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AMŽINASIS MIESTAS VĖL PARAUDO
Vatikano susirinkimo svarstymai už jo ribų rado atgar
sio — entuziazmo, nesupratimo, nuogąstavimo, kurie 
savo ruožtu skatino Vatikaną į atsargumą

Santykiai tarp Amerikos ir Sovietų nauju vardu
Bendravimas turi būti pridengtas “paralelinės” politikos vardu, vykdomas slap-
tom derybom ir tenkinti abiejų pusių “nacionalinius” interesus

A V

Amerikos ir Sovietų santy
kiai neseniai buvo vadinami 
“šaltuoju karu’’. Sovietai jo 
vietoj siūlė “taikingą koegzis
tenciją“. Amerikiečiai šio var
do vengė ir ėmėsi vartoti “su
sipratimą’’ (accommodation). L. 
Johnsonas tokia “susipratimui“ 
geriausia priemone laikė ūki
nių, kultūrinių, turistinių “til
tų” statymą tarp Vakarų ir ko
munistinių režimų.

Su Indijos-Pakistano karu at
ėjo naujas vardas, pasiūlytas 
W. Lippmanno (Newsweek, H. 
Tribūne). Kada ten susidūrė 
Sovietų ir kom. Kinijos intere
sai. tai W. Lippmannas ir sako, 
kad dabar nebūtų Sovietam pa
togu kalbėti apie “bendradar
biavimą“ tarp Amerikos ir So
vietų. bet kalbėtina apie Ame
rikos ir Sovietų politikos “pa- 
ralelizma". c

Ką “paralelinė politika“ reiš
kia. Lippmannas rodė Indijos- 
Pakistano karo pavyzdžiu. Esą 
Sovietai, jei būtų siekę savo 
“globalinės ideologijos“ intere
so, būtų turėję paremti Kašmi- 
ro “išsilaisvinimo karą“, bet čia 
jie pasielgė kitaip, siekdami sa
vo “nacionalinio intereso“ — 
neprileisti, kad Indijoje Įsigalė
tų kom. Kinija. To pat siekė ir 
Amerika. Paralelūs dviejų val
stybių interesai paskatino jas 
veikti paraleliai — Įspėjo kom. 
Kiniją, rėmė karo nutraukimą.

Lippmannas skatina, kad A- 
merika ir Sovietai ir kitais 
klausimais veiktų panašiai . 
siekdami savo ' nacionalinių'' 
interesų ir atsisakydami nuo 
“globalinės ideologijos“ sieki
mų. Sovietam tekia “globalinė 
ideologija” yra “išsilaisvinimo 
karų” išplėtimas. Amerikai — 
‘ ‘globalinis antikomunizmas’ ’. 
Nuo to turėtų abidvi atsisakyti. 
“O "paraleliai“ siekdamos savo 
“nacionalinių“ interesų, gali 
prieiti prie bendradarbiavimo. 
Bendradarbiavimo Azijos srity
je, kur tas bendradarbiavimas 
“siekia ne kom. Kiniją nugalė
ti kaip Hitlerio Vokietiją, bet 
rasti susipratimą tarp Azijos ir 
Vakarų, o tai yra vienintelis 
kelias išvengti katastrofos“.

Už tikėjimo laisvę ir iš anapus uždangos
— Kardinolai iš anapus už

dangos, Čekoslovakijos Bera- 
nas ir Lenkijos Wyszinskis, pa
sisakė už religijos laisvės kons
tituciją, siūlydami ją papildyti 
pasisakymu prieš vyriausybių 
vykdomus religijos persekioji
mus.

— The Register rugsėjo 26 
nr. plačiai atpasakojo Bostone 
buvusi dr. S.A. Bačkio prane
šimą ir informavo apie lapkri
čio 13 rengiamą manifestaciją 
Madison Square Garden už Lie
tuvos laisvę.

— Ukrainos vyskupai, susi
rinkę Romoje, rengia du memo
randumus — Sovietų vyriausy
bei ir Maskvos patriarchui Alek
siejui grąžinti Ukrainoje teises 
katalikų bažnyčiai ir tikintie
siem.

— Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Maurice. Couve 
de Murville spalio 28 vyks į 
Maskvą oficialaus vizito santy-
kiam su Maskva stiprinti.

Lippmanno pavartotas “para
lelinės politikos“ vardas var
tojamas jau ir kitų. Ir net nu
rodoma, kur tokia politika ak
tuali. “Chr. Sc. Monitor” aiški
no, kad ji nesanti aktuali Euro
poje, nes čia abidvi pusės esa
ma padėtimi patenkintos ir ne
turi jokių naujų interesų. Bet

.........

POPIEŽIAUS MIŠIŲ AUKAI altorius- Yankee stadijone

VIETNAME GEReJA, bet galas dar toli
Amerikos kariuomenės jau 

127.000. Ji vis papildoma. Va
lo komunistų didžiausias tvirto
ves zonoje D. Susidūrimai eina 
netoli paties Saigono. Nuo rug- 
piūčio 14 ginklų kiekiai, ku
riuos paima iš komunistų, di
desni nei vyriausybės kariuome
nės prarandamų ginklų kie
kiai. Liepos 1 vartojamų gele
žinkelių buvo tik 325 kl. Rug
sėjo 25 jie buvo tiek apsaugoti 
nuo komunistų sabotažo, kad 
galima buvo vartoti jau 25.600 
kl., tai yra 53 procentus viso 
geležinkelių tinklo.

Amerikos pareigūnai vertina, 
kad karas dar ilgas, bet jis pa
sisuko i persvarą prieš komu
nistus. W. Lippmannas (H. Tri
bune) vertina, kad 'komunistai

— Scvietuose ir šiemet der
lius nepakankamas. Kviečius 
importuoja iš Kanados. Austra
lijos. Prancūzijos, Argentinos. 
Dar vis tiek trūksta 3 mil. to
nų. Juos turėsią imti iš Ameri
kos.

— Vckietijos kancleris Er- 
hardas sujaudintas, kai patyrė, 
kad prezidentas Luebke rašė 
dar prieš rinkimus privačiai 
laišką CDU partijos pirminin
kui Adenaueriui apie koaliciją 
su socialistais be Erhardo kanc
lerio pareigose.

— Domininkonu prezidentas 
Garcia-Godoy paskelbė keisiąs 
vadovybes kariuomenėje. įjung
damas į kariuomenę karius, ku
rie buvo perversmininkų pusė
je. Tai turės sustiprinti per
versmininkų įtaką kariuomenė
je.

— Atstovų Rūmai rugs. 29 
atmetė vyriausybės siūlomą sa- 
vivaldą Washingtonui.

visas dėmesys kreipiamas i A- 
ziją.

Nurodoma, kas šiai “parale
linei politikai” pritaria ar prie
šinasi. Su ironija Lippmannas 
atsiliepia apie prezidento John
son© patarėjus, kurie esą john- 
soniškesni už pati prezidentą; 
vadinas, nesiduoda Įkalbami.

m

dabar labiau kaip pavasari yra 
pasiryžę laimėti.

Komunistai griebiasi jau te
roro prieš belaisvius. Rugsėjo 
29 paskelbė, kad Amerikos la
kūnai. pakliuvę Į komunistų 
rankas, bus žudomi kaip karo 
nusikaltėliai. O tekių belaisvių 
apie 18.

Jautrieji pietuose
Atstovų Rūmai priėmė rezo

liuciją. kad Jungtinės Valsty
bės, “viena ar 'kolektyviai” im
tųsi priemonių prieš komuniz
mo subversiją ar kolonializmą 
vakarinėje hemisferoje. Rezoliu
cija sukėlė nedraugiškus balsus 
kai kur Pietų Amerikoje. Peru. 
Argentinos spaudoje ir parla
mente prašnekta apie “Ameri
kos imperializmą“. O Atstovų 
Rūmuose ta rezoliucija buvo 
siekta reaguoti tik i sen. Ful- 
brighto kalbą prieš vyriausybės 
politiką Domininkonuose.

— Nacionalinės Kinijos buv. 
viceprezidentas Li Tsung-jen, 
■pabėgęs i kom. Kiniją, paskel
bė, kad 1955 Amerika siūlė 
jam nuversti Chiang Kai-sheką.

— Angliakasiai rugsėjo 27 
baigė streiką trukusį tris savai
tes. Gaus dienai vieną dolerį 
daugiau — viso 24.50 dol. die
nai.
.. — Sovietų kompartijos sekr. 
Brežnevas paskelbė, kad komu
nistinis blokas imsis “reikalin
gų priemonių“, jei Vokietijai 
būtų suteikti atominiai ginklai.

— Vatikane rengiama sutar
tis su Jugoslavija.

— Amerikos laivynas planuo
ja turėti 1970 atominį povan
deninį laivą, kuris nusileistų 
1700 pėdų. Oficialiai povande
ninis laivas dabar nusileidžia 
iki 400 pėdų, nors vertinama, 
•kad Thresher, 1963 nuskendęs.
buvo nusileidęs iki 800 pėdų. 

ti Lippmanno pritarėjas E.J. 
Hughes (Newsweek) savo Įpras
tiniuose šūkavimuose be pusiau
svyros prasitaria atvirai, kad 
ta politika siekia sustiprinti pa
sitikėjimą Maskva, bet susilau
kia pasipriešinimo iš karinių 
sluoksnių. Dėl to sen. Fulbrigh- 
tas taip stengiasi Įspėti nuo pa
sitikėjimo kariais tiek Karibų, 
tiek Azijos problemas spren
džiant. Šalia Fulbrighto tvirtu 
tos politikos rėmėju mini A. 
Goldbergą.

Nauju vardu pavadinta poli
tika atrodo ne kas kitas, kaip 
nauja etiketė paketo, kuriame 
yra ta pati senoji prekė — ap- 
pėasementas. o kalbos apie “na
cionalinių interesų“ siekimą iš 
naujo duoda medžiagos Įtari
mam ne tik de Gaulle.

Tekios politikos praktinė iš
vada: Sovietai turi dengtis san
tūrumu ir net priešiškumu A- 
merikai bendradarbavima su
tarti slaptose derybose.

New Yorkė valstybės sekr. 
Rusk ir sovietų min. Gromyko 
turėjo jau porą pasitarimų.

WASHINGTONE PABALTIETĖS aplankė eilę kongresmanu, padėkojo ui jų pastangas pravesti At
stovų Rūmuose rezoliuciją 416. šioje nuotraukoje Jurgelaitė apdovanoja kongresmaną Derwinski lat
vių darbo kaklaryšiu. Nuotr. Z;nga Ritins.

KAŠMIRO KLAUSIMO NEIŠSPRĘS, taikos Azijoje nebus
Indijos- Pakistano karo ne

vyksta baigti Abidvi pusės 
kaltina viena kitą naujais karo 
veiksmais. Abiem nepriimtina 
Jungtinių Tautų pozicija —su
stabdyti veiksmus, bet palikti 
Kašmiro klausimą be sprendi
mo. O jis priešingai supranta
mas Indijoje ir Pakistane. In
dijai Kašmiro klausimas baig
tas. — jis Indijos dalis. Pakis- 
tanui jis turi būti sprendžia
mas Jungtinėse Tautose ir duo
ta Kašmirui apsisprendimo tei
sė. Tai ir Saugumo Taryboje 
nesurandama susipratimo.

Joje Pakistanas siūlo: abiejų 
pusių jėgos pasitraukia iŠ Kaš- 
mira ir ateina Azijos, Afrikos,

VATIKANE IŠ LIETUVOS IR 
LATVIJOS

Iš Lietuvos išvyko i Vatika
no susirinkimą rugsėjo 20 šie 
asmens: Vilniaus arkiv. valdy
tojas kan. C. Krivaitis. Kauno 
ir Vilkaviškio vysk, valdyto
jas prel. J. Labukas. Kaišiado
rių ir Panevėžio vyskupijų val
dytojas kan. P. Bakšys, Rum
šiškių klebonas J. Žemaitis ir 
žurnalistų titulu M. Jackevičius 
bei A. Petrauskas.

Iš Latvijos — Rygęs ir Lie
pojos vyskupijų administrato
rius vyskp. J. Vaivods. Iš lais
vojo pasaulio dalyvauja du lat
viai vyskupai — Rancans ir Slo- 
skans.

POLICIJOS PRAŠYMAS ry
šium su popiežiaus atvykimu

New Yorko policijos vadovy
bė kreipėsi Į gyventojus, 
kad spalio 4 nesigrūstų gatvė
se. popiežių stebėti geriau ga
lėsią televizijoje nei gatvėse. 
Jei jau gatvėse, tai geriau būtų 
Queens blvd.. negu Manhatta- 
ne.

— Popiežius Paulius pranešė 
Len'kijos kardinolui Wyszins- 
kiui. kad numato apsilankyti 

.Lenkijoje 1000 metų krikščio- 
nybėsjivedimo sukakties proga. 
Greičiausia pavasari.

lotynų Amerikos jėgos. Indija 
siūlymą atmeta.

Saugumo Taryba reikalauja: 
abidvi pusės pasitraukia i po
zicijas prieš rugsėjo 5. Indija 
tai atmeta: esą indai iš Pakis
tano užimtos dalies (70 0 kv. 
milių) nesitrauks, kol iš Kašmi
ro nebus pašalinti infiltruoti 
Pakistano sabotažininkai, o to
kių likę 3000.

Saugumo Taryba siunčia ste
bėtojus. Indija atsisako juos i- 
sileisti i Indijos teritoriją.

Sovietų Kosyginas kviečia Pa
kistaną ir Indiją atvykti tartis 
į Taškentą, Sovietų teritoriją. 
Indija sutiko tartis, bet atsisa-
kė vykti į Sovietų teritoriją.

Amžinasis Miestas vėl parau
do. Apie 2500 Susirinkimo Tė
vų, raudonais rūbais apsitaisę . 
kiekviena rytą visom gatvėm 
automobiliais, autobusais ir pės
ti traukia i šv. Petro baziliką, 
kur vyksta ketvirtoji ir pasku
tinė sesija. Tie patys vaizdai.
veidai, ta pati posėdžių tvarka. 
O tačiau ši sesija turi kai ką 
naujo.
TRYS PIRMOSIOS SESIJOS

Į pirmąja Susirinkimo sesiją 
1962 spalio mėn. vyskupai rin
kosi po nežinios ženklu. Daug 
kam buvo neaišku, kuriam tiks
lui pop. Jonas XXIII sušaukė vi
suotinį Bažnyčios Susirinkimą. 
Rodos, nebuvo gresiančių ere
zijų, nematyti reikalo ginti 
esančias dogmas ar paskelbti 
naujas. Bendroji tema —Baž
nyčios atsinaujinimas ir moder
niem laikams prisitaikymas — 
daugeliui atrodė gana miglota. 
Kaip tas atsinaujinimas vyks ir 
iki kokio laipsnio” Prieš Susi
rinkimą vyskupų ir universitetų 
profesorių susiųstų klausimų 
gausybė rodė, kad yra labai Į- 
vairių reikalų, susikryžiuojan
čių klausimų ir problemų. Su
sirinkimo Tėvai suprato Susi
rinkimą kaip tribūną, iš kurios 
kiekvienas gali iškelti savo rū
pesčius. reikalus, problemas. Ir 
kėlė jas. manydami, kad Susi
rinkimas duos atsakymą i visus 
iškeltuosius klausimus, išspręs 
visas sunkenybes.

Į antrąją Susirinkimo sesiją, 
prasidėjusią 1963 rugsėjo mėn., 
vyskupai taip pat rinkosi su 
netikrumo jausmu. Nebuvo aiš-

Pakistanas. nesulaukdamas 
Saugumo Tarybos žygio Kašmi
ro klausimu, rugsėjo 29 pasiun
tė karinę misiją j kom. Kiniją 
prašyti ginklų pagalbos. Ypačiai 
lėktuvų.

Pagal Indijos žinias Pakista
nas turėjo 200 lėktuvų, nete
ko 70. Indija turėjo 350, ne
teko 35. Bet kitaip vaizduoja
tuos nuostolius Pakistanas: In
dija netekus 128 lėktuvų. Pa
gal Indijos žinias Pakistanas 
turėjo 400 tankų, pusės jų ne
teko; pagal Pakistano žinias,
Indija neteko 516 tankų. Indi
ja skelbė, kad Pakistano karių 
žuvo 3800. o indų 1,157; Pakis
tanas skelbė, kad indų žuvo 
7.000. 

ku. kokią poziciją Susirinkimo 
darbų atžvilgiu užims naujasis 
popiežius Paulius VI. ir kaip 
susidarys sprendimam ir nutari
mam reikalinga dauguma.

Netikrumo jausmas nebuvo 
išnykęs ir 1964 rugsėjo mėn. 
trečiajai Susirinkimo sesijai 
prasidedant, kada daugeliu i- 
vairių klausimų debatai jau bu
vo pasibaigę ir kiekvienam rei
kėjo susidaryti savo nuomonę 
ir balsuoti vien pagal sąžinę, 
atsižvelgiant i bendrąją Bažny
čios ir tikinčiųjų gerovę, juo
ba. kad kai kuriais klausimais 
išsivystė gana stipri polemika, 
dėl kurios kai kurie klausimai 
darės dar miglotesni. Visa tai 
vertė Susirinkimo Tėvus kai 
kuriuos klausimus visai išimti 
iš darbų tvarkos, o kitus taip 
perradaguoti, kad iš pirminio 
projekto beveik nieko neliko.

Ši sesija prasidėjo Susirin
kimui jau radus savo paskirti 
ir tikrąjį veidą. Patys Susirin
kimo Tėvai Įsitikino, kad rei
kia apsistoti tik prie visuoti
niu. bendros Bažnyčiai reikš
mės turinčių klausimų ir ati
dėti. nekelti tik vienam ar ki
tam kraštui aktualių problemų. 
Susirinkimo sesijų eigoje išryš
kėjo mintis, kad vyskupai yra 
atsakingi nevien už savo vvs-O B

kupiją. bet ir už visa Bažnyčią. 
Susirinkimas sujungė plačiai 
pasaulyje paplitusius Bažnyčios 
ganytojus i vienetą i corpus 
episeoporum), kuris pasijuto 
tiek ^stiprus, kad iškėlė minti 
norįs drauge su popiežium da
lintis Bažnyčios valdymo naš
ta. Po kiekvienos Susirinkimo 
sesijos vyskupai grižo praturtė
ję pažinimu ir nusimanymu 
apie tąsias Bažnyčios proble
mas.
KAS NAUJO KETVIRTOJOJ

Po tekios patirties galima 
laukti, kad darbų tvarkoje li
kusieji klausimai, nors kai ku
rie dar palikti diskutuoti, bus 
sėkmingai ir lengvai išspręsti. 
Doktrinos problemos, pirmosios 
sesijose gana kontraversiškai 
keltos, jau yra suvestos- Į tam 
tikrą sistemą. Labai naudingi 
ryšiai jau ne paskirų, o į tauti
nes ar kalbines grupes susibū
rusių vyskupų padėjo daug 
klausimų išaiškinti prieš einant 
į Susirinkimo tribūną. Todėl 
ir balsuojant Įvairius išdisku
tuotus klausimus prieita beveik 
prie vienbalsio sprendimo. Su
sirinkimo eiga ir patirtis iš
mokė Tėvus surasti visiem pri
imtiną sprendimą. vengiant 
kraštutinumų. Susirinkimo po
sėdžiuose patys debatai žymiai 
patobulėjo: vyskupai savo nuo
monėse ir žodžiuose pasidarė 
atsargesni ir už savo žodžius 
labiau atsakingi. Net ir kontro
versijai iškilus. kalbėtojų tonas 
yra moderuotas. atremtas i 
bendrąją Bažnyčios reikalą, o 
o ne vien į savosios nuomonės 
gynimą.

Ligšiolinė Susirinkimo eiga 
nepatvirtino kai kieno laukimo, 
kad Susirinkimo Tėvai pasida
lins i “poziciją“ ir “opoziciją“, 
į “reformistus" ir “tradiciona- 
listus", žodžiu — i dvi tarp sa
vęs kovojančias partijas. Olan
dijos primas kard. Alfrink šios 
sesijos pradžioje spaudos kon
ferencijoje Susirinkimą pavadi
no “kovos periodu, kada opozi
cijos yra aštresnės ir skirtin
gos nuomonės ryškiau susiker
ta". Tikrumoje sunku įžiūrėti 
toje “kovoje“, kas už ką ir su 
■kuo “kovoja”. Juk visiem rūpi 
vienas ir tas pats tikslas: Baž
nyčios gerovė ir tikinčiųjų sie
lų nauda. Jei debatus bet ku
riuo klausimu galima pavadin
ti “kova", tai po jų beveik vien
balsis sprendimas yra tikroji 
“taika".

(nukelia Į 2 psl.)
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Kas kaltas dėl paauglių gausėjančių nusikaltimų
Paauglių nusikaltimai auga, 

auga jų didieji kriminaliniai 
nusikaltimai, auga chuliganiz
mas, auga narkotikų vartoji
mas. Tai aliarmuojama Ameri
koje. Apie tai rašoma Sovietų 
spaudoje. “Chuliganas eina per 
miestą”'— skelbia spauda ir 
Lietuvoje.

Kas kaltas? Kokia to priežas
tis? Akademiniai autoritetai A- 
merikoje, nusikaltimų priežas
čių ieškodami, tuojau pat krei
pia akis į socialines, j visuome
nines sąlygas, kuriose auga 
tas jaunimas. Žydu laikraštis 
“Jewish Press” (rugpiūčio 27), 
kuris siekia paaiškinti ir duoti 
atsakymą skaitytojam žydam, 
nukreipia kaltinimą i tuos moks- 
lininkus-pedagogus, kurie pla
tina klaidingus auklėjimo ir gy- 
iiimo pagrindus klaidingu 
atsakymu Į klausimą: ar vaikas 
gimsta geras ar gimsta blogas.
Taigi: ar geras ar blogas?

Klausimas senas kaip nuodė
mė. “Naujas” i jį buvo tik at
sakymas. Aštuonioliktojo šimt
mečio J.J. Rousseau tada su
krėtė visus nauju skelbimu: 
“Viskas, kas išeina iš Kūrėjo 
rankų, yra tobula, ir viskas iš
sigimsta žmogaus rankose”. 
Šios “tiesos” nėra atsisakę ir 
dabar kai kurios moderniosios 
pedagoginės sistemos. Akade
miniai autoritetai tad ir krei
pia akis į tas visuomenines, tas 
aplinkos Įtakas, kurias už vis
ką daro atsakingas. O apkaltin
ti aplinką lengva, nes “aplinko
je” niekas neatsako; aplinka 
negali būti patraukta nei Į teis
mą.

Prieš ši atsakymą ir stoja 
“Jewish Press”. Rašte “žydiš
kas žvilgsnis i jaunimo lavini
mą” sugretina “moderniųjų” 
pedagogų pažiūras ir jom prie
šingas žydiškos “etikos” pažiū
ras.

“Modernieji pedagogai —ra
šo laikraštis — išeina iš pažiū
ros. kad žmogus yra gimęs ge
ras ir kad jį gadina tik aplin
kybės. Tai visai priešinga pa
žiūra žydų pažiūrai — kad žmo
gus yra gimęs blogas ir kad jis 
gali būti pagerintas tik veikda
mas pats save ir veikiamas ki
tų”.”
Gerą apsaugoti, ar blogą tai
syti?

“Modernieji pedagogai prisi
ėmė nežydišką pažiūrą. Dėl to 
jie išsidirbo eilę taisyklių, kaip 
“gerą” vaikų sielą apsaugot 
nuo sugadinimo. Viena iš tai
syklių — neprieštarauti vaikui, 
jam netrukdyti. Jie pabrėžė, 
kaip žalingai veikia vaiką se
namadis būdas nuolat brautis 
į vaiko valią: nedaryk šio. ga
na to; negali daryti šio. už 
drausta daryti tai: nuodėmė 
tai, gėda”. Esą toks draudi
mas nuteikia vaiką prieš tė
vus, mokytojus ir bet koki au
toritetą.
. Šį “negatyvini” metodą mo
dernieji kai kurie pedagogai 
siūlo keisti metodu, kuriame 
mažiausia draudimo. Tėvai, mo-

Kaip tai aiškina žydam jų spauda

tina, kad “modernioji 'pedago
gija subankrutavo labai apgai
lėtinu būdu. Faktai podo, kad 
kaip tik tuose kraštuose, kur 
su vaikais elgiamasi griežtai, 
nusikaltėlių paauglių skaičius 
nedidelis. Amerikoje, kur vai
kam duota laisvė, paauglių nu
sikaltimai nepaprastai išplitę. 
Tai mūsų problema Nr. 1”.

“Negalima sakyti — tęsia lai
kraštis. — kad modernieji pe
dagogai nori prisipažinti klydę. 
Daugelis jų aiškina, kad mes 
dar per mažai davėm reikštis 
patiem vaikam. Esą dar per 
daug “tabu”, per daug draudi
mo .. .”

Tie. kurie pamato “moder
niosios” pedagogijos vaisių, tu
ri pripažinti ‘’’karčią tiesą, kad 
žmogus nėra gimęs geras. Grei
čiau jis ateina į pasauli kaip 
laukinis žvėris. Jei bus jam leis
ta eiti jo paties keliu, jis pasi
rinks kreivą kelią ... Jei tėvai 
•leisis kvailinami, vaikas ims 
juos išnaudoti be meilės ir dė
kingumo ...”

Psichoanalitikai — taiso ar ga
dina?

Metęs kaltinimą “modernie
siem” pedagogam, kad jie krei
vom pažiūrom prisideda prie 
vaikų gadinimo, kaltinimą pra
tęsia ir psichoanalitikam, į ku
riuos kreipiasi sugadinto cha
rakterio vaikai, kad juos patai
sytų. Esą: “būdingas faktas, 
kad psichoanalizė eina ranka 
rankon su klaidingais pedago
gais”. Esą daugelis psichoana
litikų savo pacientų sutrikimo 
priežastį perkelia tėvam. Pada
ro išvadą, kad jų pacientai su
trikę, nes jų tėvai juos atstū
mę. Tokiu būdu psichoanaliti
kai nuteikia vaikus prieš tėvus.

Dar toliau laikraštis tvirtina: 
Freudo Edipo kompleksą jie iš
siaiškina klaidingai kaip pag
rindą didinti prarajai tarp tė
vų ir vaikų. “Milijonai Ameri
kos jaunimo, kuris namuose 
turi viską, ko tik galima norė
ti; kuris turi galimybes, nepa
žintas ankstesnių generacijų. 
— slampinėja su baisiais nea

pykantos jausmais prieš savo 
tėvus. Per eilę paskutinių metų 
visai įprasta išgirsti: ‘Aš neken
čiu savo motinos” ... Visa tai 
yra klaidingos pedagogikos, 
klaidingos psichoanalizės vai
sius”, sprendžia laikraštis.

Paauglių nusikaltimo viena 
iš priežasčių laikraštis laiko 
faktą, kad tarp tėvų ir vaikų 
nebeliko tam tikro atstumo, ku
riame kyla vaikų pagarba tė
vam. Pastangos, kad tėvai vai
kam tebūtų draugai, teduoda ki
tą rezultatą: vaikai išmoksta į 
tėvus žiūrėti kaip į pavyzdį, ku
ris pratina pačius vaikus nesi
gėdyti savo elgesio — juk ir 
tėvai taip ar panašiai darė ar 
daro. *
Žydiška išvada:

Grįžta laikraštis prie tos pa
čios idėjos, nuo kurios buvo 
pradėjęs ir kuri, sako, jau pa
stebima visos Amerikos: “Ame
rika grįžta prie paprasčiausios 
tiesos, kad vaikas netaps geras 
savaime, sava iniciatyva. Jis 
toks turi būti treniruojamas,

mokomas. Parodyk jam kelią ir 
sustabdyk nuo pikto... Jei nie
ko nebus daroma, kad jis būtų 
geresnis, su metais jis darysis 
vis blogesnis ir blogesnis. Tai 
liūdna tiesa, betgi tai yra tie
sa”.

— Informaciją apie jaunimo nu
sikaltimų priežastis šioje vieto
je tenka palikti be išvados. 
Keistas tik atrodo faktas, kad 
akademiniai autoritetai, kalbė
dami visiem, skelbia pirmos rū
šies pažiūras; laikraštis, kalbė
damas skaitytojam žydam, pir
mąją pažiūrą atmeta ir skelbia 
antrąją—“žydišką pažiūrą”.

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

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
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.

AMŽINASIS MIESTAS VĖL PARAUDO ...
(atkelta iš 1 p si.)

UŽ SESIJOS SIENŲ
Tačiau vidaus Bažnyčios gy

venimo atmosfera dabar yra 
jau kitokia, negu pvz. susiren
kant į pirmąją Susirinkimo se
siją. Kai kurių vyskupų veiduo
se matyti tam tikro susirūpini
mo: jie paliko savo vyskupijose 
naujus vėjus, netiesiogai su
keltus Susirinkimo atmosferos. 
Nors Susirinkimo darbai, pa
gal statutą, turėjo liktis slapti, 
tačiau dėl Susirinkimo daly
vių gausumo (jame dalyvauja 
ne tik balsuojantieji vyskupai, 
bet dar ir ekspertai, stebėtojai, 
auditoriai, dalyviai, svečiai) pa
slaptis išlaikyti buvo 'neįmano
ma. Į viešumą išėjusios, dažnai 
neatsakingos pasaulinės spau
dos išpūstos žinios kai kuriem 
katalikam, o pač jauniesiem 
kunigam, sudarė įspūdžio, kad 
aukščiausioje Bažnyčios insti
tucijoje — visuotiniame Susi
rinkime — viskas pastatyta po 
klausimo ženklu. Mestas šūkis 
— Bažnyčia turi reformuotis, 
prisitaikyti prie šių laikų pa
saulio — kai kieno buvo su
prastas per plačiai, radikaliai. 
Pvz. labai moderuotas Susirin
kimo sprendimas apie liturgi
ją daugelio buvo suprastas, 
kaip iki šiol buvusių kulto for
mų panaikinimas, atmetimas ir 
įvedimas naujų, neįprastų, ne
suprantamų eiliniam katalikui, 
kuris su pagrindu kelia klausi
mą: kodėl visa, kas per šimtme
čius Bažnyčioje buvo gera, 
gražu, prasminga, ko dvasiškija 
taip uoliai mokė, šiandien jau 
negera, nenaudinga, negražu ? 
Argi Bažnyčia per 2000 metų 
klydo ir tik dabar apsižiūrėjo

atsižvelgiant į vietos sąlygas ir 
reikalą, buvo suprasti kaip pri
valomi (leidus mišiose vartoti 
vietos kalbą, kai kur net už
drausta laikyti mišias lotyniš
kai). Kadangi naujovės liturgi
joje ir bendrai kulte kai kur 
imta labai uoliai žmonėm teik
ti. nepaisant jų nusistatymo, 
savaime kilo reakcija. Juk ti
kintieji niekad nereikalavo pvz. 
altoriaus vietoje pastatyti pa
prastą stalą, Komuniją dalyti 
abiem pavidalais. Iš to kai ku
riuose kraštuose tikinčiųjų tar
pe susidarė dvi partijos:^ už ir 
prieš naujoves liturgiįoję. Tra
dicijos šalininkai netgi' ėmė 
veikti organizuotai: Amerikoje 
kun. DePaw įkurtas katalikų 
tradicionalistų sąjūdis. Europo
je panaši organizacija “Vox” , 
Anglijoje “Latin Mass Socie 
ty”.

Susirinkimui pabrėžus pasau- 
•liečių rolę, svarbą, svorį ir žodį 
•Bažnyčios gyvenime, o uoliem 
šios minties komentatoriam 
ėmus kalbėti tikintiesim pasau
liečiam, kad štai dabar jūs esa
te “kunigai, karaliai ir prana
šai”, kai kur pasauliečiai tiek 
isidrasino kelti savo baisa, kad 
per jį jau negirdėti vyskupų 
raminančio ir įspėjančio žodžio.

Atsirado ir garsaus vardo te
ologų. kurie, tur būt, norėdami 
būti “neatsilikę” nuo laiko dva
sios. norėdami būti ‘ ‘moder
nūs”, ėmė kalbėti “nauja” kal
ba, keisdami net dogmų tradici
nes formules. Tai pasireiškė 
ypačiai Olandijoje, pvz. Kris
taus realaus buvimo Eucharis
tijoje klausimu. Kadangi “nau
jąją” doktriną tuoj sekė prak

tika, tai susilaukta tokių daly
kų, kaip privatinių mišių nu
vertinimo (tikrosios mišios tik 
“bendruomeninės”, kuriose da
lyvauja tikintieji), Švč. Sakra
mento garbinimo sumenkėjimo 
(konsekruotos ostijos pakištos 
po altoriaus stalu, ar paslėptos 
kur nuošaliai) ir pan. Prieita 
net prie tokių dalykų: pasako
jama, kad Olandijoje tikintie
ji iš kunigo per pamokslą iš
girdę “naują” aiškinimą apie 
Eucharistijos paslaptį, pareika
lavę, kad tas kunigas raštu pa
reikštų, jog jis tikįs į Kristaus 
buvimą švč.-j^akramente; kitaip 
jie neisią į jb laikomas Mišias.. 
Lygiai tikintiesiem nesupranta
mas tasai bažnvčiu ‘ ‘išvalv - 
mas’ ’ nuo altorių, paveikslų, 
statulų (dažhai jų iš meilės 
bažnyčiai suaukotų), tradicinių 
giesmių ir giedojimų (ypačiai 
gregorioniškojo) panaikinimas, 
kai visa tai dar neseniai anks
tesnių popiežių buvo giriama, 
raginama palaikyti, pamilti, 
praktikuoti. Visa tai sukėlė ti
kintiems tam tikro kartumo, a- 
buojumo, pasyvumo. Juk, ro
dos. ne to siekta įvedant 'kai 
kurias reformas liturgijoje ar 
šiaip Bažnyčios gyvenime.
POPIEŽIAUS ĮSPĖJIMAS

Be abejonės, šie dalykai bu
vo žinomi popiežiui. Jį pasiekė 
tikinčiųjų balsai. Ir. štai visai 
neseniai, prieš pat Susirinkimo 
sesijos pradžią, pasirodo Pau
liaus VI enciklika “Mysterium 
Fidei”, kurioje popiežius išdės
to tradicinį Bažnyčios mokslą 
apie Eucharistiją, jos kultą ir 
pasmerkia visas su tradiciniu 
Bažnyčios mokslu nesutaiko-

mas naujoves. Tuo būdu popie
žius išstojo kaip neklaidingas 
Bažnyčios-Mokytojas ir parodė, 
kad visos naujovės nėra nei 
Susirinkimo norėtos nei vys
kupų valia įvestinos, jei jos pa
neigia .tradicinį Bažnyčios 
mokslą ir jos amžiais vartotą 
praktiką. Laukiama, kad popie
žius pasisakys ir dėl kitų sri
čių naujovių ir karštus jų šali
ninkus atves į tinkamą kelią.

Naujoji pop. Pauliaus VI en
ciklika. be abejonės, ne vieną 
Susirinkimo Tėvą, atvykusį už
baigti Susirinkimo, privers su
simąstyti ir apsigalvoti, ar ne
buvo perdaug su reformomis 
pasiskubinta, ar ne per toli su 
jomis nueita, ar jos iš tikrųjų 
buvo reikalingos. Todėl ir Susi
rinkimo darbuose bei sprendi
muose ne vienas bus žymiai at
sargesnis. iš praktikos jau pa
tyręs, kokios kartais nelauktos 
išvados gaunasi iš Susirinkimo 
darbų pervertinimo ir kartais 
klaidingo supratimo bei aiški
nimo.

Būtų neteisinga už visą tą 
fermentaciją, kuri kilo tikinčių
jų tarpe kaltinti Susirinkimą ir 
jo norą “atverti” Bažnyčią nau
jiesiem laikam, čia kalti tie, 
kurie nuėjo per tolį vykdydami 
“aggiornamento” ir viską ban
dė pateisinti pastoraciniais su
metimais. Lygiai būtų netikslu 
visa tai aiškinti Bažnyčios “gy
vastingumu”, jos vitališkumu, 
su iš to sekančiais “prasiverži
mais”, būtinais kiekviename at
sinaujinime. Priežastys yra kur 
kitur, ir čia ne vieta prie jų 
apsistoti. Viena aišku, kad tas 
subruzdimas, kuris pasireiškė 
Bažnyčios dvasiniame ir mora
liniame gyvenime, yra nesude
rinamas su atsargiais, apgalvo
tais, gerai išdiskutuotais Susi
rinkimo sprendimais. Reikia ti
kėtis, kad “rerum novarum cu- 
piditas” (naujovių aistra) pama
žu aprims, nes Bažnyčia stovi 
ant Uolos. į kurią turės sudužti 
perdaug įsisiūbavusios naujo
viškumo, dažnai nekontroliuo
jamos bangos. Šią viltį žadina 
naujoji popiežiaus enciklika. 
Neklaidingas Bažnyčios Moky
tojas, kuriam pavesta stiprinti 
savo brolius, apsaugos nuo 
pavojingų reiškinių, atsiradusių 
iš klaidingo naujovių suprati
mo. Dr. J. Sav.
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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 ši skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas!

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

kytojai turį būti vaiko draugai, 
žaidimo ir interesų bendrinin
kai.

Ar su tuo sutinka žydiškoji 
pažiūra”? — Nė. Laikraštis tvir-

dariusi klaidą? Deja. į šiuos 
klausimus negaunama pakanka
mo atsakymo.

Kai kurie nauji dalykai, Su
sirinkimo sprendime tik leisti,

Norite "eros meniškos fotografijos — o ~ J
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
trauka: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood. Brooklyn, N. Y.

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N. Y.

Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer š
iŠ?KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. |

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė | TRAKŲ PILIS, M. Žukauskienės paveikslas. Sj paveikslą galima laimėti pasaulinėje parodoje, (žiur. 7

Psl>. ____ _ --------------

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

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

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

. 9

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002 j
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Sovietuose gerbiami kolaborantai
Sovietinis rašytojas Antanas 

Drilinga rašo: “Visur mus suti
ko su didžiausia Šiluma, su gi
liausia pagarba lietuvių litera
tūrai. Cistyje Prudy gyvenvie
tėje, prie Donelaičio paminkli
nio akmens. Nesterovo rajono 
ikomjau.nimo komiteto pirma
sis sekretorius V. Konovalovas 
pasakė:

— Mes branginame šią Kali
ningrado žemės pėdą, kuri iš
augino lietuvių literatūros ąžuo
lą ir mūsų visų Tarybinių žmo
nių pasididžiavimą — Kristijo
ną Donelaiti. Tegul nevysta čia 
gyvos gėlės, tegul gyvena jo 
atminimas ir jo kūryba mūsų 
širdyse’’. (Literatūra ir Menas. 
Sovietinių rašytojų savaitraštis, 
š.m. birželio mėn. 19 d.).

—o—
Šioje žinutėje minimos vieto

vės yra prūsų ir lietuvių žemė
je ir jos neatpažinamai surusin
tos. Karaliaučius 1945 pavadin
tas Kaliningradu pagerbti Mi
chailui Kalininui, Aukščiausio 
Sovietų Prezidiumo pirmininkui 
arba Sovietų Sąjungos prezi
dentui (1938-1946). 0 jis buvo 
vienas iš pačių stambiųjų hitle- 
rk'.čs Vokietijos kolaborantu, 
apgaudinėjęs vakarų demokra
tines valstybes slaptai sudary
damas ir patvirtindamas Sovie
tų Sąjungos ir Hitlerio sutarti, 
pastūmusią visa Europą ir visą 
pasauli i antrą pasaulini kru
viną karą.

Karą pradėjus, raudonoji ar
mija iš pasalų smogė užpultai 
Lenkijai ir ją su kolaborantu 
Hitleriu pasidalijo. Kalininas į- 
vykdęs ir Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos okupavimą ir žmonių 
deportacijas. Iš bendradarbio 
Hitlerio dar pirkęs lietuvišką 
Suvalkų trikampi, ir žemę ir 
žmones, už 7.5 mil. aukso do
lerių (Lietuva, politikos žurna
las. 1954 Nr. 6).

IKituose demokratiniuose 
kraštuose tokie hitlerinės Vo
kietijos kolaborantai teisiami

• Business Office GL 2-2923

ir baudžiami, o Sovietų Sąjun
goje, sovietinėje diktatūroje, 
tokie Hitlerio kolaborantai pa
gerbiami ir jų vardais dar pa
vadinamos lietuviškos vietovės, 
kad primintų komunistų ir hit
lerinių fašistų “medaus mėne
si”.

Stalupėnai, kur poetas Kris
tijonas Donelaitis pradėjo auk
lėtojo darbą, baigęs mokslus 
Karaliaučiuje, pavadinti ruso 
Nesterovo vardu.

Tolminkiemis, kur poetas 
Kristijonas Donelaitis apie 40 
metų gyveno, kūrė ir mirė, turi 
“Cistyje Prudy“ vardą. Tekia 
vietovė — Cistyje Prudy —yra 
kažkur apie Maskvą ir, pagal 
sena padavimą, ten velniai pe
ri savo vaikus. Ir dabar čia pe
rimi konovalovai ir jų vaikai 
kovoti prieš Dievą ir lietuvių 
tautą.

—o—
Kristijonas Donelaitis, lietu

vių pasaulinės literatūros paži
ba. įžvaliai išpranašavo rusus 
konovalcvus. apžergusius bedie- 
vvbe. ir komunizmą, hitlerinin
kų kolaborantą, paneigusį Die
vą ir nešanti baisią vergiją i 
Lietuva. K. Donelaičio “Metuo
se“ skaitome:

Diksas. ans žioplys, mieste 
didiai pasipūtęs

Ir su'rūbais blizgančiais kas
dien išsirėdęs,

Nei dievaitis koks tarp durų 
skiauturę rodo;

O kad kartais mes jo glūpą 
girdime kalbą.

Tai ir būrs tur spjaudyt ir 
didiai nusidyvit.

Ypač, kad apiakėlis toks nie- 
niekina Dievą“. (Kr. Done

laitis, Metai. 1956 m.. Vilnius. 
14 ps’l.)

Rusų komunistai, hitlerinių 
fašistų kolaborantai šių eilučių 
neišmesdami iš “Metų”, prisi
pažįsta. kad čia kalbama apie 
juos — konovalovus.

J. Smilga 

Pasaulinė spauda įvertino po
piežiaus pasisakymą katakom
bose apie persekiojamą Bažny
čią kaip ryškų, nedviprasmiš
ką, bekcmrc mišinį komuniz
mo r’*-merkimą. Pop. Paulius 
VI aiškiai įvertino, kas yra ma
terialistinis ateizmas, kekie jo 
santykiai su religija, Bažny
čia. Objektyvi spauda popie
žiaus žodžius įvertino kaip įs
pėjimą laisvajam pasauliui, kur 
galima nueiti ir ko susilaukti 
besileidžiant į visokius su ko
munistais “pokalbius”, darant 
nuolaidas, neva kovojant su ko
munizmu tik žodžiais, o nero
dant rimtos rezistencijos visur, 
kur tik komunizmas bando įsi
brauti.

MASKVOS ŽODŽIAI

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
Maskva tuojau reagavo į popie
žiaus kalbą ir jo ramius, tačiau 
taiklius, žodžius, pasakytus ka
takombose. Sekančią dieną ži
nių agentūra “Tass” perdavė 
aštrų A. Krasikcvo komentarą. 
Krasikovas, pabrėžęs, kad po
piežiaus kalba esanti "tradici
nė paties aršiausiojo šaltojo ka
ro periedo" ir pavadinęs kata
likų Bažnyčios Galvos toną 
“kraštutinai įžeidžiančiu naują
sias socialistines valstybes’ ’, 
bandė pravesti paralelę tarp 
pcp. Pauliaus VI ir Jono XXIII. 
kuris, kaip Krasikovas tvirtina, 
“norėjęs užmegsti bendradar
biavimą tarp visų geros valios 
žmonių, nepaisydamas jų poli
tinių ar religinių įsitikinimų“. 
Ant galo Maskvos agentūra 
tvirtina, kad pcp. Paulius VI 

VIA APPIA, — viena iš seniausių Romos gatvių.

kalba “skamba, kaip iššūkis“ ir 
baigia: “Jau ne kartą matėme, 
kaip sužlugo skelbiami kryžiaus 
karai prieš socializmą. Naujas 
kryžiaus karas neatneš katali
kų Bažnyčiai nei garbės, nei 
pergalės“.

POPIEŽIAUS PAPILDOMI 
ŽODŽIAI

Nepaisant Maskvos reakcijos 
ir koliojimosi. popiežius, atida
rydamas Vatikano II Susirinki
mo ketvirtąją sesiją, vėl pasisa
kė apie persekiojamą Bažnyčią. 
Pabrėžęs, kad Susirinkimo dar
bai ir sprendimai turį būti nu
spalvinti meile Dievui, Bažny
čiai, žmonijai ir atskiram žmo
gui ir kad toji antgamtinė mei
lė turinti apimti visus šių die
nų žmonės, 'kur jie bebūtų, ko
kie jie bebūtų, popiežius pasa
kė:

“Šioje vietoje 'kaip tik atei
na mintis, kuri atrodo yra 
prieštaraujanti šiam švelniam 
ir stipriam mūsų krikščioniškos 
ir žmogiškos simpatijos spindu
liavimui’ į kiekvieną asmenį, 
kiekviena šios žemės tautą. Iš 
karčios ir kasdieninės patir
ties žinome, kad ir meilė, gal 
būt dėl to. kad meilė, sutinka 
abeūngumą, pasipriešinimą, pa
nieką ir prie’šingumą. Jckia 
drama, jc'kia tragedija nebuvo 
panaši į Kristaus auką, kurią 
Jis dėl savosios meilės neribo
tumo ir dėl kitų priešingumo, 
turėjo sudėti ant 'kryžiaus. Daž
nai menas mylėti virsta menu 
kentėti. Tašo ir Bažnyčioje: ar
gi ga’i ji. bijodamasi rizikos ir 
pasitaikančių sunkenybių, atsi
sakyti savo meilės misijos?

Klausykite, ką sako šv. Pau
lius: “Tai kas gi atskirs mus 
nuo Kristaus meilės? (Rom. 8, 
35) ir pris’minkite visą eilę sun
kenybių, kurias Apaštalas, jų 
nepaisydamas, išvardina, tvir
tindamas, kad nuo meilės nie
kas negali, niekas neprivalo at
skirti. štai, šis Susirinkimas 
nuolankiai prašo Viešpaties ma
lonės. kad būtų vertas turėti 
džiaugsmo, kaip ir pirmieji a- 
paštalai (žiūr. Apd. 4, 14). kad 
pakeltų įžeidimus dėl Kristaus 
vardo. Iki šiol tebėra didelis ir 
sunkus šio ramybę skelbiančio 
Susirinkimo įžeidimas: nemažai 
tų, kurie turėjo sėdėti čia su 
jumis, garbingieji broliai, neat
siliepė į Mūsų pakvietimą, nes 
jie buvo neteisėtai sukliudyti 
čionai atvykti. Tai rodo, kad 
iki šiol tebesitęsia sunkus ir 
skaudus prispaudimas, kuriuo 
kai kuriuose kraštuose slegia
ma ikatalikų Bažnyčia su apgal
votu tikslu ją užsmaugti ir su
naikinti. Mūsų siela prisipildo 
kartumo visa tai svarstant. Tai 
rodo, kaip pasaulis dar yra toli 
nuo tiesos, teisingumo, laisvės 
ir meilės t.y. tikrosios taikos, 
tariant Mūsų garbingo pirma- 
tako Jono XXIII žodžiais (žlūr. 
encikliką “Pacem in terris“).

Tačiau, ištikimi šio Susirinki
mo dvasiai, mes atsakome dvi
gubu meilės aktu, kurių vienas 
skirtas mūsų broliams suspau
dime. Dievo angelai tepraneša 
jiem, kad mes juos sveikiname, 
juos visuomet savo širdyje ir 
mintyse turime, juos karštai 
mylime. Teesie jiems paguoda 
žinoti, kad jų kančios ir jų pa-

VAIZDAS Romos miestą pro imperatoriaus Tito arką.

vyzdys yra Dievo Bažnyčios 
garbė. Tad tesistengia tą mei
lės ryši, 'kuriuo yra sujungti su 
visa Bažnyčia, neužlieti savo a- 
šaromis. bet stiprinti viltimi.

Antrą meilės ženklą norime 
skirti tiems, kurie Kristų ir jo 
Bažnyčią persekioja ir Dievo 
garbintojus visokiais būdais 
kankina; ir jiems rodome nuo
lankią ir amžiną meilę, kuria 
dieviškasis Mokytojas įsakė: 
“Mylėkite savo neprietelius . . . 
melskitės už persekiojančius ir 
šmeižiančius jus” (Mat. 5. 44). 
Šis susirinkimas tikriausiai bus 
tvirtas ir aiškus doktrinos plot
mėje, tačiau tuos, kurie aklu 
antireliginiu nusiteikimu ir an- 
tibažnytiniu nepateisinamu už
sispyrimu tiek daug skausmo 
daro Bažnyčiai, vietoj juos pa
smerkti. redys gerumo ir ramy
bės jausmų ir melsis, taip, ir 
melsis, vis su meile, kad Die
vas ir jiems parėdytų gailestin
gumo. kurio sau prašome. Vie
na tik meilė vra tikroji visų nu
galėtoja“’

šias eilutes rašant, dar nebu
vo žinoma Maskvos reakciją i 
popiežiaus vėl pakartotą perse

kiojamos Bažnyčios priminimą 
visiems Susirinkimo tėvams. Be 
abejonės, Pauliaus VI meilės 
žodžiai bus sutikti vien tik nea- 
pxka.itos ir šmeižto pilnais 
plūdimais. Pagal komunizmo 
“moralę” tikinčiuosius galima 
persekioti, smaugti, tačiau nie
kas apie tai negali tarti tiesos 
žodžio ir tą elgesį pavadinti tik
ruoju vardu. Dr. V. Mar.

MASKVA DĖL SANTYKIŲ SU 
AMERIKA

Partijos šefas Brežnevas rug
sėjo 29 kalbėjo centro komite
te, kad normalių santykių su 
Amerika negali būti, kol Ameri 
ka nesitraukia iš Vietnamo, kol 
“vykdo agresiją prieš sociali
nius kraštus ir 'kišasi į kitų vi
daus reikalus’ ’. Su Anglija 
santykiai sustingę, kol ang
lai remia Ameriką. Su Vokieti
ja “pasilieka blogi“. Su Prancū
zija “šiuo metu numatomi ne
blogi”.

— Kom. Kinijos prezidentas 
viešai skelbė: Sovietai “mirti
nai bijo Jungtinių Valstybių ir 
slapta mėgina sugundyti Viet
namo 'komunistus, kad mestų 
.kovoję P. Vietname“.
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premiją

(18)
Ties šermukšniu ji įžengė į ežią ir dar pro raides ma

tė. Taip, galėjai tiesti ranką į uogas, net nežiūrėdamas, 
nes jos švietė pro knygą, kaip kibirkštys. Ji ištiesė ran
ką ir kitoje nuleido žemyn knygą. Taip pasiliko ir ne
begalėjo 'pajudėti. O, kiek čia buvo krūmų, žeminėlių 
krūmų, išsikerojusių tarytum maži medeliai, visi švietė 
uogmis. gi aplinkui jas, kaip kokiu geležiniu lanku, kaip • 
daržo tvora, buvo apsupus gyvatė. Ji buvo miegojusi sau 
Įėję ir dabar pabudinta. Kai taip esi pasilenkęs ir nesi 
labai didelis jos galva buvo netoli. Ir — gyvatė žiūrėjo.

Nebuvo lengva pasijudinti, juto mergytė ir nežinojo 
kodėl. Tačiau ji pasitraukė žingsnį atgal, labai lėtai, 
labai tyliai. Ji nebuvo rami, nes jos rankos virpėjo, ji 
visa drebėjo, ir ji matė, kaip iš po jos pažasties iškrito 
duona. Ji stačiai matė, kaip puola, lyg žemės grumstas, 
ir negalėjo sulaikyti. Duona nukrito truputį atokiau, 
bet vis tiek prieš pat gyvatės galvą. Ant tos plutos pa
linko kerelis žemuogių, uogos sugulė ant jos, penkios 
uogos — suskaitė — labai išsirpusios ir didelės.

Šventa duona, kurios negalėjai numesti į purvyną, 
nors ji būtų susenus ir supelijus, kurią reikėjo naudin
gai sunaudoti gyvuliam, arba jeigu ir taip netiko — tai 
įmesti į gerą namų ugnelę. Duona, kuri buvo pabučiuo
jama, jei buvai netyčia numetęs ant aslos. Duona, kuri 
dabar buvo išnešta iš namų ne laiku, nesiklausus, slapčia 
— ir numesta.

Ji bėgo, ji bėgo, kaip nebėga žmogus. Tačiau tai buvo 
po to. kai ji pasilenkė ir prieš pat šliaužlio kramę stvėrė 
duonos plutą.

Niekuomet, niekuomet, kad ir daugeliui metų praėjus, 
ji nepajėgė prisiminti to. kad nedrebėtų: kaip aš galė
jau tada! Dėl kąsnelio duonos, kuri paskui vis tiek buvo 
tiktai sudeginta! Ir ji visada iš naujo regėjo, kaip ji bė
go. bet kaip jai bėgant atrodė, jog tebestovi vietoje, ne 
— guli įgelta, o šalimais ramiai guli pluta ir sirpsta 
žemuogės, o gyvatė jau bus nušliaužusi sau, nesupras
dama, kad nukirto mergytę, vienintelį vaiką namams.

Ji bėgo, ir šunes vijosi, iškorę liežuvius. Jie nieko 
nesusigaudė kodėl — ir gerai, paskui ji galvojo — jeigu 
jie būtų pamatę tą bjaurvbę. tikrai būtų puolę, ir gal ku
ris būtų kritęs.

Jos batelius, nežinia kaip nusekusios nuo kojų, pa
vakare kažkuris namiškis surankiojo, ir Oscar Wilde 
knygą atnešė apdulkėjusią ir vėjo nusklaidytą, gi že
muogės buvo taip išsibarsčiusios, jog ir klausinėjami 
niekas jų nematė. Gi raudonoji skardinėlė, kuri į uoga
vimų keliones keliavo labai tvirtai prilipus prie jos pirš
to, kai tuščia — ne. nė jos nebuvo.

Tiktai ji atsinešė rankose žiauberę duonos. Ne vieno
je rankoje — abiejose. Taip ir bėgo laikydama prieš 
save. Tokią pamatė ją namiškiai, kai atidarė duris, nes 
į jas atsimušė ji 'kakta, nepajėgdama atidaryti pati.

Ar praėjo ir tavo alkis, ar prapuolė? Bet, sakai, mes 
niko kito negalime, kaip tiktai eiti toliau, pirmyn. Mes 
būsim pasotinti, kai mus paims sutikę -pakelėje ir nuveš 
namo. Kai sutiks. Tiktai, jeigu mes gautume kur van
dens. Troškulys yra toks didelis, kad negali laukti.

Mes galėtume 'kur užeiti pas žmones pasiprašyti van
dens. matai, kaip jie tankiai gyvena prie Palangos ke
lio. Mes tikrai galėtume. Bet tu sakai, kad matai Šulinį? 
O, taip, ir nuo kelio toliau, ir namas atrodo negyvena
mas, namas, prie kurio šulinys stovi, mum nereikės nei 
varginti žmonių, nei būti klausinėjamiems, nei atsakinė- 
ti, jei kuris pažins mane.

Aš pažįstu namą! Jis tebestovi. Tai Vaivorų namas! 
Ne. ne laikas išlupinėjo langus su visais rėmais, duris su 
staktomis, ne lytus nurovė čerpes nuo stogo — ir viduje 
labai seniai krosnys be uždorių, nemačiusios ugnies. Ta
čiau, tik pagalvok, kaip tvirtai tebestovi namų kriauklai!

Jau mano atsiminime buvo taip, kaip dabar. Ir tada, 
žmonės atsimena, jaunasis Vaivoriukas buvo šeiminin
kas. gi namus statėsi jo senelis. \

Jis. matai, buvo gerokai prakutęs, jeigu jau anais lai
kais, sako, buvo stiklinės gonkos. nors jų mes nebepa- 
stebim. O jis buvo tiktai dailydė. Tačiau keks. Jam vis 
tiek kas dirbti, jeigu tiktai mokėjai pasakyt, ko nori. 
Jis mokėjo nuobliuoti, ar sudurti, ar sukalti — altorių, 
laikradžio ilgą spintą, verpelę. karietos šonkaulius ar 
linų mintuvus. Ir ratlankius, ir stebules, ir stipinus.

Aš matau, kad tu vėl netiki, tu juokiesi, kad man tik 
atrodo, jog mūsų miestelyje visi buvo tokie nagingi; kad 
tai tik pasigyrimas. Bet tikrai taip buvo. Be to. juk ne 
apie kiekvieną kalbu. Žinoma, aš neregėjau, bet žmonės 
atsimena ir vaikams pasako, ir tie palieka kitiems. Juk 
žinai, kad seniau jie buvo tokie supratingi visam kam. 
Manau, tas pats ir tavo krašte.

O, -tu dar stebies, kad taip viską kalbu, lyg būčiau 
buvus su kiekvienu ir permačius jų smegenis bei šir
dis. Stebies, kam sakau: jis galvojo, jis tarė. Bet juk 
žmonės viską žino. Ar esi girdėjęs kitaip pasakojant, 
nors tai dėjosi prieš šimtą metų? Jie žino ir neabejoja, 
nes jeigu imtų svarstyti, niekas nieko nekalbėtų —ar 
ne? — Ar nori klausytis, kaip buvo su Vaivorais?

Taigi, jis — meistras įsitaisė čia labai geroje vietoje, 
štai, tarp dviejų didžiųjų kelių — Kretingos ir Palangos. 
Aplenk, jeigu nori, ir neieškodamas rasi—aukso vieta 
amatininkui. Ir ko dailydei nepasistatyti namų? Ar jis 
nedirbo ir gerose sodybose, ir dvaruose, ir miesteliuo
se- prie statybų, pirmiau, kaip darbininkas, ir gizelis? 
Ar neprisižiūrėjo, jog stato trobas su aukštomis lubo
mis, su nemažais langais? Toksai pastatas būtų liudiji
mas, kad jis moka, būtų pagyrimas statytojui. Ir tokį 
sau padarė.

Ir taip jam vyko, kad prisipirko sau daržų keletą. Ma
tai, kad jis įsitaisė namus tarp abiejų didžiųjų gatvių, 
viduryje, kai kiti žmonės gyvena pritūpę pašaliuose ir 
tik daržais susiduria. Jis įsitaisė sodą ir daržų pačiai, 
kiek tik ji geidė. Ir taip plačiai, anot žmonių, gyveno, 
kad jei jo moteriškė norėjo susirieti su kaimyne dėl į- 
lėkusios vištos, turėjo šaukti, kol bus išgirsta. Ir vai

kai turėjo žargstyti per daugelį ežių, jeigu norėjo už- 
daržėmis nubėgti pas bičiulius. Gerai žmogus gyveno.

Bet jis tikėjosi, kad vaikai gyvens dar geriau. Jis kal
bėjo “va'kai”, tačiau teturėjo vieną, jeigu neskaityti 
mergelės. Bet ką reiškė tėvams duktė? Atėjus laikui ji 
pasitrauks pas savo vyrą, ir koks lieka pėdsakas, kad 
buvo? Bet sūnus! Sūnus bus šaunesnis meistras už tė
vą — vylėsi dailydė. Jis jau statys mūrus kitiems ir sau 
mūrinį taipgi — ir su br omu — yra vietos. Susidės pini
gą, tai galės iš abiejų gatvių išpirkti sklypus. Bus kaip 
dvaras miestelio viduryje. — galingai galvojo žmogus.

Gal dėl to sūnų pakrikštijo poniškai — Zigmantu. Ir 
gal dėl tų kalbų Zigme buvo keistas, dėl kalbų apie tur
tus ir pinigus, galima sakyti nuo pat krikšto. Tačiau 
motina dievagojosi, kad jos vaikas buvo apžavėtas.

Tai tada, kai jam buvo vienuolikti, jis jau daug mo
kėjo iš tėvo. Meistras jį pasiimdavo su savim, išvykda
mas darbams vasaromis. Tada statė pas baroną Rutzeną 
perkūno sudegintus tvartus. Žmonės pliauškė, kad sude
gino ne griausmas, o aitvarai, kitokios veislės, atvežti 
iš prūsų. Bet Vaivorui buvo vis tiek — kad tik būtų 
materijolas, darbininkai ir vieta kur.

Baronas visada turėjo svečių, o tą vasarą iš pačios 
papeklės — iš Vokietijos gilumos. Jie ūžė puotavo, me
džiojo ir nieko nedirbo. Ir kartą vienas toks liesas po
nas miške pametė piniginę — odos maišelį, kuriame ga
lėjai apčiuopti monetas. Tačiau Zigme, radęs, ne nepa
žiūrėjo į 'vidų. Jis suprato, kad tiktai ponai tegali takias 
turėti, ir atnešė į dvarą. Gi svečias, kuriam priklausė, 
už tą gerą davė jam aukso pinigą, išimtą iš tų rastinių.

Tai su šiuo auksiniu ir atėjo apžavai — tvirtino mo
tina: kas žino, kas tas per ponas ir jo pinigai buvo. 
Vis tiek, kad jis ir svečias pas baroną — toks pas tokį, 
negi veltui velniai pasirodo vokiečio pavidalo ir tiktai 
labai aptriušę, visiškai be grašio velnaičiai pasiverčia 
maskoliais. Zigme pats sakėsi — tvirtino motina, — jog 
tada, kai jo delne sušvito auksas,, tai tarytum įsidegė, 
taip spindėjo, ir atrodė, kad ne nuo saulės, bet pats 
iš savęs ir tarsi įsidegino į rankos odą: jis tada pagalvo
jęs, kad nieko malonesnio nėra laikęs savo saujoje.

(Bus daugiau)
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Gydytojai jautrūs lietuviškiem reikalam
Dr. Vaclovas Paprockas, ku

ris savo gydymo kabinetą turi 
netoli Darbininko redakcijos, 
Bushwick Ave., nuoširdžiai ir 
plačiai reiškiausi visuomeninė
je veikloje. Nors ir turi labai 
daug tiesioginio gydytojo dar
bo, bet visada suranda laiko ir 
lietuviškiem reikalam. Lanko 
jis lietuviškus susirinkimus, pa
rengimus, visuomeniniais klau
simais rašo mūsų spaudoje.

Rugsėjo 4-5 dalyvavo Detroi
te įvykusiame 'Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos suvažiavime. Norė
dami savo skaitytojus supažin
dinti su dabartine lietuvių gy
dytojų veikla ir jų profesiniais 
rūpesčiais, Darbininko redakci
ja dr. V. Paprookui .pateikė ke
letą klausimų. Kaip ir visąda, 
dr. V. Paprockas šiam reika
lui skyrė daug dėmesio ir įdo
miai atsakė į klausimus.

— Girdėjome, Jums teko bū
ti lietuviu gydytojų suvažiavi
me Detroite. Ar tokie suvažia
vimai reikalingi ir naudingi 
lietuviam profesionalam Ame
rikoje? Kai kas mano, kad gy
dytojam, inžinieriam naudinges
ni yra bendrieji Amerikos pro
fesionalų suvažiavimai.

Bendrieji Amerikos profesio
nalų kongresai negali jų atsto
ti. Visų pirma, tai viena iš ne
daugelio priemonių užmegsti 
ir palaikyti ryšius tarp kolegų 
(lietuvių gydytojų, juos pažinti 
ir konsoliduoti. Išeivio lietuvio 
gydytojo paskirtis reikalauja 
ne tiktai būti geru profesiona
lu, bet 'ir lietuviu-visuomeni- 
ninku, kovotoju už Lietuvos 
laisvę.

Be to, lietuvių gydytojų su
važiavimai vedami ištisai gim
tąja kalba. Dėstymas mokslinių 
minčių lietuviškai tobulina ir 
turtina kalbą ne tik prelegento, 
bet ir visos auditorijos. Pav., 
aš irgi sužinojau naują termi
ną: anglišką ‘slide’ lietuviškai 
reikia vadinti — skaidrė.

Ne, Amerikos profesionalų 
suvažiavimai negali atstoti tai, 
ko siekia ir vykdo Laisvojo Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
ga-

— Kas tame suvažiavime bu
vo naujo, palyginus su anks
čiau buvusiais? Ar buvo palies
ti visiem lietuviam rūpimieji 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvy
bės palaikymo bei ugdymo 
klausimai.

Juntama organizacinė pa
žanga. Visi moksliniai prane-

Kom pozi.tor ia us
DARIAUS LAPINSKO

KONCERTAS
spalio 10, sekmadieni

4:00 vai. popiet

Brooklyn© kolegijos
WALT WHITMAN AUDITORIJOJE 

Bedford Ave. ir Avenue H

Dalyvauja:
solistė
Aldona Stempužiene
pianistė
Aldona Kepai aite 
ir
Edw. Cerberio vadovaujamas
Filharmonijos 
orkestras

Diriguos kompozitorius
Darius Lapinskas

Bilietų kaina $5.00, $3.00 ir $2.00

Visus maloniai kviečia atsilankyti

Pasikalbėjimas su dr. V. Paprocku

DR. VACLOVAS PAPROCKAS, lietuvis gy
dytojas New Yorke, š.m. rugsėjo 29 sulaukė 
60 metų (nauju stilium spalio 12). Gimęs 
Asavytų kaime, Degučių vlsč., Zarasų apskr., 
1921 baigė Zarasų progimnaziją, 1927 Zara
sų mokytojų kursus, 1929 Simano Daukanto 
mokytojų seminariją Kaune. Įstojo į Vytau
to Didžiojo Universiteto medicinos fakultetą, 
gydytojo diplomą gavo 1936. Buvo sistemi
nės anatomijos instituto asistentu, vėliau 
universiteto chirurginės klinikos asistentu, 
Kauno sanatorijos ir vaikų klinikos konsul
tantu. Bolševikam okupuojant Lietuvą, pa
sitraukė į Austriją, kur buvo vyr. gydytoju. 
Į JAV atvyko 1947. Čia išlaikė nustatytus 
egzaminus 1951 vasario 2 ir atidarė savo ka
binetą. Yra vedęs Birutę Trainavičiūtę, dan
tų gydytoją; išaugino dukrą Kristiną ir sū
nų Vytautą.

Šimai buvo akademinio lygio, ir 
kiekvienas prelegentas užsire
komendavo kaip savo srities ži
novas.

Be to, dideli susidomėjimą 
sukėlė dr. Mildos Budrienės su 
ruošta “Gydytojų raštų ir me
dicinos leidinių” paroda, čia 
teko matyti ir susipažinti ne 
tik su Auszra. 1884, Varpu,— 
1890, Ūkininku, 1903, bet ir 
su tokiomis retenybėmis, kaip 
“Žinia ape Gidima Ligų Kūno 
ir Duszes” (išleistą Vilniuje 
1857 m.) bei dr. Jono Basa
navičiaus 1893 m. išleistą — 
“Medegą”, kuri yra lietuvių 
liaudies medicinos rinkinys.

Štai kaip mūsų senoliai gydy
davo alkoholikus:

"Girtuoklysta O. — alcoho- 
lismus chronicus. Gidymas: Im- 
pylus koki kruczką ar puskva- 
tierkę arielkos į kokį indą (uz- 
bonuką ar skleinyczią) reik, 
saulei nusileidus, nuneszt’ nie
kam nematant, į pievą ir pasta
tyt’ kur į žolės 'kupstą, kurį 
joks gyvulys ne ėda, reik palik
ti ten per visą naktį; priesz sau
lės tekėjimą nueit’ ir indelį bis- 
kį pakreipus intaszkyt į jį -ra
sos isz to žolės kupsto ir duot’ 
tos arielkos žmogui girtuokliui 
atsigerti (visą iszgert’), o dau
giau jis negers, ir. regėdamas 
kitus geriant, vems arba bėgs 
szalin nuo arielkos, nes ji jam 
smirdės”.

Viktoro Petravičiaus spalvo
tos grafikos kūrinių paroda ir 
Sofijos Petravičienės (ne gimi
nė pirmajam) keramikoš ekspo
natai teikė suvažiavimui meniš
ką atspalvį.

Nė vienas lietuvių gydyto
jų suvažiavimas neapsiėjo ne
palietęs ir panagrinėjęs Lietu
vos laisvinimo, lietuvybės pa- 
laikimo bei ugdymo klausimo.

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

'>'■ 'S :^;
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Nuotr. V. Matelio.

Detroito suvažiavimas šiuo at
žvilgiu buvo ytin našus.

Prof. dr. Vytauto Vardžio 
paskaita: “Šių dienų pavergto
ji Lietuva ir išeivija 1965 me
tais” buvo išklausyta su dideliu 
dėmesiu. Paskaita paremta ob
jektyviais daviniais ir gerai ar
gumentuota.

Be to, priimtos kelios rezo
liucijos, kuriose raginama 
vispusiškai remti š.m. New Yor
ke ruošiamą_manifestaciją, ska
tinama kovoti dėl lietuvybės 
išlaikymo, pasisakyta dėl san
tykių su okupuotos Lietuvos gy
dytojais ir pan. Kaip žinote, į- 
vairiem lietuviškiem darbam 
paremti buvo paskirta iš valdy
bos kasos 1,400 dol.

— Ar tiesa, kad lietuviai gy
dytojai taip apsikrovę darbu, 
kad tik auka tegali prisidėti 
prie visuomeninio darbo, gi at
vykti i susirinkimą, dalyvauti 
suvažiavime, kultūriniam pobū
vyje, minėjimuose neištenka 
laiko? Ar tai nėra tik individua
lus reikalas: kas nori, gali?

Esant man pačiam eskulapo 
pasekėjų gretose, sunku būti 
objektyviu vertintoju. Tačiau 
mano giliu įsitikinimu lietuviai 
gydytojai visuomeniniam dar
bui atiduoda labai didelę duok
lę. Nė viena tautinė organiza
cija. nė vienas didesnis judėji
mas neapsieina be mažesnio ar 
didesnio gydytojų skaičiaus pa
ramos ir aktyvaus dalyvavimo. 
Jie yra nė kiek nemažiau už ki
tus jautrūs lietuviškam reika
lui, ir visuomeniniame, kultūri
niame (ypač medicinos mokslo 
populiarizacijoje) bei lėšų tet
ikimo klausimu nuo kitų neatsi
lieka.

Tiesa, ir mūsų tarpe esama 
tokių ‘atžagareivių’, kuriem te
rūpi savas geras, savi siauri 
interesai. Juos, kaip ir nedide
lę dali lietuviškos išeivijos, su 
gailesčiu tenka nurašyti į nuos
tolius.

Tik tie, kuriems lietuviškos 
aspiracijos ’visiškai, nerūpi, sa
vo išsijungimą bando teisinti 
“laiko stoka”.

— Kaip žiūrėti i Medicare? 
Ar čia JAV dvieju rungtyniau
jančiu partijų politikos reika
las ar rimta paslauga senes- 
niem žmonėm? Kodėl AMA bu
vo taip susirūpinusi, kad tas į- 
statymas nepraeitu?

Nuo pat atvykimo į šį kraštą 
kaip buvau taip ir tebesu šali
ninkas visuotinio nemokamo 
gydymo. Klausimui iškylus, ne
retai įrodinėju savo, mano ma
nymu, suklaidintam pacientui 
jo pažiūrų netikslingumą. Se
kiau tuo klausimu polemiką ir 
mūsų lietuviškoje spaudoje. De
ja, tie kolegos, kurie rašė prieš 
socialinę mediciną, manęs neį
tikino. Anksčiau ar vėliau ateis 
tas laikas, kada ir šiame krašte 
bus įgyvendintas visų piliečių 
nemokamas gydymas. Medicare 
yra pirmas žingsnis į tai.

AMA argumentai, mano ma
nymu, per silpni. Vienas vie
nintelis motyvas, su kuriuo, 
vykdant įstatymą, tektų skaity
tis — tai gydytojų trūkumas, 
kuris juo toliau juo labiau bus 
jaučiamas. Mat, JAV parusi - 
mas vieno gydytojo kainuoja 
50,000 dol. Atsiminus, kad šian
dieną idealistų tiek daug nėra, 
ir jaunoji karta vadovaujasi 
daugiau praktiškais negu idea
listiniais pagrindais, tai gali 
neigiamai atsiliepti į paruoši
mą naujųjų gydytojų. Gydyto
jų darbas yra sunkus, atsakin
gas ir dažnai nedėkingas. Nei 
dieną nei naktį jie neturi poil
sio, todėl šių dienų išlepintą 
jaunuomene šį kilni profesiją 
nevilioja.

Iš pedagoginės praktikos

Ketverių metų Ritele mokosi skaityti
Ignas Malėnas, Cleveland, Ohio

Svarbiausias dalykas .norint 
išmokyti vaiką skaityti, reikia 
jį sudominti pačiu skaitymu. 
Tam gali tarnauti keletas daly
kų. kurie kelia jo smalsumą: 
matymas skaitančių tėvų, skai
tymas jam pačiam patrauklių ir 
įdomių gabaliunkų, pagyrimas

DARIAUS LAPINSKO MUZIKA

pasekti D. Lapinsko 
kūrybinį išsivystimą. 
rudenį jis atsidūrė

Dariaus Lapinsko kūrybinis 
talentas išryškėjo jau lankant 
jam Naujosios Anglijos konser
vatoriją Bostone. Violos kon
certe. kuris buvo atliktas 
1957. konservatorijos mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse. La
pinsko muzika padvelkė išskir
tinu originalumu. Neveltui jam 
buvo suteiktas Highest Honor 
laipsnis.

Sunku 
tolimesnį 
nes 1957
Vienoje, vėliau Stuttgarte. Ten 
jo kūryba susiformavo ir įgijo 
daugiau savistovumo. Tai ryš
kėja iš jo vieno iš pirmųjų kū
rinių fortepiono suitos “Nak
ties Sodai” palyginimo su pas
kutiniaisiais veikalais, kuriuo
se pastebimas aiškus stiliaus su
brendimas ir kryptis. Tik ga
vus naujų muzikinių idėjų, im
lumas privedė jauną kompozi
torių D. Lapinską prie tokio 
greito apsisprendimo kūrybi
niuose polėkiuose. Gal būt, jam 
neteks klaidžioti vingiuotuose 
muzikos labirintuose.

Aptariant D. Lapinsko muzi
ką. visų pirma, nežiūrint kom
plikuotų ritmų ir maišytų tak
tų, matosi paprastumas ir me
ninis natūralumas. Atrodo, jog 
jo muzikoje nieko nėra .pridėta 
per daug, todėl jo veikalų mu
zikinė eiga palyginamai leng
vai pasekama. Visur aišku, ką 
kompozitorius 'norėjo pasakyti.

Gal svarbiausi faktoriai La
pinsko muzikoje — tai rit
mas ir tam tikras melodijos vys
tymas. Tie du dalykai susipynę 
taip, jog daro muziką lyg mo
zaiką. Ilgesnės ir smulkesnės

baigusių Baltimorės Karaliaus Mindau- 
praėjusiais mokslo metais. Iš k. į d. 
Laima Diljonaitė, Ilona Noreikaitė; II
Dalia Diljonaitė, Danutė Drazdytė ir

3URYS jaunų lietuvaičių, 
go šeštadieninę mokyklą 
I eilėj: Ramunė Buivytė, 
silėj: Rasytė Griškėnaitė, 
Onutė Laskauskaitė. šiemet mokykla mokslo metus pradės spa-
,šo 2 dieną, 9 v. r. šv. Alfonso parapijos mokylos patalpose.

Nuotrauka Lietuvių Radijo Valandėlės

mokančių skaityti, teigiamas pa
sisakymas apie mokančius skai
tyti vaikus. Tai gali būti .kalba
ma jau prieš ketvirtuosius me
tus, kai vaikas norima skaity
mui parengti. O parengti vai
ką skaitymui jau reikia užgaidų 
tarpsnio metu (tarp 3-4).

frazės, muzikinės figūros bei 
ritmai, šen ir ten išbarstyti ins
trumentuose, būdingi jo stiliui. 
Tačiau tai, anaiptol, kaip daž
nai atsitinka tokioje mozaiko
je kūryboje, nekliudo D. Lapins
ko muzikos vientisumui. Nuotai
ka, ritmų panašumai, muzikos 
figūrų ir intervalų pasikartoji
mai sudaro idealų junginį. La
pinsko orkestrinių kūrinių ins- 
turmentacija lengva ir permato
ma. Jis vengia instrumentų ap
krovimo, juos vartoja saikiai, 
pasiekdamas Įvairuojančio spal
vingumo. Jei lietuvių liaudies 
dainų akompaniamente žaidžia 
smulkiomis muzikinėmis figū
romis, tai pav.. fortepi no kom 
certe girdisi ilgesnės melodi - 
nės linijos ir solidžiai išvystyta 
solo fortepiono partija, čia D. 
Lapinskas giliau pasineria savo 
muzikinėse idėjose.

Visa tai, be abejo, svarbu iš
girsti gyvame išpildyme pačioj 
koncerto eigoj. Tada išryškėja 
kompozitoriaus intencijos. Rei
kia nepaprastai Įvertinti ateiti
ninkų pastangas, kad sudarė 
taip sunkiai prieinamą šiame 
krašte progą pasireikšti lietu
vių jaunam ir talentingam kom
pozitoriui D. Lapinskui tokiu 
efektingu būdu. Gal toji pro
ga prakirs tą amžiną abejingu
mo sieną naujam mūsų muzi
kui, atvykusiam į šį kraštą.

Tikimės, gal atsiras asme
nų. nuo kurių priklauso Ameri
kos muzikinis .kultūros gyveni
mas. kurie nuoširdžiai susido
mės D. Lapinsko muzika ir teik
sis duoti tolimesnę eigą jo kū
rinių išpildymui šiame krašte. 
Mes linkime to jaunam muzi
kui ir džiaugsimės kiekvienu jo 
laimėjimu.

Jeronimas Kačinskas

UŽGAIDŲ METAS

Mano duktė Ritelė, kuri au
go knygą mėgstančioje šeimoje, 
susidomėjo skaitymu, būdama 
3 metų. Ji tuo metu ypač bu
vo pamėgusi žiūrėti spalvotus 
paveiksliukus. Ji gaudavo visa, 
kas man nebuvo reikalinga, o 
tos “nereikalingos literatūros” 
pasitaikydavo gana apsčiai. Mat, 
aš buvau mokytojas-direktorius, 
vyr. asistentas ir redaktorius, o 
žmona taip pat buvo mokytoja, 
tai Ritelei knygų nepritrūkda
vo. Buvo įpratinta jokių knygų 
neplėšyti, nes geri žmonės jų 
neplėšo, o skaito ir rašo, žino
ma, ne kiekvienam vaikui to
kios palankios sąlygos yra, bet 
pagal galimybes reikia jas reng
ti. pagal išgales gerinti.

Ritelė labiausiai mėgdavo žiū
rėti Didžiojo Brockhauso encik
lopedijos iliustracijas, kurias 
pirmą kartą aš pats parodyda
vau. Paskui ji pati išmoko že
mutinėje lentynoje jas susiras
ti ir niekam nieko nesakant ty
liai išliaužti į mano darbo kam
barį. išimti tomą iš lentynos ir 
atsisėdus ant grindų tyliai jį 
žiūrinėti. Tai ji mokėdavo pa
daryti taip tyliai, kad nesukel
tų mažiausio šnabždesio, nes 
galėjo būti pašaukta Agutės 
(tarnaitės) ir išsiųsta iš darbo 
kambario. Visą tą paslaptį vai
kas pajunta savisaugos instink
to dėka, nes puikiai numano, 
kad “prieš vėją nepapūsi”. Ta
čiau tai turi būti švelniai, bet 
kietai daroma ir visada vieno
dai, kad vaikui nė į galvą ne
ateitų, jog kitaip dar galima elg
tis. Aš buvau patenkintas, kad 
galiu ramiai skaityti, žinoda
mas, kad vaikas yra pilnoj tvar
koj, kol žmona nėra grįžusi iš 
mokyklos.

Kai Ritelė kartais pasisakyda
vo, kad ji taip pat jau norinti 
skaityti, tai su apgailestavimu 
jai sakydavau, kad ji esanti dar 
per maža, dar neturinti 4-rių 
metų, nes tik tokio amžiaus vai
kai gali mokytis. Būdama šito
kiose sąlygose, ji ypatingai lau
kė sukankant 4-rių metų. (Nors 
kai kurie amerikiečiai dabar 
jau siūlo pradėti mokyti raidžių 
10-12 mėn. vaikus—žiūr. Ladies 
Home Journal, May 1963). Ir 
dažnokai tuo raikalu mane šne
kino, bet aš nesidaviau peršne-

(nukelta ; 5 pel.)

New Yorko Ateitininkai

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

Yonkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad. 

iki 6 v. vak
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Šviesesnio rytojaus besiekiant
Senesnioji šio krašto lietuvių 

karta paliko būsimoms kartoms 
daug pastatytų mokyklų, ligo
nių, bažnyčių bei vienuolynų. 
Dabartinė karta paliks tautai ir 
jaunosioms kartoms, be kitko, 
puikiai išleistą Lietuvių encik
lopediją, kuria stebisi nevie
nas svetimtautis. Paliksime dar 
ir milijoninį Lietuvių Fondą, 
kuris už mus, mums mirus, tar
naus tautai.

Viena iš gražiųjų idėjų yra 
Lietuvių Fondo idėja. Kas gali 
būti gražesnio, kaip jungti vi
sus lietuvius vienam bendram 
tikslui lietuvybei 'palaikyti bei 
globoti ir lietuvių švietimui be 
kultūrai remti, kelti bei ugdyti,

Į Lietuvių Fondo eiles jau į- 
sijungė apie 750 patriotų lietu
vių su bendru 200.000 dol. Įna
šų suma. Kiekvienas lietuvis į- 
nešęs nemažiau kaip 100 dol., 
tampa LF nariu su sprendžia
muoju balsu svarstant fondo 
reikalus. Fondo pagrindini ka
pitalą sudaro narių įnašai bei 
aukos; jis yra neliečiamas. Tik 
kapitalo metiniais procentais 
yra remiama lietuvybė bei lie
tuvių švietimo ir kultūriniai 
reikalai.

Fondo vadovybė nori iki 
1968 vasario 16, t.y. iki 50 
metų- jubiliejinės Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo šven
tės, fondą pavaryti taip, kad 
jo narių eilėse kovojančių už 
šviesesni tautos rytojų būtų ne
be pulkas, o visa patriotų divi
zija.

Tiems mūsų dosniesiem ir ge
raširdžiam samariečiam pagerb
ti ir Įamžinti fondo vadovybė 
išleis puošnų reprezentaty- 
vinį LF vardyną, kuriame be 
bendrų žinių, liečiančių lietu
vių tautą bei jos 'kultūrą, bus 
vietos narių biografijoms bei 
jų nuotraukoms. Nebus pa
milsti ir mirusieji nariai. Įve

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ rytinio pakrašto suvažiavime Riverside. N. J, Raugų sodyboje. Prezidiu
me iš k. į d. V. Volertas, dr. K. Čeginskas, L. Dambriūnas.

DALIS LFB suvažiavimo dalyvių rugsėjo 25 Raugų sodyboje Riverside, N. J. Abi nuotraukos V. Maželio.

dama tradicija kiekvienais 
metais atitinkamomis pamaldo
mis prisiminti ir pagerbti juos.

Nelengva fondo organizavi
mo našta krenta ant talkinin
kų pečių. Kiekvienų metų pa
baigoje, o taip ipat ir vajų už
baigus jie bus atitinkamai pa
gerbti bei atžymėti.

Reikia tikėti, kad tą vieną mi
lijoną lietuvybei palaikyti bei 
globoti lietuviams nebus sun
ku suaukoti, nes nevienos pa
rapijų turtas siekia milijoną ir 
daugiau vertės, kuris buvo su
rinktas tik vienos parapijos ri
bose.

BALTIMORE ŽINIOS
Maldininku ekskursiją perei

tą sekmadienį i Mt. St. Mary’s 
kolegiją surengė prel. L. Men- 
delis ir jai vadovavo. Jis auko
jo mišias 11 vai. Liurdo gro
toje. Po pietų maldininkai ap
lankė šv. Juozapo kolegiją ir 
ten koplyčioje valandą meldėsi 
už taiką ir Amerikos karius 
Vietname. Šioje koplyčioje yra 
palaimintos Motinos Elizabeth 
Seton relikvijos. Maldininkai į 
Baltimore grižo vakare.

Lietuviu posto 154 naujos 
valdybos pristatymas buvo rug
sėjo 26 lietuvių svetainės di
džiojoje salėje. Dalyvavo mies
to ir valstybės legijono vadai. 
Lietuvių posto naują valdybą 
sudaro: vadas — Vaclovas Lau
kaitis, jo padėjėjas — Jonas 
J. Max, raštininkas Jonas Ste- 
fura, finansų raštininkas Jonas 
Bučnys, kapelionas kun. Anta
nas Dranginis, pašalpos šefas 
— Ernest Lizer, teisinis pata
rėjas — Nadas Rastenis, mar
šalka — Jonas Brandis, vėlia
vos nešėjai — Bronius Mali
nauskas, Vincas Lacs ir Leo
nas Kupriūnas.

Jurgis ir Ona Galkai spalio 3

Lietuvių Fondas yra visų lie
tuvių fondas. (z)

— Lietuviu Fondą stiprinda
mi ir aukodami po šimtinę, pa
darysime didelį istorinį darbą. 
Taip rašo LF valdybai Ant 
Skudzinskas iš Dorchesterio. 
Nestovėkite ir jūs nuošaliai. Į- 
sirašykite į LF nario eiles lie
tuvybei palaikyti ir lietuvių kul
tūrai kelti. Įsirašydamas Įamžin
si savo vardą per LF vardyną. 
Kreipkitės į LB apylinkės val
dybą. LF įgaliotinį arba tiesiai 
Į LF: 6643 So. Maplewood Chi
cago, Hl. 60629.

minės 25 metų vedybinio gyve
nimo sukakti. Dalyvaus 10 vai. 
iškilmingose mišiose, kurias au
kos prel. L. Mendelis. Jurgis 
Galkus pirmininkauja šv. Alfon
so parapijos didžiajam chorui ir 
pats eilę metų gieda tame cho
re. Jo žmona Ona dalyvauja į- 
vairiuose sodaliečių parengi
muose. Sukaktuviniai pietūs 
bus Eudowood Gardens.

Mindaugo ir Kęstučio pašai
pūnės draugijos savo metinį ba
lių rengia spalio 9 lietuvių sve
tainės didžiojoje salėje. Po va
karienės šckiai. Pradžia 7 v.v. 
Parengimo komitetui vadovau
ja Vincas Urbanas.

Kalėdojimas — metinis para- 
piečių lankymas — prasidės 
spalio 5. Iš sakyklos ir per lie
tuvišką radijo programą bus 
pranešta, kokie rajonai bus 
lankomi.

Kazimieras Daukantas staiga 
mirė rugsėjo 19. Velionis gimė 
ir augo Baltimorėje. Gedulin
gos mišios už jo vėlę buvo šv. 
Alfonso bažnyčioje rugsėjo 22. 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko nuliūdusi motina 
Ona ir brolis Albertas.

darbininkas

V. SIDZIKAUSKAS, Vliko pirmininkas, rugsėjo 26 scaitė paskaitą Philadelphijos lietuvių visuomenei. De
šinėje prel. J. Končius. Nuotr. V. Maželio.

DVIDEŠIMT SENELIŲ NEBEIŠEINA IŠ KAMBARIO
Pati stipriausioji lietuvių gru

pė vakarų Vokietijoje yra Mem- 
mingene. Miesto vadovybė, fe- 
deralinei valdžiai padedant, nu-

Sofija Varnauskienė, senos 
kartos lietuvė, mirė savo na
muose rugsėjo 20. Velionė pas
kutinius metus sirgo. Mišios už 
jos vėlę buvo rugsėjo 23 šv. 
Alfonso bažnyčioje. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdusi dukra ir sūnūs — 
Edvardas ir Albertas.

Jonas Obelinis

Ketveriu metu ...
(atkelta iš 4 psl.J 

kinamas ir tvirtinau, kad i jo
kią mokyklą jos nesutiks priim
ti, taigi, negaliu ir aš.

šiuo metu ji turėjo ištisą ei
lę “savų” 'knygų, kurias ji laikė 
jai pavestos lentynos dalyje. Iš 
tų knygų jai buvo paskaitoma, 
ir ji jas pavartydavo, pažiūrė
davo. Ten buvo dažnai eiliuoti 
vaikiški kūriniai: Daktaras Ai
skauda. Kvailas Mažas Peliūkš
tis, Meškiukas Rudnosiukas ir 
kita anų laikų literatūra. Čia 
išvardinu tik tas knygas, ku
rias Ritelė ypatingai mėgo ir be
veik pusę jų turinio mokėjo 
mintinai, nors pati to niekuo
met nesakė. Bet tai galima bu
vo spėti iš jos laikymosi ir rea
gavimo į pasitaikančius skaity
mo metu nuklydimus, kai ji sa
kydavo, jog “ne taip”. Į ritmi
nius nukrypimus ji sakydavo 
“kiek kitaip”, nes ritminis pa
jautimas jos buvo tikrai puikus. 
Ji pati net kartais prieidavo ir 
tyliai pasakydavo “tėte, aš su
galvojau eiles” ir išreikšdavo 
jas dvieiliu, kiek rečiau ketur
eiliu, o rečiausia dviposmiu. Vi
sa ta “'kūryba”, kuri siėkė iki 
4-rių amžiaus metų, čia pat bu
vo pasakoma ir čia pat buvo už
rašoma Į atskirus lapelius.

Jos brendimas buvo gana 
ankstyvas. Užgaidų tarpsnis bu
vo nuo 2 met. 9 mėn. iki 3 met. 
2 mėn. Jis reiškėsi “pasiprieši
nimu” — kartais ji kitus palik
davo ir viena kojomis lyginda
vo sniegą, o atšilus ir sniegui 
ištirpus — jau minkštą tešlą. 
Tos jo “užgaidos” buvo lengvai 
pastebimos ir didelių nemalonu
mų nesudarydavo, nes rasdavo
me priemonių jom nugalėti — 
pakišdavome koki nors praš
matnesnį siūlymą.

Juo labiau artėjo 4-ri amžiaus 
metai, tuo Ritelė darėsi įkyres
nė. reikalaudama, kad būtų 
mokoma skaityti. Tada aš jai 
parodžiau kalendoriuje gegužės 
2-rą dieną ir pasakiau, kad tą 
dieną jai sueis 4-ri amžiaus me
tai. ir tada ji jau bus moko
ma. Bet šitą tiesą dar turėjau 
Ritelei kelis sykius kartoti, nes 
ji vis kalbėjo, kad laikas pra
dėti ją mokyti, nes ji jau visa 
supras. Aš turėjau spirtis vi- 
semis jėgomis, kad tą spaudimą x Choristų susirinko apie dvide-
atlaikyčiau. Pagaliau atėjo ge- šimts asmenų.
gūžės 2d. — Ritelei suėjo ly- Rugsėjo 22 palaidota Marce-
giai 4 metai, (b. d.). lė Kilkienė, sena parapijietė.

pirko didoką žemės gabalą pa
čiam miesto pakrašty ir čia pa
statė nemažą butų koloniją. Į 
tą koloniją sugabeno iš apylin
kės tremtinius: lietuvius, lat
vius, estus ir net vokiečius, iš
tremtus iš Silezijos.

Ši butų kolonija turi 250 
lietuvių. Didžioji jų dalis —be
turčiai ir bedarbiai. Gauna jie 
šiokią tokią pensiją, iš kurios 
turi pragyventi ir sumokėti bu
to nuomą, >nors ji ir nedidelė.

Iš 250 Memmingeno lietuvių 
dirba tik 30; kiti yra ligoniai, 
senukai, vaikai, invalidai. Kai 
lankiau Memmingeną. tai net 
dešimt senukų jau negalėjo iš
eit iš kambario, apie 30 vaikų 
žaidė aikštėje, kiti 30 buvo jau
nuoliai, kurie stumdėsi apie 
namus.

Memmingeno stovykloje ka
daise veikė lietuviu choras. De
ja, M. Budriūnas jau pavargo, 
palinko ir dėl ligų nebegali nei 

■ chorui vadovauti nei buvusiai 
» vargo mokyklai patalkinti. Taip 

ir užgeso tos lietuvybės išlaiky
mo institucijos. Anot kapeliono 
kun. dr. J. Petraičio' Memmin- 
gene jau nieko nebegalima su
organizuoti. Nėra iš ko ir apy
linkės valdybos sudaryti. Tiesa, 
keli jaunuoliai studijuoja vokie
čių universitetuose, keli vaiku
čiai lanko Vasario 16 gimnazi
ją. tačiau jaunimas seniesiems 
daug vilčių neduoda. Dar keli 
ar keliolika metų, ir Memminge
no lietuvių koloniją teks nu
braukti. Beliks tik prisimini

BUVO SUVAŽIAVĘ L F. BIČIULIAI
Rugsėjo 25 Lietuvių Fronto 

bičiuliai iš New Yorko. Phila
delphijos. Washington© ir Wa- 
terburio buvo suvažiavę pas

Bridgeport, Conn.
Rugsėjo 21 mūsų bažnyčioje 

baigės 40 vai. atlaidai. Pradė
jo gražiai ir iškilmingai. Vaka
rais mišias aukojo kun. dr. Vla
das Goras. Pamokslus rytais ir 
vakarais sakė tėvas Geraidas C. 
P. Klebonas kun. P. Prano
kus buvo sukvietęs apylinkės 
parapijų kunigus kurie pasku
tinį vakarą visi dalyvavo pro
cesijoje. Misionierius Geraldas 
už gražų giedojimą padėkojo 
vargoninkui, chorui ir visiem, 
kurie prisidėjo prie gražaus lie
tuviško giedojimo, ir priminė, 
kad tokie lietuviški atlaidai, gal 
būt, yra paskutiniai šioje para
pijoje. kuri jungiama su nelie
tuviška švenč. Širdies parapija. 
Žmc nės išėję iš bažnyčios ap
siverkė.

Po atlaidų choristai susirin
ko pas varg. A. Stanišauską, 
kur visi pasivaišino ir pasikal
bėjo apie choro ateitį ir lietu
višką giedojimą bažnyčioje. 

mas, kad tai buvo paskutinė lie
tuvių stovykla V. Vokietijoj.

Balfas pastoviai šelpia bent 
trisdešimt ligonių ir. invalidų 
Memmingene. Kiti kartas nuo 
karto prašo rūbų, knygų, spau
dos ar lietuviškų plokštelių. Vi
sų jų vienintelis sustiprinimas 
yra savas klebonas (kun. dr. J. 
Petraitis). Bet jis neturi nei kle
bonijos net nei bažnyčios. Gy
vena kartu su tremtiniais ir jų 
vargais dalinasi. Sekmadieniais 
nueina i vokiečių bažnytėlę, 
kur per vokiškas pamaldas su
gieda dvi-tris lietuviškas gies
meles. Tai ir viskas.

/ Memmingeno lietuvių koloni
jai priklauso .plačios apylinkės, 
pvz. Ulmas (120 lietuvių), Dil- 
lingenas (50). Augsburgas (ke
letas šeimų). Bet jos lietuviško 
būrio jau nebesudaro ir lietu
viškos dirvos seniai nepūrena.

Visos kitos vietovės, kadai
se garsios ir gausios lietuvių, 
seniai “išmirė”. Net ir lietuvių 
darbo kuopos nyksta. Ligos, se
natvė retina eiles. Kuopas 
tenka papildyti italais, jugosla
vais. Pvz. Darmstato lietuvių 
kuopai (apie 150 asm.) viena 
sekmadieni laikiau specialias 
pamaldas. Į kurias atvyko tik 
šeši vyrai.

Nėr abejonės, kad V. Vokie
tijoj yra dar keli tūkstančiai 
lietuvių, bet jie pabirę, išsi
sklaidę. Kol mes suorganizuosi
me fondus lietuvybei gelbėti, 
jie seniai bus nuskendę vokie
čių jūroj. Kun. L. Jankus

Raugus, Riverside, N.J., ir ap
tarė savo organizacinius reika
lus.

Pašnekesį apie dabartini L. 
F. bičiulio veidą pravedė dr. K. 
Čeginskas. A. Rimvydas ir V. 
Volertas. Diskusijose kalbėjo J. 
Ardys. A. Gaigalas, A. Gečas, 
dr. B. Radzivanas. B. Raugas. 
J. Skladaitis, dr. A. Šmulkštys 
ir dr. R. Šcmkaitė.

Suvažiavimo dalyviai drauge 
pasivaišino ir aplankė A.L.T. S- 
gos Philadelphijos skyriaus su
rengtą humoristinį vakarą ‘Ant
rasis kaimas".

Rugsėjo 26. sekmadieni. Phi- 
ladelphijoje, Šv. Andriejaus pa- 
rap. salėje įvyko Vliko ir LLK 
pirm-ko min. V. Sidzikausko po
litinis pranešimas. Vietos lie
tuvių visuomenės ir LFB vie
neto vardu kalbėtoją pasveiki
no J. Ardys ir pakvietė prel. J. 
Končių sukalbėti invokaciją. Iš
samioje apžvalgoje min. Sidzi
kauskas įvertino esamą padėtį 
tarptautinių ir tautinių veiks
nių šviesoje. Diskusijose daly
vavo prel. J. Končius, dr. V. 
Maciūnas, dr. B. Radzivanas ir 
V. Volertas. (V-g.)

Paliko gražią lietuvišką šeimy
ną. Neseniai mirė jos vyras P. 
Kilkis. Amžina atilsį jiems! O.

5

— Dr. Albert Schweitzerio 
mirties proga Lietu-vos atstovas 
J. Kajeckas pareiškė užuojautą 
Gabano ambasadoriui.
— dr. Z. Prūsas, dr. B. Kasa- 

kaitis, dr. V. Tauras ir dr. S.A. 
Slakis paskutiniu metu dides
nėmis aukomis parėmė rezoliu
cijų pravedimo žygi. Medicinos 
daktarų tarpe Rezoliucijoms 
Remti Komitetas turi didelių rė
mėjų ir darbu ir piniginėmis 
aukomis. Eilė medicinos dakta
rų yra parėmę rezoliucijų pra
vedimo žygį jau šimtais dole
rių. Visos aukos tam tikslui 
siųstinos tiesiog komiteto kasi
ninkui: Mr. George A. Petraus
kas, 3442 Madera Avenue, Los 
Angeles, Calif., 90039.

— Waterbury, Conn. Danutė 
Venslauskaitė žygiui i Jungti
nes Tautas paremti aukojo 25 
dolerius. Ji, kaip žinoma, yra
rėmėja visų gerų ir Lietuvai 
naudingų darbų. Tame pačiame 
aukų lape yra ir daugiau stam- 
čių aukotojų. Aukas renka Šid
lauskienė. Žmonės tam reikalui 
nesigaili pinigų. Užklausti apie 
žygį į Jungtines Tautas atsako: 
“Seniai mums reikėjo tokių jau
nų entuziastų. Per ilgai miego
jome”. Waterburio lietuviai uo
liai rengiasi žygiui į Jungtines 
Tautas. . (Bg)

— Prel. P.M. Juras, Lawren
ce, Mass., siųsdamas savo 100 
dol. auką Rezoliucijom Remti 
Komitetui, rašo: “ . . .Daug yra 
remtinų kilnių tikslų. Sunku vi
sus aprėpti. Bet ašarose ir 
kraujuje paplūdusios Lietuvos 
gelbėjimo reikalai ypatingu bū
du liečia kiekvieną tėvynaini. 
Jūsų atliekamą darbą turėtų pa
remti visi geros valios lietu
viai .

— Dr. Algirdas Nasvytis, Cle
veland. Ohio, PLB centro val
dybos vicepirmininkas, didelis 
rezoliucijų pravedimo žygio ju
dintojas Ohio valstybėje. Rezo
liucijoms Remti Komiteto pra
šomas. buvo nuvykęs rugsėjo 
20 i Washingtona pasitarti re
zoliucijos pravedimo reikalu su 
senatoriumi Frank J. Lausche 
(D.-Ohio), kuris yra rezoliucijos 
autorius ir kartu Senato užsie
nio reikalų komisijos narys. Se
natorius F.J. Lausche pažadė
jo dr. Alg. Nasvyčiui. kad jis 
spausiąs senatorių J. W. Ful
bright ir mėginsiąs jį priversti 
duoti eigą mūsų rezoliucijai Se
nate. Ta proga d r. Alg. Nasvy
tis aplankė ir kitus legislatorius 
Washingtone.

— John Richardson, J r., 
New York. N.Y., Laisvosios Eu
ropos Komiteto (Free Europe 
Committee) pirmininkas ir Re
zoliucijoms Remti Komiteto na
rys. didesne auka parėmė rezo
liucijų pravedimą. Visi ge
ros valios lietuviai turėtų pa
sekti to žymaus amerikiečio pa
vyzdžiu.

— Visa sąmoningoji lietuviu 
visuomenė vieningai pasisako 
už Lietuvių Fondo reikalingu
mą. Taip rašo LF valdybai Ro
mas Kezys, Dalia Bulgarauskai
tė ir Vytautas Strolia iš New 
Yorko. Įsirašykite ir jus į I F 
narių eiles kovai už lietuvių tau
tos šviesesnį rytojų ir įamžinki
te save per LF vardyną Lietu
vos istorijos lapuose. Įsirašyti 
galima per LB vietos apylin
kes, per Fondo įgaliotinius
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LOS ANGELES LIETUVIAI REMIA 
ŽYGI J JUNGTINES TAUTAS

Los Angeleės, Calif. — Rug
sėjo 19 d. šv.Kazimiero para
pijos sz!ė:e jvvko organizaci
jų atc! 'vii susirinkimas, kuria
me išrinktas demons tračių m 
pa’em t i pietų Ka’iforniios ko
mitetas: pirm. J. Jodelė. vice- 
pirm. J. Andriusi r A. Latve
nas, sckret. L. Žilevičiūtė, iž- 
din. V. Pažiūra ir nariai: V. 
Kazlauskas. B. Nausėda, E. Rad- 
venis. J. Pažėra ir R. Valaitis. 
Komitetas tuojau paruošė i Ka- 
lifcrni’os lietuvius atsišaukimą 
ir raštais kreipėsi i organizaci
jų valdybas, prašydamas pa
remti jo darbus — paskirti 
re:kalingų lėšų lapkričio 13 d. 
New Yorke numatytoms protes
to demonstracijoms pravesti. 
Komiteto atsišaukime pabrėžia
ma. kad dėl didelio nuotolio ne
daug kas galės i New Yorką 
nuvykti, bet visi gali savo pi
nigu i ta žvgi įsijungti, pasiųs
dami ar įteikdami auką komite
to iždininkui adresu:V . Pažiū
ra, 1284 Live Oak Dr., Ana
heim, California.

Iš Balfo skyriaus veiklos
Balfo skyriaus valdybos ne

pailstą darbuotojai jau surinko 
ir 'pasiuntė centrui 700 dolerių. 
Lėšoms papildyti dabar jau ruo
šiasi metiniam parengimui spa
lio 16 d. šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Programoje bus ra- 
švtojo laureato J.Gliaudo s vei
kalas ‘Kaukių balius', kurio pa
statymui jau keletą mėnesių, 
kruopščiai ruošiasi dramos sam
būris su neišsekamos energijos 
režisore D. Mackeliene. Bus vi
sų mėgstamas Baltijos Vėjų or
kestras. vadovaujamas muzi
kės G.Gudauskienės. Loteri
jai padovanotas dail. J. Paukš
tienės paveikslas. Kiekvienas 
atsilankęs i balfo parengima,. 
ne tik maloniai galės praleisti 
keletą valandų, bet atliks ir kil
nu labdarybės darbą, nes jo iš
leistas doleris bus panaudotas 
nelaimėje esančių lietuvių šal
pai. Valdyba visus kviečia pa
remti tą užsimojimą. Dažnas iš 
valdybe n Įeinančių žmonių jau

eilė metų vra Įsijungęs i šį lab
daros darbą ir skiria jam savo 
laisvala ki. Siu metų skvr. val- 
dvba sudaro: pirm. V. Pažiūra, 
vicenirm. P. Raulinaitienė ir 
A. Merkevičius, sekretorė S. Ša
kienė. iždin. J. Motiejūnas ir 
pareng:mų vadovas M. Palu
kaitis.

Lituanistinė mokykla 
pradėjo mokslo metus

Šv. Kazimiero lituanistinė 
še’tad. mckyk'a pradėio moks
lo metus rugsė’o 11. Ta dieną 
Įvyko tėvu susirnkimas. kuriam 
pirmini-'kavo ilgametis komite
to pirm. J. Motiejūnas, sek- 
ret. N. Grinienė. Apie komi
teto ve?klą pranešė pirm. J. 
Motiejūnas ir ižd. R. Bužėnas. 
Tuoiau pat išrinktas naujas tė
vų komitetas pasiskirstė parei
gomis: pirm. inž. J. Puškorius. 
vicepirm. E. Dovydaitienė ir I. 
Kazakevičienė, sekret. S. Abel- 
kienė ir iždin. dr. J. Žmuidzi- 
nas. Šiemet mckvklą lanko 
apie 70 vaikų. Mokykloje vei
kia vaikų darželis ir 9 skyriai. 
Pamokos būna erdviose, švie
siose parapijos mokyklos klasė
se. Mokyklos globėjas yra pa- 
rap. klebonas prel. J. Kučingis. 
Jis visokeriopai šią mokyklą re
mia ir tikisi, kad visi tėvai, ku
rie negali savo vaikų leisti kas
dien i parapijos mokyklą, ras 
šeštadieniais laiko savo vaikus 
atvežti i lituanistine mokykla.

I.M.

We Welcome and Honor 
His Holiness Pope Paul VI 

on his Peace Mission

WAKEFIEELD TERRACE

Your Host — Charles Troiano 
Luncheon — Cocktails —Dinner 

Delicious Food 
694 E. 241st Street 

BRONX. NEW YORK 
FA 4-7733

ST. ELIZABETH’S HOSPITAL

Cor>'l”etp'1 bv fiteters nf St. 
nf Allpohinv

Sister Miriam patrina O.S.F. 
Administrator

enn v. nr«chi”'’‘An a-.o
" New York — SW 5-3900

RjVFPn*”c‘- 4DTD er’PV^CF Jnc

377 River'*"’** —v"r,kers. N.Y.
pi 4 vn o-oo’o

Fran Imnemto. Pron.

Awrn AfO'prT
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Air Condition*’'’ — Coffe on the

Route 99
201 RA 2-3555

NEW f’OViT prc-Tir’p^vT

BROOWT V'T \n?iv VORK 
JSW 5-O4J*4 

“Pov ws a ’’icit 
for the finest Food”

WEST END BAKERY

P417 __  19fh Ąvprme
BROOKLYN, new YORK

CL 9-0777
PJVF PffOTTJCPS 

captikg co.
“Quality Service”

149Q _ 70th St.
BROOKLYN. N.Y.

CL 9-1505

HOM and HOM REST INC.
Take Out Orders 
Air Conditioned 

36 W Fordham Rd. 
BRONX. N.Y. 

WE 3-2445
P. J. PICCIRILLO >

Beaut'fubv Designed Jewelry 
for Every Occasion

74 Bowery — mew vqrk CITY 
WA 5-0625

JERRY CERFGHTKO 
TRUCKING COMPANY

Machine Movers and Riggers

150 Wooster Street N. Y.C.
Call SP 7-1228

MAGNOTTI RESTAURANT

Italian Foods nt its Best 
1719 Hvland Blvd. 

Dongnan Hills. S. I.
EL 1-9304

DAVID K. TUTTLE CO. INC. 
TUTTLE PENDELGON 

AND GELSTON
For the Finest of Insurance 

147 Remsen St. 
BROOKLYN. N.Y.
CALL MA 4-5712

HYDROMATIC SPECIALISTS 
REBUILDERS OF 

AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Written Guarantee 
6512 Ft. Hamilton Parkway 

BROOKLYN. N.Y. 
TE 6-7742

Mr. Peter Cammarata

RAPID ART SERVICE

304 E. 45th Street 
NEW YORK CITY, N.Y.

'Call MU 3-8215

VIC and ED’S AUTO BODY 
14-16 — 1st. Street 

BLOOMINGDALE. N.J. 
Body and Fender and 

Collision Work at its dependable 
best — All work guraranteed 
We feature insurance Work 
Drive over for low estimate 

Vic and Ed Usinowicz owners 
Reasonable Prices — TE 8-5050

Worcester, Mass.
Liet. Kat. Religinei Šalpai šv. 

Kazimiero bažnyčioje surinkta 
344.03 dol,

Kun. J. Jutkevičius, šv. Kazi
miero parapijos klebonas, pra
nešė. kad parapijos statybos 
fonde yra 4.500 dol.

Katalikų skaičius JAV pasie
kė 45.640.619. K viso yra 28 ar
kivyskupijos. 120 vyskupijų, 17, 
647 parapijos. 4.447 misijos, 
1.406 stotys ir 12.344 koplyčios. 
Hierarchija sudaro 5 kardinolai. 
29 ankivvskupai ir 212 vysku
pų. Kunigų skaičius pernai pa
kilo ir šiuo metu JAV yra 35. 
925 pasaulietiniai kunigai ir 
22,707 kunigai vienuoliai. Vie
nuolynuose brolių yra 12,271 ir 
seselių — 179,954.

Beverčiams vaistams vis daž
niau pasirodant rarkoje, birželio 
25 New Yonke po 50.000 dol. 
buvo nubausti Drug Research 
Corp, šios korporacijos prezi
dentas John Andre ir reklamų 
bendrovė. Šalia piniginės baus
mės. korporacijos prezidentas 
nuteistas ir 18 mėn. kalėjimo, 
ši baisių bendrovė gamino ir 
platino visiškai bevertės svorio 
kontroliavimo tabletes.

ST. ALBERTS HIGH SCHOOL 
AND ANNUNCIATION 

ELEMENTARY SCHOOL
Sister M. Martin. O P. Principal. 

64 Havemever Str.
BROOKLYN. N.Y. 11211

PATS SERVICE CENTER 
61-19 Northern Blvd. 
WOODSIDE. Queens 
Service is our Motto 
Open 6 Days a Week 

Call Ye 2-7542 ask for 
Pat Farrelly

NEW ROCHELLE 
PHOTO ENGRAVING

207 North Ave.
NEW ROCHELLE. N..Y

914 NE 6-4244

JOHN CAFONE PRO SHOP

MANASQUAN RIVER
Gold Club

River Road. Brielle. N.J.
Call 201 223-9678

THREE JAY’S 
RESTAURANT

199 New Dorp Lane
Staten Island. N. Y.

EL 1-9724

INETERNATIONAL NEWSPAPER 
PRINTING CORPORATION

197 E. 4th St. 
NEW YORK CITY 

OR 3-1830

DREXEL
MOTORS

Inc
Foreign Car - Sales & Service 

Volkswagen our Specialty

Admiral Wilson Blvd.
at Cooper

RIVER CAMDEN N. J.

609 WO 3-5600
or

WO 2-4064

V. OTTILIO and SONS

575 Preakness Avenue 
PATERSON. N. J.

201 274-2792

LOUTS SEA FOOD 
RESTAURANT

3476 — 78 E. TREMONT AVE. 
BRONX. NEW YORK 

TA 2-4600

i F O T O G R A F A S
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą 
Jums už prieinamiausią kaina atliks visokiu* 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
j Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi

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

V. VEBELIONAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.: HI 1-6<H»
A. VEDECKAS, 83 Morgan St.. Stamford, Conn. — Tel. 325-uv.

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6 - 9 vai. vak.; šeštadieniais 9 - 4 vm

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS 
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 BRUČAS, savininkas

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

SALS VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

Žygiui i Jungtines tautas pa
remti spalio 3 šv. Kazimiero 
bažnyčioje renkamos aukos. Žy
gis bus lapkričio 13 New Yor
ke.

Ona Keršienė, ilgametė Lab
daringos Draugijos raštininkė, 
pagerbta rugsėjo 26 Maironio 
parke. Jai surengti pietūs, ku
riuose dalyvavo parapijų kuni
gai, Labdaringos Draugijos na
riai ir daug svečių. Programai 
vadovavo V. židžiūnas. Labda
ros draugija globoja Maironio 
parka. Ona Keršienė-Anušaus- 
ka tė gimė Worcestery, 1929 Į- 
stojo i Labdaringą Draugiją, if 
tų pačių metų rudenį buvo iš
rinkta protckclė" raštininkė. po 
kctveriu metu — finansų rašti
ninkė. šias pareigas rūpestin
gai eina ir dabar. Tvarko na
rio mokesčius, veda Maironio 
parko apyskaitas. Jos duktė 
taip pat yra aktyvi lietuvė, vy
čių veikėja, meno mėgėjų rate
lio narė, kalbanti laisvai lietu
viškai. Pr.

VALENTIN RUIZ
SHOE REPAIR SHOP

1861 Lexington Avenue 
New York 
AT 9-2314

ROMERO 
REALTY CORP

1022 East 163rd Street 
BRONX. N. Y.

LU 9-3800

R I C K’ S 
SUNOCO SERVICE

493 Boulevard. Kenilworth. N.J.

Expert Tune-ups & Minor Repairs 
We give S & H Green Stamps 

Open daily to 9 PM 
We Pick Up and Deliver

Phone: 276-9778

VINCENT'S 
ITALIAN KITCHEN 
Delicious Italian Food 

Choice Wines - Liquor - Beer 
Orders to Take Out

113 4 th Street 
New Rochelle. N.Y.

914 - NE 6-9416

SR MARY 
STAR OF THE SEA

Rev. Francis W. Flynn. Pastor

1920 New Haven Ave.
Far Rockaway N.Y.

FA 7-0227

RUGGERIO 
BROTHERS

Rubbish Removal

Box 433 

HICKSVILLE, N.Y.

516 WE 1-0551

HAYDEN MANOR 
NURSING HOME 

A HOME AWAY FROM HOME 
34 W 74 th Street 

NEW YORK CITY 
SU 7-3060

We too honor the Pope 
on his visit to our 

Country
THE BUY FOR 65 

IS AT

LARRY DIXON
CHRYSLER - PLYMOUTH

666 Market Street 
PATERSON N. J.

Call
201 -684-4350

We too welcome and honor His Holiness. Pope Paul VI 
on his Peace Mission

NELSON & WARD AGENCY
Insurance Of All Types

239 Washington St. Jersey City, N.J.

We welcome and honor His Holiness. Pope Paul VI.
We wish him success on his great peace mission 

to our Country and to the United Nations

KLUXEN ALTAR WINES
A Family Enterprize supplying the Rev. Clergy for over a century. 

Visit our Winery
HERMAN A. KLUXEN, WINERY

28 Fairview Ave., Madison, NJ. — FR 7-0538
Agent: Gus Waldron. 208 W. Hanover St., Trenton. N.J. EX 3-4423

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav. A
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 įvairių: vynu, degtiniu, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 2I. N.Y. Tel. VI 9-5077 
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

May we join in welcoming and 

honoring Pope Paul VI. 

and wish him success on his

Peace Mission

WESTBOROUGH
SAVINGS

BANK
WESTBOROUGH, MASS.

In Honor of His Hoilness, Pope Paul VI 
Success on his Pease Mission to our Country 

and to the U. N. — October 4.

FOOD FAIR STORES
■ ’ *

320 SOUTH STYLES STREET

LINDEN. N.J.

ŠEŠTADIENIAIS-^.., 6,..

FOKUSAS J.yį/

iul6 Scii.ui.vi »»,. i.. a

Tel. (201) 289-6878

Lietuvos Atsiminimu 

Radio Valanda

J
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@ SPORTAS
Vėl pralaimėta —

h- pereitą sekmadienį pirme
nybių rungtynėse LAK futbo

lininkai patyrė pralaimėjimą. Šį 
kartą prakišta 'prieš College 
Point 0:3 (0:3) visai pelnytai.

LAK žaidė tekios sudėties: Ma
linauskas; Česnauskas, Remė- 
za; Bileris, Trampas, Šileikis; 
Schiili II (Vaičiulis), Budreckas, 
Kulys, Vainius, Šukys. Kaip jau 
pereitą kartą minėta, komanda 
vis dar gyvena atostoginėmis 
nuotaikomis. Visur jaučiasi tre
niruočių stoka. Sudėtis gal ir 
atrodytų silpnoka, bet bent 
šiuo metu nieko geresnio ne
turime. Puolimas antrose rung
tynėse nesugebėjo pasiekti į- 
varčio. Budreckui, žaidžiant vi
duryje aikštės, puolimas nete
ko paskutinio aštresnio ginklo. 
Vainius priekyje nevisados su- 
sigaudydavo, Kulys per lėtas, 
Schilliui pirmoj komandoj dar 
per anksti. Negeriau atrodė 
reikalai gynime. Pirmą įvarti 
gavom, Remezai paleidus savo 
žmogų iš akių, o trečias įvartis 
guli ant Bilerio sąžinės. Nepri
pratęs prie pirmos komandos 
aplinkos ir Česnauskas. Geriau 
atrodė Šileikis, sėkmingai dar
bavęsis vidurio aikštėje. Tuoj 
po jo minėtinas vartininkas Ma
linauskas. savo pareigas atlikęs 
ramiai ir užtikrintai.

Priešžaismyje rezervinė ir 
vėl nepasirodė. Mūsiškiams už
skaitytas pralaimėjimas, o klu
bas gaus pabaudą mokėti.

Ateinanti sekmadieni LAK 
žaidžia 2:30 vai. namie Bush- 
wicko aikštėje; priešininku bus 
Stamford United. Gal mūsiš
kiams pagaliau nukris pirmuti
niai pirmenybių taškai. Rezer
vinė nežaidžia. Jaunučiai šeš
tadieni turi draugiškas rungty
nes su Blue Star, jų aikštėje 3 
va!. Atletas.

Parengimai New Yorke
Spalio 3 — Darbininko rengiamas 

rudens šokių vakaras su įvairia 
programa šv. Silvestro parapijos 
salėje, 398 Grant Ave.. Brooklyne. 
Pradžia 4:30 vai. popiet.

Spalio 10 — Dariaus Lapinsko 
kūrinių koncertą ruošia New Yorko 
ateitininkai Brooklyn College Walt 
Whitman auditorijoje. Koncertui di
riguos pats kūrinių autorius. Pra
džia 3 vai. popiet.

Spalio 16 — Aktoriaus Vitalio Žu
kausko 15-kos metų veiklos Ameri
koj sukaktuvinis rečitalis Apreiški
mo parapijos salėj Brooklyne.

Spalio 17 — Toliosios Bažnyčios 
Lietuvoje paminėjimas Carnegie En
dowment salėje New Yorke. Rengia 
Pasaulio Liet. Katalikių Organiza
cijų Sąjungos Centras.

Spalio 17 — Apreiškimo parapi
jos Gyvojo Rožančiaus Draugijos 50 
metų jubiliejaus vakarienė Apreiš
kimo parapijos salėje Brooklyne. 
Pradžia 4 vai. p.p.

Spalio 30 — Operetės choro, vad. 
muz. Vyt. Strolios. koncertas Ap
reiškimo parapijos salėje Brooklyne, 
dalyvaujant sol. D. Mongirdaitei, 
akt. V. Žukauskui ir pianistei A. 
Kepalaitei. Po koncerto šokiai ir 
turtinga loterija.

Lapkričio 13 — Masinė lietuvių 
manifestacija prieš Lietuvos oku
pantus Madison Square Garden, 
New Yorke, ir žygis į Jungt. Tautas.

Lapkričio 13 — Po žygio į Jungt. 
Tautas susiartinimo šventė su šo
kiais Central Plaza Hall. Ill 2nd 
Avenue, Manhattane. Pradžia' 8 vai. 
vak.

Lapkričio 20 — Kariuomenės 
šventės minėjimas Apreiškimo pa
rapijos salėje. Rengia Ramovės N. 
Yorko skyrius.

Lapkričio. 27 — ‘•Čiurlionio” an
samblio 25 metų jubilėjinis koncer
tas Webster Hall salėje, New Yor
ke. Rengia New Yorko apygardos 
Lietuvių Bendruomenė.

Gruodžio 4-5 — Dail. Vytauto 
Igno kūrinių paroda Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyne.

Gruodžio 5 — New Yorko Lietu
voj Vyrų Choro, vad. muz. Vlado 
Baltrušaičio, koncertas Franklin K. 
Lane mokyklos salėje, W’oodhaven, 
N. Y.

Gruodžio 31 — Naujųjų 1966 Me
tų sutikimo balius Demokratų sa
lėje. 101-49 W’oodhaven Blvd., Oz
one Park. N. Y. Rengia "Darbinin
kas” užbaigiant savo 50-tą jubilėjų.

•
Numatomus parengimus pranešti 

KĘSTUČIUI MIKLUI, 71 Farmers 
Ave., Plainview. N.Y. 11803; telef. 
(516) WE 5-0896.

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.

LIETUVIŲ VESTUVIŲ PARODAI PAREMTI
New Yorke pasaulinėje paro

doje, kaip žinome, rodomos 
“Lietuviškojo kaimo vestuvės”. 
Išlaidom ‘padengti vykdoma lo
terija. Laimėjimų knygutės, pa
imtos platinti, turėtų būti grą
žintos ne vėliau kaip spalio 8.

Laimėjimai bus traukiami 
spalio 10 Better Living Center,

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

JEI BUTAS PALIKTAS 
TVARKOJE

Su vyru išsinuomavome bu
tą New Jersey valstybėje. Su
tartis — vienieriem metam; vie
no mėnesio nuomos dydžio ‘se
curity’. Pagal sutartį išgyveno
me pilnus metus. Buvo susitar
ta, kad ‘security’ pinigai būsią 
sugrąžinti, nebent jei bufas 
bus paliktas blogame stovyje 
— “above normal wear and 
tear”. Tuo atveju pinigai bus 
panaudoti remontui.

Girdėjome iš ikitų nuominin
kų. kad savininkas yra gobšus 
ir ‘security’ niekada negrąžina. 
Tad, užuot mokėję askutinio 
mėnesio nuomą, parašėme savi
ninkui įgaliojimą, kad jis pa
silaikytų tą ‘security’ vietoje 
paskutinio mėnesio nuomos. 
Raštu atsakė, 'kad nuoma savo 
ikeliu. Jeigu nesumokėsime ne
galėsime išsikraustyti. Susita
rėme. ‘kad paskutinio mėnesio 
nuomą sumokėsime dalimis, 
jau išsikraustė, po 40 dol., o jis 
kiekvieną kartą, gavęs šią su
mą. tokią pat sumą išsiųs mums 
atgal kaipo “security” gražini
mą. jei butas bus paliktas tvar
koje.

Išsikraustant iš buto, kuris 
buvo visuomet švariai užlaiky
tas, dar jį pagrindiniai ršvalėm 
ir mano vyras pasišaukė prižiū
rėtoją (superintendent) inspek
cijai. šis sakė, kad viskas 
tvarkoje, išskyrus labai mažą į- 
skilimą kriauklės emalio (sink) 
ir kad jis pats tą mažą “niekį” 
sutvarkys.

Išsiuntėme savininkui pir
muosius 40 dol., o jis mums 40 
security negrąžina. Pasikalbė
jus, jisai sakė, kad išleidęs 25 
“sink” pataisyti, o apie 55 sie
noms nudažyti. Jis skaito, kad 
dabar nei jis mums nei mes 
jam neskolingi. Jis mums sako, 
kad “superintendent” neturėjo 
teisės mums pasakyti, kad bu
tas paliktas tvankoje. Sako, ei
kite į teismą, jei norite.

Jei dabar bylinėsimės, advo
katas tur būt, kainuos mums 
daugiau negu laimėsime. O gal 
ir nelaimėsime? Be abejo, ne-

II aukšte. Laukiama ta įproga 
daug svečių, kurių dėka Šis lie
tuviškasis “paviljonėlis” buvo 
galima įruošti. Laimėtojams ski
riami trys mūsų dailininkų pa
dovanoti paveikslai: A. Merker 
Vitkauskaitės — ‘‘Lietuvaitė pi
na kasas”, W. Witkaus —“Ber
želiai” ir M. Žukauskienės — 
“Trakų Pilis”, (žiūr. 2 pusi.) 

sąžiningas šeimininkas tai žino 
ir galvoja, kad jam yra saugu 
iš žmonių taip pasipelnyti. Ką 
patartumėte daryti?

A.B., New Jersey 
• . . , —o— .

Atsakymas
Visai teisingai pastebit. kad 

namų savininkas pasinaudoja 
viltimi, jog žmonės nesikreips 
į teismą dėl meriko reikalo. 
Teisiškai imant, turėjote jam 
sumokėti paskutinio mėnesio 
nuomą, jis turėjo grąžinti 
užstatą, nes “superintendent”, 
yra savininko vietininkas (a: 
gent) ir savininkas turi lega
laus Įsipareigojimo dėl savo 
tarnautojo žodžių. Tam ir yra 
“superintendent,” kad atliktų 
savininko pareigas ryšium su 
nuomuojamų namų reikalais. 
Jei prižiūrėtojas sakė, kad vis
kas yra tvarkoje, namų savinin
kas negali sakyti kitaip.

Be to, Tamstos turite paties 
šeimininko pasižadėjimą grąžin
ti užstatą dalimis, gavus nuomą 
dalimis. Tai yra ikaip ir prita
rimas (ratification) prižiūrėto
jo nuomonei, kad viskas bute 
buvo palikta tvarkoje.

Patarčiau nueiti pas advoka-' 
tą ir paprašyti parašyti laišką 
šeimininkui, išdėstant jo veiks
mų teisines pasėkas. Kartais 
teks laiškas padeda, nes ne tik 
jūs. bet ir gobšus savininkas 
iš tikrųjų nenorės eiti į teismą 
dėl tokio menko reikalo.

— Daug sutaupysi 'pirkda
mas televiziją, Tape Recorder, 
Cash Registerius, 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.

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

Viena uoli platintoja yra iš
platinusi daugiau kaip 500 kny
gelių, o kitos trys — po šimtą 
ir daugiau. Atskirų aukotojų 
“lėlėms” skaičius vis gausėja. 
Tikimasi, jų bus dar daugiau. 
Knygelės galima gauti pas Mrs. 
C. Genevich, 105 Etna Street, 
Brooklyn, N.Y. ir pas kitas ko
miteto nares. Aukas taip pat ga
lite siųsti Mrs. Genevich, kuri 
yra iždininkė, ar kitom komite
to narėms.

Committee for the 
Lithuanian Doll Exhibit

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

R. W. MALE - FEMALE

WANTED'JEWELERS N. Y. C.
First Class Only 

MODEL MAKERS
Steady Employment 

David Webb Inc. 7 E 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, 
transportation, 8 years old. Apts 
rent for $140 priced at $27.000 For 
appointment phone after 6:70 OL 
7-497.5 or Sundays at 441-1560 E. J. 
Sullivan agent

DISPLAY

MR. & MRS. CARLO RENZULLI 
INSTRUCTORS IN PIANO 

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

We take Beginners and Advanced 
(Students

CŽHI 799-0137

MAKING A PARTY
MEAT PIES INC affiliated with 
Near East Bakery We specialize in 
Lamb Spinach Pies We cater to all 
your party needs. We serve Bklyn 
and N. Y. Parties & Catering that 
is our specialty Call 875-2295

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS'KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vlų) I Flushing* — 41-06 Main Street — H1 5-2552
Ridgewoode —■ 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Actorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 1 — DE 5-1154

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Jugoslavijos didmeistris Ivkovas, 
tarpt. Havanos turnyre tapo įveik
tas buv. Lietuvos čempiono R. Chol- 
movo. Po 16 ratų, belikus 5 ratams 
žaisti, pirmavo Smyslovas ir Ivko
vas, turėdami po 13 taškų: Fischeris 
12 tš. Po 18 ratų: B. Ivkov 14*4, 
V, Smyslov 14, J. Geler 13, Fischer 
ir Cholmov po 12 taškų. Fischeris 
pralaimėjo Geleriui ir Cholmovui.

Latvis J. Pamiljens, kuris nese
niai tapo įkeltas USCF meistrų kla- 
sėn, laimėjo atviras Eastern New 
York p-bes, Schenectedy, YMCA, 
sukoręs 4*4 taškų iš penkių galimų. 
Meistrai Valvo, Theodorovič, How
ard ir Bostono latvis Vilnis Ezerins 
po 3*/2 tš. 3 tš. grupėje liko meistrai 
Mangarini, Rubin (iš Kanados) ir 
kiti.

USCF Ratings, skelbia meisti-ą P. 
Tautvaišą penktuoju meistrų klasė
je: Suttles 2399, Formanek 2394, 
Valvo 2393, Denker 2388, Tautvai- 
šas 2358.

Kiti lietuviai įvertinti šitaip: Eks
pertų kl. — V. Palčiauskas, III. 2150, 
K. Škėma, Mich. 2149, K. Jankaus
kas, III. 2038, E. Staknys, N.Y. 2029. 
A ir kt. kl. — K. Ramas 1994, A. 
Nasvytis 1989, S. Winikaitis 1975, 
V. Narkevičius 1946, A. Vasiliaus
kas 1898, F. Šalkauskas 1888, dr. 
Bulockas 1877, S. Makutėnas 1885, 
J. Bikulčius 1648, V. Karpuška 1624,
P. Rutkauskas 1615, A. Juška 1536, 
V. Gotautas 1513, L. Cirtautas 1488, 
A. Jonaitis 1469 ir S. Liauksminas 
1300.

W. Unzicker (Vok.) ir B. Spassky 
(Sov.) pasidalino pirmą vietą tarpt, 
turnyre, Sochy kurorte.

Didžiojo Bostono atviros p-bės, 
spalio 16-17 d. d. įvyks Boylstono 
klubo patalpose. Jos bus 5 ratų: 
šeštadienį 3 ratai ir sekmadienį—2. 
Praeitų metų pirmenybes laimėjo G. 
Šveikauskas ir jugoslavas A. Keyes, 
šiose p-bėse Bostono šachmatinin
kai rungiasi taipgi dėl Lietuvių per
einamosios taurės, kurią yra pasky
rusi So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija.

Extra! —
Havanos tarptautinis turnyras pa

gal Reuters žinias užsibaigė Sovietų 
didmeistrio V. Smyslovo laimėjimu. 
Pustaškiu nuo jo atsilikęs baigė ant
ruoju JAV didmeistris B. Fischer, 
draug su kitais dviem didmeistriais 
(Reikia manyti, kad su jugoslavu 
Ivkovu ir Geleriu, Sov.).

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
•Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vi«L

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. M1NKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGCNAVICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176
Šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh. Penna. 15228 

Tel. 563 - 2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 iki 10:30 ryto

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

MINSTEF’S AL 4-1302 
MOVING and STORAGE 

LOCAL and LONG DISTANCE 
'8 hr. truck and a man — $4 
extra for every man per hr. 

Insured — Licensed.

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 CLEMENTES 
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. EVI- 
5304. Member of Pro. Bowlers Assoc.

RESTAURANT

HAMARACK HOUSE 
Catering from $3.25 per person 
Many dates are still available

I The Newest and most elegant res
taurant and cocktail lounge an
nounces — WEDNESDAY: prime 
dinner including cocktail of your 
choice $3.95 W’eekdays: 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

FUNERAL HOME

EAST MEADOW 
FUNERAL HOME, Inc.

Frank C. Mazza licensed manager 
Personal, friendly, dignified service 
priced to meet every need — 443 
Newbridge Ave., East Meadow, L.I. 
Phone (516) IV 3-5565*— Chapels 
available in all boroughs.

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

“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. BANDŽIUKAS
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

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
. NOTARY PUBLIC 

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

Tel. Evergreen 7-4335

STEPHEN AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Bailas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. B ALTON-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
- Salinskas

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 f 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
180 CHESTNUT STREE"* 

NEW BRITAIN, CONN 

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
-ETRAS KARALIUS sax

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias 

74 PROVIDENCE ST 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

4 ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
•JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573
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Bernardas Brazdžionis, Lie
tuvių Dienų redaktorius, iš Los 
Angeles su žmona lankėsi New 
Yorke, kur apžiūrėjo pasaulinę 
parodą, miesto muziejus, sve
čiavosi pas draugus rašytojus.

Prel. Pr. Juras, atvykęs į Ši
luvos koplyčios statybos ir ka
talikų religinio kongreso posė
dį, aplankė pranciškonų vienuo
lyną ir Darbininko redakciją.

Prel. J. Gutauskas, Škotijos 
lietuvių klebonas, lydimas prel. 
J. Balkūno, lankėsi Darbininko 
redakcijoje. Pastoviai gyvena 
Glasgowe jau 34 m.

Kristaus Karaliaus šventė 
rengiama spalio 31, sekmadie
nį, 12 vai. 30 min. Apreiškimo 
parapijos salėje. Programoje 
dalyvauja Apreiškimo parap. 
choras, vadovaujamas muz. V. 
Baltrušaičio ir New Yorko jau
nimas. Organizacijos kviečia
mos dalyvauti pamaldose (11 v. 
mišiose) su savo vėliavomis.

Akademinio Skautų Sąjū
džio Centro Valdyba savo pas
kutiniame posėdyje tarpe kitų 
sprendimų priėmė nutarimą, į- 
pareigojantį visus ASS skyrius 
ir narius remti lapkričio 13 ma
nifestaciją. Skyriai ir nariai ra
ginami įsitraukti Į manifesta
cijos organizatorių eiles, rašyti 
manifestacijos .klausimais lietu
vių ii* amerikiečių spaudoje, 
telkti lėšas ir dalyvauti mani
festacijoje.

RUGSĖJO AIDAI

Aidų rugsėjo numery yra šie 
straipsniai: kun. dr. V. Cuku- 
ras — Pasauliečių atsakomybė 
Bažnyčioje; Juozas Jakštas — 
V.T. Pašutos naujoviškas Lie
tuvos valstybės pradžios aiški
nimas; Vladas Jakūbėnas — 
Verdi “requiem”, Br. Markaičio 
“Vilniaus Varpai”.

Iš grožinės literatūros: Leo
nardas Andriekus — Karalius 
Mindaugas (eil.); Marius Kati
liškis — Seržantas X.

Apžvalgoje rašo: V. Skrups- 
kelytė — Septintasis Ateitinin- 
■kų Federacijos kongresas. An
tanas Gustaitis — Mariaus Ka
tiliškio penkios dešimtys; Teles
foras Valius — Pranas Domšai- 
tis, 85 metų sukaktuvininkas: 
V. Cižiūnas — Laiškas dėl kata
likų už katalikų.

Recenzijos: dr. J. Grinius — 
Antano Jasmanto Gruodas.

Numeris iliustruotas P. Dom- 
šaičio tapybos darbų nuotrau
komis.
Redaguoja dr Juozas Girnius 

(27 Juliette St.. Boston, Mass. 
02122), leidžia Tėvai Pranciško
nai (680 Bushwick Ave., Broo
klyn, N. Y. 11221.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., Ridgewood, N.Y.
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

Šeštadieniais iki filmos pabaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadieni, spalio 1d. — iki 
Trečiadienio, spalio 6 d., 1965 
“LIEBLING DER GOETTER”

Vaidina:
Ruth Leuwerik. Peter v. Eyck ir k. 

Priediriė filmą:
“Das Glūck liegt auf der Strasse” 

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

Rutos ansamblis rengia tra
dicinį koncertą ir balių spa
lio 16, šeštadienį, sopulingos 
Dievo Motinos parapijos salė
je (Bergen ir Davis Ave.) Kear
ny, N.J. Svečiai bus vaišinami 
skaniais užkandžiais. Pradžia: 
7:30 v.v. Programoje: solistai— 
Irena Stankūnaitė ir Liudas Stu- 
kas ir Rūtos ansamblis, diriguo
jamas Alg. Kačanausko. Po pro
gramos bus šokiai, grojant Gu
tauskų orkestrui. Bilietai (tikie- 
tai) gaunami pas ansamblio na
rius (kaina 3.50 dol.). Rūtos an
samblis neseniai išleidęs antrą 
ilgo grojimo plokštelę “Vėl dai
nuojame su Rūta”, prašo vi
suomenę paremti jų pastangas 
populiarinti lietuvių dainas ne 
tik savųjų, bet taip pat sve
timųjų tarpe ir gausiai atsilan
kyti į šį vakarą. (A. Klem)

Prof. dr. J. Rabikauskas, S.J. 
svečiuodamasis pas pranciško
nus, lankėsi Darbininko redak
cijoje. Rugsėjo 30 jis išskrido 
atgal į Romą, kur profesoriau
ja Gregorianumo universitete.

PIANISTĖ ALDONA KEPALAITĖ skambins Dariaus Lap 
insko kūrinius spalio 10 koncerte New Yorke.

Pianistė Aldona Kepalaitė da
lyvauja kompozitoriaus Dariaus 
Lapinsko kūrinių koncerte. Ji 
atliks solo partiją piano, sygi- 
•nių ir mušamųjų instrumentų 
koncerte.

Darbininko rudens pobūvis 
bus spalio 3, sekmadienį, šv. 
Silvestro salėje. 398 Grant Av. 
Grant Ave ir McKinley kam
pas Brocklyne. Traukiniu pa
siekiama: iš Eastern Pkwy. Li
berty linija (IND Lines) važiuo
ti iki Grant Ave. stoties, ten 
sukti į kairę. Jamaica (BMT Li
nes) važiuoti iki Crescent sto
ties. pereiti Atlantic Avė.

Reikalingas mėsininkas-krau- 
tuvės tarnautojas—full or part 
time, kalbąs lietuviškai, lenkiš
kai ir rusiškai. Skambinti: HY 
8-3001.

Parduodamas beveik naujas 
(namas (Raised Ranch tipo) 7 
kambariai. 3 miegamieji, Massa
pequa Park. L.I. N.Y. Skambin
ti 516-799-0587.

SENATORIAI ATSAKINĖJA 
dėl rezoliuciją

Juozas Naviskas, Brooklyn, 
N.Y., kreipėsi į eilę senatorių, 
prarydamas paremti rezoliuci-
jų reikalą Senato užsienių ko
misijoje.

Gordon Allot, Colorado sena
torius ir darbų tvarkos komisi
jos narys, kuriam buvo padėko
ta už jo pasiūlytą rezoliuciją, 
atrašo:

“Parašiau užsienių komisijos 
pirmininkui Fulbrightui, skatin
damas, kad jo komitetas numa
tytų apklausinėjimus šiuo rei
kalu kiek galint greičiau ir kad 
Senatas turėtų progą pareikš
ti savo opoziciją Sovietų oku
pacijai Baltijos valstybėse”.

Thomas H. Kuchel, Kalifor
nijos senatorius ir darbų tvar
kos kcmisijos arys, ' rezo - 
liucijų vienas iš rniciatrių, dė
kodamas už pasisakymą, atra
šė:

“Kaip žinote, imu į širdį jū
sų rūpestį dėl pavergtų Balti
jos valstybių. Esu koautorius 
senatoriaus Dirkseno rezoliuci
jos S. Con. Rds. 10... ir pri
deda tos rezoliucijos tekstą bei 
savo kalbos balandžio 5 nuora
šą.

Robert F. Kennedy, New Yor
ko senatorius, dėkoja už pa
reikštą nuomonę dėl rezoliuci
jos H. Con. Res. 416 ir prašo 
savo nuomones ateity taip pat 
pareikšti.

Kęstutis Miklas, ne Henrikas, 
kaip buvo praeitam ■-Darbininko' 
numeryje 'paskelbta, vadovau
ja programos komisijai lapkri
čio 13 manifestacijoej.

Jubiliejinę vakarienę spalio 
31 d. 4 v. popiet rengia Kat. 
Mot. Sąjungos 29 kuopa Apreiš- 
ikimo parap. salėje. Kaip jau į- 
prasta, sąjungietės rengdamos 
šiuos ar panašius parengimus, 
visada dalį pelno skiria svar
biems lietuviškiems šalpos ar 
ku’tūriniems tikslams. Vakarie
nės metu bus įdomi programa.

Iš Argentinos gautas prane
šimas. kad rugsėjo 20 iš Bue
nos Aires išplaukė į New Yor- 
ką dailininkas Jonas Rimša. 
Laivas “Argentina” New Yor
ke laukiamas spalio 5. Pralei
dęs kelias dienas New Yorke, 
dailininkas vyks į Clevelandą, 
kur bus jo darbų paroda. Kiek 
jo kūriniai vertinami Pietų A- 
merikoje, rodo tai, kad jam su
teikta Bolivijos garbės piliety
bė. . (LGK)

NASTUTĖ UMBRASAITĖ vadovauja komisijai, kuri priims svečius ir stebėtojus lapkričio 13 žygyje i 
Jungtines Tautas. Nuotr. P. Ąžuolo.

t

Devvnių misionierių jubiliejus
Devyni lietuviai misionieriai, 

tėvai saleziečiai, apaštalaują tri
juose žemynuose — kun. Ka
zys Budavičius, kun. Stasys Pe
traitis, kun. Ąntanas Travavi- 
čius, kun. Petras Urbaitis ir ku
nigas Juozas Zeliauskas (Itali
joj), kun. Kazys Inkratą (Peru), 
kun. Antanas Naujokas ir kun. 
Augustinas Sabas (Jungtinėse 
Valstybėse) ir kun. Juozas Ki
sielius (Meksikoje) — minės 25 
metų kunigystės jubiliejų lap
kričio 7, sekmadienį, Maspetho 
lietuvių parapijoje, globojant 
prel. Jonui Balkūnui. Iškilmin
gos jubiliejinės mišios 11 vai. 
bus koncelebruojamos kun. A. 
Naujoko, kun. Augustino Sabo 
ir 'kun. Petro Urbaičio. Jie au
kos mišias visų 9 jubiliatų in
tencija. Pamokslą pasakys prel. 
Jonas Balkūnas. Po mišių bus 
suteiktas misionieriškas palai
minimas. Bus lietuviškas giedo

Kenčiančios Bažnyčios pa
vergtoj Lietuvoj paminėiimas 
rengiamas Pasaulio Liet. Kata
likių Organizacijų Sąjungos 
jau antri metai’iš eilės. Ta pro
ga spalio 10, sekmadieni, 11 v. 
Maspetho liet, parapijoj bus 
mišios. Visos organizacijos pra
šomos dalyvauti pamaldose; jei 
kas turit, prašome atsinešti sa
vo vėliavas. Spalio 17 sekmadie
nį, 5 vai. popiet Carnegie En
dowment salėje. New Yorke. į- 
vyks viešas minėjimas 25 me
tų sukakties religinio persekio
jimo mūsų pavergtoje tėvynėje. 
Programoje prel. J. Balkūno žo
dis ir pritaikinta tai dienai me
ninė dalis.

JANUTĖ METHWEWS dainuos talentų pasirodyme Darbininko rudens 
pobūvyje spalio 3 iv. Silvestro parapijos salėje. Nuotr. V. Maželio.

jimas ir ypatingos maldos už 
taiką ir Lietuvą.

Vaišės bus tuoj po pamaldų 
parapijos salėje. Auka 5 dol. 
asmeniui skiriama lietuvių pa
šaukimų fondui, iš kurio yra 
šelpiami lietuviai, besirengią į 
kunigus ir misionierius, o

New York apylinkės lietu
viai kviečiami nuoširdžiai ir 
gausiai paremti šį šventą žygį. 
Žinome, kad turime aukoti daug 
kam. bet negalime pamiršti ir 
lietuvių misijų. Todėl šia pro
ga parodykime savo gilų pat
riotini religinį nusiteikimą.
Aukotojam duodamas kvitas, 

su kuriuo galima atskaityti au
kas iš federalinių mokesčių, če
kiai rašomi Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 225 S. 4th St.. 
Brooklyn. N.Y., 11211. Bilietus 
galima gauti ten pat Katal'kų 
Religinėje šalpoje.. Brooklyno 
lietuvių parapijų klebonijose ir 
pas komiteto narius. K.R.

PADĖKA
Nuoširdi padėka didž. gerb. 

kun. klebonui J. Aleksiūnui už 
paskatinimą surengti laimėji
mų vakarą ir tam pasinaudoti 
Angelu Karalienės parapijos sa
le. Padėka 'kruopščiom darbi
ninkėm — Jonušienei. Katulie- 
nei. Ramanauskienei. Bisigna- 
no. Poniatauskienei. Sijevičie- 
nei. Taip pat dėkojam visom 
draugijom bei paskiriem asme
nim, prisidėjusiem daiktais lo
terijai ar piniginėm aukom.

Pelno liko 151 dol. Aukų į- 
teikta 104 dol. Viso Kultūros 
Židinio statvbai įteikta 255 dol. 
Labai ačiū! Dėkingi

Tėvai Pranciškonai

Melrose simfoninis orkestras, 
kuriame vadovauja komp. Je
ronimas Kačinskas, pradėjo 
naują sezoną. Pirmas koncertas 
įvyks lapkričio 12 D. 8 vai. v. 
Melrose Memorial salėje. Prog
ramoje bus Sevilijos kirpėjo 
cvertiūra (Rossini). "Til Eulen- 
spiegel” R. Strauss ir Fausto o- 
peros antras veiksmas su deko
racijomis. kostiumais ir vaidy
ba.

Kcmp. J. Kačinskas taip pat 
pradėjo repeticijas su "Polym- 
nia” choru, kurio kokybė šie
met žymiai pagerėjo. Pirmas ir 
kartu kalėdinis koncertas įvyks 
gruodžio 5 d. Bus atliekami ka
lėdiniai veikalai ir Haendelio 
“Mesijo” dalis. Antras koncer
tas įvyks kovo mėn. gale. Šia
me koncerte dalyvaus jungtinis 
Folymnia ir Belmonto chorai. 
Tame koncerte numatomi. 
Brucknerio “Te Deum lauda- 
mus” ir Jeronimo Kačinsko pa
radytos Nekaltos Šv. Marijos 
ŠTdies garbei mišios su choru, 
solistais, vargonais ir variniais 
instrumentais.

Berklee muzikos kolegija už
prašė kcmp. Jeronimą Kačins
ką parašyti modernų kamerinį 
kūrinį. Taip pat jam yra užsa
kytas didesnis vokalinis kūri
nys chorui.

Newark, N. L
Kazys Trečiokas, kuris turi 

puikiai įrengęs apdraudos agen
tūra (309 Walnut St.) ir plačią 
klijentūrą. sąžiningai ir garbin
gai patarnauja visiems. Taip 
pat uoliai dalyvauja ir visuose 
lietuviškuose reikaluose. S. m. 
rugsėjo 30 Kazimieras ir Geno
vaitė Petrusevičiūtė Trečiokai 
švenčia 25 metų sidabrinį ve
dybų jubiliejų. Ta proga jie ga
vo gražų pergamentinį šv. Tė
vo Pauliaus VLto palaiminimą 
ir sveikinimo telegramą, pasira- 
švta Vatikano valstvbės sekre
toriaus kardinolo Cicognani. 
Dabar Trečiokai yra išvvke 2 
savaitėms atostogų į Kaliforni
ja-

Lietuvos Vyčių kuopa spalio 
2 ir 3 švenčia 50 metų auksi
nį jubiliejų, šeštadienį 8 vai. 
vak. bus iškilminga vakarienė 
su įdomia programa. Sekmadie
nį 12 vai. bus iškilmingos mi
šios švč. Trejybės bažnyčioje. 
Visi apylinkės vyčiai ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti

k.p.

Ateitininkų sendraugių sky
rius rugsėjo 24, sukvietęs savo 
narius į metinį susirinkimą, iš
sirinko naują valdybą ir drau
ge su L.K. Akademijos židinio 
nariais išklausė įdomios prof. 
P. Rabikausko, S.J. paskaitos. 
Pasirėmęs naujaisiais Romos 
archyvų šaltiniais iškėlė auto
rius Vilniaus Akademijos ir 
vysk. V. Protasevičiaus reikš
mę. Į naują at-kų sendraugių 
valdybą išrinkti: Br. Kruopis 
— pirmininkas, St. Leimonie- 
nė ir St. Eiva — vicepirminin
kai, C. Aleksonienė — iždinin
kė ir E. Sužiedėlis — sekreto
rius. Naujoji valdyba spalio 1 
kviečia posėdį aptarti šių metų 
veiklai. L.K. Akademijos židi
niui Bostone vadovauja prof. 
J. Navickas.

Šv. Petro bažnyčioje rugsėjo 
26 pradėtos vienos savaitės mi
sijos vyrams ir moterims. Pa
mokslai sakomi lietuviškai ry
tais 9 vai. ir vakarais 7:30
vai. Misijos užbaigiamos spa
lio 3 d. 3 vai. popiet. Misijas 
veda prel. Vytautas Balčiūnas. 
Antroji savaitė skiriama ang
liškai kalbantiem. Šias misijas 
pradeda spalio 4 d. 7:30 vai. v. 
salezietis kun. Patrick Corcor
an.

Rožančiaus pamaldos prade
damos spalio 1. Sekant Bažny
čios norą, rožančius šiais metais 
bus kalbamas pasauliečių, šv. 
Petro bažnyčioje bus kalbama 
8:45 vai. rytais, o koplyčioje 
prie E. 7-tos gatvės 7 vai. ry
to. Lietuviškų mišių metu bus 
kalbamas dar ir vakarais po pa
mokslo. Angliškų misijų metu 
vakarais bus mišios.

Tikėjimo studijos. Trečiadie
nių vakarais 7 vai. šv.' Petro 
parapinėje mokykloje bus tikė
jimo studijų paskaitos, kurios 
kartu bus ir tikybos pamokos 
aukštesnes mokyklas lankomam 
jaunimui. Pamokas praves pa
sauliečiai mokytojai ir kun. Juo
zas Svirskas.

Tėvai paulistai, kurių vienuo
lynas yra 5 Park St., spalio 20 
pradės paskaitų ciklą teologi
jos klausimais, šios paskaitos 
skiriamos katalikam ir nekatali- 
kams. Jose bus stengiamasi gi
liau pažinti Katalikų Bažnyčios 
mokslą. Paskaitas skaitys profe
soriai iš įvairių katalikiškų ko
legijų ir universitetų.

Stepono Dariaus Posto mote
rys talkininkės rugsėjo 26 Lie
tuvių Piliečių Draugijos salėje 
suruošė metinį banketą. Pirmi
ninkė ir banketo vedėja Irene 
Kenty savo kalboje pasveikino 
dalyvius, padėkojo už atsilan
kymą ir pristatė nauja valdy
bą. Naujos valdybos pirminin
ke išrinkta Cecilija Shilalis. 
Bankete invckaciją ir užbaigos 
maldą sukalbėjo kun. J. Klimas.

Šv. Petro parapijos choro 
valdybos posėdis įvyko rugsėjo 
23 Kačinskų bute. Posėdyje bu
vo apsvarstytos naujų choro na
rių verbavimo galimybės. Taip 
pat valdyba svarstė ir nutarė, 
kad choras lapkričio mėnesį su 
koncertu vyks į Westfielda ir 
sausio mėn. į Worcester!. Posė
džio metu taip pat nutarta daly
vauti dainų šventėje, kuri lie
pos 4 įvvks Chicagoje.

Katalikių Moterų Sąjunga 
ruošia pobūvį, kurio progra
med įeina “Lietuviškos vestu
vės” (inscenizacija E. Vasyliū- 
nienės), vakarienė ir šokiai. Po
būvis įvyks katalikų klube. 
Cambridge, Mass. 162 Harvard 
St. sekmadienį, spalio 3 d. 2:30 
vai. popiet.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

LIUDOS MIKULSKYTĖS

Vyriškų ir moteriškų drabužių
krautuve

Krautuvėje yra didelis įvairiausių drabužių pasirinkimas. 
Taip pat gaunamos visokiausios medžiagos siuntiniams į 
Lietuvą.. Krautuvės adresas:
95-04 Jamaica Ave. Tel. 849-7240




