienei, P. Leveckienei ir L 
Vilgalienei. kurios nuvežė ir 
parvežė be atlyginimo New 
Yorko skautus ir skautes į Ka
nados vadų stovyklą, paskirda- 
mos tam tikslui net pora sa
vaičių gražaus vasarojimo laiko, 

k

Našlutė Umbrazaitė vadovau
ja manifestacijos stebėtojų ko
misijai.

Stempužienė 
scenos mus 

moteriško

labai aukštam muzikiniam ir 
balsiniam lygyje.”

Naujienos: “A. 
nuo pat pirmosios 
Įtikino Azucenos
keršto ironija. Ji puikiai suge
bėjo perduoti to charakterio di
delę vidinę įtampą”.

Chicago Tribune: “Aldona 
Stempužienė pasirodė geriau
sia tarp solistų, atidengdama, 
turtingą, lygų mezzo-sopraną, 
gerą išpildymą ir puikų dra
matinį pajutimą.”

Draugas: A. Stempužienė pa
rodė tris Carmen partijos vari- 
jacijas. Trečioj o j ji pasiekė 
aukštumas — parodė tikrą Car
men ... Subtyli Carmen parti
jos psichologija buvo puikiai 
perduota. Ji buvo nuostabiai ge
ra perėjimuos iš ‘minor’ į ‘ma
jor’ su visomis detalėmis, ku
rios tuose perėjimuose reika
lingos. Visas 'koncertas A. Stem
pužienės buvo preciziškai atlik
tas muzikos gabaliukas, (d.)

į Jungtines Tautos koordinatoriai su organizuojamo žygio simbo-ŽYGIO
liu. Iš k. j d. A. Budreckis, A. Sniečkus, J. Mikovlas, R- Kezys, A. Ma
žeika. Nuotr. R. Kisieliaus.

20.000 BILIETŲ LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIJAI

i
Dvidešimt tūkstančių bilietų 
lapkričio 13 manifestaciją, 

jau gauti ir jų paskirstymo cen- 
trre prasidėjo didžioji darby- 
metė. Atsakingas paskirstymo 
vedėjas yra New Yorko Lietu
vių Bendruomenės vadovybės 
narys V. Padvarietis.

Bilietai skirstomi po kelias 
dešimtis, kelis ar keliolika šim
tų ir siunčiami vietiniams ma
nifestacijos komitetams bei pa
skiriems užsisakantiems asme
nims. Bilietų kainos: 3 dol. — 
žemutinėse eilėse ir pakiloje 
prieš estradą, 2 dol. — pirmo
jo aukšto šoninėse eilėse. 1 dol. 
balkone. Bilietuose irašvtas o- 
ficialus manifestacijos pavadini
mas: “Lithuanian, Latvian and 
Estonian Fre edom Rai ly — 
sponsored by the Committee to

Patikslinimas dėl buv. komiteto veiklos
Perimant .pareigas naujam 

komitetui iš senojo, kurį suda
rė P. Leveckienė, A. Gerulaitie- 
nė, Kiaunienė, Ašenbergas ir 
Labutis, skautų tėvų susirinki
me buvo priešiškų pasisakymų 
dėl to komiteto veiklos. Kai kas 
iš to rado pasitenkinimo, kad 
vyksta nesutarimas bendrame 
darbe, o senasis 'komitetas jau
tė širdgėlą, kad jų darbas ne- 
davertintas. Šia proga norima 
ir paaiškinti, kad 1964-65 Skau
tam Remti Komitetas yra gal 
pirmasis kitų buvusių tarpe sa
vo darbais ir parama, kuri buvo 
sutelkta jų kniopščiu darbu. Iš 
jų sutelktų pinigų skautai įsigi
jo tik stovyklavimui turto dau
giau tūkstančio dol. vertės, su
silaukė gražios paramos ‘Skau- 

SKILT. A. 8IMUKONIS su stovyklos viriininku S. P. Moliu. Nuotr. B. 
Kerbelienės.

Restore Lithuania’s Independ
ence”. Tuo ipabrėžta lietuvių i- 
niciatyva bei organizacija ir vi
sų pabaltiečių dalyvavimas. Bi
lietus savo tarpe platina ir lat
viai bei estai.

Bilietus perka ne tik tie, ku
rie patys rengiasi lapkričio 13 
būti salėje, bet ir “simboliniai 
manifestantai”, negalintieji at
vykti. bet bilieto įsigyjimu iš- 
reiškiantieji savo solidarumą su 
manifestuosiančiais, 
ne nuo New Yorko 
jau yra atvejų, kur 
mos tuo sumetimu 
bilietais.

Bilietai yra svarbiausias pa
jamų šaltinis manifestacijos iš
laidoms mokėti ir drauge tai 
yra regimas ženklas dalyvavi
mo viešame bendro nusistaty

Tolimesnė- 
kolonijose 
ištisos šei- 
apsirūpina

tų Aidas’. ‘Gabija’. Stovyklavie
tei Pirkti K-tas, Jaunimo Namų 
statyba ir kitos kultūrinės pas
tangos. Komiteto metai buvo 
darbingi, parama skautams ir 
juos remiančioms įstaigoms bu
vo be galo džiuginanti. Jų dar
bas skautų vadovų 
vertas tik pagarbos 
linkint ir naujajam 
taip pat sėkmės ir

nuotaikos.Tauro ir Neringos
Tuntininkai

nuomone 
ir pagyro, 
komitetui 
darbingos

Išnuomojamas butas iš 4 
kambarių, I-me aukšte. East 
New Yorke, arti IND ir BMT 
stočių. Gazas ir elektra šeimi
ninko. Labai prieinama kaina! 
Galima skambinti ir dienomis 
DI 6-6799.

ŽINIOS—

Balfo banketas su vakarie
ne ir menine programa bus sek- 
madie.d. spalio 3, Lietuviu Pi
liečiu D-jos didžiojoj auditori
joj. Pradžia 5 vai. popiet. Šio 
banketo globėju yra inž. Juo
zas Rasys. Programą atlieka 
Bostono mišraus choro vyrų 
sekstetas, ved. muziko Juliaus 
Gaidelio, ir Onos Ivaikienės 
mažieji Šokėjai. Vakarienės šei
mininkė yra Ona Vaičaitienė. 
Bankete dalyvaus ir pasidalys 
savo įspūdžiais iš kelionės po 
Europą grįžęs Balfo pirminin-' 
kas kun. Vaclovas Martinkus. 
Gros Šmito orkestras.

Pabaltiečių Draugija prade
da naują koncertų seriją žymio
je Jordano auditorijoje. Pirma
sis koncertas bus gruodžio 3 , 
penktadienį. 8:30 vai. vak. Pro
gramą išpildys lietuvis pianistas 
Antanas Smetona, buvusio Lie
tuvos prezidento sūnaitis. Ant
ram' koncertui kovo 25 pa
kviesta estų solistė Irene Loos- 
berg, mezzo sopranas. Tretysis 
koncertas įvyks balandžio 1. 
Programą išpildys latvių solis
tas Janis Kalvinš. baritonas. 
Bilietus galima įsigyti iš karto 
į visus tris koncertus.

mo dėl Lietuvos patvirtinime. 
Dėl tų abiejų priežasčių svarbu, 
kad bilietai būtų išpirkti ir kad 
už juos būtų atsiskaityta dar 
prieš manifestaciją t.y. iki lap
kričio pradžios. Vietiniai komi
tetai atsiskaitnės už parduotus 
bilietus ko greičiau, maždaug 
kas savaitę per visą spalio 
nesi, ligi bilietų platinimas 
baigtas. Bilietai užsakomi 
KLNA raštinę (29 West 57
Tenth Floor, New York. N. Y. 
10019) arba tiesiai per paskirs
tymo centra, šiuo adresu: Mr. 
V. Padvarietis. 24*4 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N.Y. 11206.

mė- 
bus 
per 
St.,

Komitetams bilietai siunčia
mi atsiskaitytinai, o paskiri as
menys, užsisakantieji mažesnius 
kiekius, atsilyginimą prideda 
prie užsakymo. Atsiskaitant nu
rodoma, kiek bilietų yra nupir
kę “simboliniai manifestantai”: 
tvarkytojam reiks žinoti, kiek 
parduotų, bet neužimtų vietų 
jie galės užleisti manifestaciją 
remiantiem svečiam. (KLNA)

KONCERTAS
spalio 10, sekmadienį 

4:00 vai. popiet

Brooldyno kolegijos 
WALT WHITMAN AUDITORIJOJE 

Bedford Ave. ir Avenue H

Dalyvauja:
solistė

Aldona Stempužiene
pianistė

Aldona Kepalai te
ir
Edw. Cerberio vadovaujamas

Filharmonijos
orkestras

Diriguos kompozitorius

Darius Lapinskas
Bilietų kaina $5.00. $3.00 ir $2.00

Visus maloniai kviečia atsilankyti

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas parengė naują progra
mą dviem smuikam be forte
pijono. Kitu smuiku jam tal
kins smuikininkas kun. Vincas 
Valkavičius. Programą sudaro 
Jean Marie Leclair (1697-17641 
sonata A dur op. 3 Nr. 2, dvi 
Renesanso Bičinijos, trumpi dvi
balsiai veikalėliai iš 15 šm. pa
baigos ar 16 pradžios, užsilikę 
Vienos nacionalinėje bibliote
koje be kompozitorių pavardžių; 
Georg Philipp Telemann (1681- 
1767) kanoniškoji sonata G 
dur Nr. 1; Johann Christian 
Bach (1735-1782) Duetas C dur 
Nr. 6; Hugo Norden (1909), gi
męs Providence, R.I., dabar dės
tąs kompoziciją Bostono univer
sitete “Two Short Sketches” — 
Duettino ir Allegro Giocoso; Ju
liaus Gaidelio (1909, bal. 5) bos- 
toniškio lietuvio kompozitoriaus 
specialiai šiai .programai para
šytas veikalėlis “Introdukcija 
ir šokis”; Joseph Haydn (1732- 
1809) Duetas D dur op. 102. 
Pirmą kartą ši programa bus iš
pildyta ketvirtadieni, spalio 7. 
6:35 vakare Cambridge, Mass.. 
Holy Ghost Hospital naujojo 
pastato koncertų serijoje. Įėji
mas i koncertą laisvas. Visi 
kviečiami atsilankyti. Paaiškina
mąjį žodi tars kun. Valkavi
čius. Programa užtruks vieną 
valandą.

M. Budriūnas, Memingeno 
vargo mokyklos vedėjas, per 
Balfo Bostono skyriaus pirm. 
Andriulionį, dėkoja Bostono lie
tuviams už aukas, kurios buvo 
pasiųstos vargo mokyklų vaiku
čiam praeitų metų Kalėdų pro
ga. Buvo suaukota 65 dol. (256 
DM). Tie pinigai paskirstyti: 
Memingeno vaikų eglutei 186 
DM. vargo mokyklos vaikučiam 
Kalėdų dovanų už 42.10 DM ir 
likę 28.40 DM, išleista tos mo
kyklos reikalams.

Inž. Tadas ir Česlava Alekso- 
niai gyvena jau naujam bute. 
Jų naujas adresas: 63 Home
park Rd. Braintree. Mass. Tel. 
843-6865.

So Bostone — City Point — 
išnnomuojami du butai: 2 ir 4 
kambarių su vonia, yra balti 
pečiai ir sinkos. Teirautis : po 
5 -vai. vakaro. Tel. 268-2814.

PADĖKA

Komitetas Lietuvos Neprik
lausomybei Atstatyti dėkoja 
Jokūbui Stukui už leidimą pik
nike rinkti aukas, kun. dr. S. 
Valiušaičiui už pasakytą tuo rei
kalu kalbą, Zosei Pagrandienei 
ir Liudai Kalikauskienei už au
kų rinkimą. Surinkta aukų — 
156.20 dol.

DARBININKO 
RUDENS POBŪVIS

Spalio 3,1965
sekmadienį

SV. SILVESTRO PARAPIJOS 
erdvioje salėje

398 GRANT AVE., Grant A McKinley, BROOKLYN, N.Y. 
Tarp Atlantic Ave. ir Conduit Pkwy, Kennedy Airport link

Programoje:

• Matūzų lietuviški filmai,
• Talentų pasirodymas,
• Įvairūs laimėjimai,
• Gausios įėjimo dovanos,
• Šokiai, grojant Gutauskų 

orkestrui.
Pradžia 4:30 vai. p.p.
įėjimas tik $2.00 *

Veiks Darbininko kioskas. Gausybė lie
tuviškų valgių ir pyragų, gamintų na
muose ... Visi kviečiami atsilankyti į 
pobūvį ir tuo pačiu paremti mūsų spau
dos darbą bei Kultūros Židinio statybą.

New Yorko Ateitininkai




