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Karo grėsmė žada virsti derybom ir ne įsais SOVIETŲ KARINES BAZSS KUBOJE

Washingtono paslaptis, kuri 
buvo jaučiama pereitą savait
galį, išaiškėjo su prezidento 
J. F. Konnedy kalba spalio 
22, kurioje jis apkaltino So
vietų Sąjungą steigiant ofen- 
zyvmes bases Kuboje, paskel
bė Kubai blokadą ir reikalavi
mą, kad sovietinės bazės bū
tų pašalintos.

Prezidento kalba išjudino 
karines ir politines — propa
gandines jėgas toliau veikti.

Pradžios įtampa
_ Karinė* Amerikos bazes bu
vo aliarmuotos visame pasau
ly. Iš Guantanamo salos išga
bentos karių šeimos, ir įgula.

padvigubinta. Nuo spalio 24 d. 
10 vai. ryto pradėjo veikti “ka
rantinas” — blokada visiem 
laivam, kurie gabena į Kubą 
karines ofenžyvines medžiagas. 
Amerikos kariuomenė turėjo į- 
sakymą laivus patikrinti, su 
draudžiamais ginklais ir me
džiagom grąžinti, .jei nesiduo
tų tikrinami, vartoti jėgą.

je spalio 23; reikalavo bazes 
panaikinti, bet Sęvietų atsto- 
vas tuojau pažadėjo veto. Ame
rika tuo pačiu metu painfor
mavo visus sąjungininkus. Eu-

KUBA, RINKIMAI, ADVOKATAI...
Visuomenė už prezidento tvirtą liniją. Tačiau, Nikitai

IŠ ISTORINĖS PREZIDENTO J. F. KENNEDY KALBOS 

apie Kubos blokadą ir reikalavimą pa
naikinti ten įrengtas sovietines bazes

pritarimu Kuko* blokadai. Ka
nada uždarė aerodromus So
vietų lėktuvam, skrendantiem 
į. Kubą. Amerikos Valstybių 
Organizacija spalio 23 vieni n-

PREZIDENTAS APKALTINO 
SOVIETUS RENGIANT KUBO
JE OFENZYVINĘ BAZĘ:

ŠI VYRIAUSYBE, kaip žadėju
si. atidžiai stebėjo sovietų karinį 
įsitvirtinimą Kubos saloje.

Pereitą savaitę neabejotinais duo
menimis buvo nustatytas faktas, 
kad šioj pavergtoj saloj yra ren
giama eilė ofenzyvinių raketų ba
zių.

šių bazių paskirtis negali būti 
kitokia kaip tik parengti galimybę 
branduoliniam smūgiui į Vakarų 
Pasaulį.

Pereitą antradienį. 9 valandą ry
tą. gavęs pirmąsias rimtas to po
būdžio žniias, aš įsakiau sustiprin
ti mūsiškį stebėjimą. Dabar, turė
dama patvirtintus ir galutinai į- 
vertintus duomenis ir nutarimą dėl 
veikimo linkmės, ši vyriausybė ta
riasi privalanti pranešti jums apie 
šią krizę visai smulkmeniškai.

šių naujų raketinių bazių požy- 
' miai atskleidžia du skirtingus į- 

rengimų tipus. Daugelis jų apima 
vidutinio spindulio sviedinines rakė- , 
tas, galinčias nešti btanduotiniu& 
sprogsmenis toliau kaip iūOb jūr
mylių.

Trumpai tariant, kiekviena tokia 
raketa yra pajėgi smogti Washing- 
toną, D. C.. Panamos Kanalą, Ca- 
naveralo iškyšulį, Meksikos miestą 
ar betkurį kitą miestą pietinėje 
Jungtinių Valstybių dalyje. Viduri
nėje' Amerikoje ar Karibų jūros sri
tyje.

KALTINO SOVIETU VYRIAU
SYBĘ MELAVUS APIE SAVO 
SIEKIMUS KUBOJE:

PREZIDENTAS J- F. KENNEDY spalio 22 kalboje.

nėm. Tesusilaikė vienas Urug
vajaus atstovai

Prezidento Akcijai pritarė 

vieningai abidvįi perti jo*. Gal-

procentų gyvoKtojų taip pat 

pritarė. Buvo mėginama suor
ganizuoti piketų prieš blokadą 
tik kai kuriuose universitetuo- 
-  ----------—j  ---------—.—

se tarp studentų, pareiškus 
akciją vienam Harvardo uni
versiteto profesoriui.

tylint, jo advokatai Amerikoje jau siūlo ne tik derybas, 
giai. Spalio 23 valdžios paskelb
tas pareiškimas su daugybe kal
tinimų Amerikos vyriausybei 
Vakaruose buvo sutiktas kaip 
polemika, bet ne kaip konkre
ti kontrakcija prieš Kubos blo
kadą. Buvo spėjama, kad So
vietai, užklupti netikėtai, dar 
nebuvo apsisprendę kaip veik
ti. Tačiau spalio 24 paskelb
tas įsakymas sovietiniam lai
vam, kad jie vyktų nekeisdami 
krypties, sukėlė klausimą: ar 
bus ginkluotas susidūrimas? ar 
Sovietai reaguos represijom 
dėl Berlyno? ar Sovietai grieb
sis derybų akcijos? Tais klau
simais bei spėliojimais gyveno 
spauda ir visuomenė, laukda
ma naujų įvykių.

ATOSLŪGIO PRADŽIA: Maskva delsia 
ir tikis derybų, kuriom pritaria Londonas

Spalio 24 jau praėjo pirma 
didžioji įtampai Įvykiai leido , kia Kubos link. Lenkijos trys 
tikėti, kad ginkluoto susiduri- laivai pranešę, kad jie duosis 
mo neims. Sonetai jo vengs, 
pamatę, kad Amerika rimtai ir

Kubos blokada iškėlė spau
doje eilę faktų ir samprotavi
mų. Tarp jų vienas:

Ar Kubos blokada turi ką 
bendro *u rinkimais?
Taip. N. Y. Time* tvirtini

mu, prezidentas blokados žy
giu atsakė Į respublikonų rei
kalavimus “padaryti ką nors” 
Kubos reikalu, kuris regimai 
palietė prezidento ir jo parti
jos populiarumą. Tai buvo ma
tyti iš opinijos tikrinimo. Vie
na iš Kennedy taktikos prie
monių — tęsia laikraštis, — 
1960 rinkimų kampanijoje bu
vo jo kritika prezidentui Ei- 
senhoweriui 
mo” užsienio 
tokia kritika 
ko į jį patį.
jau pastebėjo, kad daugelis ma- 
no, jog prezidentas asmeniš
kai ir demokratų partija blo
kados žygiu bus laimėjusi vie
šojoj opinijoj.

Respublikonam iškrinta ar
gumentas prieš vyriausybę dėl 
Kubos, ir buvęs prezidentas 
Eisenhoweris ragino visus fem- 
ti prezidentą Kennedy Kubos 
reikalu. Tašau taip raginda
mas, jis neužmiršo • priminti, 
kad “mes esame laisvi klausti 
ir patirti, kaip mes priėjome 
iki tokios padėties net ir už-

ryte* viršūnių konferencijoje. 
Tai išvada iš tokios įvykių ei
gos:

1. Chruščiovas spalio 24 pa
reiškė, kad jis nesiskubins su

PIRMA, šiam ofenzyviniam pasi
rengimui sustabdyti, yra pradeda
mas griežtas visų į Kubą siunčia
mų puolamųjų karinių įrengimų 
karantinavimas. Visi į Kubą plau
kiantieji betkokios rūšies laivai, iš 
kokio jie bebūtų krašto ar uosto, 
kuriuose bus rasta esant puolamų
jų ginklų krovinio, turi būti grąži
nami. šis karantinavimas, jei rei
kės, bus išplėstas ir kitų rūšių 
transporto priemonėms.

Bet šiuo metu, tačiau, mes ne
atimant gyvenimo reikmenų, kaip 
tai sovietai kėsinosi daryti 1948 
metų Berlyno blokadoje.

ANTRA, aš patvarkiau, kad būtų 
tęsiamas ir sustiprintas Kubos bei

Vykdomojo užsimojimo mastas 
aiškiai rodo, kad jis buvo planuo
tas keletą mėnesių.

O dar tik pereitą mėnesį, kai aš 
pabrėžiau aiškų skirtumą tarp bu
vimo apsiginamųjų priešlėktuvinių 
ir įvedimo nuo žemės į žemę svie
džiamųjų raketų, sovietinė vyriau
sybė rugsėjo 11 dieną viešai pareiš
kė. kad — cituoju — Kubon e 
siunčiami ginklai ir kariniai įrengi
mai yra skirti išimtinai gynybos 
tikslams. — baigiu cituoti, kad nė
ra — ir vėl cituoju sovietinę vy
riausybę — nėra sovietinei vyriau
sybei reikalo perkeldinėti keršija- 
mo smūgio ginklus į betkokią ki- _____  _

' - tą šalį, pavyzdžiui. Kubą — baigiu jos karinių pasirengimų atidus ste- 
citatą — ir kad — vėl cituoju tą bėjimas. .
vyriausybę — Sovietų Sąjunga tu- Amerikos Valstybių Organizacijos 
ri tokių galingų raketų sviesti 
branduoliniams sprogmenims, kad 
jai nėra reikalo jieškoti joms ba
zių už Sovietų Sąjungos sienų, — 
baigiu citatą.

Tas pareiškimas buvo melagin
gas.

visam

Tautų

Net pereitą ketvirtadienį, kai 
duomenys apie tą skubų ofenzyvinį 
rengimąsi jau buvo mano rankose, 
Sovietų užsienių reikalų ministeris 
Gromyko mano kabinete man sakė 
esąs pavestas dar kartą išaiškinti, 
ką. pasak • jo. jojo. vyriausybė jau 
padariusi, jog Sovietų pagalba Ku
bai — aš cituoju — siekia vienin
telio tikslo prisidėti prie Kubos ap
siginamojo pajėgumo. — baigiu ci-

Kad, — vėl cituoju jį — “sovie
tinių specialistų pamokos Kubos pi
liečiams kaip vartoti apsiginamuo
sius ginklus jokiu būdu nėra puo
limas", ir kad jei būtų kitaip, tę
sė toliau p. Gromyko, "Sovietų vy
riausybė niekad neįsiveltų į tokio* 
pagalbos teikimą".

Tas pareiškimas irgi buvo mela
gingas.

PREZIDENTO PRIEMONĘ 
AMERIKOS IR PUSRUTULIO
SAUGUMUI:

Veikdamas, tad, mūsų pačių ir vi
so Vakarų Pusrutulio saugumo gy
nybos sumetimais ir naudodamasis 
konstitucijos man suteikta galia, 
kaip ji patvirtinta Kongreso rezo
liucijoje. a* patvarkiau, kad tučtuo
jau būtų padaryti šie žingsniai:

užsienių reikalų ministeriai savo 
spalio 6 dienos komunikate atmetė 
slaptumą tokiuose dalykuose šiame 
pusrutulyje. Jei fie puolamieji ka
riniai pasirengimai būtų tęsiami ir 
tuo būdu didintų grėsmę pusrutu
liui. bus pateisinamo pagrindo to
lesniems veiksmams.

Aš patvarkiau, kad ginkluotos 
pajėgos pasiruoštų visokioms gali
mybėms. ir aš pasitikiu, kad Kubos 
žmonės ir sovietiniai technikai ba
zėse supras tos grėsmės tęsimo ri
ziką visiems, kuriuos tai liečia.

TRECIA, šio krašto politika bus 
— bet kokį branduolinį sviedinį pa
leistą iš Kubos prieš betkokią Va
karų Pusrutulio valstybę laikyti So
vietų Sąjungos puolimu prieš Jung
tines Valstybes, reikalaujančiu pil
no atsikeršijamo atsakymo Sovietų 
Sąjungai.

KETVIRTA, kaip reikalingą ka
rinės saugmės priemonę, aš sustip
rinau mūsų Guantanamo bazę, eva- 
kuavus - šiandien tenykščio peraoa- 
lo šeimas ir įsakius papildomiems 
kariniams vienetams stoti šalia pa
rengties būklėje.

PENKTA, šį vakarą Šaukiame 
Amerikos Vlastybių Organizacijos 
patariamosios grupės posėdį ap
svarstyti šią grėsmę pusrutuliui ir 
panaudoti Rio Sutarties 6 ir 8 
straipsnius paremti visiems reikia
miems veiksmams.

Jungtinių Tautų Charta leidžia 
regioninio saugumo priemones, ir 
šio pusrutulio valstybės jau seniai 
yra apsisprendusio* prieš buvimą 
čia pašalinių Valstybių karinių pa-

Kiti mūsų sąjungininkai 
pasauly irgi įspėti.

ŠEŠTA, pagal Jungtinių 
Charta. mes reikalaujame šįvakar,
kad būtų neatidėliojant sušauktas 
skubotas Saugumo Tarybos posėdis 
imtis žygių prieš pastarąjį sovietų 
grasymą pasaulio taikai.

Mūsų rezoliucija reikalaus tuč
tuojau išardyti ir atitraukti iš Ku
bos visus puolamuosius ginklus 
Jungtinių Tautų stebėtojų priežiū
roje. pirma negu galės būti atšauk
tas karantinavimas.

SEPTINTA ir galutina, aš kvie
čiu premjerą Chruščiovą sustabdy
ti ir pašalinti šį slapukišką, beato
dairišką ir provokacišką grasymą 
pasaulio takiai ir patvariems san
tykiams tarp mūsų abiejų valsty
bių- z •

Aš toliau kviečiu jį mesti tą pa
sauliui viešpatavimo linkmę ir įsi
jungti į istorines pastangas baigti 
pavojingas ginkavimosi lenktynes 
ir performuoti žmonijos istoriją.

ko nereikia daryti, užtenka, kad ; 
vyriausybė stebi. O Choctor 
Bowles, prezidento ■-specialus 
patarėjas, tuos, kurie reikala
vo M nors daryti, išvadino 
karštakošiais, ekstremistais. 
Laikas parodė dabar, kad teisi / 
buvo visuomenė, ne preziden
to patarėjas. Prezidentas pasi- 
rinčo politiką, kuriai visuome
nė pritaria. Bowles betgi da
bar rado reikalo pasiaiškinti, 
kad tarp jo ir prezidento ne
są skilimo Kubos reikalu.

Gyvas svarstymuose dar ir 
trečias klausimas:

Kodėl Chruščiovas nesiskubi
no reaguoti j Kubos bloke- 
dą.
Amerikos vyriausybė bloka

dos planą išlaikė paslaptyje 
kaip retai kada Amerikoje. Dėl 
to nesitarė nė su sąjunginin
kais, veikdama viena ir savo 
atsakomybe. Chruščiovas, kaip 
aiškina James Reston (NYT), 
nebuvo laukęs tokios Kennedy 
politikos. Jis buvo įsitikinęs, 
kad Sovietų bazės Kuboje Ken- 
nedy nelaikys pagrindu karuL 
Chruščiovas tik^o, kad Ame
rikos demokratija kariauti ne
siryš. * Antra, jeigu Amerika 
blogiausiu atveju ir reaguotų 
dėl Sovietų bazės, tai ji pakar
totų invaziją, o. tada Sovietai 

ka bModf, M So- K«W .yriau^bė nrnkė tie- Pakel'i ^-
v , jjjyazjjos Amerika pa

sirinko vidurio kelią, kuris 
Chruščiovui buvo mažiausiai 
lauktas. Dėl to taip greitai da
bar ir neapsisprendžia Maskva 
atsiliepti.
Atrodo, kad čia buvo teisus 
de Gaulle, sakydamas, jog 
Chruščiovas nerizikuos kariau
ti.

Betgi kaip Maskva gali atsi
liepti? Restonas tiesiogiai ne
sako. Jis tik primena, kad dau
geliu atvejų Maskva ir Wa- 
shingtonas ėjo kompromiso ke
liu. Korėjoje Amerika nespau
dė per Yalu upę ir neėmė vi
sos Korėjos, sustojo prie 38 
paralelės. Sovietai toleravo 
Amerikos bazes Turkijoje, o 
Amerika toleravo Sovietų agre
siją prieš Vengrijos suksimą. 
Panašiais kompromisais buvo 
sprendžiami klausimai dėl For- 
mozos, vidurinių rytų, vidurki 
Afrikos, rytų Europos. Tad ir 
kyla klausimas, ar Kubos kon
fliktas nenueis į derybas ir ar 
jis nesibaigs kompromisu.

Apie galimą kompromisą at
siliepė jau ir kita spauda: jei 
Sovietai siekia panaikinti Ame-

Krypt; yra pakeitę, dalis plau-

tikrinami. Aiškinama, kad su 
ginklais laivai bus kryptį pa
keitę. (Kai kaš- kelia klausi
mą: gal jie laukia sovietinio 
konvojaus)-. ' r

dėl “neryžtingu- 
politikoje. Dabar 
skaudžiai atsisu- 
Kitą dieną NYT

U Thant spalio 24, raginamas 
40 valstybių, kreipėsi į prezi
dentą Kennedy ir Chruščiovą, 
kad nutrauktų 2-3 savaitėm ak- 

vokuojames atominiam karui; , ciją dėl Kubos — kad Amen- ' sienio reikaluose”, 
visus klausimus jis sieksiąs aiš
kintis viršūnių konferencijoje. 
Tačiau taip Chruščiovas pareiš
kė ne tiesiogiai..Amerikos vy
riausybei, o tik atsakyme į ang
lų filosofo Russell telegramą,, 
kurioje tas buvo raginęs išlai
kyti taiką. (Kai kas linkę aiš
kinti, kad susilaikydamas nuo 
akcijos, Chruščiovas norįs lai
mėti laiko).

2. Amerikos žvalgyba buvo 
pranešusi, kad Kubos link plau
kia 25 sovietiniai laivai. Nors 
Maskva buvo paskelbus, kad 
laivam duotas įsakymas kryp
ties nekeisti ir nesileisti tikri- 
namiem, bet spalio 24 žvalgy-

vietai nesiųstų laivų. Amerika 
siūlymo nepriimsianti.

4. Amerikos nusistatymas dėl 
derybų neoficialiai yra išreikš
tas N. Y. Times vedamajame:

Jei premjeras yra pasirengęs 
derėtis garbingai ... jis tai ga
li įrodyti, išmontuodamas rake
tų bazes Kuboje. Jis ras Jung
tines Valstybes ir jų sąjungi
ninkus pasiryžusius ... sutik
ti jį su geru tikėjimu. Bet mes 
neturime ir negalime leisti, 
kad jis naudotų derybas toliau

daugely kitų pavojingų Šio ma- 
ba pranešė, kad dali* laivę žo žemės rutulio vietų.

PAVERGT. TAUTŲ SEIMAS SVEIKINO 
prezidentę dėl Kubos su tvirtybes viltim

sos apie Kubos padėtį?
Dabar plačiai rašoma, kad 

New Yorko senatorius Keating 
' jau rugpiūčio 31 ir paskui rug
sėjo 10 aliarmavo apie sovieti
nes raketų bazes Kuboje. Tą 
pat dieną apie tai kalbėjo ir 
Connecticut šen. Dodd. Tačiau 
vyriausybės žmonės jų žinias 
griežtai paneigė. Iki praėjusio 
antradienio ryto vyriausybė 
tvirtino, kad Kuboje nesą jo
kių ofenzyvinių ginklų. D. Law- 

___j_______________j_________ r rence (NYHT) ir klausia, kur 
kaip priedangą agresijai Kubo- yra paslaptis,, kad vyriausybė 
je, Berlyne, Konge, Laose ir anksčiau nesiėmė akcijos. Pre- 
daugely kitų pavojingų Šio ma- ridento pareiškime į tai buvo 

atsakoma: tik antradienio rytą, 
Spalio 16, Pentagono jam buvo 
pateiktos foto nuotraukos, ku
rios įrodė, kad Kuboje yra o- 
fenzyvinio pobūdžio raketos ir 
kiti ginklai. Kodėl betgi vyriau
sybė anksčiau nieko nedarė,griežtesnę poziciją sovietų pa

vergtų Europos valstybių klau
simais. Ypač senatorius Jovits

Pavergtųjų tautų seimas spa
lio 23 minėjo Vengrijos 1956 
sukilimo metines, žodį tarė bu
vęs Argentinos prezidentas ir 
viena iš stambiausių Argenti-/ muoH JAV viešąją nuomonę, 
nos asmenybių gen. P. Aram-, kuri labai veikia vyriausybės 
boru. Jis kalbėjo apie Vakarus 
beparaližuojantį suglebimą ir 
stoką atsakingumo.

Kubos revoliucinės tarybos 
atstovas pažymėjo, kad tik ka
rantinas Kubai laisvės nesu-

kitokią savo nuomonę pareiškė 
Keating: “Esu tikras, federali
nės vyriausybės žmonės turėjo 
tas pačias žinias kaip aš ... 
Sakyčiau, jie turėjo faktus, bet 
nežinojo ką daryti. Tokiu bū
du jie sulaikė faktus nuo vie
šumos, iki apsisprendė dėl pa
čios politikos”.

Prieš porą savaičių J. Al«op 
(NYHT) aiškino, jog visuomenė

liniją, bet kuri dažnai yre rei
kalui abejinga. Tokio abejingu
mo rezultatai kartais lemtingi. 
Kaip posėdžio pirmininkas Ru
munijos atstovas K. Vhoianu 
pastebėjo, jei Vakarę didžio- gy^ iaukįa, kad prezidentas 

ką nors darytų dėl Kubos. 
Anot autoriaus, Kubos reikalu 
visiem ėmė pritrūkti kantrybės.

t Tačiau tuo pačiu metu W. Lipp- konkrečiai siūto derėtis ir už 
marui (NYHT) aiškino, kad nie- Kubos bezę atiduoti Turkijos

PREZIDENTAS ĮSPĖJO TAU
TĄ DEL GALIMOS AUKOS:

Mano bendrapiliečiai, neturėkime 
abejojimo, kad tai yra sunkios ir 
pavojingos pastangos, kurių ima
mės. Niekas negali tiksliai numa
tyti, kaip jos .pakryps, kokios link
mės ir kokių aukų pareikalaus.

Prieš mus daug mėnesių pasiau
kojimo ir savitvardos, mėnesių, ka
da mūsų kantrybė ir valia bus ban
doma. Mėnesių, kada daug grasy
mų ir smerkimų primins mums gre Herald Tribūne laik-
siančius pavojus. Bet didžiausias 51***"- m 
pavojus iš visų būtų nedaryti nie
ko.
' Mūsų pasirinktas dabarties ta
kas yra ponas pavojingų staigme
nų, kaip ir visi takai. Bet jis yra 
vienas iš labiausiai atitinkančių bū- tautę laisvės kovai yra pro- nuo Battijo* iki Juodęję ma
dą ir narsą mūsų kaip tautos, ir ga»Hng** pačiam laisvajam po- rtę, ir sovietinė imperija bū- 
p^au^yj"eiU m0SU iFipareigo31mus šauliui. .... tę buvus sukrėsta iš pamatę", valstybės pasiūlė Amerikai pa-

Laisvės kaina visada augtta. bet Lietuvių draugai ir Lietuvos Todėl pavergtųjų seimas su pa- galbą Kubos blokadai įvykdyti, 
amerikiečiai visada ją mokėjo.

O vieno tako mes niekad nepasi
rinksime, tai pasidavimo ar nusi
lenkimo tako.

Mūsų tikslas yra ne jėgos perga
lė, bet tiesos apgynimas; ne taika 
laisvė* kaina, bet ir taika ir laisvė 
šiame pusrutulyje ir. tikimės, visa
me pasaulyje.

raščio redaktorius S. Freidin, cffiustos bent minimumą efekty- 
“The Forgotten People” kny- vau* solidarumo Vengrijos <M- 
gos autorius perspėjo, kad vyriškai kovai 1956, šventa

bylos gynėjai senatoriai J. Jo- sitenkinimu priėmė dabar prezi- 
vite Ir B. Keating, taip pat 
kongresmanas C. Oallaghor pa
žymėjo karantino Kubai vyk
dyme JAV politikos ryžtumą, 
bet pabrėžė, kad vyriausybė 
vis dar privengianti užimti

— Lotynę Amerika* šešios

— Maskvoje Amerikos at
stovybė ir atstovo Kohlerio au
tomobilis buvo apmėtytas ak
menim.

dento Kennedy žingsnį dėl Ku
bos ir sovietų pavergtųjų tau
tų vardu pasiųstoje jam tele
gramoje užtikrino pavergtųjų 
solidarumą su viltimi, kad tas džia ryžtingesnei JAV pollti- 
Washingtono ryžtas bu* pra- kai apskritai

rikos bazes, tai Amerika galin
ti vieną bazę likviduoti Euro
poje, o Sovietai savo bazę Ku
boje. Suminėjo ir tokias Ame
rikos bazes konkrečiai — Ang
lijoje, Persijoje.

bazę. Dar Chruščiovas neatėjo 
derėtis, o jau Uppmannas siū
losi su nuolaidom.

Išvada: atrodo, grasinimas 
karu pasikeis derybom, naujų 
kompromisų ieškant
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Darbininkas

Turėsime laukti Gabrieliaus paskutinio trimito
B Latvijos ir Estijos, kada jos 
tavo bolševikų okupuotos, su
stojam dar prie poros vtizde-

Laidoneriai gyveno savo ūky
je prie Tallinno.

Netrukus po okupacijos — 
rašo autorė — gavom žinių iš 
Laidoneriife kad' norėtų mus

■'M v i/-.;.! i H - r ‘ ■ ’
DABAR J&S GALITE APLANKYTI savo artimuoju* Lietuvoje.

■ • « - i ■ ’ 2 ' : • . ' :

’ ■ - - “ 1 J - i V > -

■stos ww MsnmNiM i«
i t C.

nėra nepataisomi, kol yra vil
tis”.

Bet šito metu grjžo genero
las su ministeriu. Kalbos nu
krypo į bendrybes. Ir kada mi- 
nisteris ir jo žmona rengėsi iš-

■s rei- kalbėjo tik latviškai. Kai 
niekad kelių dienų ji nustojo šas 
ra vii- motinos, toes susidarėn s

tišką kalbą, kuria mes suf
tom. j-

Rimtas klausimas buto.

IMtM* keiteta Morui | fe Europa 
MVU gimiMB as Sovietu SaJuneo*

iita ĮŽir&i*. .cm* s-ttu

PaskuL. _ jūsų siuntini draugams ir giminėms j bet kuri*

•MINTINIAI ARDRAU6T1 » PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
' ------- . GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūa rasite didelį Į>asirinkimą medžiagų 
>- BkiMenMaeAis ir vymioems orabimama s Om> sutaupytoe m* per- 

frant trinir Jus ir tartum jį rtHknfipnt^ Lxutoauii4 Hiiinn-
■m*ma jtagiaii uet kut Kitur. Del pupuoomų imuriuaeijM ir ueuio-

juos iš Rygos. Mus džiaugsmin
gai sutiko prie durų trys šu- 
nes. Generolas ir Mrs. Laido- ■ 
nėr, rods, gyveno kaimiškai, 
nerūpestingai, lyg nieko nebūtų 
įvykę. Generolas su John iš- 

. ėjo — generolas norėjo apro
dyti medelius, kurių jis priso-

• dinęs apie tūkstantį Jis nepa.- įėjo į krannRištinę tamsą kaip 
tik pačiu vidunakčiu”, baigia 
epizodą Irena Wiley.

MAŽOJI TRUDY IR JOS 
MOTINA:

Rusam išbuvus dar tik 
vaitę, vieną naktį, načiu 
dumakčiu, paskambino durų 
skambutis. Atėjo vieno Latvijos 
vyriausybės nario žmona. Po 
skara turėjo paslėpus dvejų 
metų/dukrytę. Pasakė, kad jos 
vyras , jau suimtas ir išvežtas. 
Dabar jai gali būti eilė. Pra
šė — ar Mrs. Wiley ir minis- 
teris nepaimtų su savim jos 
dukrytės.

“Aš — sako autorė — paė
miau kūdikį ir pažadėjau juo 
rūpintis. John (ministeris) bu
vo tub metu įstaigoje, nes dar
bu buvo begalės. Bet aš žino
jau, kad John tam pritars, nors 
tai ir tais valstybės departa
mento kai kurių taisyklių lau
žymas. Kai jis grįto. if jam pa-

doner pabučiavo Mrs. Wiley 
ir prašnibždėjo: “Aš palauk
siu’.

“Mes išvykome iš Laidone- 
rių ir grįžome į atstovybę. Tą 
naktį jie buvo deportuoti. Jie

tuoti. Pasirodė, kad tam xmk 
tų keHų mėnesių, o rusai 
rg, kad išvyktame per k 
lias savaites. įrašyti ją j sai

. CH V-6245 
_ U 2-T/O7 
. TU 6-2674 
. £V 4-4t»o2 
_ Oi O-Ubbd 
. BR 6-«M>6

rodė jokio ženklo, kad nesiti
ki pamatysiant juos užaugsiant.

Mrs. Laidoner ir Mrs. Wiley 
pasiliko dviese sode. Tada Mrs. 
Laidoner padavė autorei juodą 
brangią skarą, tardama:

“Ji išbuvo mūsų šeimoje per 
tris generacijas. Aš daugiau 
niekad negalėsiu jos vartoti. 
Aš noriu, kad paimtumėt; kad 
prisimintumėt mane, kaijąvar- 
tosit”. Nustebusiai autorei tuo
jau paaiškino:

“Argi nesuprantat, ar nema
tot, kad šitie namai ir šitas so
das yra jau mūsų kalėjimas; 
kad kiekvieną minutę mes gali
me būti deportuoti? Bet jūs tai 
žinot. Mano gyvenimas tiek bu
vo visko pilnas, tiek aš turėjau 
laimės, kad esu dėkinga už vi
są praeitį, ir 3& tariu priimti 
ateitį, kokią man likimas duo
da. Bet aš jums noriu pasa
kyti. Aš pasislėpiau su savim 
nuodų; jų/užteks toudviem 
abiem, jei gyvenimas jau bi&

są- 
vi-

jstatymai be formalios adopta-J 
rijos. Buvom beveik desperari-j 
joje. Išeitį surado labai malo- ] 
nūs Danijos chargė d’affaires. j 
Danijos įstatymai buvo lanks
tesni nei mūsiškiai. Malonusis 
danas sugalvojo prirašyti mer-J 
gaitę visai kitu vardu prie sa
vo šeimininkės ir išvežti ją į I 
Švediją, o iš ten jau parsiga- 
benskn ją į Washingtoną.

Trudy motina slapstėsi. Bet 
kartais naktim ji pasirodyda
vo atstovybėje. Eiti į vidų ir 
pamatyti kūdikį ji nesiryžo, j 
Tik stovėdavo prisiglaudus prie 1 
sienos su ilgesiu ir desperacija 
akyse. Kai jai perduodavau ži
nias apie Trudy ir pasirengi
mus išvykti, ji vis kartodavo: 
“Trudy bus laiminga su ju
mis”. Lyg stengėsi ta dukters 
vizija nuvyti nuo savęs savo

‘ pačios sielvartą.
“Mes — baigia šią istoriją 

Irena Wiley — nepasilaikėme 
Trudy. Vakare, prięš išvyks
tant į Stockholmą, motina vėl

GEN. JOHAN LAIDOMER

prievartinis erodus Baltijos tau
tom. Tai tavo formalus šių 
kraštų muties pažymėpmas.

Laikas neišdildė iš mano 
minčių kartumo, su kuriuo mes 

departamentas įsakė grįžti per palikome Baltijos valstybes. 
Kiniją ir Japoniją-... Paskuti
nės dienos atstovybėje buvo 
kaip tornado. Žmonės miegojo 
sofose, lauko lovelėse ar ant

- j- - ryšulių Jk^miose. Tarp jų bu-
pasakojau, jis ramiai ir su šyps- persiskirti. Atsiimdama žadėjo vo ^oet^ffhai, evakuoti iš 
niu prisėmė nelauktas tėvo pa- mėginti per “žaliąją sieną” pa- Lenkijos ir Lietuvos, kurie lau- 
reigas. • siekti Vokietiją. ' kė grįžti namo. Kol aš buvau

“Aš — sako Wiley — suak- Rusai žinojo, kad mes neto- IŠKELIAUJANT: fiziškai užimta pašruošimu ke-
menėjau. Aš ėmiau prašyti — rime jokios Trudy (taip vadi- “Kaip vokiečiai Lenkijoje, stengiausi negalvoti
prašau, to nedarykit, palaukit, bosi mergytė). Jie galėjo pri- taip rusai Baltijos kraštuose simbolinę

reikšmę. Dabar aš įsivaizduoju, matytame, turėsime lankti Ga- 
-i ■ ............... . .............. ... — ...... ■■ ką reiškė užsieninių diplomatų brieliaus paskutinio trimito”.

nenorėjo užsieninių liudininkų, 
kurie matytų jų terorą. Reika
lavo, kad visi diplomatai išvyk
tų kuo greičiau. Pusė Europos 
jau buvo Hitlerio rankose, tai

Nors šiandien, po -tiekos ‘ me-

tautas be vilties, 
permaldaųita|Įrti .Visa-

1-IU68

sstitas 
7-16/6 
6-4724
2- 4669
3- OHO 
1-2994 
3-8669

• ATHOU, Mas*___ 61 ML PleaMRt Street--------
• BOSTONAIS, Mas*. — 271 Shawmut Aveaue . 
<6 BUFAULO lį N. Y. - 432 FHimore Avenue _

BROOKuYN 11, N. Y. 370 Umen Avenue .
• BKOOKLYN 7, N. Y. — 6U0 SuCter Avenue _ 
O ChICAGO ’22, III. — 2222 w. Clucago Avenue
• CMiCAGO 8» 1U. — 3212 So. ftaiacea* Street .
•. CLfeVĘt AM) 13, Otuo — 904 Mterary Hoad---------- TO
•’ DETROrr, Midi! •— 7300 Michigan Avenue--------------Vi
« GRANO RAPiOS, Micn. — 606 Bridge Su, N.W------- Gu
• HAMTRANCK, Mieto. — 11333 Jo*. Campau------------TO
• HARTFORD, Gonn. — 132 FranKnn Avenue_______ CH
• IKVINGTON 1-1, N. J. — 762 Springtieid Avė.____ 6.3
• YOUNGSTOWN 3, OOio — 21 Fiftn Avenue _______  Ri
• LOS ANGELES 22, Cakt. — 960 So. Atlantic Bivd. _ AN
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street____________  FO
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue___________ AL
• NtW YORK 11,' N. y. — 135 W. 14th Street______ CH 3-2663
• N£WARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue______ Bl 3-1797
• NtW HAVtN, Conn. — 509 Congrese Avė.--------------- LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Mam Street____________ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street____________ GR 2-6387
• PHiLAOELPHtA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___ PO 5-5892
,• PtTTBBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ____ HU 1-2750
• SAN FRANC1SCO, Calif. — 2076 Sutter Street _____ Fl 6-1571
• WATERBUKY, Gonn. — 6 John Street____________ PL 6-6766
• WORCESTEfe .Mas*. — 174 Millbury Street_______ SW 8-2868
• VINELANO, NU. — W. Landi* Ave^ Greek Orthodox Club BWfl.

Skystas attaazytas penktadieniais, SeMadienuus ir sekmadieniais

SI^SKITE { LIETUVĄ IR SSSB

PAVASARIO —■ VASAROS SEZONAMS DOVANĄ 

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1¥ž — 2 menesių 

Išpardavtaas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vflnooSs medžiagos - importuotos k vietinės — 
- 3 - jose krautuvėse

čiausias kelias iš jo’
kurie sieja mūsų širdis'to dau
geliu draugų, bet nonnsfiai lie
ka viltis juos vėl pamatyti. Ta
čiau palikdami latvius ir ėfetus,

II8-I25-T30 ORCHARD STREET — GR 54525
Cor. DELANCY, N.YX.

ItSKYRUS ŪBKTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

. acte USD tnukiDiu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Why the Ecumenical Council SPAUDA 1

Vatican II
VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 

IMPORTUOTOS IR VIEmčS

Amerikos nekatalikų spauda ' Keleivis spalio, 17 suvažiavi
Miltinė*, maižyto*, spalvoto*, lovom* užtiesalai, vilnonė* skaros Ir

is important to you
Here are some of the ųuestions that will be asked at the 21st Ecumenical Council. Ali of 
them, and many more. are revieved in the American Institute of Management’s seriėš of 
Audits of the Roman Catholic Church. These audits are now being made available to the 
general public for the first time.

pagarbiai ir gausiai informa- mą sutiko pasenusiais anekdo
tais, kuriais skaitytoją maiti
na kaip “istoriniu faktu”: esą 
ankstesniuose Bažnyčios susi
rinkimuose buvę svarstyti to
ki klausimai kaip “kiek vel
nių gali sutilpti ant vienos 
adatos smaigalio”.

vo apie Vatikano H susirinki-
mą. įžiūrėjo jame moralinę ir 
idėjinę jėgą gyvenimo' pažan
gai organizuoti. N.Y.H. Tribū
ne pastebėjo skirtumą tarp N.

Salikai — Geriamam rūtie* pigiausiomis kainomis. Specialu* pa-

mu* ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
- . ! < ■ 

200 Orchard Street New York 2. N. Y.

Wlmt is the precise rneauing of the statement that the Catholic Church is not to be strict-

— Can non-Cathofic ChristŽMs be incMed amoag those who “can be saved”?

may have far-reaching influence ou the Church’s 
rclationship with non-Catholic Christians and 

JacKson Martindell, Chairman of the Board of the Communist World. Learn the facts about 
the American Institute of Management, had long the Church’s hierarchy and the changes that AIM' 
recognized that the Roman Catholic Church could proposes. Send today—fili out the coupon below. 
be eraluated using the šame methods with which 
AIM surveys large corporations Ūke Standard OU, 
Kodak, Minnesota Mining and Maniif»cturtog and 
hundreds of othcrs. With the cooperation of the 
Church. the first audit was published in 1955.

After the death of Pope Plūs XII and the sub- 
seąuent crowning of Pope John XXHI a new anCBt 
was completed. This study showed that the new 
Pope had made constructire changes. Severai of 
which had been suggested by AIMs first survey.

Now in 1992. as background for the Ecumenic
al Council. AIM has prepared a third audit The 
current study outllnes the hlstory of past councils, 
the lessons to be leamed from the way tbey were 
managed and their effects on the long range ma- 
nagement of the Church. Also discussed are the 
changcs that are likely to occur in the Church as 
wcll as ADTs own proposals. based m the audits, 
for improving the Church’s managraent.

If you want to understand the background of 
this timely and important Ecumenical Council, 
send today for. your portfelio of the three manage- 
ment audits, "The Nlneteen Centura of the Ro
man Catholic Church.” Learn ho* the Council

V/hat are the AIM audito?

SPECIAL OFFER !
American Institute of Management, Dept. O

Ų5 East 38th Street, N. Y. 1S, N. Y.
Gcntlemen: Please send the portfelio of the Ma
nagement Audits of the Roman Catholic Church 
at the"special price of only $8.50.

NAME

CITY ZONS STATE

AMERICAN INSTITUTE 
OF MANAGEMENT

’Incorporated—Not-for-Profit
125 East 38th Street. New York 16. N. T.

kaip jie sutiko Vatikano I su
sirinkimą 1870 ir kaip sutin
ka Vatikano H susirinkimą da
bar, Randi, kad dabartinis pa
saulis yra mandagesnis Bažny
čios atžvilgiu.

Ar tokio mandagumo ir pa
žangos Bažnyčios atžvilgiu pa
stebima fietūvių spaudoj? Gau-
šiai ir teigiamai informavo

garbiai pradžioj informavo Dir-

TeL AL 4-8319

Naujienos spalio 13 primi
nė, kad Chruščiovas buvo pa- 
««s>ilrinac ta en_ 9
kakties, tad dabar vėl kartojo I

Norite geros—-meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

savo nažiiiras anie religijos ir I įvairių progų — vestuvių, krlkilyuų, gimtadienių, pobūvių Ir « 
komuitano ^tykius; “Jei t — ■‘""i1““ «“* *■» |
nvauuuuouv b geromis sąlygomis nedarys *
bažnyčios vadai sutinka remti s 
komunistų valdžią, tai ji lei- | 
džia jiems veikti ir suteikia s!
visokių lengvatų, kurių neturi į
jokia kita organizacija”.. 9^- ~

FYT. MAŽELIS

kinti Vatikano “žemiškosios “Komunistams užvis svar- 
politikos” siekimus, koegzisten- Iriausia išlaikyti savo diktatū- 
cijos su komunizmo bloku pa- ra. Ideologija jiems tik prie- 
linkimą, kaip tai anksčiau pa- danga. Nepermaldaujamas jų 
komentuodavo amerikiečių Ii- priešas yra ne religija, o de-
beralinė spauda; nešališkai mokratija’
stengėsi informuoti Vienybė. 
To negalima pasakyti apie Tokia yra Naujienų pažiūra,

. . . .. ' tokia jų “religija”. Mėgstan-spaudą, tam priklauso vadina- sje^u

.. ir religijos santykius dabarti-
nėję Lietuvoje tu»tq pagrindo 

sPanaai- pagalvoti, ar nebus daugiau
Laisvė spalio 14 davė Baž- tiesos, jei Naujienų anie pa- 

nyčios susirinkimui komunis^ reiškimai būtų perrašyti tokiu 
tinj vertinimą: “Vienas daly- būdu:
kas lai būna visiems aiškus: 
Šitie į Vatikaną suvažiavę baž
nyčios didžiūnai yra belaisviai tinka remti komunistų valdžią,

. tai jie leidžia jiems vokti ir

šinkoriai”. Taigi pažiūrėjo į
Bažnyčios susirinkimą' taip, 
kaip į komunistų partijos su- šas yra ne demokratija, o re- 
važiavimą Madcvoje. Ugila" ...

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y 
TeL HYodot 74677

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

ALEXDIMANT
FUR CO.

RYGOS KAIUNTŲ SIUVĖJAI

150 W«st28th Street • New York, N. Y. • Room 402

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stols). — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos, 
karakulio, adiaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

CHtow 2-1079 • CHbIsm 2-0535
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Sudane 17 metų, Pastaruosius 
šeSeris metus dirbo Kenijoje, 

didetis vadas, nes neturi

protektorate, Uganda buvo dk 
džiausiąs arbatos augintojas.

n.8o

Kristaus Valdovo šventėje

motiną, brolius ir sesens, o didelės misijos vadas”. 
Amerikoje ~ motinos seserį, 
savo tetą Petronėlę Žilienę, ku
ri gyvena Brockton, Mass. čia

Valdyti žmogui lengviau, ne
gu susivaldyti. Valdymu žmo
nės siekia, kad kiti jiem pa
klustų. Tam pakanka fizinės 
jėgos, valdinės galios, viršinin
ko arba vadovo pareigų, tur
to. Tos visos priemonės labai 
dažnai gundo nesivaldyti: pri
mesti savo valią kitiem be jo
kios atodairos ir labai dažnai 
be teisingo pagrindo.

Susivaldymas reikalauja pri
pažinti aukštesnę už žmogų 
galią, kuriai privalo visi pa
klusti. Kas tos aukštesnės ga
lios nepripažįsta, tariasi galįs 
ir nesivaldyti: elgtis kaip nori, 
kiek viešieji įstatymai nesu- 
draudžia. Jei gali, tai ir tuos 
Įstatymus lenkia savo valiai, 
kad būtų lengviau kitus valdy
ti, o pačiam nesivaldyti.

ir suprantama, kaip neteisin
ga ir nedora, yra susijęs su 
apsilpusia valia ir Įsikerąju-

patingu Afrikos misionorium.
—Neatrodo, kad neseniai 

iš Afrikos, — pastebėjau. —. 
Nenudegęs juodai ir be barz-, 
dos.

— Saulės privengiame, kaip 
ir uodo, — atsakė. — Abu 
skaudžiai kanda. Nuo saulės 
ginamės pavėsiu, nuo moskitų 
— tinklais. Barzdų neaugina-

stengiamasi juos pateisinti. Su
sidaroma nuomonė, kad nėra 
pikta elgti taip, kaip kiti el
giasi, nors tai aiškiai nriešta- 
rauja prigimtajam ir krikščioniš
kajai moralei. Taip įsigali ne- x ____ __ ____ ___
padorios mados ir papročiai, me, nors kai kurie kiti misio- 
divorsai* nejautrumas gėdos noriai, dar želdosi. Dėl pagar- 
jausmui. Tai yra nesivaldymo 
pasekmės.

Kristaus Valdovo . šventė at
kreipia dėmėsi, kad yra už žmo
nes aukštesnė ir visagalė val
džia, bet ii prievartos nesi- 
griebia. palikdama laisvą valią 
paklusti arba atmesti. Vieną 
arba antrą atveją žmonės pasi
renka savo apsisprendimu. Kas 
apsisprendžia paklusti, tai ne 
tiktai valdo, jei tokios pareigos 
jam tenka šeimoje, darbe, vi
suomenėje ar valstybėje, bet 
stengiasi ir susivaldyti, t. y. 
savo veiksmus derinti su Die
vo įsakymais. Jie apima visus 
vienodai: ir valdinius ir Valdo
vus.

Susivaldymas dėl to yra ka
rališkasis žmogaus papuošalas, 
kurio niekas kitas negali žmo
gui duoti, kaip tiktai jis pats. - 
Tai yra toji aureolė, kuria puo
šiasi šventieji. Kas jų ir ne
garbina, nedrįsta paneigti, kad 
tai buvo vyrai ir moterys stip
rios dvasios ir tvirto ryžto. 
Net ir praslinkus daugeliui am
žių, šventi žmonės traukia mi
nias ir jas valdo savo dvasia, 
nes gyvendami mokėjo susival
dyti ir paklusti savo Viešpaties 
įsakymam. Tiktai tie įsakymai 
buvo ir lieka tvirčiausia gyve
nimo atrama, kaip žmonės juos 
bekraipytų ar neigtų.

bos ...
— Ar barzdoje yra koks au

toritetas?
— Taip vietos žmonės ma

no. Kartą nuvykau į naująją 
vietą. Susitikau giminės vyres
nįjį, pasisveikinau. Girdžiu už 
mano pečių kiti kalba: “Sis nė

— Dabar jap suprantu, — 
įsiterpiau, — kodėl Ameriko- | 
je paskutiniu laiku paaugliai į 
ir kai kurie įmantrūs vyrukai! 
želdosi gyvaplaukiais savoj 
smakrus ir pažandės. Matyti, j

• tegali rodytis pagarbūs tik sa-
• vo barzda, o ne galva. J

»— Jei turėtų gudresnę gal- ] 
vą, — pastebėjo kitas pokal-J 
bio dalyvis, — tai žinotų, kad 
kai kuriom negrų giminėm 
barzdos neauga, tai jas ir ver
tina; gi baltieji, jei nori, gali 
apželti tankiu brūzgynu, ir čia 
dar jokia išmintis.

NEGRAS KARDINOLAS
Kenija, kur dabar dirba kun. 

Pr. špakauskas, yra tarp Abi- 
sinties — Somalijos ir Tanga- 
naykos. Abisinija, vadinama 
dar šv. Judo karalija, tur būt, 
visiem girdėta dar iš ano ka-

< (1954) Ugandoje jau buvo 4 
diecezijos, 40 vietinių katalikų 

' kunigų, 300 Mill Kili tėvų ir 
. 25 broliukai, 800,000 kątali- 
' kų ... Įsteigtos parapijos, pa- 

, statytos bažnvčios ir mokyk- 
; los, įkurtos prieglaudas . Dar 
‘ - popiežius Pijus XI Ugandą pa- 
" vadino Afrikos periu”.

Tą perlą bolševikai ir no- 
į rėtų nusinešti. Jie kursto prieš 

krikščionis ne tiktai pagonis, 
bet ir muzulmonus, tikėdami, 

■ * kad tie skina kelią komuniz- 
[ mut .

Ugandoje iš viso yra apie 7 
i milijonai gyventojų (1960), dau

giausia vietiniai. Didžiausia gi- 
r minė yra bantu. Žemėje yra 

kobalto, vario, volframo, švi
no, bet juodukai daugiausia 
verčiasi gyvulių ir javų (sisal) 
auginimu. Būdama Britanijos

VANDUO NEŽINO
kądaryti

Kun. P. šoakauskas, rody
damas spalvotus filmus išmi- 
si’u darbo ir gamtos, vienu pa
aiškinimu pastebėjo:

— čia vanduo nežino, M 
daryti ..

Lietuviškai gražiai ištarti tie 
žodžiai aiškino, o vaizdai ro
dė, kaip upė verčiasi per kal
nų skardžius. Vanduo tyška 
dulkėmis ir garais, nežinoda
mas kur jam dėtis.

Kartais ir žmonės užkunku- 
liuoja tokiu verpetu, griaudami 
savo ramaus darbo vaisius ir 

'tylų gyvenimą. Ar išsilaisvinu
si Afrika kartais nepavirs sū
kuriu, kuris nuplaus didelių 
pastangų ir aukų krikščioniš
kos misijos darbą? (B. d.)

S. S.

Maldele, kuri skaitoma Kris
taus Valdovo mišiose, prašome: 
“Visagalis amžinasis Dieve, ku
ris savo! mylimajame Sūnuje, vi
satos Karaliuje, panorėjai visa 
atnaujinti, suteik iš savo ma
lonės, kad visos tautų šeimy
nos. iš nuodėmės žaizdos išgi- 
jusios, jo maloniausiai valdžiai 
pasiduotų”.

Tai yra valdžia, kuri pir-

Dievo įstatymai visiem žmo
nėm yra tie patys, vienodi ir 
lygūs. Niekam jokių išimčių iš 

’ jų nedaroma. Išimtis pasidaro 
patys žmonės, kai nenori arba
neįstengia susivaldyti. Nenoras miausia kreipiasi į atskirą žmo- 
rodo sąmoningą prieštaravimą gų. Nuo kiekvieno žmogaus piri
tam, kas yra Dievo įsakyta ne- klauso, ar įsiviešpatauja visuo- 
daryti. nes tai kenkia ir pa- menėje Kristus Valdovas ar 
čiam žmogui. Negalėjimas pasi- kurio nors pavidalo nesivaldan- 
priešinti tam, kas yra žinoma ti antikristinė dvasia.

LEGENDA IR FAKTAI

SIMAS SUŽIEDĖLIS------ sukusios apie renkamų karalių
sostą ir diduomenės išsipūtu
sius pilvus, kurie sunkino pro
tauti ir veikti.

Upytės bajoras nedavė nė 
akstino seimam gurėti dažniau, 
negu buvo prieš tai. Seimai 
visai pakriko tik nuo šiaurės 
karo (1701 - 1721), kai į Lie
tuvos ir Lenkijos reikalus į- 
sikišo Maskva. Augusto II Sak- 
so metu per 20 metų suiro 7 

tas 1536 metais arba visu paskui vienas balsas posėdžius seimai. Vienas seimas priėmė 
šimtmečiu anksčiau, negu VIa- užrauktų. Stanislovas Liubo- ' B
dislovas Sicinskis pasirodė sei-

REMKIME REZOLIUCIJ Ų GYNĖJUS
rezoliucijų autorių ir rezoliuci
jų pravedimo nuoširdžių rėmė
jų vėl kandidatuoja į JAV se
natą ir atstovų rūmus. Visi lie
tuviai turėtų už juos atiduoti 
savo balsus.

Rezoliucijų autoriai: Šen Th. 
H. Kuchel (R., Calif.), šen. Fr. 
Lausche (D., Ohio), šen. Ro
man Hruska (R., Nebr.), šen. 
Bourke Hickenlooper (R., Iowa) 
šen. Jack Miller (R:, Iowa), rep. 
Glenard Lipscomb (R., Calif.), 
rep. F. Bradford Morse (R., 
Mass.), rep. Glenn Cunning- 
ham (R., Nebr.), rep. James 
Roosevelt (D., Calif.), rep. Gor- 
don McDonough (R., Calif.), 
rep. Charles B. Hoeven (R., 
Iowa), rep. Edward Derwinski 
(R., III.) ir rep. Peter Rodino, 
Jr. (D., N. J.). ■

Kovotojai už rezoliucijų pra- 
... vedimą Kongrese: šen. Thomas 

Dodd (D., Conn.), šen. Barry 
Goldwater (R., Arizona), šen. 
Paul Douglas (D., III.), šen. 
Everett Dirksen (R., III.), šen. 
Homer E. Capehart (R., Ind.), 
šen. Jacob Javits (R., New 
York), šen. Kennetb Keating 
(R., N. Yl), šen. A. Wiley (R., 
Wisc.), rep. Clement Zablocki 
(D., Wisc.), D. S. Saund (D.,

(nukelta į 4 pslj

Atiduokime savo balsus už 
tuos, kurie darbais remia 
Lietuvos laisvės reikalą
Los Angeles, Calif. — Eilė

ro, kai italai su tankais puo
lė basus etiopus. Ji dar vadi
nama Etiopija. Tanganayką gal 
kas prisimena iš to, kad turi 
juoduką kardinolą Laurian Ru- 
gambwą, kuris lankėsi ir Ame
rikoje. Vakaruose prie Vikto
rijos ežero ir Kenijos prieina 
Uganda. Savo sienom ji siekia- 
si su Kongu — ta provincija, 
kur buvo Įsigalėję komunistai, 
vadovaujami Gizengos. Uganda 
tik prieš dvi savaites (spalio 
9) paskelbta nepriklausoma 
valstybe ir priimta i Jungtines 
Tautas 110 nariu. Praėjusią sa
vaitę bolševikai pirmieji Įstei
gė savo diplomatinę atstovy
bę. Ko jie čia taip skuba?

AFRIKOS JUODASIS PERLAS
Juozapo vienuolijos iš

leistoje knygelėje, kuri apžvel
gia Mill Hill tėvų ir 
darbą, rašoma, kad “sunku ap
sakyti žodžiais tą vargą ir rū
pesčius bei kliūtis, kurių paty
rė misionoriai, prakeliaudami 
nuo pamario 700 mylių pės
čiom, kol pasiekė Ugandos aukš
tumas, 
leisdavo vadovai, 
ligos ir badas, užpuldavo plė- I 
šikiškos vietinės giminės. Bet 3 
ir tokiom sunkiom sąlygom bu- B 
vo steigiamos misijos kas 30 i 
mylių. Po šešių dešimtų metų is bantu gimine*.

pakirsdavo

Parašai po tuo raštu buvo
surinkti prieš 1701 metų seimą.
Seimui Varšuvoje susirinkus, 
tasai raštas buvo miesto aikš
tėje budelio sudegintas. Niekas 
iš pasirašiusių savo dekliaraci- 
jos negynė. Niekas nešoko 
griebti iš ugnies, nes bijojo 
apsvilinti bajorišką garbę. Kas 
ir kur matė, kad būtų laisvai

ka, lietuvių išreikalauta 1673 
metais, vistiek naikino Liubli
no unijos nuostatą: bendri sei
mai tegali įvykti Varšuvoje ar 
kitoje Lenkijos vietovėje. Tai
gi, negera pradžia prasidėjo 
dar Lenkijoje.

Tačiau siūlo galas nutrūko 
Lietuvoje, Gardine, kur įvyko 
paskutinis seimas (1793). Sta-

lėjo išrinkti. Dar prieš seimo 
atidarymą Lietuvos didysis het- 
monas Kazimieras Sapiega, pa
matęs prie karaliaus sosto pa
statytą kėdę, nuspyrė ją šalin 
tardamas: “Greta karaliaus pri
tinka stovėti, o ne sėdėti”, žo
džiai buvo taikyti karaliaus Jo
no Sobieskio sūnui Jokūbui, 
kurį tėvas sodinosi šalimai sa- 

nisįovas Konarskis savo paguo- vęs, lyg būtų jau pripažintas 
dai to galo nebesulaukė; jis sosto Įpėdiniu.
mirė prieš 20 metų. liko tik St. Koscialkowskis rūstauja

tai dailus vyras, visų mėgia
mas ir moteriškų žvilgsnių gau
domas; tik paskui aptuko it 
maišas. Bet ne grožio karalium 
jį rinko tokie Lietuvos didžiū- 

_____    ___ jo pastangos surasti “negerą dėl stačiokų Sapiegų ir Radvi- nai, kaip kancleris Karolis St. 
mirstas tai padarė 1639, VIa- kalavimus (1710), neištaręs ve- pradžią”. Vyniojant tą susisu- lų, Pacų ir Oginskių, kurie

Liublino ^unijos didovas &cinskis 1052. Skir- txivo šnekėta. Ne- kusį kamuolį atgalios arba “ga- “nepaisę bendro respublikos
* ’ - * ’ x ’ jyį ieškant pradžos”, taip labo”. Respublikos nelaimių

sako Upytės kaimynai iš Bai- kaltininkai ir “seimų ardyto- 
sogalos, — surasta, kad baisi 
pradžia vis dėlto prasidėjo lie
tuviu, o ne lenku. 

Kai D. Braunas ir St. Ko-

(9) kad seimai negaištų laiko gin-
LIBERUM VETO pirmąjį čam. Susidariusi opozicija, aiš- 

kartą Lenkijoje buvo pavarto- ku, sąmoningai laiką dildė,, kad

visus caro Petro Didžiojo rei-

(1569) pakriko dar 6 lenkų sei- tomas buvo tik tas, kad pirmu 
mai. Kai po tos unijos lietu- atveju visi ramiai išvažinėjo, 
viai ir lenkai pradėjo rinktis nes veto teise (ius vetandi) 
bendriem posėdžiam, tai ligi pasinaudojo vaivada lenkas, o 
1652 metų seimo, kurį Sicins- antruoju atveju Sicinskį dar į- 
kis užbaigė savuoju veto, iš kalbinėjo savo žoĄ atsiimti, 
60 seimų iširo 13. šiuos sei
mus, beje, ardė didesnė ar ma
žesnė atstovų krūva bendru su
tarimu (communi consensu), ta
čiau ir tarp atskirų asmenų 
Vladislovas Sicinskis nebuvo 
pirmasis?

byliame seime (1717) visi tylė
jo, lyg žado netekę. Gi po tos 
nejaukios tylos liežuviai pra
plyšo: iš 18 somų, šauktų Au
gusto II, suiro 13. Jo sūnaus

dino ir Varšuvos seimus, 1700 
lapkričio 24 buvo surašytas pa
reiškimas, skelbęs Fridrichą 
Augustą didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu. Jis buvo karaliaus 
Augusto H Sakso sūnus ir vė
liau jo įpėdinis — Augustas 
m. Jaunystėje buvo nepapras- užsikrautas ant sprando abso

liutus valdovas, nors jis būtiį 
ir absoliutiškai gražus?

Antra vertus, raštas buvo 
atsiradęs negražiomis aplinky
bėmis: naminių vaidų ir sker
dynių pagiežoje. Nemažai Lie
tuvos didikų ir bajorų, vado
vaujamų kanclerio Karolio St.

* Radvilos, kruvinai grūmėsi su 
galiūnais Sapiegomis, kurie bu
vo perdaug įsitvirtinę valdžio
je ir išsiplėtę dvaruose. Ir čia 
išlindo antroji nesąmonė: tuose

Radvila, , žemaičių seniūnas 
Grigas Oginskis, lauko hetmo- 
nas Kaributas Višnioveckis. 
Gražuolis karaliūnas buvo skel
biamas savarankišku, visagaliu 
Lietuvos valdovu. Tokie ne
varžomi valdovai tada sėdėjo

jai” buvę Lietuvos žmonės: 
“z Litwy pochodzili” (AMV 
1953, 77).

Tuo tarpu tolimesnės pra
džios ieškojimas veda į lenkus.
Ne tiktai Sicinskiai, Dąbrows- ma įsodyti saksą Fridrichą Au- kapojo savąjį generolą Myko
lai ir kiti ponai buvo atkakę gustą dar ir dėl to, kad prasi- lą Sapiegą, taip pat jaunystės 
iš Lentijos su savo privilegi- dėtų pastovesnė dinastija ir pa- dailumu žydėjusį, o* vokieti 
jonus, bet visa tariamoji auk- sibaigtų lenkiškoji karalių rin- r saksą sodino į monarcho sostą, 

kimų netvarka. Valkininkų raš- Ugnis prarijo ir šį prieštara- 
te, po kuriuo surinkta visa vimą.
kupeta Lietuvos bajorų para- Ir taip Varšuvoje vėjas iš- 
šų, tarp kitko buvo pašalėta: nešiojo jdosvus sudegusio 'raš-

visų kaimynų sostuose- pat Valkininkuose, kur sura-
Lietuvos sostan buvo nori- Sytas pareiškimas, kalavijai už-

1

nes jis buvo eilinis bajoras iš rum veto jau pliekė užsirūs- narskis seimų irimo nelaimę 
Lietuvos. Tačiau ir antruoju tinęs St Konarskis, tvarkin- surišo su Upytės bajoru, tai 
atveju seimo pirmininkas (mar- t " . " " ----- ------
šąląs) Andrius Fredra paskel- mas *(1736)/ .
bė, kad Sicinskis pasielgė pa- * neieško. Štai, vilnietis Stonis-

liekas Siaus- . SEIMAM sulaukus tokio ne- lovas Kosdalkowskis, buvęs Vil- 
kio nesivijo, kai jis vogčiom vaisingo ir negarbingo galo, niaus universiteto profesorius,

Vienas atstovas pirmą kar- Varšuvos išvažtavo. Keliai pabaiga pradėjo “badyti akis, Londone prisiminė 300 metų
tą bandė seimą iškrikdyti 1596 buvo žinomi, žemėn pradingti kad pradžia buvo negera”. Šią sukaktį, kai liberum veto už-
metais, o 1639 vienas ir iškrik- negalėjo.
dė. Tai padarė Krokuvos vai
vada Stanislovas Liubomirskis, kaip lenkų istorikai sako, to- 
maištininko Jur$o Liubomirs* kiu pasidarė dėl to, kad ne- 
kio tėvas. Jis pasielgė visai trukus sekė nelaimingi laikai ir Gardinau. Gardine nuo 1678 dnskiš iš Upytės”. Priminė ta Išsilaisvinti darėsi vis sunkiau, berum veto) ... Amžinai atsi- Pelenais paversti žodžiai skel-
taip, kaip Vladislovas Sicinskis — vadinamas ugnies ir kraujo metų būdavo šaukiamas kas proga'dar kitą atstovą, vilnie- Vis dėlto pastangų būta iki sakome Lenkijos karaliaus ir bė, kad yra ir žudanti laisvė,

tanri liejo savo tautos kraują, 
susirinkus bajoram į seimelius 
ir susikivirčijus dėl garbės, lais
vės ar turto. (B. d.).

gai pasibaigė tik vienas sei- lenkai istorikai tolimesnės pra
džios nesidairė ir šiandien jos

sinė laisvė buvo lenkų pada
ras, žudęs “Abiejų tautų res
publiką” (Rzeczpospolita Oboj- 
ga—Narodow). Lietuviai nebe 
vieną kartą bandė vaduotis išdzūkų patarlę, galimas daik- sklendė 1652 metų Varšuvos . ...

Sicinskio “nelaimingas veto” tas, bus girdėję dar tie lietu- seimą. St. Kosdalkovvskis rašė: to “broliško” mazgo, bet ilgai- lenkiškų privilegijų, duotų mū- vos smiltys sugėrė pajuodusi
viai bajorai, kurie pro Merki- ''Pirmąjį nelaimingą liberum niui ir Lietuvą apraizgė įsišak- sų protėviam
nę važinėjo į seimus Varšuvon veto pavartojo Vladislovas Si- nijęs lenkiškos laisvės vėžys, laisvą prieštaravimo žoc|į (Ii- sudeginti nei užmušti tiesos.

.. Atmetame kraują. Bet nebuvo galima nei

po 13 metų: neleido seimo pra- tvanas. Nei Sicinskis tą ne
tęsti. Vienas atstovas turėjo gandą užtvindė nei galėjo su- 
teisę seimo pratęsimą vetuoti, laikyti. Priežastys, kaip matė- 
Tai buvo tam tikras varžtas, me, buvo daug gilesnės: susi-

trečias seimas ir jam pirminin- tį Dąbrovvskį, kuris Gardine pat respublikos galo. Vienas didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
kaudavo lietuvis. IšimŠų, žino
ma, pasitaikydavo, ir jas suda
rydavo lenkai. Bet nauja tvar-

atvejąs gana būdingas. laisvų rinkimų ... Tegu mus
Valkininkuose, pro kur iš valdo taip, kaip valdė Gedimi-

Viiniaus taip pat keliauta į Gar- nas, Algirdas, Jogaila .

1688 metais seimą nutraukė, 
neišrinkus nė pirmininko.



ėjusia sekmadienis buvo ne* 
paprastą iškilmių ženkle. Pa
rapija minėję savo klebono 
tam. Norberte Pakalai* 50 me
tą kunigystės sukaktį. Šioje pa-
lapijoje jis klebonauja jau 29

tavo tam. X AtakriflitM, Ange- fėlių.
lų Kantfante parapijos kftebo- J lubflįatas tam. Norbertas Pa
nas, tam. Gnrtmkas, kalnas sutiktas gausiu plojimu,
Antane Vartų parapijos Ūbo- kai ė> j garbės stalą su švė
nai ir ApaeataąapanpijaBH- čtata Jubfltato pagerbti buvo 
karas tam. B. Knisas. TMtata- atvykęs B Vasbingtono laetn- 
« pamoksią apie - vianomesĮes■ vos atstovas X Rajeckas, Uetų-į

lų

buvo vikaru. Tai buvo ir pir- vadus pasąlDė T. JLmmbū vos generalinio konsulo 
moji parapija, į kurią iš Lie- • Andriekus, OJ.1L, Brooklyno Budrio tuuina, vieekoasp-^ 
tuvos atvyko 1916 metais. Da- lietuvių praoct^ooų vienuoly- tas A. Simutis su žmona, tauril 
bar jau eina 74 savo amžiaus no viršininkas. Mitaų metu gie- sulas V. Stašinskas, Vltao

i metus. Iškilmės įvyko viena sa
vaite prieš kun. Norberto Pa
kalnio gimtadienį. Yra gimęs 
Aukštaitijoje 1888 spalio 29. 
Kunigu įšventintas Kaune 1912 
gegužės 27. Mokėsi dar Ame
rikoje, Anglijoje ir Vokietijo
je. Vieną kartą (1922) buvo 
grįžęs Lietuvon, bet joje neuž- 
siliko. Jo paties žodžiais, Die
vo buvo lemta, kad Apreiški
mo parapijoje jaustųsi “kaip 
tėvynėje”.

Iškilmingos pamaldos
Spalio 21, sekmadienį, 11 vai.

ras, vadovaujamas muz. VI. 
Baltrušaičio. Choras giedojo 
šv. Liudviko mišias, Juravit 
Dominus (V. Hammerelio) ir Į 
Dievą (Fr. Schuberto). Žmonių 
buvo pilna bažnyčia.

Jubiliato svačiai
Pirmai valandai popiet į šv. 

Jurgio (St George) viešbutį 
Brooklyne susirinko apie pusė 
tūkstančio parapiečių ir sve
čių. Didžiulė salė buvo papuoš
ta gelsvom draperijom primin
ti auksiniam jubiliejui. Ant sta-

Bendruomenės vajus Rochestery, N. Y. 
mažai senų ateivių lietuvių, į- 
kūrusių lietuvišką parapiją ir 
visą eilę gražiai veikiančių or
ganizacijų. Tačiau ligi tol ne
turėjome organizacijos, kuri 
apimtų visus lietuvybės išlai
kymo reikalus. Tik 1949 rude
nį Rochestery buvo suorgani
zuota LB apylinkė”.

“Lietuvių Bendruomenė bu
vo įkurta kovai su nutautėji
mu ir Lietuvos pavergėjais... 
Ji turi didelius uždavinius. Jei 
visi nuoširdaai prisidėtų, būtų 
nesunku juos įvykdyti. Bet vi
sur ir visada saujelei dirban
čių yra per sunku.

“Rochesterio LB skyriaus 
Balto skyrius spalio 27, šeš- ' Jaldyįa’_.nOfįiaml_!!briSiti j? 

tadienį, rengia tradicinį rudens 
vakarą, kurio programai atlik
ti pakvietė . New Haveno tauti
nių šokių grupę. Veikliai ir

LB aktyvi veikla Rocheste- 
rio LB skyriaus valdyba po 
vasaros atostogų daug kreipia 
dėmesio lituanistinei mokyk
lai bei kultūrinėm organizaci
jom ir solidarumo mokesčio 
rinkimui. Tuo reikalu pirmi
ninkas K. Sabalis spalio 14 lie
tuvių radijo valandėlės pro
gramoje kalbėjo:

“Kada mes kalbame apie iš
eivių bendruomenę, kalbame 
apie save pačius, išsisklaidžiu
sius plačiame pasaulyje. Ro- 
chesterin atvykę, radome ne-

STAMFORD, CONN.

gražiai užsirekomendavusiai 
grupei vadovauja Lina Mikala- 
vičiūtė.

Balfo skyriaus veteranas S. 
Cibulskas dėl nesveikatos pa-

to užburto rato, skelbia tauti
nio . solidarumo mokesčio rin
kimo ir naujų narių verbavi
mo vajų. Kviečiami visi lietu
viai nėatidėlfojanf atlikti savo 
pareigą.”

“Dirbdami bendrai, Roches
tery nuveikėm nemažus dar
bus. Pirmieji įsteigėm LB apy
linkę, pirmieji pažadėjom Lie- 

1 tuvių Fondui 1000 dolerių, pir-

mininkas dr.„A_ Trimakas šorį! 
žmona, prelatai J. BaJkūnasįil 
M. Kemėšis, Ig. Kelmelis, Bafto ųl 
pirm. kan. J. Končius, Brootay-j 
no, New Yorko ir apylinkių 
klebonai, lietuvių jėzuitų vy- | 
resnysis T. B. Markaitis, S. J., | 
Brooklyno lietuvių prandško- d 
nų' vienuolyno viršininkas T. j
L. Andriekus, O.F.M., Lietuviu i 
Bendruomenės, Lietuvos vyčių, 1 
Ateitininkų Federacijos ir Ap
reiškimo parapijos atstovai. .] 
Amerikos Balsui, kuris užrašė ' 
iškilmes, atstovavo dr. K Jur- 
gėla ir J. Laučka iš Washing- 
tono.

Salėje prie stalų sėdėjo daug 
kunigų, lietuvių visuomenės 
veikėjų, įvairių organizacijų at
stovų ir parapiečių. Gauta gau
siai sveikinimų telegramomis ir 
laiškais. Daug sveikinimų iš- - 
spausdinta dailiai išleistam ju
biliejiniam leidinyje, kur pla
čiai aprašyta jubiliato klebono 
kun. Norberto Pakalnio pasto
racinis ir lietuviškas darbas 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Sveikinimo žodžiai
Banketas buvo pradėtas Ame

rikos bei Lietuvos himnais ir 
malda, kurią sukalbėjo prel.
M. Kemėžis. PreL J. Balkūnas 
buvo pakviestas banketo vedė
ju. Po užkandžių jubiliatą pir
masis sveikino Lietuvos atsto
vas J. Rajeckas, pabrėžęs tam.
N. Pakalnio nuopelnus Lietu
vai ir Amerikos lietuviam. Kan.
J. Končius, kalbėjęs kunigų var
du, priminė Kaimo kunigų se-

KUN. N. PAKALNIO pagerbtuvių bankete. Virtoje * k. { d. kan. J. Končių*, Lietuvos atstovas J. Rajec
kas, kleb. kun. N. Pakalnis, prel. J. Balkūnas, Petras Ivanauskas. Apačioje — kunigai ir parapiečlai bank 
ete. Nuotr. V. Maželio.

TURI DIDELIU NUOPELNŲ
Garbė ir didelis malonumas 

dalyvauti šiose didžiai gerina
mojo jubiliato kun. Norberto 
Pakalnio pagerbtuvėse. Sugužė
jome iš įvairių vietovių pagerb
ti pagarbos nusipelniusį kuni
gą. Suėjo pusės šimtmečio su
kaktis jo altoriaus ir tautiečių 
tarnyboje.

Pirmą kartą jubiliato pėd
sakų užtikau Londone. Su įdo
mumu Vytauto Didžiojo jubi
liejiniais metais ten klausiau
si pasakojimų apie gabų, džen
telmenišką, daug žadantį buvu
sį studentą. Tai buvo pirmas 
lietuvis, kurį tada išgirdau stu
dijavus Ostforde. Nesvajojau, 
kad turėsiu garbės dalyvauti 
jo kunigystės auksiniame ju- L 
TnfiejujėT^ ~ J

rikoje. Apreiškimo parapijos . J'
vardu P. Ivanauskas, kalbėjęs Jubiliatas yrą ilgametis di- 
lietuviškai ir angliškai, supa- dfiausios Brooklyno lietuvių pa- 
žindinn su kun Norberto Pa- rapijos klebonas. Jis taip pat 
kalnio gyvetiimu ir pastoraci- gausių organizacijų buvęs pir- 
ne bei visuomenine veikla. T. mininkas. Nesiimu jų nė išskai-

J. Rajecko, Lietuvos atsto
vo kalba, pasakyto tam. Nor
berto Pakalnio 50 metę ku
nigystės jubiliejaus proga 
Brooldyna, 1962 spalio 21 d.

LIETUVAI
“Sudiev Anykščiai, sudiev

Utena 
Sudiev Lietuvos kalnams”.

Iš tų Anykščių, vyskupo peo- 
to išgarsintų ir įamžintų, jubi
liatas išsinešė širdį nešaltą, ku
ri tebeplaka Lietuvos vaikams. 
Jis seka šių dienų “vargelius 
Lietuvos krašto”. Jis pamilo 
vargdienio dūmas ir jo skun
dą, išreikštą giesmėje ir dai
noje. Tad nenuostabu, kad ju
biliato parapijos choras dabar 
ir seniau buvo ir tebėra ne tik

Į IŠ VISUR I
— Darbininkas Visų Šventų 

ir Vėlinių savaitėje bus išleis- -p 
tas tik trečiadieni, spalio 31. Aį 
Savaitgaliui, skiriamos korės- 
pondencijos ir žinios redakciją 
turėtų pasiekti ne vėliau an
tradienio ryto, spalio 30.

— Bostono lietuvių bend-; 
ruomenės apylinkės pirm. Sta-: 
sys Griežė Jurgelevičius spalio 
12 savo laiške Darbininko re-; 
dakcijai rašo, kad ne Bostono: 
apygarda, o apylinkė nupirko.' 
ir išplatino 100 eg. knygos 
“Palik ašaras Maskvoje”. Apy-; 
garda buvo suminėta tos kny-: 
gos platinimo komisijos praneš 
Šime, prisiųstame Darbininkui, 
kuris tą žinią tik pakartojo. L

L .

— Putnamo moksleivių iri 
studenčių ruošiami šokiai lap
kričio 10, šeštadienį. Kviečia-; <ų
mas visas lietuviškas jaunimas.

- — Dail. Henrikas Saikaus-; 
kas Sydnėjaus mieste, Austrą-; 
lijoje, gavo pirmąją premiją 
už savo paveikslą, išstatytą to 
miesto parodoje. Paveikslas at
rinktas parodai, kuri bus ro
doma visuose Australijos mies
tuose. f

— V. Saudargo odos gami
nių įmonė Australijoje gavo 
kvietimą dalyvauti tarptautino- 
je pramonės parodoje Japoni
joj, Tokyo mieste, 1963 metų 
pavasarį.
— Adelaidėje, Australijoje su

sidarė lietuvių katalikų žurna
listų ratelis. Pirmininku išrink
tas kun. Pr. Dauknys, MIC, vi- 
cepirm. Pranas Pusdešris, ižd. 
Juozas Binkevičius.

— Vakarę Vokietijoje šiuo 
metu gyvena dar 50,000 lietu
vių, latvių ir estų.

Jaunęję dailininkę paroda 
įvyko spalio 13-21 Čiurlionio 
galerijoje Chicagoje. Dalyvavo 
16 dailininkų su 75 kūriniais.

šauni jubiliato visuomeninin
ko ypatybė.

Jubiliatas turi didelių nuo
pelnų ir šalpos srityje. Daug 
jo labdarybės darbų paslėpta 
nuo žmonių akių. Jis jais ne- 
sigarsino. Tai jo vidinės aukš
tos kultūros atestacija.

Jubiliatas turi didelių nuo-' §jog parapijos, bet ir šios apy
linkės pažiba ir pasididžiavimas.

Šiandien ne tik jubiliato ku
nigystės auksinį jubiliejų mi
nime. Šiandien tik viena savai
tė . mus teskiria ir nuo jo gi
mimo dienos h- tuo pičiu nuo 
jo amžiaus deimantinės sukak
ties.

Taip šaunia ir reta proga, 
be nuoširdžiausių sveikinimų, 
laikau didele garbe pareikšti

pelnų Lietuvai. Jis 1937 metais 
Lietuvos vyriausybės buvo ap
dovanotas didžiojo Lietuvos ku- 
nigaikš&o Gedimino ordinu. 
Nuo to laiko jo nuopelnai Lie- 
tuvai^išeivfjardar labiau iš-

Bruno Markaitis, S. J. sveiki- čiuoti. Jį rinko pirmininkauti,Kadencijai pabaigti sudaryta mieji jį ištesėjom, sumokėjom.
valdyba iš N. Čereko, J. Biliū- Tad ir toliau nepalūžtam ir ne- no lietuvių jėzuitų vardu. Juo- nes žinojo esant sumanų orga
no ir V. Bražėno. Stamfordo pasitikim kitų apylinkių užpa- žas Laučka prisiminė tuos lai- nizatorių ir gabų administrato- 

kus, kai kun. N. Pakalnis rū- rili- Apreiškimo parapijos bei 
pinosi “Amerikos” savaitraščio bažnyčios''trūkie tai patvirtina, 
leidimu. T. L. Andriekus, O.F. Pastebėtina: kokioj orjganizaci- 
M., lietuvių pranciškonų vardu joj ar komitete jubiliatas be- 
įteikė garbės rėmėjo diplomą, pirmininkavo, tokiame sambū- 
skautai — savo organizacijos ryje visada vienybė klestėjo, 
žymenį “Už nuopelnus”. Kai- Jubiliatas žinomas kaip lietu

vių visuomenės vienytojas. Tai Baranauskas užtraukė:

lietuviai pirmauja aukomis vi- kaly”, 
soje Amerikoje (proporc. su 
jų skaičium). Taip pat judriai 
lanko plačios apylinkės kultū
rinius, politinius bei pramogi
nius parengimus, tad tikisi ne
mažai tolimų svečių ir į savo 
parengimą. Vakaras bus Bell- 
town priemiesčio gaisrinės sa
lėje, Newfield Avė. ir Dorlan 
Rd. kampe. B.

Baigė dr. J. Girniaus citata 
iš jo knygos Tauta ir tautinė

Lietuvių Bendruomenei yra 
kiekvieno tautinė pareiga, taip

J Mks (nukelta į 8 psl.)

NEWARK, N. J.

Dan Kuraitis, žymus keliau
tojas, iš Chicagos atvyksta į 
Newarką ir spalio 28, sekma
dienį, 4 vai. popiet šv. Jurgio 
draugijos salėje, 180 New York 
Avė., papasakos savo įspūdžius 
iš šios vasaros kelionės į Lie
tuvą. Taip pat parodys filmą 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
kitų savo Velionių aplink pa
saulį. “Lietuvos atsiminimų” 
radijas jam talkina rodant Sl

50 et.

Bank, Brooklyn, N> Y., meti
nius pietus ruošia Montauk 
Club, Brooklyn, N. Y. Banko 
prezidentas Charles F. Brau 
pristatys vyriausią banko globė
ją Wintrop Taylor ta proga 
švenčiantį penkiasdešimt metų 
ištikimo bankui tanummo su
kaktį. Daug kitų banko tarnau
tojų yra ištarnavę 25 metus, 
bet dar niekas nepralenkė W. 
Taylor. Banko tarnautojai yra 
susibūrę į “Quarter Century 
Club”. Šiam klubui priklauso 
daugiau kaip 26 proc. visų tar
nautojų. Jie visi kartu yra ištar
navę 613 metų, vidutiniškai 32 
metus kiekvienas. (akj

augo.
Jubiliatui ir redaktoriaus kė

dė buvo sava, ir plunksną ga
bią turi. Lietuvių spaudos 
reikšmė jam niekad nebuvo sve-_____ _______ o___ r________
tima. Jis buvo jos didelis rėmė^ jubiliatui ir plurimos annos lin- 
jas. Jis plačios ir gilios kultu- kėjimus. Ypatingai linkiu, kad 
ros žmogus ir Anykščių bei gerasis Dievulis paskubintų Lie- 
Oxfordo šlifo džentelmenas, tuvos išvadavimą, kad miela- 
Vyskupo A. Baranausko pamil- sis jubiliatas dar savo gyveni- 
ti ir išgarsinti Anykščiai tai mo saulėlydy galėtų pasidžiang- 
jubiliato pirmoji kunigavimo ti Nemuno krašto prisikėlimu, 
vieta. aš taip pat laikau malonia

Anykščiuose jis atsirado <vys- pareiga pareikšti jubiliatui lie- 
kupo A. Baranausko mirties de-

Spalio 7 Jokūbo Stuko, rtt-----
dijo valandos “Lietuvos atsi
minimai” vadovo maloniu kvie
timu, koncertavome Brooklyne, 
Franklin K. Lane High School 
salėje, kur jautėmės kaip na
mie ir buvome labai maloniai

šimtmetyje. Netrukus kaip ir
tuvių tautos ir savo asmeniš
ku vardu gilią padėką už taip 
ilgų metų pasišventimą ir ne
nuilstamus nuopelnus Lietuvai.

PERRINKIME

JACOB K. JAVITS
Jungtinių Amerikos Valstybių Senatorium 

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

VADOYAUJANTIS ASMUO KOVOJE PRIEŠ PASAULINĮ 
KOMUNIZMĄ
Nuolatinis stiprios politikos Berlyno klausimu šalininkas ir 
remia bendrą akciją Kuboje, Conge, Laose.
IMIGRACIJOS REIKALAIS:
Pravedė įstatymus, kuriais įsūninama išvietintųjų vaikai; buvo 
iniciatorium pertvarkyti imigracijos kvotą, o taip pat dirbo, 
kad praeitų įstatymas pagal kurį gali susijungti šeimos nariai 
būdami tremtyje.
MEDICINOS DRAUDA:
Buvo bendras autorius Anderson - Javits įstatymo projekto, pa
gal kurį turėjo būti apdrausti ligoje visi tie, kurie nepriklauso 
socialiniam draudimui.
NAMŲ STATYBOJE:
Vienas iš pasiūliusių įstatymą vidutinių pajamų žmonėms tro-
besius nuomai statyti.
MINIMAUNIS ATLYGINIMAS:
Specialistas minimumo algų sutvarkyme ir tam dirbo 1961 me
tais, net valandą dalyvaudamas debatuose, kad įstatymas pra-tais,
eitų.
PAVERGTOS TAUTOS:
Bendras autorius pavergtų tautų rezoliucijos.

Balsuokite Eilėje “A” Lapkričio 6
Citizen Committee for U. S. Senator Jakob K. Javits-

yra imigrantų ttvų, neturinčių nč savo namų, tonu*, 
gimęs New Yorke 1904 metai*.
Lanke New Yorko vietas mokyklas, dienomis dirb
damas, vakarais studijavo Columbijo* universitete. 
3ei*ių mokslus baigė New Yorko universitete.
Vedęs ir tėvas trijų vaikų. Keturiūs kartu* buvo 
kongreso atstovų rūmuose, taip pat buvo New Yor
ko valstybė* vyr. prokuroru; 1 senatą įtrinktas 1954.

Marianapolio rėme
jų seimelis

THOMPSON, CONN.

Marianapolio tėvų marijonų 
išlaikomos paruošiamosios mo
kyklos metinis rėmėjų seime
lis šaukiamas spalio 28, sekma
dienį. Pradedamas 11:30 vai. 

■ iškilmingom mišiom. Po mišių 
bus bendri pietūs. Po pietų 2 

. vai. — posėdžiai. Vakare bus ro 
žančiaus pamaldos ir vakarie-

šiais mokslo metais studen
tai gyvena jau naujam bendra
buty. Daug metų Marianapolio 
rėmėjų seimeliai svarstė būdus 
sutelkti lėšom tam bendrabu
čiui pastatyti. Bet tai tiktai vie
nas iš pirmųjų pastatų, reika
lingų Marianapolio išsivysty
mui ir pažangai.

Marianapolio paruošiamoje 
mokykloje šiemet mokosi virš 
160 studentų: 130 gyvena ben
drabutyje ir 30 kasdien ateina 
į painokas.

Tėvai Marijonai maloniai 
kviečia visus dalyvauti seime
lyje, kuris sutampa su Kris
taus Karaliaus švente, taigi ir 
ji bus kartu paminėta. Prašo
me prisidėti prie Tėvų Mari
jonų plačios veiklos. AVM.

priimti.
Grįžę iš kelionės, norime iš

reikšti nuoširdžią padėką mus 
pakvietusiam J. Stukui, taip 
pat ir kitiems, daug palanku
mo ir širdies mums parodžiu- 
siems: prel. J. Balkūnui už tar
tą žodį, Valaičiams už suruoš
tą priėmimo vakarienę Arling- 
tono svetainėje, šalinskams už 
tvarkymą nakvynių ir kitus rū
pesčius, taip pat ekskursijoms 
iš Patersono, Newarko ir Eli- 
zabetho, mus pagerbusiems sa
vo maloniu atvykimu, ir gausiai 
publikos auditorijai, išklausiu
siai mūsų programos.

Visiems labai nuoširdus ačiū. . ?

Remlufe LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 WiUoughby Avenue, 

Brooklyn 21, N. Y.

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBES
ŠALTINIS

■ ..r'

PREL. PR. JURO
Pataisyt** III leidimą*

įtiekto Tėvai Pranciikonai 
610-pilsi. Kaina 4 <tol. Labai
patrauKH. Unka kaip dovana 
visokiomis propbmis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Wlll«ugbby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

P
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rišto

BOWLING

VYTAUTAS BELECKAS

HOTELS

Tel. EVergreen 2-6440

VOČATTONS

YUcon8-83IO

RAY’S LIŲUOR STORE
FUNERAL HOME

HENRY WEYDtG & SON, Ine

GRAMERCY SHIPPING CO
ELECTRICIANS

DIDYSIS ATIDARYMAS

BANGA TELEVISION

HOLY LIGHTNEBŪK ŽILAS
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDtES OF EVERY DESCRIPTK3N

GERMAN HI-FI CENTER

Resid. Onois8-7II»

Small eozy uniąue friendly Snąck 
Bar. Leagues nav being formed. 
Yonr Host Eilėn Byrd. PR 8-9888.

DEAN STREET 
BOWUNGLANES

FUNERAL HOME
FUushing 9-8563

Charles Weydig, Lic. Mgr.
13-39 122nd St, College Pomt, N.Y.

GARDINEA8 RASTAURANT 
Mtocheona - Dtamre - Cocktaiis 

Our Drtferood Rotom, is now avail- 
atole^Joc. šmall nvddįags, ahovera, 
meetings and aD; šriHai funettons. 
62 Gazdmen Av«^ Levittown, N. Y.

I^araey Murtagh— PJB 1-afcO

veltui —F.TD.

Maloni susitikimo vieta Yorkvilėie
Kiekvieną vakarą Šokiai ir Šiaip maloniai lai
kas praleidžiamas prie Niek Averaano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

The LrtHe Servant Sisters of 
the B. V.M. of the.lmmaculate 

Conception

’ , TCUftMI 
YAucst ggĮ GHANG*

, Attention Home Owners!
MARY CARTER PAINT M ART 

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

Tel. MO 8-4556

STELLA D*ORO Italian Cuisiae — 
*iA Fabutous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge. Dinner & Supper 
š la Carte. Party žacilities. — 5806 
Broadtvay, near 238th SL, N. Y. C.

Dihers Club r American Express 
Free parking on our own tot. Closed 
Monday. Catt_________ K1 3-2245

12 BRUNSWICK DANES. Leagues 
now being formed. Cocktail Lounge. 
Free parking.

DETURR1S TRIANGLE 
B0WLING CENTER

117-11 Myrtta. Ave^ Richmond Hill 
H! 1-2790

PINIGAI Į USSR 
PILNAI GARANTUOTA 

Prašyk platesnių informacijų

snapper inn 5
OPEN ALL YEAR

For the Finest Paišine Shore Din- 
ners our Specialty. Remember — 
when you want tbe Finest ta Food 
CaH LT 9-0248 THE SNAPPER.

MOVING MACHINERY 
Call Today for Free Estimates. Ali 
Types of Machinery Transporteri.

ROSE A GOLDMAN 
TRUCK1NG

for Schools, Churches, Clubs, Child- 
ren’s Parties — Features - Short 
Subjects: Columbia - Universal - 
RKO - Disney - United Artists

NEW BONAPARTE
1613 Avė. M (next to Elm Theatre) 
Brooklyn, N. Y. — DEwey 6-6880. 
Have you tried Ralph Sorrentino’s 
fprnous Itahan Cuisine? “Wbere the 
Stars meet". A la Carte Dinners - 
CocktailS - Parties aecommodated.

IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI.
Adresas: 40 E- 26tn 8C, N.Y.O, N. Y.

T«U BU 3-2928
Savininkas VACYS STEPONĄ

RAMON’S RESTAURANT .
Brooklyn’s Biggest and Best 

Spanish American Cuisine 
Dancing Friday .and Sat. Nites 

Catėring ABDcęasions j 
No Minimum — No Cover 

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

Pirmojo kėlinio gale daugu- 
moje^iš vengrų sudaryta prie
šininko komanda buvo rimtai 
mūsiškius prirėmusi prie sie
nos. Rodė puikų žaidimą. Ge
rai, kad šį kartą mūsų gyni
mas nepametė galvos ir šalto 
kraujo.

Antrame kėlinyje mūsiškiai 
net sugebėjo išgauti lauko per
svarą, bet mūsų puolikai neiš
naudoja ir tų kelių progų.

Mūsų įvarčius pasiekė Re- 
mtea I ir Mrortndcas' su gal-

Ask for Šaipyta 
LITHOGRAPHXC MACHINISTS 

Repsirs and Service
GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI Į 
VISUS KRAŠTUS 
PILNAI GARANTUOTA 
PRAŠYKITE SĄRAŠŲ 
IR KAINORAŠČIŲ . 

GRAMERCY SHIPPING CO-, 
118 Kast 28th Street 
N.Y.C. 16. N.Y. MU 9-0598

va. Rungtynių pabaigoje smar
kiau pritrenkus Brennan turė
jo būti nugsdientas į ligoninę, 
kur paarėjo, kad nieko blo
go nėra atsitikę.

Priešžatismyje rezervinė su 
veteranais Bagdžiūnu ir Bagdo
nu laimėjo 3:1.

Šį sekmadienį mūsų pirmo
ji futbolo komanda žaidžia pir
menybių rungtynes su Kolls- 
mann SC, priešininko aikštė
je Brennan Field (Juniper Val- 
ley Rd. ir 70 St., Middle Vil- 
lage). Pradžia 3 vaL Pereitą se
zoną LAK ir Kolsmann SC 
yra laimėję po vieną kartą pa
sekme 3:2.

LA CHARPELLE BROS. INC.
196 W. Baustai SL, New York 14 

CH 3-3738
Litbographers & Friaters Mactdniste 
Master Riggers and Movers fw the

Salė vestuvėms ir kftcMoms 
pramogoms.' Be to,' dujanti 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

The Little Servant Ssters founded 
in Poland in 1850 by a saintly Ser
vant ot God, Ednnmd Bojanowski, 
have their Provindal House at 
Woodbridge, NJ. They are ėngaged 
in tearfring and nursing in tbe Dto- 
ceses of Camden, Trenton and Bof- 
falo, N.Y. wKh Mlaskms ta Afrtea. 
Interested? VVrfte'tc Rev. Motber

West Hempętead Bowf. West Hemp- 
stead’s finest Lanes, 32 automatic 
pinspotters. ‘'Cocktail lounge, Res- 
tanract, ample parking. A healthy 
sport for young and old. Hempstead 
Tiuapikė A Cherry Vaiky Road (at 
tbe Island ęarden Arena) — CaB 
IV 1-0155, ask for JOHNNY.

Befortysu zėtbe—^t.pays to toąuire 
Avtad aH pfflhlta ask

' SOUTH FORK REALTY 
Kute M naadbn. Ll. N.Y.

3 nOes from Rtverfaead Orele on 
Road to Hampton Bays. — Eastem 
Long Idand Retiresient Home Spe- 
cjaMrft, Stop in — Write —Phone: 
516 PA 7-5311 —r >*Yetg,e Allways 
Wėlcome”. VVEEKEND SPECIAL: 
Flanders, LX» 2 bedrooms, modem 
kitehen. tiving rm, bath, full insul- 
ation, carport, plot 106x80, bus to 
Train and Churches, fishing, boat- 
ing, private beach on Peconic Bay.

Price only $8,900 ,

ELECTRiCAL WORK 
Also Saturdays and Sundays 

220 Service
Free Estimates-Air Condition Lines
Spėriai Consideration to ReBgious 

Instituticms
201-UN 3-4886; 201-UN 6-2977

19NUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ 
BUTAS PIRMAME AUKŠTE —

VVOODHAVENE
arti Jamalca traukinio ir
Forest Park..
Teirautis telef. — V» 6-1056

* BRIDES TO BE
‘The Proof Is in the Tašte" 

Order your Wedding Cake & Pas- 
tries from

The LA-GULI PASTRY SHCP 
The finest in Italian baked produets, 
Delicious Pastries, Cakes, Bread. 
SpėriaHring in Wedding Cakes. Let 
Us Serve You with tbe Finest —j 
29-15 Ditmars Blvd., Astoria, L. L

CaH RA 8-5612

ANNA MAS1LIONIS — diptomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
J amale a traukinio Unija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRASIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaica Avė. ♦ VI 9 6918

M A R1 <y S 
Trucking, Moving and Rigging

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

CaH WO 6-2359 or*MO 8-9439
Ask for MARIO

ffcAVEL AGENCY- REAiL E8TATE r taBuratoip 

-i. HtkVEN REALTY — ’ f
... . , X .
Nito ŪM Mfctasdfc * lafaada J^drauOmas gyvybės, m-

<Sb nurtte diddį patrinkimą grąžtą nkiypą, 
apartamonj ir tai žrmiimtrimis kainomis Čia galite vi
sokeriopai apsidransti; Sa valstybinių mokesčių - taksą
Marikai afyikVairi

AUEBI F- FESEBS-Fetnmskas

Naujai atidarytas

GROŽIO SAL1ONAS 
"ROTA"

George Kopping 
tmpbrtuoU ir vietiniai skaustai 

namie gamintos salotos 
šviežia rūkyta žuvis

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

Single - Doubles, 2-room suites 
private bath, Hght Ubusekeeping 
•refrigeration, full hotėl Service 

-Reasąnable Rates

For O’K Electrical Work Call 
HUGH O*KANE ELECTRKį CO.

13 Frankfort SL
N. Y. C.

CaH WO 2-1050 or 1051
O. K ELECTRIC WORK FOR 
THE INDUSTRIAL TRAPE

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)

CINEMA GLHLD, tnc.
AMERZCA'S FINEST 16 mm 

SOUND FBM UBRARY 
Entertaimnent - Educational

nio VEdrarą didžiosios FY^k- 
lin K. Lane mokyklos sporto 
salės pilnos lietuviukų nuo 3 
— 11 metų. Jie mokomi pir
mųjų sportinio gyvenimo žings
nių. Tikrai sveikintinas žy^s, 
nes turam bent šiek tiek patik
rinama mūsų sportinė ateitis, 
čia pat būna stalo tesiso tre- 
mrąotės. State tesšsB sdoaja, 
į New Yorfcą iš Hartfordo at
vykus Grajausko, pradeda at- 
gytL Ten pat po jaunųjų tre
niruojasi mūsų fufboiteihkaš, 
kuriem treniruotės tikrai rei- 
tefingos. Moterų tbkfinfo bei

GEORGE PATURZO
‘ BOVVMNG SUPPLEE8
Authorized Ęrurusyvick Dealer. Ex-t 
pert driHingb sriiile you; wait. Also, 
feštniln^ Baifiš, Ba<s, Šboes, Shirts, 
rrpphies. —t &5 W. 50th Street, 
Nėw York Cfty. — CI 6-2889. t

Ine.
744 Broad Street
Newark, New Jersey 

Lakštuota ir pilnai bondyta.

SL Benedict — Foonder af Western 
Monastkhsm. Invites you to become 
a Member of his great Benedictine 
Family. As a Benedictine you wiH 
be privileged to recite the Divine 

Office in Ohoir and serve the 
Divine Spouse et Souls in the 

childreu wbom you wiH teach or in 
the Siek to whom you will minis- 

ter in our Community Hospital
For further Information adress: 
Oirectress of Vocations, Benedictine 
Motherhouse, 851 North Broad SL, 
Elizabeth, N. J, 201 EL 2-4Ž78

1-5 vai.

TeL VI 7-4477

Veteninp rungtynės
Lapkričio 10, šeštadienį, ru

dens sprarto baliaus proga yra 
numatomos veteranų — atsar- 
gon išėjusių futbolininkų — 
rungtynės. Vakaras bus Ridge- 
wood Lanes didžioje salėje 
prie Atletų klubo. Rungtynės 
taip pat numatomos netoli, 
Bushvvick HS aikštėje. Be to, 
Atletų klube numatoma ir dar 
eilė vakarų: Kalėdų dienos šo
kiai, tradicinis Naujų Metų su
tikimas (Ridgevood Lanes sa
lėje).

Prieaugliu besirūpinant ...
Lietuvių Atletų Klubo spor

to vadovybei glaudžiai bendra
darbiaujant su Maironio mo
kyklos tėvų komitetu, įvestos 
vaikams mankštos bei sporto

WOERNER A NELSON, INC. 
FOR MOVING AND RIGGING 

FOR DISMANTLING 
AND ERECTTNG 

Kelly Press Service A Machinists 
380 Canal SL, N Y. C. 

WA 5-1930
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 BEFFEBIS BLVD. BICHMGND HILU N. Y.

LAK š| kartą žaidė veik pi
nos sudėties: Jankauaksas; Vai
nius, Mileris; Margutis, Kulys, 
Daukša; Mrozmskas, Budraitis,, 
Remėza I, Brennan, Kaušyla 
(Remėza H).

Ir vėl visa rungtynių našta 
griuvo ant mūsų gynimo.. Čia 
rdškėsi gera gynikų pora — 
Vainius ir Mileris. Pirmasis da
ro pažangą Puikiai kovėsi ir 
dešiniu saugu žaidęs Margaitis, 
attikdamas didelę darbo dalį. 
Puolime, deja, kovėsi tik vie
nas Remėza L Net gaila buvo 
žiūrėti į jį, paliktą priešininko 
gynikų valiai. Remėza n po su
žeidimo buvo pastatytas neį
prastoje kairiojo krašto pozici
joje; kiti puolikai visai netiko 
geresnio lygio žaidimui.

Pažymėtina, kad rungtynėse 
priteisti net keturi 11 m. bau
diniai — trys Yonkerso ir vie
nas mūsų naudaL Priešininkas 
jurmam kėliny išnaudoja abu 
baudinius. Iš mūsų pusės gerą 
Kulio smūgį sulaikė vartinin
kas.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS^ sav

ALPHONSUS MANOR 
Cairo. New York

Ideal Year-Round Ręst Home for 
Women eondueted by the Sisters of 
SL John tbe BaptisL HomeUke at-, 
mosphere. etose to Church & Shop- 
ptag ffistricL Reasohable rates. — 

Write or Pitone 518 MA 2-3248.
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10 Fiske Place ML Vernai

RĘST HOMES



Bronė Baltrukonytė --Gite 
vanoaA Darbininko ir Aidą 
skaitytąja « Cthcagos, spalio

MLLIAM J. DRAKE

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

Kristaus KaraKaus šventės 
minėjimo meninę programą fi- 
pūdys New Yorko skautai ir 
moksleivių ateitininkų Marijos 
Pečkauskaitės kuopoš nartai. 
Paskaitą skaitys St Lūšys. Pa
maldos Apreiškimo par. bažny
čioje 11 vai. minėjimas 3:30 

< vai. popiet tos pačios parapi
jos salėje.

Ateitininkų moksleivių, stu
dentų ir sendraugių vienetų 
vadovybės primena visiems na
riams ir prašo uoliai dalyvau
ti Kristaus Karaliaus šventės 
minėjime.

Apreiškimo par. šv. Vardo 
draugijos vyrai spalio 28, Kris
taus Karaliaus šventėje, sek
madienį, renkasi 8 vai. mišiom 
ir priima bendrai komuniją.

» Tėv. Leonardas Andriekus, 
O. F. M., išvyko į Montrealį sa
kyti pamokslų šv. Kazimiero 
parapijos 40 v. atlaiduose ir 
skaityti paskaitą Maironio mi
nėjime.

Skautai ir skautės, ALRK 
Federacijos pakviesti, dalyvau-

Yorke. Sesiioje bus peržvelgti 
atliktieji Lietuvos, laisvinimo, 
dalbai, bus analizuojamos tų 
darbų vykdymo sąlygos ir so
vietinio kolonializmo padariniai 
Lietuvoje. Pranešimus padarys 
V. Sidzikauskas, M. Brakas ir 
inž. J. Miklovas, neseniai at
vykęs iš Lietuvos. .' ”

Inž. J. Mikfovn paskaita, 
rengta Lietuvių Moterų Atsto
vybės New Yorko klubo spa
lio 20 Apreiškimo parapijos sa
lėje, sutraukė per 250 žmonių 
ir sukėlė gyvo susidomėjimo. 
Pranešimo svarbesnės 
bus plačiai aprašytos 
Darbininko numeryje.

mintys 
kitame

Maspotho motery piliečių 
klubas, kuriam vadovauja Ag
nės Roziz, spalio 20 iškilminga 
vakariene paminėjo šio klubo 
20 metų sukaktį. Ilgesnį laiką 
klubui pirmininkavo Marijona 
Tomašauskienė.

pos metinė vakarienė bus lap
kričio 4, 4 vai. popiet Apreiš
kimo par. salėje. Po vakarie
nės programą išpildys jaunie- 

ja Kristaus Karaliaus minėji- ji moksleiviai ateitininkai, su- 
me spalio 28 d. Visi Tauro ir 
Neringos tuntų nariai unifor
muoti renkasi į Apreiškimo 
parap. mokyklos patalpas 10:30 
vai. Pamaldose dalyvausime or
ganizuotai.

Eugenijus Vilkas, LSB Vy-. 
riausias Skautininkas, atvyks
ta į New Yorką ir spalio 27- 
28 vizituos Tauro tuntą.

Lietuviu Fronto bičiuliu su
sirinkimas šaukiamas spalio 27, 
šeštadienį, 7 v. v. dr. Br. Ra- 
dzivano bute. 84-16 110 St., 
Richmond Hill, N. Y. (Jamai
ca linija važiuoti iki 111 St. 
stoties). Dail. K. Žoromskis pa- 
fHYS pranejmą apie lietuvių ^punkhiali^Tv. “pataria

me bilietus iš anksto įsigyti.

Dailininkai Al. Merker - Vit- Spaudos kioskas veiks Dar- 
kauskaitė ir Adomas Galdikas biniako vakare naujausio- 
spalio 11 — 17 praleido Cats- lygomis bei plokštelėmis, 
kili kalnuose, Durskonyse, pas Ta Pa^a Proga kviečiame už- 
Kraunaičius sisakyti Darbininką. Naujiems

vaidindami kaimo vakaruškas. 
Bilietų galima gauti pas pirmi
ninkę Terebeizienę ir nares.

Liet. Krikščioniu Demokratę

gia seminarą lapkričio 4, 4 v. 
popiet Atletų Klubo patalpose. 
Bus nagrinėjama Lietuvos lais
vinimo organizacija. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

Darbininko vakarui bilietų 
galima gauti pas šalinskus 
Woodhavene, Ginkų krautuvė
je Brooklyne ir*Darbininko ad
ministracijoje. Galima užsisa
kyti ir paštu. Bilietai po 3, 
2,50 ir 2 dol. Vaidinimas pra-

dailininkų uždavinius ir padė-
4 vakaruose.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas Ridgewoode, n aukšte, 
su šildymu. Kreiptis į A. Ber- 
tašiūną, 1720 Madison St., 
Ridgewood 27, N. Y.

Išnuomojamas gražus kam
barys su atskiru įėjimu prie 

1. 
2-

gero susisiekimo Brooklyn 
N. Y. Skambinti tel UL 
7048.

Išnuomojamas butas iš 
kambarių su visais patogumais 
Ridgewoode, N. Y. Skambinti 
GL 6-8217.

5

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

Yerfce — MM Žad Avenae — TE S-SS47

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

kiamas spalib 31, trečiadienį, 
8 v. v. Atletų klubo patalpo
se, 1332 Halsey St., Brookly- 
ne. Altą sudarančios grupės 
bei bendradarbiaujančios ~ or
ganizacijos prašomos atsiųsti 
savo atstovus.

Kat.
pa snalio 28, 5 vai. popiet (po 
Kristaus Karaliaus minėjimo) 
rengia laimėjimų vakarą Ange
lų Karalienės par. salėje. Visos 
kuopos narės ir viešnios malo
niai kviečiamos.

Už. a. a. Joną Veršelį 6 me
tų mirties sukakties proga 
spalio 19, 9 vi. ryte Apreiški
mo bažnyčioje bus egzekvijos. 
Prašomi giminės bei pažįstami 
pasimelsti už velionį.

a Kultūros įdubo susirinkimas
> bus spalio 27 d. 7:30 vaL vak. 

tarptautinio instituto patalpo- 
. se, 190 Beacon St. Iš Washing- 
tono atvykęs Jurgis Šlekaitis 
skaitys paskaitą: Laisvos Lie
tuvos teatras iš atokiau.

Kristaus Karaliaus šventėje
9 vai. ryte bus šv. Petro pa- 

I rapijos jaunimo mišios ir ben- 
I (fra komunija. Po mišių — jau

nimo pusryčiai ir meninė pro- 
I grama.

šv. Petro bažnyčioje nuo 
l spalio 28 pradedama žiemos 
| laikotarpio pamaldų tvarka. 
Į Sekmadieniais suma bus 10 v. 
I ryte. Giedos parapijos choras, 
[ vadovaujamas komp. Jeronimo 
| Kačinsko. Pirmais mėnesių sek- 
I madieniais 7:30 vai. vak. bus 
k šv. valanda.

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.

Tel: HIckory 1*5228

TeL EVergreen 7-4335 

nenei aromsos 
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N.. Y.

ATVIRAS LAIŠKAS 
NEW YORKO VISUOMENEI

Prieš kiek laiko buvo New 
Yorke pradėtas judėjimas įsigy
ti New Yorko jaunimo namus. 
Buvo tam reikalui nemaža rek
lamos, darbo ir pastangų. Vis 
buvo girdėt, kad jieškoma vie
ta. Rodos, kad klausimas buvo 

- nuėjęs iki pasirinkimo tarp ke
leto tipkamų vietų. Staiga vi
si aprimo ir nutilo. Dabar kur 
ką beklausinėtum, negalima su
žinoti, kas atsitiko. Ar komisi
jos rado tinkamą vietą ar ne
rado, ar šiaip iširo planai. Gal 
po viso darbo ir pastangų nu
tarė, kad jaunimo namų ne
reikia.

New Yorko skautai, kaip ir 
visas New Yorko jaunimas, ne
gali tikėti, kad likome apleisti. 
Reikalas nesumažėjęs. Kai tik 
norime susirinkti, tai reikia 
apkrauti tuos pačius gerašir
džius savuosius arba prašyte 
prašytis pas svetimuosius. Ne
jaugi toks didmiestis, kaip New 
Yorkas, neišgali aprūpinti sa
vo jaunimo? O jeigu ne, tai 
bent būtų aiškiai pareikšta. Ti
kimės, kad kas nors galės 
mums padėti šį klausimą išju
dinti. Lyvia Bražėnaitė

New Yorko LSS sekretorė

KUN. N. PAKALNIS, Apreiškimo parapijos klebonas, aukojo iškilmingas 
padėkos mišias spalio 21. Kairėje asistuoja kun. J. Ateksiūnas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas. Nuotr. V. Maželio.

KUN. N. PAKALNIO SUKAKTIS

Jėzaus Nukryžiuotojo sese- i
7 rų vienuolyne Brocktonė spa

lio 28 bus vienos dienos reko
lekcijos mergaitėms. Rekolekci
jos pradedamos 11 vai. ryte 
mišiomis.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FŪNEBAL HO M E
M P. BALUS — TMrectorim 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalų VedCjaa

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Karaliaus šventėje 
sekmadienį, laikro- 
valanda pasukamas

(atkelta iš 5 psl.) 

bose buvo pabrėžtas jubiliato 
uolumas kunigo pareigom ir 
nuoširdus rūpinimasis lietuviš
kais reikalais. 

X

. Jubiliato garbei
Po sveikinimų buvo neilga 

meninė programa, skirta klebo
no jubiliato garbei. Apreiški
mo parapijos choras, vadovau
jamas muz. VI. Baltrušaičio, 
padainavo: Pabalnokit man žir
gelį (S. Pociaus), Trys seselės jos vikaras kun. J. Pakalniškis. 
(J. Starkos), Ievužė (M. -Pet-

skaitytojams tik 5 dol. metam.

VIENA I

NTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
SPECIALYBES

WEBER
ugščiausios kokybės produktai
Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- 
lusios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

DIDŽIULES KRAUTUVES 6

Lapkričio 11 d. 4 v. p.p.
Šv. Tomo parap. salėje.
88 Sf.ir Jamaica Avė.
Woodhavene, L.I.,

Hartfordo dramos

vaidina L. Fu Idos
4 veiksmų komediją

MOKYKLOS DRAUGAI

režisuoja
Vitalis Žukauskas

vaidinimą rengia

rausko) ir Kur lygūs laukai (E. 
Kiškio). Ad maltos annos — 
Ilgiausių metų sugiedojo cho
ras ir visi dalyviai.

Kun. Norbertas Pakalnis sa
vo žodyje nuoširdžiai dėkojo 
svečiam, parapiečiam ir visiem 
jo pagerbimo rengėjam. Jaut
riai prisiminė savo motiną, ku
ri išmeldusi jam kunigo pašau
kimą.

Pagerbimo barbėtą pradėjo 
ir užbaigė Apreiškimo parapi-

Užbaigimo maldą sukalbėjo 
prel. Ig. Kelmelis. . į.

Visi skirstėsi jaukioje nuo
taikoje, linkėdami jubiliatui su-, 
laukti deimantinės kunigo su
kakties. Kitais metais kun. N. 
Pakalnis sulaukia deimantinės 
savo amžiaus sukakties.

Kristaus 
spalio 28, 
dis viena 
atgal, šv. Petro bažnyčioje pa
maldos bus nauju laiku. Popiet 
2:30 vai. bus specialios pamal
dos prie išstatyto Švč. Sakra
mento. Pamokslą sakys mari
jonas T. Petras Remeika.

__Tėvų Marijoną aukštesnė mo
kyklos rėmėjų seimelis bus 
spalio 28 Marianapolyje. Pra
dedamas mišiomis 11:30 vai. 
ryte. Po pamaldų bus pietūs 
ir posėdžiai. Marijonai kviečia 
visus dalyvauti.

Romas Lefrnonas, baigęs so
cialinius mokslus magistro 
laipsniu ir kaip atsargos kari
ninkas atliekąs karinę prievo
lę, pakeltas į kapitono laips
nį. Jis yra vedęs Lietuvos ka
riuomenės savanorio Martin- 
kaus dukrą Mildą, augina sū
nų Joną ir dukrą Rūtą.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A BO R I U S 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

L B. SHALINS 
-Šulinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parksray Station) '

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplvčio* nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

1HEODORE WOLINHIH, 
r INC. 

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

GRamercy 5-1437

TRYS POROS “Mokyklos draugų” vaidinime. Nuotr. A. Jaro.

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNHULHOME

modemiška koplyčia čer- 
9 dykai. Aptarnauja Cam- 
ir Bostono kolonijas že- 

jmis kainomis. Kainos tos 
ir j kitus miestus.

• (aukite: TM TR 4L«4M

Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

J NE RAL HOME 

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WATTKUS

86th CASINO THEATRE
210 East S6th SL o REgent C-C'37 
New York, N.Y. BU 8-0561 

Penktadienį Spalio 26 — iki 
Ketvirtadienio, Lapkričio 1,1962

PJrn^ kartų New Yorke linksma 
muzikinė filmą — .

“HELDINNEN” 
Vaidina:

Paul Hutechmid. Walter Giller ir k. 
Priedinė filmą:

“Man mOsrte noctvmal zwanzig sein”

WAGNER THEATER

•Mtadienieia iki filmoe pabaigoe 
Trriladlen tia — ia vai. dienos. 
Penktadienį Spalio 26 — iki 
Trečiadienio, Spalio 31, 1962

Spalvota filmą pagal Thomas Mann 
romane —

“KOENIGLICHE HOME IT”

DIREKTORIUS

dievų Ir naktį

546 East Broadway 
$o. Boston, Mas*. 

Priešais miesto teisino rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 

, pildome kiekvienų, pageidavi
mu. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo- 
reilcalpose.

Ar Jums nusibodo aukšti ir vis aukštesni mokesčiai?

Ar Jūs norite turėti Pennsylvanijoje gerą, sąžiningą,

efektyvią administraciją?

Jeigu taip, tai balsuokite už respublikonų kandidatus:

Į gubernatorius: William W. ScrantOĮl
Į senatorius: James E. Van Zandt
Respublikonų Partijos Pennsylvanijos Valstybės Komitetas;

Etninės Grupės — Phitadelphijos Lietuvių Skyrius

STANLEY F. MANKAS, pimdninkas

Joseph C. Lubin 
Fanerai Director

Telefonas: 268-5185

KARIŪNAS
Funeral Home

280 CHESTNUT STREET 
MEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL 
Fanerai Home

Ine.
PETRAS KARALIUS

mann, L. Dngover. P. Henckels ir k. 
Priedinė filmą:

"Ein Hera voll Muslk”

IY 3-H4S
HI S-Z55Z 
iae
DC 6-1154

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balnmuotojas
74 PROVIDENCE ST.

WORCESTER. MASS.
PL4-E757 PL 4-1196

JONAS A. STIKLORIUS. vicepirmininkas
Baterijoje — M-M Stetanroy SL — AS 4-ttlč


