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Prezidentas įsake atnaujinti atominius baidymus požemiuose
Sovietų provokacijos Berlyne auga

Berlyne sovietai ar vokiečių 
milicija kasdien kuo nors pro
vokuoja vakarų Berlyno gyven
tojus ir amerikiečius. Rugsėjo 
5 prie sienos atvykusius ameri
kiečius karius apliejo vandeniu. 
Į tai amerikiečiai atsakė ašari- 

" nėm bombom. Vokiečių milici
ja išlakstė. Sovietai regimai 
provokuoja, norėdami patirti, 
iki kol galima eiti be pasiprie
šinimo.

— Sovietai pradėjo specia
lias radijo transliacijas ameri
kiečiam kariam Berlyne. O ry
tų Vokietijoje uždraudė klausy
ti iš vakarų Berlyno ir Vokie
tijos.

— Sovietų pulk. Solovjovas 
Berlyne Įspėjo Amerikos ko
mendantą, kad oro susisiekimo 
su Berlynu kontrolė gali būti 
greit pakeista.

— Maršalas Žukovas, nuo 
1957 iškritęs iš Chruščiovo ma
lonės, dabar rodosi viešumoje 
vėl ordenuotas. Spėjama, kad 
jis grįš j Kremlių.

BERLYNO GYNĖJAS: įeit. 
Kenneth Hurt pirmasis at
sakė ašarinėm bombom.

- Sovietai tebedomonstruoja jė
gą. Rugsėjo 1 ir 4 susprogdi
no ore dvi atomines bombas 
vidurio Azijoje, prie Semipala- 
tinsko.

Prezidentas demonstravo su* 
silaikymą nuo atomų. Preziden
tas Kennedy ir min. pirminin
kas Macmillanas rugsėjo 3, dar 
prieš antros bombos sprogdini
mą, paskelbė atsišaukimą į 
Chruščiovą, kad atsisakytų nuo 
bombų sprogdinimo ore.

Iš Chruščiovo atsakymo ne
buvo, tačiau Sovietų atstovas 
Ženevos derybose dėl atomų

Carapkinas pareiškė, kad klau
simą išspręs tik visiškas atomi
nių bandymų draudimas (su
prantama be kontrolės).

Amerikai baigias moratoriu
mas rugsėjo 9. Lieka klausi
mas: ar Amerika bandymus at
naujins ar- ne. Spaudoje ėjo 
stipri kova dėl to.

Atėjo laikas Amerikai

Sovietai rugsėjo 5 susprog
dino ir trečią bombą. Tą pat 
dieną Sovietų spauda skelbė,

kad prezidento Kennedy ir min. 
pirm. Macmillano siūlymas su
stabdyti atominius bandymus 
ore esąs nerealus ir juokingas.

Prezidentas Kennedy rugsėjo 
5 paskelbė, kad Sovietų atnau
jinti atominiai bandymai ir 
Chruščiovo tylėjimas dėl pa
siūlymo atominius bandymus 
ore sustabdyti nepaliko Ameri
kai kito pasirinkimo kaip ban
dymus taip pat atnaujinti. Pre
zidentas davė įsakymą betgi at
naujinti tik laboratorijose, po
žemiuose bandymus, kurie nė
ra pavojingi atominiais kritu
liais.

KALBĖKIM APIE
New Yorko laikraštis ra
gina kreiptis į prezidentą, 

kol dar nevėlu

M R. SAM — taip vadina Atstovu 
Rūmu pirmininką Sam Rayburn, ku
ris susilaukė jau 79 mėty ir sune
galavęs išvyko j savo Texas. Jo vie
toj išrinktas demokratų lyderis John 
W. McCormack.

KATALIKŲ MOKSLININKŲ IR MOKSLO MĖGĖJŲ SUVAŽIAVIMAS

KOLONIALIZMU

— Sovietų kariuomenė, pa
stebėta, per Lenkiją gabenama 
prie Vokietijos sienos.

— Amerikos 200,000 piliečių, 
kurie yra Europoje, neturi jo
kių garantijų. Jiem tik pasaky
ta: jei prasidėtų karo veiksmai, 
jie turi sėsti į automobilius ir 
vykti į artimiausią uostą, kur 
juos, gal būt, paims laivai.

PINIGUS IMA AMERIKOS 
GIESMĘ GIEDA MASKVOS 
Tai vadinasi atsilikusią neutralumas

L. K. Mokslo Akademijos 
penktasis suvažiavimas Chica
goje rugsėjo 1-3 praėjo su di
deliu pasisekimu ir susidomė
jimu. Atidaromajame posėdyje 
penktadienį, rugsėjo 1, vaka
re Jaunimo namuose buvo apie 
400 dalyvių, o užbaigiamajame 
sekmadienį, rugsėjo 3, Marijos 
aukštesnėje salėje prisirinko 
per 800 žmonių. Rugsėjo 2, 
šeštadieni, atskirų sekcijų po
sėdžiai buvo Congress viešbu
tyje. Iškilmingas mišias Mari
jos Gimimo bažnyčioje, Mar- 
ųuetto parke, sekmadienį au
kojo vysk. V. Brizgys, pamoks
lą pasakė kun. B. Markaitis,

nius kalbėjo, apie krikščionišką 
atsakomybę istorinėje laiko tėk
mėje, apžvelgdamas, kaip pra
eityje santykiavo kultūra ir re
ligija ir koks tarp jų ryšys yra 
dabar. Prelegentas pabrėžė ka
taliko mokslininko atsakomybę 
tiesos atžvilgiu. Jo išvados: tie
sos nenusavinti, aplinkos pa
saulyje kreipti dėmesį daugiau 
į tiesą, o ne klaidas, ieškoti 
pirmiem drąsių sprendimų.

Prof. J. Eretas baigiamajame 
posėdyje gyvu ir traukliu žo
džiu nušvietė krikščioniškos 
kultūros padėtį ir uždavinius 
šiame amžiuje, keldamas dides-

dovavimo reikalą akivaizdoje 
bolševikinės netiesos veržlu
mo ir laisvojo pasaulio pasy
vumo. Abi paskaitos buvo iš
klausytos su įtemptu dėmesiu.

AKADEMIJOS PRAEITIS IR 
ATEITIS

Prof. Z. Ivinskis, Akademi
jos vicepirmininkas, savo įžan
giniame ir užbaigiamajame žo
dyje supažindino su Akademi
jos atliktais moksliniais darbais 
ir konkrečiais planais ateičiai. 
Ypač daug daroma šiuo metu 
Lietuvos istorijos tyrinėjimų 
srityje Romoje, (ž. pasikalbė-

kirai). Pranešė taip pat, kad į 
Akademijos narius mokslinin
kus pakelti prof. dr. A. Ma
ceina, prof. kun. St. Yla, prof. 
dr. J. Pikūnas ir kun. dr. J. 
Rabikauskas, S. J. Kun. St. Yla 
pirmajam bendrame posėdyje 
priminė Akademijos išeitąjį ke
lią ir žymesnius mirusius aka
demikus: arkiv. J. Skvirecką, 
vysk. Pr. Bučį. prel. A. Dam
brauską, prof. St. Šalkauskį ir 
k. Visi jie, išskyrus vysk. Pr. 
Bučį, Akademijos iniciatorių 
(1908), yra buvę Akademijos 
pirmininkai. Akademija įkurta 
nepriklausomoj Lietuvoj 1922,

Belgrade, Jugoslavijoje, nuo guiba: Bizerta, Alžiras, Angola, 
rugsėjo 1-5 kalbėjosi 24 Kenya, Rhodesia, tautų apsi- 
(atvykus ir Kongo atstovam jau sprendimas, reikalas priimti į 
25 valstybių) lyderiai. Jie pri- JT kom. Kiniją ir tt. ir tt. 
ėjo lig šiol vieną bendrą nu
tarimą — siųsti Indijos Nehru Kalbos rodė, kad atsilikusių 
pas Chruščiovą su paraginimu, ar neutralių kraštų lyderiam 
kad Chruščiovas ir Kennedy vėl "V* krašto žmonių ge

rovė, bet pirmiausia noras tvar
kyti kitus kraštus, tvarkyti pa
saulį. Tai tas pats imperializ
mo noras bent kalbose, kol ne
gali jo vykdyti darbais. Net In
dijos Nehru įspėjo jau susilai
kyti nuo rezoliucijos, kuria bū
tų siūlomi receptai.

darytų viršūnių konferenciją. 
Tačiau jų kalbos parodė, kas 
tie valstybių lyderiai yra ir ko 
jie nori.

1. KAS JIE YRA

Jugoslavijos Tito norėjo į- 
kalbėti. kad jie nėra nei Ry
tų nei Vakarų kurso šalinin
kai. kad jie esą “neutralieji” 
ir kad nesirengia virsti “tre
čiuoju bloku”. Tačiau Tito pri
statė save ir kitus, kad jie esą 
“pasaulio opinijos didžioji dau
guma". jie atstovaują “žmoni
jos sąžinei”.

3. KOKIUS RECEPTUS
RAŠINĖJO

dinamizmo ir va- jimą su prof. Z. Ivinskiu ats- (Nukelta į 5 psl.)

Toki pareiškimai rodė, kad 
Tito nori išsiginti to, kas jis 
yra —- o yra Maskvos linijos 
šalininkas kaip ir daugumas ki
ly pridengtų "neutraliųjų" var
du. Iš kitos pusės Tito stengė
si dėtis tuo, kuo jis iš tikrųjų 
nėra — dėtis "pasaulio sąži
ne". Tai metodas, pasisavintas

Iš kitų labiausiai išsiskyrė 
Tuniso Bourguiba ir Kipro Ma- 
karios. Buvo matyt, kad jų gal
vojimas yra susiklostęs Vaka
rų kultūroje. Jie kalbėjo ir apie 
“tautų apsisprendimo” teisę. 
Tą žodį pavartojo ir Indonezi
jos Sukamo. tardamas, kad 
“Vokiečiam turi būti leista pa
tiem nuspręsti savo likimą”.

kas. Be to, inž. A Rudžio šei
moje buvo surengtos vaišės 
Akademijos nariam ir svečiam. 
Suvažiavimas užbaigtas Marijos 
salėje koncertu, kurio progra
mą išpildė solistai A Brazis ir 
D. Stankaitytė.

ŽINOJIMAS IR MEILĖ

Suvažiavimas pradėtas rengė
jų pirm. P. Maldeikio žodžiu ir 
prel. L. Tulabos invokadja. 
Pirmininkas pabrėžė, kad už 
geležinės sienos Lietuvoje 
mokslo laisvę panaikinus, kiek
vienas lietuvių mokslininkų lais 
vas suvažiavimas laikytinas vi
sos lietuvių tautos bendru rei
kalu, ir pasidžiaugė, kad suva
žiavimas susilaukė didelio dė
mesio. Prel. L. Tulaba invoka- 
cijai parinko šv. Povilo laiško 
efeziečiam žodžius, kuriais 
pats prašomas
Kristaus meilę, viršijančią viso
kį žinojimą” (Efez. 3,14).

Suvažiavimui pravesti pa
kviestas dr. J. Meškauskas, ei- 

Tąčiąu jo galvojime tas liki- S3* užrašyti — kun. dr. J. 
mas nuspręsti priklauso ne gy- Primskis, C. Grinceyičius ir V.

Vieš-
leisti

GARBĖS PREZIDIUME L. K. Mokslo Akademijos surengtame suvažiavime Chicagoje, Iš kaires j 
dėžinę: preL I— Tulaba, prof. Z. Ivinskis, dr. P. Daužvardis, prel. Pr. Juras, vysk, V. Brizgys, prof. 
J. Eretas, inž. A. Rudis, T. Justinas Vaikys, O.F.M.Justinas Vaikys, O.F.M.

mas nuspręsti priklauso ne gy- Pnmskis, C. Grinceyičius ir V. 
ventojam. o režimam — tegul Skrupskelytė. Garbės prezidiu- 
rytų ir vakarų Vokietijos rėži- y13® pakviesti: vysk. V^Brizgys, 
mai tariasi iš pradžių dėl ūki
nių santykių ... Tai Maskvos 
galvojimas, kuriame tauta reiš
kia ne gyventojų daugumą, bet 
ją valdantį režimą.

Kalbėjusieji nesvarstė reika- Atskiri lyderių siūlymai bu- 
lų, kurie turėtų jiem rūpėti, w kartojima$ to, kas buvo iš- 
kad pakeltų savo valdomų žmo- bei va-
nių gerovę. Visi kalbėjo tik apie karų Vokietijų pripažinimas, 
kitus kraštus, apie Rytų bei vakarų valstybių kolonializmo 
Vakarų šaltąjį karą, lytas sir- naikinimas, visuotinis nusigin- 
go Prancūzijos agresija prieš davimas, visų sutartas vienin- 
“Tuniso nepriklausomybę , ko- gas siūlymas — Chruščiovo bei 
lonializmu. nusiginklavimu. Kenne<jy viršūnių konferenci- 
Nasseris: Alžiras, Tunisas, Ber- ja 
lynas, bazės, imperializmas, 
kuris vykdomas Nato ir Ame
rikos ginklais (apie komunistų 
ginklus Afrikoje, Kuboje, Azi
joje nekalbėjo). Indonezijos 
Sukamo: Angola, Tunisas, Al-

P. DAUŽVARDIS PAKELTAS Į GENERAL. KONSULUS

iš komunistų.

2. KENO LIGOM JIE 
RŪPINOSI

kitus kraštuš, apie Rytų bei

Lietuvos atstovas J. Rajeckas, 
svečiai iš Europos — Akade
mijos vicepirmininkas prof. Z. 
Ivinskis, prof. J. Eretas ir prel. 
L. Tulaba, gen. kons. dr. P. 
Daužvardis, Akademijos mece
natai — prel. Pr, Juras.- kun. 
J. Karalius ir inž. 
vienuolynų atstovai 
Jančius, MIC, T. B. 
S. J„ T. J. Vaškys, 
sesuo Adorata. Išklausius ilgo 
ir nuoširdaus sveikinimo, kurį 
prisiuntė iš Romos kardinolas 
G. Pizzardo, prasidėjo paskai
tos. pranešimai ir sekcijų po
sėdžiai.
ATSAKOMYBĖ SENIAU IR 

' DABAR
Krikščioniškoji mintis ir at

sakomybė kultūriniame darbe 
buvo vedamąja suvažiavimo te
ma, nagrinėta dr. J. Girniaus

Lietuvos konsulas Chicago
je dr. P. Daužvardis pakeltas 
Lietuvos generaliniu konsulu 
Chicagoje.

Dr. P. Daužvardis yra gimęs

A. Rudis,

Markaitis, 
O.F.M. ir

1895 lapkričio 16 ir tarnauja 
užsienio ministerijoje nuo 1926 
rugpiūčio 20.

Jis Lietuvos konsulu Chica- 
goje buvo paskirtas 1937 balan
džio 16. Prieš tai buvo Lietu
vos vice-konsulas New Yorke 
nuo 1925 gruodžio 11 ligi pa
skyrimo konsulu Chicagoje.
Valstybės departamentas jam 
išdavė pažymėjimą valstybės 
sekretoriaus Dean Rusk para-

N. Y. Times sako, kad vals
tybės departamento pareigūnai 
mano, jog tai buvo paties 
Chruščiovo idėja. Tai dar la
biau patvirtina ir faktas, kad 

žiras, kolonializmas, Berlynas Chruščiovas pasiuntė lėktuvą į 
ir išvada: Maskva ir Washing- Belgradą Nehru, kuris turi tą 
tonas turi derėtis, pripažinti konferencijos idėją grąMnti pradedamoje ir prof. Ereto bai- - 
rytų Vokietiją. Tuniso Bour- Maskvai. giamoje paskaitose. Dr. J. Gir* mare

Lietu v. Vyčiai pasi
sakė už Lietuvą JT

Lietuvos vyčiy konferencija 
Clevelande rugpiūčio 24 - 27 
rezoliucijose pareiškė dėkingu- šu š. m. rugpiūčio 11, kad nuo 
mą prezidentui Kennedy už pa- tos dienos jis yra oficialiai pri
verktųjų tautų savaitės paskel- pažįstamas Lietuvos generali- 
bimą; niu konsulu Chicagoje.

pasisakė už reikalavimą, kad 
nepriklausomos Lietuvos vy
riausybei būtų duota vieta 
Jungtinėse Tautose;

pasisakė už tai, kad Ameri
kos vyriausybė imtųsi konkre
čių priemonių ir tuojau reika
lautų, kad Sovietai pasitrauktų 
iš Lietuvos ir kitų okupuotų 
kraštų, kurie tada galėtų pa
reikšti savo valią laisvais rinki

Amerikos spaudos 
pasipiktinimas

Amerikos spauda nustebinta 
ir pasipiktinus “neutraliųjų" 
konferencijos rezoliucija, kad 
būtų panaikinta bazė Guanta- 
namo, o nieko nekalbama apie 
Sovietų bazes rylų Europoje.

Kalbama apie užsienių pagal
bos reviziją po šio akiplėšišku-

Amerikos studentui 8 metai 
Sovietai rugsėjo 5 paskelbė, 
kad amerikieti studentą Maki- 
rien, 23 metų, Kijevo karo teis
mas nuteisė 8 metam už šnipi
nėjimą. Jis kaip turistas kelia
vo automobiliu ir fotografavo.

MARVIN W. MAKINEN, a- 
merikletl* studentas, Sovie
tuose nuteistas.

Sovietų Gromyko kreipėsi j 
Jungt. Tautas, kad rugsėjo 19 
prasidedančioje sesijoje būtų 
įrašytas į darbų tvarką kolonia
lizmo klausimas, nustatytas ter
minas kolonializmui baigti. Ry
šium su šiuo kolonializmo klau
simu Daily News rugsėjo 4 ve
damajame atsiliepė:

Gromyko nori svarstyti ko
lonializmą, ilgai praktikuotą ir 
dabar plačiai naikinamą Angli
jos bei Prancūzijos.

JV atstovas JT Adlai Steven- 
sonas turėtų taip pat reikalau
ti — svarstyti kolonializmą, da
bar praktikuojamą Sovietų Ru
sijos ir raudonosios Kinijos. 
RUSIJA ŽIAURIOJE VERGIJO
JE LAIKO

kitados nepriklausomas vals
tybes: Albaniją. Bulgariją, Če
koslovakiją. Estiją, rytų Vokie
tiją. Vengriją, Latviją, Lietuvą, 
Lenkiją, Rumuniją ir Ukrainą. 
Raudonoji Kinija lig šiol telai
ko vergijoje tik šiaurės Korėją 
ir Tibetą, bet tikisi išplėsti sa
vo kolonialinę imperiją. Abid
vi, Rusija ir raudonoji Kinija, 
yra žiauresnės savo kolonijom 
nei kada nors yra buvę anglai, 
prancūzai, vokiečiai, olandai, 
portugalai.

Visais būdais — sako laik
raštis — turime reikalauti, kad 
sovietinis kolonializmas patek
tų į generalinės pilnaties dar
bų tvarką išsamiai diskusijai. 
Nuolatinis atkaklus pavergtų 
tautų klausimo palaikymas yra 
vienas iš geriausių propagandi
nių ginklų, kokius mes turime 
prieš raudonosios vergijos im
periją — tai priemonės išvesti 
jų valdytojam iš pusiausvyros; 
jos gali vieną dieną privesti tą 
imperiją prie susprogimo iš 
vidaus.

Tai rimtas klausimas, — tęsia 
laikraštis,'— daugelis pagalvo
ja, ar Kennedy vyriausybė pra
mato pavartoti ar bent savo 
rankoje laikyti Pavergtų Tau
tų ginklą šaltajame kare?

Sustodamas prie prezidento 
liepos 25 kalbos Berlyno klau
simu, kurioje prezidentas pri
pažino reikalą atsižvelgti į So
vietų saugumo interesus rytų 
ir vidurio Europoje, laikraštis 
sako, kad

Daugeliui iš mūsų tai skamba 
kaip atsargiai pareikštas siū
lymas Chruščiovui užmiršti vi
są mūsų rūpestį pavergtų tautų 
išlaisvinimu už jo pažadą palik
ti vakarų Berlyną laisvą, kapi
talistinį ir nekliudomą susisiek
ti su vakarų Vokietija. Chruš
čiovas būtų laimingas duoti to
kį pažadą tokia kaina. Bet jis 
sulaužytų pažadą sulig tuo mo
mentu, kai pajustų, kad tas 
jam naudinga. Ir — tęsia lai
kraštis —
TOKIA KAINA MUMS YRA 
PERBRANGI

Ją mokėdami, mes oficialiai 
pripažintume Chruščiovo teisę 
laikyti pavergtąsias tautas pan
čiuose amžinai, jų gyventojus 
vestume į desperaciją ir ne
apykantą mum ir atmestume į 
šalį vieną iš geriausių ginklų 
dabar Vakarų arsenale.

Laikraštis įspėja specialiai:
...Mes reiškėme sugestiją, kad 
Pavergtų Tautų Seimas ir visų 
kitų anapus geležinės ir bam
bukinės uždangos esančių tau
tų pabėgėlių grupės šiame kraš
te sukrustų, sukrustų kaip tik 
dabar. t

Jų siekimas, mum rodos, tu
rėtu būti — įtikinti preziden
tą Kennedy, kad jeigu jis par
duos pavergtąsias tautas ar jų 
dalį ton prie upės (Jungt. Tau
toje? Red.), jis ir jo partija 
galės skaitytis su tuo, kad di
deles mases lenkų, vengrų, vo
kiečių ir tt. ir tt. balsų praras 
respublikonų naudai.

Baigia:
Kaip Chruščiovas geriausiai 

supranta gyvulišką jėgą, taip 
Kennedy geriausiai supranta 
praktinę politinių grupių lenk
tyniavimo kalbą. Minėtosios 
grupės turėtų pradėti jam spau
dimą, kol dar nevėlu.mo.
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Kiek Lietuvoje žuvo
CliieijM DaHy Hmm Iriliyi 

fto rugpiūBo 17 ir 21 pratę
sė O*org* Wniter reportažą 
apie Lietuvą. Jo ištreukas ga
vom H tom. A. J. Rūpite.

valdžią, Kapsukas . pro San 
Francisco ir Sibirą nuvyko į 
Rusiją ir Lenino buvo paskir
tas komisaru Lietuvos reika-

partizanų?
greituolė gaHma. Thčtou p

Vatotybės departamento US 
IA ReerėatioB Ass. atotantė pa

rio dalyvavimą tatptontinĄfc 
Gali Washiagtone Mitelio 13.

b^e esančias Šešto Sėtuvių ke
ramikų korinius.

APIE PARTIZANUS
Rugpjūčio 17 numeryje rašo 

autorius, kaip lietuviai prieši
nosi komunistinei sistemai par-

vieta partijoje teko A. Snieč
kui.
APIE SOVIETINĮ TINKLĄ*
LIETUVOJE

1,700 kolchozų — jų dydis po 
6,500 akrų.

Autoriui teko sunkti buv. 
kolchozininko dukterį, regimai

ėmė miškus ir iš ten ėmėsi be
viltiško karo išsaugoti nepri
klausomybei, kuri buvo laimė
ta 1919. Lietuvoje yra dideli

sies kraštas it triję Baltijos

iki 1950, neremiami Vakarų, 
priešindamiesi kolektyvizacjai.

Romas šarmaitis, oficialus 
Lietuvos komunistę partijos is
torikas, man sako, — pasako-

20,000 banditę buvo užmušta 
ir beveik tekis pet skaičius mū- 
sišldęM (E tikrųjų partizanų žu
vo apie 50,000, o bolše vikų 
kur kas daugiau. Red.).

APIE KOMUNISTŲ PARTIJĄ
Lietuvą valdo komunistų par

tija, kurioje yra 60,000 narių; 
ketvirtadalis jų — moterys. 
Partija yra labai infiltruota i- 
migrantų E Rusijos. Ministeris 
pirmininkas esąs “Mathias Shu- 
makkas” (Motiejus šumauskas. 
Red.). Faktinė valdžia yra ran
kose Antano Sniečkaus, kuris 
yra 58 metų ir E profesijos — 
telegrafo technikas. Sniečkus, 
sako korespondentas, išsilaikė 
partijos sekretoriaus pareigose 
nuo 1936. Tai, galima sakyti, 
rekordinis skaičius. Neseniar 
Sniečkus buvo vadovaujanti fi
gūra Roetocke, rytę Vokietijų 
jo, profesinię sujungę suvažia 
vime, kur buvo nustatyti kon 
taktai Sovietę įtakai Skandina 
vijoje sustiprinti.

Sniečkūs partiją yra perėmęs 
E V. Kapsuko, Liet. kom. par 
tijos steigėjo. Britų policija bu 
vo sučiupusi Kapsuką tarp ško 
tijos angliakasių organizuojan

Tačiau Lietuva yra įpinta į 
didelį sovietinės jėgos tinklą. 
Jos dirbtuvės priklauso nuo 
Ukrainos natūralinių dujų ir 
nuo Latvijos elektrifikacijas. 
Lietuviai mato, kaip jų bažny
čios viena po kitos uždaromos 
ir iš 46 maldos namų paliko 
jau tik 11.

Gatvės
ras pavadintas Stalino prospek
tu — garbei diktatoriaus, ku
ris juos laimėjo, slaptai susi
taręs su Hitleriu. Simpatingai 
viduramžiškai atrodo “Didžioji 
gatvė”, kuri eina nuo nacių su
naikinto žydų ghetto, pavadin
ta Gorky — rusų romanisto 
garbei. Lenino statula turi vie
tą didžiajame parke, 
čiau buvo pakarti 
kardomai.
APIE KOLCHOZUS

Pažinti kolchozu 
neįmanoma, nes užsieniečiam 
uždrausta Lietuvoje keliauti 
traukiniu — priešingai nei Es
tijoje ir Latvijoje, kur važiuoti

jam kalbėjusi: “Mes džiaugė
mės iš ten ištrūkę, gaudami 
darbo mieste. Mes amžinai bu
vom skolose už sėklą; nieka
da neužaugindavom pakanka
mai sau patiem ir buvome lai
mingi ištrūkę iš buvusio siau
bo”.

Anglai prieš 
psichiatrus

Anglijoje visuomenę sujudi
no vyriausybės Įsakymas diplo- 

- pagrindinis bulva- matam, kad jie būtų atsargūs 
su psichiatrais. Jei jau kuriam 
psichiatras reikalingas, tai už
sienių ministerija galės jiem 
rekomenduoti savo numatytus 
psichiatrus. Jeigu kuris nori 
naudotis savo asmeniniais psi
chiatrais, tai vyriausybės sau
gumas turės pirma surinkti 
apie juos žinias. Tokis Įsaky
mas, pasirodė, reikalingas dėl 
to, kad psichiatru išgautos iš 
diplomatų žinios atsiduria šni
pų rankose.

Užsienių ministerija Įspėjo 
taip pat pasitraukti iš tarnybos 
tuos, kurie turi skyrybų by
las. Įspėjo diplomatus nevesti 
kitašalių.

kur anks- 
lietuviai

gyvenimą

wo. Jis atvyko į Philadelphij< 
Iš čia padėjo lietuvių liberalan 
kurie buvo atbėgę į Amerik 
po 1905, suorganizuoti socū 
listinę “Kovą” Philadelphijoji 
marksistinę “Naująją Gadynę’

šokėjai labai praturtinę progra
mą, įnešę entuziazmo ir visų 
dalyvių buvo nuoširdžiai sutik
ti.

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas pasiuntė sveikinimo te
legramą paskirtam naujajam 
Vatikano valstybės sekretoriui 
kardinolui Amleto Giovanni Ci- 
cognani. Kardinolas atsiuntė 
padėkos telegramą Lietuvos at
stovui ir jo šeimai.

— Lietuvos atstovas pasiun
tė padėkos laišką buvusiam 
Valstybės departamento sekre
toriaus padėjėjui Mr. Adolf A. 
Berte, jr., kuris baigė savo tar
nybą departamente ir pasitrau
kė į privatų gyvenimą. Su ne
didele pertrauka būdamas Vals
tybės departamente nuo 1940 
Adolf A. Berte stipriai palaikė 

' Lietuvos valstybės teises ir lie
tuvių tautos aspiracijas.

— Tarptautinėje keramikos 
parodoje rugsėjo 8 — spalio 
13 Washingtone, Smithsonian 
Instituto muzėjuje, Lietuvos pa
siuntinybė išstato jos nuosavy-

(No. 149, psl. 16057-58) šen. 
Paul H, Dengias įtraukė Lietu
vos atstovo J. Kajecko kalbą, 
pasakytą Dainų šventėje Chi- 
cagoje liepos 2. Šen. Paul H. 
Douglas senate tą kalbą taip 
pristatė: “Niekad neužmirški
me, kad pavergtoms tautoms 
mes skolingi neįkainojamą dė
kingumą už jų drąsą ir nepa
laužiamą dvasią, kuri buvo ir 
bus pagrindiniu veiksniu sie
kiant laisvės už geležinės už
dangos”.

KUO RODYSIS J. TAUTOSE 
AMERIKOS POLITIKAI

J. Valstybių diplomatija nu
mato labiausiai dėmesį kreipti 
J. T. sesijoje į du dalykus: į 
nusiginklavimą ir į apsispren
dimo teisę. Mano, kad tie da
lykai labiausiai gali patraukti 
atsilikusias valstybes.

Politikos planuotojai Wa- 
shingtone žiūri pesimistiškai 
dėl kom. Kinijos klausimo — 
vargiai pasiseks jį dar sykį ati
dėti. Vietoj atidėjimo Rusk ir 
Stevensonas numato pasisakyti 
už klausimo perdavimą komisi
jai išstudijuoti. “Ar tai išmin
tingas kelias? — klausimas”, 
sako žurnalas Life.

SENOJO VILNIAUS dailus kampelis su iv. Jono bažnyčios bokštu.

DAUGPILIS, didžiausias Latgalos miestas Latvijoje.

KAIP GALVOJAMA DĖL BERLYNO
sirašyti taikos surarčiai. Pasi
rašymas su tautos skeveldra te
būtų tautos apsisprendimo pa
žeidimas.

ANGLIJOJE.
Anglijoje kitokį vėjai pučia. 

Kairiųjų darbiečių New States- 
man savaitinukas siūlo pripa
žinti rytų Vokietiją atskira 
valstybe ir tuo išsiderėti vaka-
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LATVIJOJE DIDĖJA RUSŲ SPAUDIMAS
Europoj* leidžiamas angliš

kai biuletenis “Darbo šauksmas 
E už geležinės sienos” rugpjū
čio mėn. išspausdino Bruno Kal- 
ninio straipsnį apie dabartinę 
padėtį Latvijoje. Bruno Kai 
ninš, gyvenąs dabar Švedijoje, 
vadovauja latvių socialdemok
ratam. Nepriklausomos Latvi-

buvo socialdemokratų partijos 
vadovas ir seimo pirmininkas. 
Sūnus Bruno veikė taip pat so
cialdemokratuose ir okupacijų 
metu — pogrindyje, rezistenci
joje. Vokiečių nacių buvo su- ~ 
imtas ir kalintas drauge su lie
tuviais Stutthofo koncentraci
jos stovykloje. Jo surinktomis 
žiniomis, Latvijoje ir apskritai 
Pabaltijoje padėtis yra paaštrė
jusi.

Slaptoji bolševikų milicija 
(KGB, buvusi CK, NKVD, MVD) 
vėl suaktyvėjo, kaip buvo anks
čiau. Vadinamasis “postalini- 
nis” atoslūgis baigėsi. Vėl 
griežčiau sekami ir tardomi 
žmonės, ypač susjratentfeji su 
užsieniu. Tuo pagrindu sudaro
mos naujos bylos, ypač buvu- 
siem Nepriklausomos Latvijos 
veikėjam, kurie anksčiau buvo 
suimti ir kalinti Sibire, bet 
1955 - 56 metais paleisti. Per 
Rygos radiją ir spaudą jie puo
lami, o latviai, veikiantieji už
sienyje, šmeižiami. Gana dažnai 
pasitaiko, kad prasitarus prieš 
bolševikinį režimą, vėl suima
ma ir per Rygos kalėjimą iš
gabenama į Sibirą bei Kazach
staną. Dauguma latvių prisibi-

jo, jcad paaštrėjus Rytų — Va* 
karų konfliktui, bolševikinis 
persekiojimas ir spaudimas pa
sidarys dar stipresnis, ir dėl to 
žmonės su nerimu žvelgia į ar
timiausią ateitį.

Rusai stipriau įsigali Latvi
joje ir kitose Pabaltijo šaly
se. Nors vadinamieji ministe- 
riai ir kompartijos sekretoriai 
daugumoje yra latviai, bet kiek
vienas turi pavaduotoją rusą 
— faktinį valdovą. Ūkinis gy
venimas visiškai palenktas 
Maskvai. Kultūrinė veikla len
kiama krašto rusinimui. Nuo 
1959 metų latvių kalba mokyk
lose nebeprivaloma. Mokyklos 
suskirstytos į rusiškas ir lat
viškas. Tėvai, siekiantieji savo 
vaikam saugumo ir geresnės 
tarnybos, juos leidžia į rusiš
kas mokyklas. Nustojo veikęs 
ir potvarkis, kuris reikalavo iš 
rusų, atvykstančių į Latviją, 
pramokti latviškai. Dabar gi 
jau siekiama nusmelkti latvių 

>4r kitas kalbas. Antai, komu
nistiniame žurnale “Kalbotyros 
klausimai” (Voprosy jazykozna- 
nija, 1959 nr. 5) pabrėžta, kad 
turi išnykti kalbos tautų, įei
nančių į Sovietų Sąjungą.

šiemet buvo uždrausta švęsti 
Joninės, tradicinė latvių tautos 
šventė, išlikusi per visus per
sekiojimus ir okupacijas nuo 
labai senų laikų. Nepatiko tos 
šventės patriotinės nuotaikos, 
tai apšaukta “pagonybės lieka
na”. Mažiau leidžiama l«tvię 
rašytoju *8ik«lę. Kai kurios

knygos susilaukė griežtos kri
tikos dėl savo tautiškumo, ku
ris apšaukiamas “buržuaziniu”. 
Tuo. vardu 
kas tik yra

Latvijoje 
stiprėja. E 
giau atkeliama visokių “pareigu 
nų”, valdininkų, pramonės dar
bininku; labai daug rusų karių. 
Jei rusas atvyksta Rygon, tai 
čia nori ir pastoviai įsikurti su 
savo šeima. Tai Įtempia abiejų 
tautų santykius. Latviai sten
giasi su rusais kuo mažiau 
bendrauti, mišrios vedybos ga
na' retas dalykas. Įmonėse lat
viai ir rusai skiriasi į dvi prie; 
šiškas grupes. Nuolat pasitaiko 
susikirtimų tramvajuose, auto
busuose, eilėse prie krautuvių.

suniekinama visa, 
tikrai latviška/
rusu kolonizacija
Maskvos vis dau-

Kanadoje plačiai skaitomo 
“McLeans” žurnalo redakcijos 
narys užsienyje Hannonas pra
neša būdingas pažiūras dėl Ber
lyno.

VOKIETIJOJE:
“Šiandien, štai, mudu stovi

me ir laisvai Šnekučiuojamės 
Kurfuerstendamo gatvėje Ber
lyne. Rusai sakosi norį taikos, 
bet E. tikrųjų, jie nori Kur-
fuerstendamo fF.viso Berlyno, servatyvif Suhdš^-^tfines taip 
Jų siūlomas laisvas miestas gal pat siūlo pripažinti rytų Vo- 
kurį laiką ir būtų laisvas — 
dvejis ar trejis metus. Bet vie
ną gražią dieną, kai amerikie
čiam būtų pakištas kitas rūpes
čio galvosūkis, šmėkšt, Vaka
rų Berlyną prarytų. Ar ameri
kiečiai šoktų į karą jo atsiim
ti? Po to ilgoką laiką gal vėl 
būtų ramu. Tačiau rusai pra
dėtų knistis po vakarų Vokie
tija, o vėliau ir po Prancūzi
ja. Komunistai savo vaikam jau 
skelbia, kad karai nebereikalin
gi. Kanada, aišku, nuo Berly
no toli, bet rusas juk reikia 
kur nors sulaikyti, ar ne?”.

Į Chruščiovo ultimatumą lie
pos mėn. atsiliepdamas, Aden- 
aueris šaltu, ramiu tonu primi
nė Maskvai, kad tik laisvi vi
sos Vokietijos rinkimai Erink- 
tų tinkamą tautos atstovybę pa-

Rusai dažnai nusikeikia: “tie 
prakeikti latviai" ...

Nuo 1960 retam latviui, kaip 
turistui pavyko išvykti į užsie
ni. Nors prieš porą metų Ry
goje buvo Įsteigtas komitetas 
kultūriniams ryšiams su Švedi
ja plėsti, tačiau šią vasarą Į 
Švediją nebuvo išleistas nė vie
nas lativis. (E.)

kietiją, tik nori gauti 25 my
lių pločio koridorių iš vakarų 
Vokietijos Berlynan. Sakoma, 
šitokį projektą Berlyno vokie
čių dienraštis Der Tagesspie- 
gel gavęs prieš trejis metus iš 
rusiškų šaltinių ir jį tada pa
skelbęs, bet Maskvos Izviesti- 
jos tai paneigė. Įtakingas Lon
dono Observer mano, kad Ang
lijos vyriausybė, kaip gera A- 
merikos draugė, privalėtų pa
tarti Kennedy nesikarščiuoti, 
bet susitarti su rusais dėl ry
tų Berlyno, gaunant garanti
jas dėl Berlyno.

KANADOJE.
McLean žurnalo redaktorius 

Blair Fraseris sako, kad Berly
no krizė esanti “tyčiomis kai 
kurios amerikiečių spaudos pu
čiama propaganda”. Sako: “Ką 
gi Chruščiovas iš tikrųjų nori 
daryti? Nieko kito, kaip tik pa
sitraukti. Pasitraukimas valdžio
je paliktų rytų vokiečius, tar- 
niukus, kurių vakarų Vokieti
ja pripažinti nenori. Vokietiją 
sujungti yra brangus visos tau
tos siekimas. Vokiečiai yra mū
sų talkininkai, todėl šis sieki
mas ir mums privalus, tik

(nukelta į 3 psL)
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Naujus mokslo metus pradedant
Mokslo dienos tik trumpam 

buvo atitolintos vasarinės at
vangos. Atvanga yra>; reikalin
ga kiekvienam darbui, kad bū
tų galima toliau dirbti naujom 
jėgom. Nauji mokslo metai 
labai dideliam jaunimo skai
čiui bus pirmieji, ir namažam 
jų būriui paskutinieji. Jei bū
tu galima susikeisti vietomis, 
labai daug kas mokytųsi dar 
uoliau. Subrendimas ir gyveni
mo patyrimas parodo, kad mo
kykla galėjo duoti daug dau
giau, negu ja buvo pasinau
dota. Užtat visi jaunuoliai, ku
rių gyvenimas dar nešaukia 
būtinam kasdienos darbui ir 
dar gali mokytis, padarys labai 
išmintingai, jei šiemet sukaups 
savo Jėgas semtis iš mokslo vi
sa, ką tik gali. Niekas nėra 
gailėjęsis, kad uoliau ir dau
giau mokėsi.

Lietuviam turėtų dar rūpėti, 
kad mokslas neatskirtų nuo sa
vo tautos. Mokykloje atitols- 
tama nuo savo tautos dvejopu 
būdu: kai visai pasiduodama 
svetimajai įtakai ir kai nesi
stengiama geriau pažinti savo 
tautos. Savam krašte to negali 
atsitikti, nes mokyklos atlieka 
ir tautinį švietimą. Svetur rei
kia patiem rūpintis pagilinti 
savo lituanistines žinias. Net 
ir mūsų vadinamos lietuviškos 
parapinės mokyklos nedaug 
tam padeda: viena, kad nevi
si tėvai tuo rūpinasi, o antra laisve”. Daug kur po th prie

danga įkvėpiamas netikėjimas, 
nes ginama kalbėti apie tikėji
mą. Suprantama, dėl ko didė
ja privatinių katalikiškų mokyk
lų skaičius. Kur jos yra, kata
likų tėvų pareiga pasirinkti 
tas mokyklas, nors tai ir kai
nuotų. Jokiu pinigu paskui ne
nupirksi tikėjimo, jeigu jisai 
bus susilpnintas arba visai pra
rastas.

— daugeliu atvejų nesirūpina 
nė mokyklos vadovybė. Yra 
mokytojų ne tik lietuviškai ne
kalbančių, bet ir mažai besu- 
prantančių, kas lietuviškai sa
koma. Yra parapijų, kurios sa
vo patalpų neužleidžia litua
nistinėm šeštadieninėm mokyk- 
loma, kad būtų galima tą trū
kumą atsverti. Kur šeštadieni
nės mokyklos yra, būtų tėvų
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nusikaltimas, jei savo vaikų 
neleistų ir tų mokyklų nerem
tų. Pasiteisinimas, kad tai “vai
kus apsunkina”, yra ne tik pa- 
sitarnavimas lepšiškumui, bet 
ir aiškus nusigręžimas nuo sa
vo tautos. Tėvai nesulauks atei
tyje padėkos iš savo vaikų, 
kad juos lepino arba nutauti
no.

šeimos reikšmė esamom są
lygom yra pati reikšmingiau
sia lietuviškam reikalui. Kur 
šeimose su vaikais nebekalba
ma lietuviškai, ten lietuvybė 
jau miršta. Pasiteisinimas, kad 
lieka “lietuviška dvasia”, yra 
tuščias: ji greitai taip pat nu
mirs. Tauta tvirčiausiai laikosi 
savo kalba. Kas jos nemoko 
savo vaikų, nemoko ir savo 
tautos mylėti taip, kaip ji turi 
būti mylima. Yra graudu, kada 
apie Lietuvą kalbama su “mei
le”, bet tokia iškreipta ir dar
kyta lietuvių kalba, kad, rodo
si, norima tik pasijuokti. Jei 
taip būtų kalbama angliškai, 
tai būtų palaikyta užgavimu. 
Lietuvių kalba pamiršta dėl to, 
kad jos savo laiku nesimoky
ta nei šeimoje nei mokykloje.

Tikintiesiem dar turi rūpėti, 
kad mokslas neatitolintų nuo 
Dievo. Šio krašto mokyklose 
yra labai stiprus ateizmas, ku
ris dažnai vadinamas

Po maldos laive buvo paskelbta Charta
Prazidantas Kennedy pasiun

tė sveikinimą W. Churchilliui 
Atlanto Chartos sukakties pro
ga. Vadinas, ta charta nėra 
dar užmiršta, nors labai ir La- 
bai stengiamai ja užmirtti, lyg ^jonai visi atgiedojo chorą- 
jos visai nebotų buvę. Nepalo- buvo

miMAh MonMAmi mae* t» * • *

pats Churchillis. Paskui tarėsi 
keletą dienų ir rugpjūčio 14 
paskelbė savo sutartus dalykus 
— Atlanto Charta. Joje įsipa
reigojo nugalėti Hitlerį ir su
tvarkyti po karo pasaulį. Bu
simosios tvarkos plane yra gy
va ana palaiminga sekmadienio 
maldų dvasia. Būtent:

Amerikos ir Anglijos vadai 
atsisako nuo bet kokio savo 
valstybinio egoizmo nugalėjus tam kovoti su Hitlerio tiram- 
Hitlerį — nuo siekimo padi
dinti savo valstybes kokiais te
ritoriniais laimėjimais.

Jie pasmerkė teritorinius pa
keitimus, kurie yra ‘priešingi 
gyventojų valiai. Kiekvienai 
tautai pripažino teisę gyventi 
savo pasirinkta valdymo tvarka.

Kraštai, kurie iki karo buvo 
nepriklausomi ir kurie dėl karo 
nepriklausomybės neteko, turi 
teisę nepriklausomybes atgauti.

Žadėjo visom tautom, nuver
tus nacių tiraniją, taiką ir “lais
vę nuo baimės ir skurdo”, ža
dėjo laisvę prekybai visais van
denim. Žadėjo sukurti pasau
linę saugumo organizaciją ...

Atlanto Chartoje atgimė se
nieji prezidento W. Wilsono 
14 punktų principai, kurie buvo 
paskelbti po pirmojo pasauli-

gu Ją minėti. Nepatogu, nes ji 
akis bado. Joje didžiųjų vals
tybių didieji vadai davė tokių 
įsipareigojimų pasauliui, kad 
jos priminimas virsta aštriu 
kaltinimu tiem, kurie pažadėjo 
lengvai, tautas sugundė didžiai 
ir, pažadus net nemėgindami 
tesėti, apvylė skaudžiai.
. Prezidento Kennedy primint 
ta Churchilliui Charta buvo pa
skelbta prieš 20 metų.

buvoHitlerio kariuomenė 
jau netoli Maskvos, kai Jung
tinių Valstybių prezidentas 
Rooseveltas ir Anglijos minis- 
teris pirmininkas Churchillis 
susitiko šiaurės Atlante Ang
lijos didžiame karo laive “Prin
ce of Wales”. Amerika dar ne
buvo įstojusi į karą. Tačiau 
Rooseveltas matė, kad reikės į 
karą įsikišti, prieš Vokietiją ir 
prieš Japoniją. Su Churchilliu 
juodu turėjo aptarti karo eigą 
ir busimąjį pasaulio vaizdą po 
karo, Hitlerį nugalėjusi

Rooseveltas atvyko rugpjūčio 
9. Rytojaus dieną, sekmadienį, 
ankstyvo rudenio saulėje prezi
dentas ir ministeris pirminin
kas dalyvavo iškilmingose pa
maldose, kurias laive laikė A- 
merikos ir Anglijos karo ka-

ATLANTO CHARTOS skelbėjai ant denio karo laive “Prince of Wales: JAV prez. D. Rooseveltas ir Britanijos min. pirm. W. Churchil- 
lis su savo patarėjais.

rgnriiiiii'ttun

cipus, IMS anksčiau apie juos kalbėjusieji jų nevykdė, nors 
jie yra Amerikos tradicinės politikos dalis.

nio karo 1918, tik jie čia aiš
kesni ir sukonkretinti. Nors 
juos rašęs Churchillis, bet kar
tojasi juose ir prezidento Roo- 
sęvėlto pareiškimai apie lais
ves nuo baimės, skurdo, kaip 
jis. buvo kalbėjęs Kongrese.

Jau kitą mėnesį prie jos pri
sidėjo dar 15 valstybių. Tarp 
jų buvo ir Sovietai. Stalinas 
dar specialiai pridėjo velniškai 
klastingą pareiškimą: "Mūsų 
tikslas yra padėti tiem kraš-

ja ir paskiau leisti jiem visai 
laisvai organizuoti savo gyveni
mą, kaip jiem atrodo geriau 
— neturi būti jokio kišimosi 
į kitų valstybių vidaus reika
lus". . (

Atlanto Chartos žodžiai bu
vo didelis įvykis — didelis pa
raginimas Hitlerio okupuotiem 
kraštam kovoti prieš okupaci
ją, nepaisant aukų. Atlanto 
Chartos pažadais ir Lietuvoje 
pogrindinė spauda stiprino re
zistenciją prieš naciu okupaci
ja-

Tačiau laivas “Prince of 
Wales”, kuriame buvo surašy
ti Chartos žodžiai, lygiai po ke
turių mėnesių prie Singapūro 
buvo japonų nuskandintas. At
lanto Chartos žodžius nuskan-

dino patys jos autoriai. Paža
dėję laisvę nuo baimės, prie
spaudos, jau davė pažadus Sta
linui tų jiem nepriklausančių 
tautų dalį Azijoje ir Europoje 
atiduoti į Stalino priespaudą 
ir skurdą. Stalinas, ėmęs do
vanas iš Hitlerio, lygiai mie
lai jas ėmė iŠ Roosevelto ir 
Churchillio. Ir dar daugiau rei
kalavo.

Dvidešimt metų laikas nuo 
Atlanto Chartos paskelbimo pa
rodė, į kokį akligatvį įėjo Va
karų politika dėl to, kad Char
tos principai nebuvo vykdomi. 
Ne principai dėl to kalti, o jų 
nevykdymas.

Prezidentas Kennedy tai re
gi ir dabartinėje katastrofinė
je padėtyje grąžtą įsakmiai 
tarptautiniame gyvenime vėl 
prie reikalavimo vykdyti vieną 
iš didžiausių tos Chartos prin
cipų — tautų apsisprendimo ' 
teisę.

KAIP GALVOJAMA DEL BERLYNO
(atkelta iš 2 psl.)

dėl tų pačių priežasčių. Vokie
čiam čia tautos garbės klausi
mas, mums gi jis yra taikos da
lykas. Rusai dar nesupranta, 
ką gyvenimas mus išmokė: kad 
suskaldyta ir nepasitenkinusi 
tauta didesnis pavojus taikai 
negu sujungtoji. Jei vakarų 
Berlynas bus pultas, mes. aiš- 

kariausime, nes visi Natoku,

VOKIEČIŲ kariai pakelėje
Maskvą 1941 m. vasarą.

nariai prisiekė, jei vienas bus 
puolamas, tai reikš puolimą vi
sų. Chruščiovas jau treji me
tai pasakoja gizelius pripažin- 
siąs, kaip tik šie įrodysią su
gebą kraštą rankose išlaikyti. 
Sukliudyti Vakarai čia negali. 
Mes to nenorime, bet ko no
rime, negausime. Manyti, kad 
čia priežastis atominiam karui 
yra neturėti galvos”.

Vyt. Sirvydas

— Italijos min. pirm. Fan- 
fani nepatenkintas, kad Vaka
rai šaltai sutiko jo norą tarpi
ninkauti derybom su Chruščio
vu.

— Sovietų rašytojas Vsevo- 
lod Kravčenko rugpjūčio 27 Pa
ryžiuje iššoko iš trečio aukšto 
ir nusižudė — nenorėjo grįž
ti į Maskvą.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Fe

deracijos Naujosios Anglijos 
apskrities metinis suvažiavimas 
bus sekmadienį, rugsėjo 24, 
1:30 vai. popiet šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje. Maloniai 
kviečiami dvasiškiai, Federaci
jos skyriai, katalikiškos drau
gijos. Suvažiavimas yra svarbus 
prieš Federacijos kongresą, ku
ris įvyks spalio 21-22 Detroit, 
Mich.

Apskrities valdyba
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GIRMANTAS

LAKMAKBU
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

(2)
LAKMAKBU (perpykęs pai

ma kuoką ir vienu smūgiu už
muša Ramudalą).

(Lokys susiima galvą).
(Keli kareiviai paima ir iš

neša užmuštąjį).

3 scena
Tie patys bo Ramudalo ir 

keli? kareivi?

LAKMAKBU (į belaisvius): 
šokit! (Kai belaisviai neklauso, 
jis užmuša vieną ir numeta kuo
ką, o į kitus parodo ir įsako 
savo kareiviams): Pakalkite 
juos! (Eina ir atsisėda).

(Muzikantai nutyla)
(Kareiviai išneša užmuštąjį 

ir niūkuodami išveda kitus be
laisvius. Beina ir muzikantai). 
(Lokys susiima galvą ir ku
rį laiką visai nusisuka į sieną).

4 scena
Tie patys be belaisvi? ir ke

li? kareivi?.

BICBEJUS: Sakiau, karaliau, 
kad tu pasotinsi savo širdį.

LAKMAKBU (sugniaužęs sa
vo kumščias): Uh! ...

BICBEJUS: Ir gerai, kad taip 
apsidirbai su juo. Nerūpės dau
giau.

5 scena
Tie patys ir tarnas

Tarnas atneša dubenį mėsos 
ir ąsotį vyno ir padeda prie 
Lakmakbu ant staliuko.

Lokys lipšniai sukasi apie 
tarną ir karalių.

LAKMAKBU (tuojau paima 
didelę taurę ir atkiša tarnui, 
kad pripiltų, pripilta išgeria, 
paskui ima su nagais mėsą ir 
godžiai ryja, apgraužtą kaulą 
čia pat meta į šalį).

BICBEJUS (karaliui valgant): 
Tegu nelieka nė vieno tokio. 
Nė jų giminės. Kad nė ženk
lo jų nebeliktų. Nė atminimo. 
Tegu nė sapne niekas nepa
sapnuoja, kad tokių buvo. Ta
da bus gryna ramybė tavo ka
ralystėje. :

LAKMAKBU (į tarną): At
nešk dar dvi taures. Ir trečią 
— lokiui.

(Tarnas išeina).

6 scena 
Tie patys be tarno 
LAKMAKBU: Tu man patin

ki, Bičbėjau. (Į Terzaką). Ar ge
rai jis kalba, Terzakai?

TERZAKAS: Gerai, didybe.
LAKMAKBU: Ir aš taip sa

kau. (Paima iš dubens po ga
balą mėsos ir paduoda Bičbė- 
jui ir Terzakui). Valgykite. O 
tu, Terzakai, turbūt ir išalkęs.

TERZAKAS: Taip, {lidybe.
(Įeina su trimis taurėmis tar

nas).
7 scena

Tie petys ir tarnas
(Tarnas pripila taures. Vie

ną paduoda lokiui).
LAKMAKBU (į Bičbėjų ir 

Terzaką): Išgerki, vyrai, už 
visus laimėjimus.

BICBEJUS (paėmęs taurę): Į 
karaliaus sveikatą!

TERZAKAS (taip pat): Į ka
raliaus sveikatą!

(Viri trys išgeria).
(Geria drauge ir lokys, bet 

po kelis kartus).
LAKMAKBU (patenkintas, 

pasigardžiuodamas gėrimu): Aa- 
a ... Smagu pavargus, užkąst 
ir atsigerti. (Dar imdamas ga
balą mėsos). Juk privargau su 
tais nevidonais. (Valgo).

BICBEJUS: Taip, karaliau. 
Privargai.

TERZAKAS: Privargai, didy
be.

LAKMAKBU (į tarną): Pri
pilk.

(Tarnas pripila).

(Ir lokys atkiša. pripilti, o 
kai jam lašelį įpila, jis su ta 
taure ima suktis, šokti).

LAKMAKBU: Išgerkim, vyrai 
už gerą laimikį.

BICBEJUS: Už karaliaus svei
katą! Už būsimus laimėjimus!

TERZAKAS: Už didybės ka
raliaus sveikatą! Už būsimus 
laimėjimus!

(Visi išgeria, lokys taip pat).
BICBEJUS (mostelėjęs tarnui, 

kad pasiimtų imlus): O dabar, 
Bičbėjau, palinksmink.

(Tarnas, paėmęs indus ir su
rinkęs išmėtytus kaulus, išei
na).

(Bičbėjus suploja keturis kar- 
būrys

Terza-

rudai.
Ehe.

tus rankomis, ir įbėga 
muzikantų ir šokėjų).

8 scena
Lakmakbu, Bičbėįus, 

kas, muzikantai, šokėjai
Muzikantai apsitaisę 

Jų mrškiniai mėlynais dry
žiais. Šokėjos — raudonos, šo
kėjai — juodi, labai keisti. tiim pamatęs.

Muzikantai ausį rėžiančiais LAKMAKBU (nekantrauda- 
garsais dūduoja ir būgnuoja, mas): Sakyk greičiau, neerzink 
šokėjai visaip kraipydamiesi šo
ka. Jų tarpe ir lokys.

Paskiau už kitus įbėga šokių 
primadona, stambi, didele krū
tine, ryškiai išrašytu veidu, iš
visų išsiskiriančiu kostiumu. Ji 
ne tiek šoka, kiek stypčiodama 
ir kraipydamosi vaikščioja po 
sceną, vieno šokėjo lydima. 
Apie ją ir lokys.

Lakmakbu sužavėtas prima
dona. Po kurio laiko jis neiš

kentęs kelias iš savo sosto ir 
imą ją vytis. Ta tuojau jam 
pasiduoda. Lakmakbu ima ją 
bučiuoti. Šokėja ištrūksta, dar 
kartą apibėga apie sceną ir su 
visais šokėjais ir muzikantais 
išbėga.

LAKMAKBU (žiūrėdamas į 
nubėgančią šokėją): ES! .., Nu
bėgo. .. (Eina į sostą).

(Lokys rodo nusiminimą, ei
na ir gulasi ant kilimo).

9 scena

Lakmakbu, Bičbėjus, Terza- 
kas.

LAKMAKBU: Bičbėjau, dar 
kartą pristatyk ją čia.

BICBEJUS: Palauk, karaliau.
Aš matau, kad ji tau patinka. 
Bet yra ir daugiau moterų, ku
rios tau patiktų. Dar labiau pa
tiktų.

LAKMAKBU (susidomėjęs): Gana Terzakai, paimk 
FhP kad ir visą mano kariuomenę,

BICBEJUS: E kailio išsiner- 0 pargabenk šen Mantano su
žadėtinę princesę Valylę! Tuo
jau! Marš!

(Terzakas nusilenkia karaliui 
ir bėgte išbėga).

(Lokys raičiodamasis paskui 
išdumia).

ANTRASIS VEIKSMAS
Aikštelė Lydijos karaliaus so

manės!
BICBEJUS: Už šimto mylių 

nuo čia, už girių ir vandenų, 
gražiai gyvena ir paukštele Čiul
bėdama laukia jaunikio vientur- 
tė Lydijos karaliaus duktė Va
lylė. Jauna ir šviežia, kaip karš
tas ragaišis, graži kaip aušri-
nė. Ją pamatęs ir valgyt ir gert 
užmirštum, vidurdienio saulės 
neregėtum, nes ji tau ir saulę 
nustelbtų.

(Lokys baidosi muses).
LAKMAKBU: Gana plepėti! 

Ta puikybė man turi būti pri
statyta, o jei ne, Bičbėjau, tai 
ir tu pakibsi po medžiu!

(Lokys susiima už galvos).

BICBEJUS (žemai nusilenk
damas): Gerai, karaliau. Bet tu 
dar visko nežinai.

LAKMAKBU: O kas dar?

BICBEJUS: Princesė Valylė' 
yra Tanijos karaliaus Mantano 
sužadėtinė.

(Lokys įdėmiai klausosi).

LAKMAKBU (pakildamas, nu
stebimo ir pasitenkinimo pri
trenktas): Šužad... Sužadėt... 
(Staiga prapliumpa juoktis ir 
sėdasi). Mantano sužadėtinė! 
Mantan ... (Vėl staiga piktai).

de. Princesė Valylė sėdi dai
liame krėsle ir susimąsčiusi 
klausosi dainos, kurią, arfai 
pritariant, dainuoja būrys leng
vai apsitaisiusių mergaičių. Sa
lia princesės sėdi sena jos auk
lė.

1 scena 
Valylė, auklė, mergaitės. 
Mergaitės dainuoja: 

Už mėlynų girelių 
puikiam tėvų dvare 
burkuoja mėlyni karveliai; 
o po sodelį 
gelsvais takeliais 
bernelis raitėlėlis vaikščioja. 
Berneli raitėlėli,

_ nutildyk karvelius, 
balnokis juodbėri žirgelį: 
tėvynė šaukia, 
mergelė laukia 
išmintame gėlių darželyje ... 
Rausvai tekėjo saulė 
per mėlynas girias. 
Nubudo žemė ir padangė. 
O ant kalnelio 
prie vieškelėlio 
berneliai raitėlėliai rinkosi. 
Sujojo susirinko 
šauniais pulkų pulkais — 
po kojų žemė sudrebėjo. 
Kardeliai Šveitrūs, 
žirgeliai eiklūs,
o raiteliai — ugnis Įiepsnin- 

goji- 
VALYLE (kai mergaitės nu

tyla): Dainos garsai toli toli 
lekia, taip toli, kaip mano min
tys, kaip svajonės. Bet jos tik
tai širdį žadina, ir ilgesys skau
džiau kankina sielą ... Rodos, 
pakiltum nuo žemės ir lėktum, 
lėktų m ... o kur — nė pati 
netinai.

AUKLĖ: Miela pasvajoti, 
brangioji karaleite.

(Bus daugiau)
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KAIP ATSIIMTI GIMINES?
KUN. L. JANKUS

WITTELBACHO fontanas Miunchene.

Atvėrė lietuviams savo širdį

•Nemaža lietuvių teiraujasi 
Balio centre apie galimybes at
sikviesti į JAV gimines ar 
draugus, šiuo pranešama, kad 
ypatingos privilegijos taiko
mos turintiem tremtinio teises. 
Jie gali atvykti be jokių truk
dymų ir laukimo — pagal įsta
tymą PL 86 648, kurio galio
jimas baigsis 1962 liepos 1. Nė
ra vilčių, kad būtų pratęstas, 
nes nėra ir kandidatų, norin
čių ar galinčių šiuo įstatymu 
pasinaudoti. Dokumentacija pa
gal PL 86 648 tvarkoma Bal
to įstaigų. Įstatymas galioja 
tremtinianjs, esantiems V. Vo
kietijoje, Austrijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Graikijoje ir Bel
gijoje. Iš kitų kraštų emigran
tai važiuoja pagal gimimo kraš
to kvotą.

Lietuvos kvota
Visi gimusieji Lietuvoje 

ri teisę į JAV atvykti tik 
gal Lietuvos kvotą, kuri yra 
nedidelė, vos 384 asmens me
tams. Kadangi yra gana daug 
lietuvių, norinčių į JAV atvyk
ti, tai neturintiems labai arti
mų giminių laukimo laikas se-

tu- 
pa-

iš JAV, užsiregistruoti JAV 
sudaromi formalūs dokumentai, 
nes JAV konsulatai nenori ir 
negali visos dokumentacijos 
saugoti. Pagal JAV įstatymus, 
konsului pristatyti dokumentai 
galioja tik vienerius mėtys. No
rintieji gimines atsikviesti į 
JAV (kad ir iš Lietuvos), turi 
nuvykti į artimiausią Immigra- 
tion and Naturalization įstaigą 
ir ten užpildyti specialias for
mas. Norintieji atvykti į JAV, 
pirmiausiai turi užsiregistruoti 
artimiausiame JAV konsulate.

Leidimas išvykti
Beveik visi laisvojo pasaulio 

kraštai lengvai išleidžia savo 
pavaldinius į JAV. Dideli sun
kumai daromi tik gyvenantiem 
už geležinės uždangos. Ypač 
daug sunkumų turi gyveną 
SSSR ir okupuotuose kraštuo
se. Norintiems iš Lietuvos iš
vykti reikalingi įvairūs polici
jos ir kitų valdžios įstaigų lei
dimai, kurie sunkiai gaunami. 
Neturntiems išvykimo leidimo 
(exit permit), JAV konsulatas 
Maskvoje neduoda vizos. Norin
tieji atsikviesti giminę iš Lie-
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AMERICAN HOME REALTY
84-14 Jamaica Avenue
Woodhaven 21, N. Y.

□
□
□

Pavardė

Adresas

Noriu pirkti namus

Noriu parduoti savo nuosavybę
Noriu nebrangios apdraudos

Aštunti jau metai, kaip Lie- Iš studijų savaitės Vokietijoje 
tuvių Fronto bičiuliai Europoje 
ruošia studijų svaitės Vokieti
joje. Vokietijos ateitininkam 
sendraugiam pageidaujant, nuo 
1959 tos savaitės ruošiamos su
tartinai. šiemet tokia bendra 
studijų savaitė buvo trečioji.
Ji įvyko rugpiūčio 6-13 Gautin
ge prie Miuncheno, Unesco 
universiteto rūmuose, kurie yra 
dideliame parke su baseinu, te
niso ir krepšinio aikštėmis, sta
lo tenisu ir k.. Apie 60 daly
vių buvo susirinkę iš Angli
jos, Austrijos, Ispanijos, Itali
jos, Prancūzijos, Švedijos, švei- - 
carijos ir Vokietijos. Svečių bu
vo iš Amerikos, Kanados ir Ve- 
nezuelos.

Atidarymo posėdyje rugpiū
čio 7 dalyvavo Unesco Institu
to atstovė panelė dr. Mara, pa-

Gautinge, rugpjūčio 6-13

11 atsilankė pats Instituto di
rektorius anglas Mr. R. W. 
Jonės ir pasakė nuoširdžią kal
bą, trukusią pusę valandos. 
ATVĖRĖ LIETUVIAM ŠIRDĮ 

R. W. Jonės yra buvęs tarp
tautinės krepšinio federacijos 
pirmininkas, lankęsis Lietuvoje. 
1937 matė, kaip Lietuva pir
mą kartą laimėjo Europos krep
šinio meisterio vardą 
Dalyvavo varžybose 
1939 ir stebėjo, kaip 
anuomet dramatiškoje 
antrą kartą laimėjo meisterio 
titulą. Jo nuomone, lietuviai, 
latviai ir estai ir dabar esą ge
riausi krepšinio sportininkai 
Europoje, ir tik jų dėka So
vietų Rusija laimi tarptautines 

sveikinusi savaitės dalyvius ir krepšinio rungtynes. Geriausį 
palinkėjusi sėkmės, o rugpiūčio lietuvį krepšininką Butautą pa-

Rygoje.
Khune

Lietuva
kovoje

Knygą paėmiau skaityti ir 
prarijau. Su tokiu užsidegimu 
skaičiau tik dr. A. Maceinos 
“Saulės giesmę”. Tačiau ten ne
sutikau su kai kuriais skyre
liais (Be namų), čia visa sava, 
O išmesti negali nė sakinio, jei
gu nenori sugriauti darnos. Tai 
tikrai puiki knyga. Matyt, dr. J< 
Girnius ją rašė ne šiaip sau, 
bet gerai pagalvojęs, apsvars
tęs. Todėl kiekvienas sakinys 
svarus. įsidėmėtinas, o visa 
knyga — vertinga studija, ku
rią skaitai mieliau už romaną 
ar kitą kurią patrauklią knygą.

Greta dr. V. Vardžio ir St 
Barzduko palankių recenzuoja
mų įvadų aptinkame bendrines 
temas.

A. Tauta: L Bendruomenė ir 
organizacija. IL Tauta ir vals
tybė. III. Tauta ir kultūra. IV. 
Tauta ir asmuo. V. Patriotiz
mas, kosmopolitizmas, naciona-

DR. JUOZAS GIRNIUS

kurie moko lituanistinėje mo
kykloje; gydytojai, kurie turi 
reikalo su lietuviškaisiais pa-
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j Norite geros—meniškos fotografijos :
i PORTRETO, 8EIMO8, VAIKŲ |
| Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir f
f pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 1
į geromis sąlygomis padarys |

RYT. MAŽELIS j

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. I 
I TeL HYac’mt 7-4677 j
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tuvos (ar SSSR) turi sudaryti 
ir notarizuoti specialų rusišką 
kvietimą. Paprašiusiems (ir paš
to ženklą pridėjusiems) Balfo 
centras (105 Grand St., Brook- 
lyn 11, 
rusiško 
tekstus.

kia jau net dešimt metų. Tai 
reikia atsiminti, kviečiant drau
gus ar tolimus giminaičius iš Lie 
tuvos ar SSSR. Laukimo eilės 
laikas prasideda, kai užsiregis
truojama JAV konsulate.

Privilegijuotos kvotos
Į JAV greičiau gali atvykti: 

1. kurios nors šakos specialis
tai (skilled technichians); 2. J. 
A. V. piliečių tėvai ar vaikai 
(nepilnamečiai); 3. vyrai — 
žmonos, tėvai, vaikai pas JAV 
gyvenančius, bet nepiliečius 
(permanent Tesident aliens); 
4. broliai, seserys ar suaugę, 
jau vedę, JAV piliečių vaikai 
ir jų šeimos.

Ketvirtos grupės lietuviams 
į JAV atvykti jau reikia išlauk
ti bent 4 metus nuo užsire
gistravimo konsulate. Neturint 
tieji artimų giminių JAV įeina 
į 5-tą grupę. Jiems tenka lauk- bai daug bereikalingų išlaidų, 
ti bent 8 metus. samdydami mažai naudingus

tarpininkus. Yra iš Lietuvos į
Dokumentacija jav atvykusių, kurie beveik

Norintieji į JAV atvykti, pir- nieko nekaštavo kvietėjams, 
moję eilėje tūri, remdamiesi nes atsikvietimas buvo tvarko- 
bet kuriuo laišku ar kvietimu- mas be jokių advokatų.

žįstąs asmeniškai. Mr. Jonės 
iš nepriklausomos Lietuvos lai
kų pažįstąs eilę žymių veikėjų 
ir turis daug gerų draugų. 
Prieš trejus metus lankėsi vėl 
Lietuvoje, Vilniuje. Dabar gy
venimas Lietuvoje esąs žymiai 
skirtingas, tačiau žmonės ir da
bar yra tokie pat nuoširdūs, 
malonūs. Lietuviai yra išlikę 
sąmoningi ir aiškiai išsiskiria 
iš rusų. Jaunimas sporte norė
tų pasireikšti tik kaip lietu- 
vai. Tikisi, kad ateis laikas, 
kai vėl galės būti savarankiš
ki. Mr. Jonės pasakojo, kaip 
dabar atrodo Vilnius, ir pareiš
kė, kad Lietuvą ir lietuvius be 
galo mylįs. Turįs iš nepriklau
somos Lietuvos laikų sportinių 
trofėjų su lietuviškais įrašais 
ir juos nepaprastai branginąs. 
Ypačiai prisimena lietuvių nuo
širdumą ir vaišingumą. Jei tik 
būsią įmanoma, stengsis Lietu
vą vėl aplankyti. Išreiškė taip 
pat džiaugsmą, kad ir čia tu
rėjo progos vėl susitikti nuošir
džius ir taurius lietuvius, ku
rie sužavėję visą Unesco Insti
tuto personalą. Savaitės dalyvių 
vardu Mr. Jonės apdovanotas 
lietuviškų raštų staltiesėle.

TRIJŲ SUKAKČIŲ. ŽENKLE
Dr. J. Grinius, atidarydamas 

pirmąjį posėdį rugpiūčio 7, api
būdino pagrindines savaitės te
mas ir priminė tris sukaktis: 
Rerum Novarum 70 metų ju- 
bilėjų, 1941 metų sukilimą Lie
tuvoje ir 10 metų sukaktį, kai 
didvyrių mirtimi žuvo Lietuvos 
partizanų vadai Juozas Lukša 
ir Julijonas Butėnas. Jų atmi
nimui visi dalyviai sukalbėjo komis pavaizduoja ką tik išėjęs 
“Amžiną Atilsį”.' iš spaudos poatostoginis Lietu

vių Dienų žurnalo numeris. Per 
abu žurnalo viršelius dedama 
didžiulė mišraus choro ir dalies 
publikos nuotrauka. Beveik 20 
foto nuotraukų reportažas vaiz
duoja svarbiuosius šventės mo
mentus, visus dirigentus ir mil
žinišką dešimties tūkstančių au
ditoriją. Apie šventę rašo kom
pozitorius Vladas Jakubėnas.

N. Y.) mielai nusiųs 
— angliško kvietimo

Išvados
Reikia paskatinti visus, tu

rinčius tremtinio privilegijas, 
__ skubiai registruotis emigraci

ja, nes privilegijos laikas bai- 
gasi. čia Balfas mielai padeda.

Visais kitais atvejais Balfo 
centras teikia informacijas ir 
pagalbą, bet pirmieji, žingsniai 
paprastai daromi artimiausioje 
JAV Imigracijos įstaigoje. Tik 
ten užpildomos ir specialios 
formos.

Besikviečiantieji artimuosius 
iš Lietuvos dažnai padaro la-

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI ----

PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (3%% normalaus ir &% specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuviu Dienos, iliustruotas pluoštą. Šiais metais suėjo 10 

mėnesinis anglų ir lietuvių kai- metų nuo gabaus rašytojo J. 
bomis lietuvių kultūros ir vi- Krumino mirties — jo raštų 
suomeninio gyvenimo žurnalas, su vertimais yra išspausdinta 
Nr. 8, 1961 m. rugsėjo mėn. 
Redaktorius Bem. Brazdžionis, 
leidėjas A. Skirius, 4364 Sun- 
set Blvd., Hollywood 29, Calif.

Antrąją Dainų šventę Chi- 
cagoje plačiausiai foto nuotrau-

SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK 

kur Jūsų pinigai tarnauja tik Jumi!”

“Amžiną Atilsį”.'
PASKAITOS

Pagrindinę savaitės progranią J 
sudarė 6 paskaitos, skaitytos 
priešpiečiais. Rugpiūčio 7 buvo 
prof. Z. Ivinskio paskaita “Lie
tuvių tautos rezistencijos reikš
mingieji momentai; koreferavo 
dr. J. Vidzgiris. Rugp. 8 Jono 
Klavaičio — “Tikroji rezisten-

lizmas.
B. Tautinė ištikimybė svetur: tentais (nes bus nesmagu, jei

I. Tauta ir kraštas, n Tautinė užkalbintasis bus už jį “gud- cijos esmė”. Rugp. 9 dr. J.

per 20 tomų.
Angliškoje dalyje pažymėti

na lietuvių poezijos, verstos į 
anglų kalbą, puslapis. Medžia
ga paimta iš lietuvių poezijos 
antologijos angliškai “Green 
oaks. green linden”, kurią ren
gia Clark Mills padedamas Al
girdo Landsbergio. Tai bus pir
mas tos rūšies leidinys anglų 
kalba. Plačiau, su dviem dide
lėm iliustracijom, paminima 
dailininko M. K. Čiurlionio 50 
metų mirties sukaktis.

Lietuvių Dienų naują nume
ri puošia apie 50 iliustracijų iš 
įvairaus lietuvių gyvenimo — 
tai didelis kultūrinės ir visuo-

Eastern Parkway Office: 
549 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 Iki 8 v. 
PResident 3-7000

IN BROOKLYN, N. Y.
Brodway Office:

135 BROAOWAY at Bedford Avė. 
Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto Iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-4474

IN NASSAU COUNTY 
MASSAPEOUA OFFICE: 

HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE

Monday to Friday 10 A. M. - 4 P. M. 
Friday Evenings 6 - 9 P. M. 

PYramid 9-4100

Member Federal Deposit Insurance Corporation

lietuvių išeivių santalka — Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė.

C. Tautinės ištikimybės pa
grindai: I. Ryšys su tauta, n. 
Vienybė savo tarpe. III Gyva 
tautinė kultūra. IV. Tautinis 
jaunųjų kartų auklėjimas.

D. Rezistencinis tikėjimas 
kaip tautinės ištikimybės siela: 
I. Tautinės moralės pagrindai.

Šios temelės skaldomos smul
kiau. Bet čia jų neduodu — ra
site pačioj knygoj. O knygą tu
rėtų paskaityti visi lietuviai. Ji 
taip patraukliai ir taip leng
vai parašyta, kad kiekvienas 
norės perskaityti vienu atveju, 
nebent žmona ar vaikai per
trauks. Ją skaitys kunigai, ku
riems tenka sakyti lietuviški 
pamokslai; skaitys mokytojai,

resnis”), skaitys kiekvienas in
teligentas, nors jis dirbtų pa
prasčiausią darbą, nes neskai
tęs turės gėdytis draugų, ku
rie knygą Ims skaitę, pagaliau, 
skaitys kiekvienas mokąs skai
tyti, neš parašyta latrai lengvu 
stiliumi, stačiai be priekaištų. 
Trumpai sakant, tai yra rinkti
nė knyga tiek turinio tiek for
mos atžvilgiu.

Dailininko S. Krasausko rom
binis aplankas, nesudėtingas, 
bet latrai mielas. Kalbą peržiū
rėjo St. Barzdukas ir V. Kul
bokas.

TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKI
MYBĖ. Juozas Girnius. Išleido 
Į Laisvę Fondas Lietuviškai 
Knygai Ugdyti. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 1961.

Ig, Molėms

Vidzgirio — “Visuomeninis 
teisingumo klausimas krikščio
nišku ir komunistiniu požiūriu” 
Rugp. 10 — kuru dr. J. Vaiš
noros — “Jaunimo reikšmė ko
vose už laisvę”. Rugp. 11 
prof. A. Maceinos — “Kultū
ros prasmė krikščionybėje”; ko
referavo kun. D. Kenstavičius. 
Rugp. 12 dr. J. Norkaičio — 
“Trys enciklikos ir socialinio 
teisingumo siekimai V. Vokie
tijoje”.
Vakarais buvo perskaityti ke
turi pranešimai: K. Jurgaičio 
— “Dabartinės jaunimo pro
blemos okupuotoje Lietuvoje”; 
dr. J. Griniaus — “Antisovie- 
tinė rezistencija lietuvių lite
ratūroje”, M. Musteikio — ‘Kul
tūrinė gyvenimas pavergtoje 

(Nukelta į 7 psl.)

Plačiu rašiniu ir daugeliu 
nuotraukų paminima Chicagos 
aukštesnioji lituanistikos mo
kykla, per 10 metų išleidusi 
260 absolventų; čia minimas 
pirmas mokyklos penkmetis, ku 
riam vadovavo Benediktas Ba- 
brauskas.

Kam nerūpi lietuvių kultū
ros ir lietuvybės problemos? 
Rimtai tie klausimai nagrinėja
mi dr. A. Baltinio ir L. Dam- 
briūno straipsniuose, už ku
riuos autoriams paskirtos gydy
tojų draugijos premijos — šia
me numeryje duodamos rašinių 
štraukos.

Literatūrinėje dalyje randa
me Juozo Krumino novelę ‘Tam 
są’ ir Adomo Jaso poezijos

meninės veiklos veidrodis, įdo
mus dabar, svarbus pasilaikyti 
ateičiai. Dalyvavusiems ir ne
dalyvavusiems dainų šventėje 
numerį verta įsigyti kaip do
kumentinį atminimą. Kaina 65 
centai.

Bernardas Žukauskas —PIR
MOJO PASAULINIO KARO 
TREMTY, atsiminimų pluoštas, 
išleido Lietuvių Krikščioniško
sios Demokratijos Studijų Klu
bas Chicagoje, 136 psl., kaina 
1.50 dol.

Stasys Antanas Bačkis — 
Kataliku Bažnyčios doktrina 
apie tautę apsisprendimo tei
sę, atspaudas iš Suvažiavimo 
Darbų IV tomo.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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 i Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319



DARBININKAS

Žinios DISPLĄY

WHITE HORSE TAVĘRN
baras - restoranas

S & G MEAT MARKET <

nu-

UNI-TAL WINDOWS &
RŪTA KILMONYTĖ, filmų ir televizijos aktorė, jaukioje ge
gužinės nuotaikoje. Nuotr. L. Kančausko.

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance
LIETO’S REFRIGERATION

Serving Northern VVestchester since 
1943. — Air-Conditioniog, Heating 
contracting 5 year warranty, 1 year 
Service guarantee; 24 hour phone 
Service. Special consideration to re- 
ligiups institutions. 191 Kisco Avė., 
ML Kisco, N.Y. — 914 MO 6-6251.

PRANAS BRUCAS. savininkas , i
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519 Į

ROCHELLE WELOING CO.
38 Sidney Street 

“Over 20 Years Expertence” 
All Types Boyiers Repaired & Re- 
tubed. Prompt emergency Service. 
Special censideratioa to Religious 
Institutions. — TeL NE 3-5207.

šiokios ir tokios
Kieno galvos išmintingesnės?

Amerikiečių gydytojas dr. 
Henry Ogden, galvos sopulių 
specialistas, savo tyrinėjimuo
se priėjo tokių išvadų: pamišė
lių namuose niekam galva ne- 
sopa. bukapročiam žmonėm — 
labai retai, vyram — apie 50 
proc., moterim — apie 71. proc. 
Labiau galvą sopsta pirkliam ir 
prekybininkam, o ypač nevedu- 
siom merginom.
Kada buvo sunkiau “pasipar- 
kinti"?

Vienas kardinolas atsipraši
nėjo popiežių Joną XXIII. kad 
pavėlavęs į audienciją, nes bu
vę sunku surasti vietą pastaty
ti automobilį. Šv. Tėvas tėviš
kai suramino: “Nekvaršinkite 
sau galvos tuo reikalu. Ana, 
vargšas Nojus savo arkai tin
kamos vietos ieškojo 40 dienų”. 
Koks dėdė yra geresnis?

Amerikoje yra svajonė turėti 
turtingą dėdę, nes yra tikra, 
kad bus dosnus. Net ir pati 
Amerika vadinama “Dėde Sa
mu”. Tuo tarpu sovietinis dė
dė Valteris Ulbrichtas. kuris 
dabar malasi Berlyno krizėje 
kaip rytinės Vokietijos “galva”, 
savo sūnėną Gerhardą Ulbrich- 
tą. 52 metų vyrą, laiko kalėj i- 
me. už tai. kad tas iškritikavo 
savo dėdės politiką. Kai buvo 
skelbiama amnestija kaliniam, 
maskvinis dėdė savo sūnėno ne
paleido paaiškindamas: “Jo elg
sena neduoda užtikrinimo, kad 
prisitaikys prie socialistinio tei
singumo”.
Ar tvanas iš tikrųjų praėjo?

Buvo kitados tvanas van
dens. Sakoma, daugiau nebe
pasikartos. Bet žmones vis la
biau semia tvanas žodžių. Pran
cūzų pramonės ministeris Jean 
Marcei Jeanneney nusiskundė: 
“Dešimčiai Dievo įsakymų pa
kako 297 žodžių. JAV konsti
tucijai jau prireikė 1700. o pas 
mus paaiškinti tam, kad yra 
pakeliamos anglies kainos, pri
rašyta 27.000 žodžių".

Tarp Mažosios Lietuvos bičiulių

L. U ANDERSON A SONS, INC. 
interior - Spray Painting - Exterior 
Multiple Resident Law Violations 
Removed — Special Consideration 
Givėn to Religious Institutions.

36 Yonkers Avenue. Yonkers 
YOnkers 5-0240

NEW ROCHELLE VVOODVVORK- 
ING, 161 Webster Avė., New Ro
chelle, N.Y. NE 2-3245 — Kitchen 
Cabinets • Formica Work • Re- 
modelling • Commercial Wood- 
vvorking. Special consideration to 
Religious Institutions.

1961 m., rugsėjio 7 <U no- 6®.

Los Angeles, Cal., rugpiūčio 
26 buvo suruošta labai nuotai
kinga Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugijos gegužinė, į kurią 
susirinko gana daug Los Ange
les ir apylinkės lietuvių. Toli
mu svečiu buvo iš Chicagos at
vykęs prof. Viktoras Biržiška, 
sustojęs pas savo broli prof. 
Mvkola Bržiška. Abu dalvvavo - *-■ * *

gegužinėje. Visus maloniai 
teikė ir aktorės Rūtos Kilmo- 
nytės - Lee atsilankymas. Ma
žokos Lietuvos Bičiulių Drau
gija palaiko draugiškus ryšius 
tarp mažlietuvių ir veda kovą 
už išlaisvinimą Mažosios Lietu
vos — to gražaus lietuviško Bal
tijos pamario. % (č)

Exclusive S'/j Inch 
Glass Louvers for greater beauty 

for
Schools - Commercial - Institutions 
Special consideration to religious 
institutions. Tel.: 203 - TO 9-8222

FOR THE VERY BEST 
PLASTIC FURNITURE COVERS 

CUT, PINNED, OR FITTED
Call for free estimates. Special con
sideration to religious institutions.

LOUIS R. LUCCI
ES 6-5212

CONTRACTORS *

Thos. M. DePaoli, Ine. — Builders- 
Contractors. Mem.: Builders At-soc. 
of Westchcster County. Custom 
builder: Ol homes, rernodeliii0-. al- 
teratien.s, masons, painting. wpter- 
proofing. Spcc. con.sidei-ation to re
ligious institutions. Mahopac Avė., 
Croton Falls, N.Y.; 914 CR 7-3339.

LAWRENCE P. BETTERS, INC. 
Licenaed Electrical Contractor — 
Wiring for Light - Heat t Povver 
and Repairs. Special cdnsideration 

. to reUgious institutions. 217 Main 
Street, Eastchester, N. Y.; Phone 

SCarsdale 3-0204

Vincent J. Mušto, MASON CON- ■ 
TRACTOR—2918 Paine St., Bronx.
M & E Mason Contractcrs, Altera- i 
tions, Violations removed, Brick t 
Pointing, Waterproofing, Concrete j 
repair viork; drivevvays, porches & į 
granite & staps. Special consider- ■ 
ation to relig. institutes. TA 3-8347. {

HARSEY" ELECTRIC CO., INC. < 
1900 Commerce St. 

Yorktown Keights, N. Y. 
Specialias in "ivery Type 

of Electrical Wock 
Soecial consideration to Religious 
Institutions. — Tel. YO 2-2766 j

P. & J. CONTRACTORS f
BRICK & CEMENT VVORK 1

Plastering - Garages - Institutions L
Free Estimates Given |

Special Consideration to F
Religious Institutions L

AS 8-9109 ►

PAINT. & PAPER HANGING E

NICK DE ROSA C
56-22 - 136th Street. Flushing — į 
PAINTING & DECORATING, Ge- > 
neral Contractor; Inside and Out- į 
side Work; Paper hanging, Floor I 
seraping. Free Estimates. Special 
consideration to Religious Institu- p 
tions........................... Tel. IN 3-5988 ►» ------------ - ----------------------------- — >

PAINTING >
............................................................» 

J & J. PAINTING.į
INTERIOR & EXTERIOR »

PAINTING & PLASTERING ► 
Queens and Brooklyn only. Special ► 
consideration to Religious Institu- ? 
tions................................... HA 6-4222 >
PAINTING CONTRACTOR [

INTERIOR - EXTERIOR >
Spraying homes outside with spe- h 
cial material. 10 Year Guarantee. . 
Reasonable prices — Clean Work.

BO 8-7758

EMIL DU PAS, 5866 - 57th Street, į 
Maspeth, L.I., N.Y. — Painting & 
Decorating — Brush and §pray — } 
Institutional - Residential - Indust- « 
risi — Interior and Exterior. Spe- Į 
cial consideration given to religious • 
institutions. — Phone E M 6-6886. ;

A Little Paint Makes an Old Maid Į 
Look Young. — It will do the šame į 
for your Building or Apartment. •' 
Reasonable estimates m adė; work 
guaranteed. — L. WHITE — Call « 
betvveen 10 A.M.-5 P.M. AU 6-2903.

F WATERPROOFING |

QUICK MAINTENANCĖ Co. | 

71-21 65th Street, Glendale, L. I. ? 
VVATERPROOFING - PAINTING į 

\VHITE VVASHING į
Special consideration to 4

Religious Institutions J
EV 6-9166 J

JOHN J. MCRA.4 Ctz. J
485 5th Avenue. N. Y. C. 1

VVaterproofing. Concrete & Mason- į 
ry. Restoration. Building Altera- i 
tions. Pointing. Exterior Pa nting. i 
Industrie 1. Flooring. Specia! consi- į 
deration to religious institutions. I

Y U 6-4230

ACADEMY VVATERPROOFING 1 
& CLEANING CORP.

42-17 27th Street, L.I.C. 1, N.Y. T 
Waterproofing - Steam Cleaning į 

Hand vvashing - Pointing - Masonry X 
- Caulking. Special consideration j 
given to religious institutions. £

Tel. EM 1-0052

HENRY SPIELBUEHLER
263-18 Hillside Avė.

Florai Park, L.I. N.Y.
Only General Electric produets used
Specia] consideration to Religious 
Institutions ...... Fl 3-8000

ADAM VVIEGAND 
VVATERPROOFING 
25 Years Experience 

W.aterproofing Above and Below, 
Gradc Silicone Spraying. Roofing. 
A ii Work Guaranteed. Special con
sideration to Religious Institutions. 

FL 8-3388 ;

AMICO VVATERPROOFING 
Waterproofing Specialiais

Painting - Caulking • Cement Coat- ' 
ing. Special consideration to Rell- 
gious Institutes. All Work Guaran
teed. — 89-47 163rd St.. Jamaiea.
L.I. Tel. E V 6-9240 - RE 9-4900 '

• (24 hour Service)

RAILINGS ■ WELDING

ANTHONY LENA
CUSTOM RAILINGS - tVFLDTNG 
- FABRICATORS - PORTĄ BLE 
WELDER. Snecia! consideration to 
Religious Institutions 9S So.
Central Avė.. Elmsford. New York.

LY 2-8442
■. i

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybė*, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. Tel. VI7-4477

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

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 2-4329

krautuve
PETRO LISAUSKO

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲAluminum Storm Doors & Windows 

- Canvas & Aluminum - Awnings - 
Window Shades - Venetian Blinds 
Retaped & Re-corded. Special con
sideration to religious institutions. 
M. Dickstein, VENETIAN BLIND 
CO., 3826 Dyre Avė., Bronx, N.Y.

FA 4-4175

SPECIAL
TO RE-

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

of

Silver Bell Baking Co

LAWN MAINT.

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.36-38-40 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

MARCANDO BROS.

ir

TV and RADIO

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

Telefonas: VIrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
INCINERATORS

VYTAUTAS BELECKAS

Sal8 vestuvėms,

GLanmor* 5-7281 GE 8-53«5

HEIGHTS RADIO — TV

MAŽOSIOS LIETUVOS bičiulių gegužinėje. Iš k. j d. J. Trušauskas, Rū
ta Kilmonytė. R. Rūkštelytė. prof. V. Biržiška, solistė L. Zaikienė, ir L. 
Zaikytė. Nuotr. L. Kančausko.

BRADDOCK, PA.

PAIK-HIU REAIM 
u £ į 

84-17 JAMAJCA AVĖ.
, , WOODHAVEH 21, N- Y. 

VkgiMto 34477

OSSINING LAVVN M0WER 
SERVICE, INC.

25 Camp Wood Rd., Ossining. N. 
Expert Repairs — Ali Types
Movvers. Sales & Service of profes- 
sional machines for institutions. 
Special consideration to religious 
institutes. — John Dykstra, pres.

Wllson 1-2749

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos nilies lie- 
tuviftlcas maistas prieina
momis kainomis.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6410

INTERBORO INCINERATOR CO.
968 Mac Donald Avė.. Brooklyn 

Fireboxes Repaired A Rebricked. 
Replacement Parts for all Makes 
of Incineratcrs. Special considera
tion to raUgious institutions. Tol.:

SAVININKAS 
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

B

LAVVN MAINT ENANCE IS. OUR 
SPECIALTY. MODERN METHODS 

ECONOMICAL PR’CES. 
CONSIDERATION GIVEN 
LIGIOUS INS ITUTIONS.

A N 6-2497

• M5

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTTy- 
VES SALES PARENGIMAMS IF 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Mtr <L?P?s 
var.vs srcponis

CRANE
SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION

LANDSCAPE FORESTERS LTD. 
65 Pondfield Rd.. Bronxville. TREE 
SPECIALISTS. Ėst. 1919. Spray
ing Insect Control - Fertilization - 
Cavity vvork - Pruning - Bracing. 
Special consideration to religious 
institutions. Tel. DEerfield 7-2271; 
Nights. Sun.. Holidays WH 8-6290.

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

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENA
Kalifornijcs lietuvių diena 

bus rugsėjo 10 ukrainiečių au
ditorijoj. 4315 Melrose Avė., 
Los Angeles. Meninei progra
mai atvyksta solistas J. .Vazne- 
lis iš Chicagos. Pasirodys ir 
muz. P. Armono vadovaujamas 
kvartetas “Daina”. Jei nebus 
netikėtų kliūčių, pakviesta ža
da dalyvauti ir G. Antanaitytė, 
šiemet baigusi dainavimo stu
dijas konservatorijos kolegijo
je ir gražiai užsirekomendavu
si kaip “Miss Lithuania” tarp
tautinėje parodoje Chicagoje/

dr. A. L. Namiko (25) ir dr. J. 
Jurgilo (20). Skyriaus valdybos 
nariai laiškais, kreipėsi į visus 
apylinkės lietuvius, kurių ad
resai yra žinomi, prašydami pri
dėtame voke su pašto ženklu 
prisiųsti auką varge esantiem 
tautiečom. Spalio 21 vajus bus 
užbaigtas koncertu — balių šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

FRED G. MacKENZIE, INC.
107 Reade St.. N.Y.C. — Only au- 
thorized RIXON Door Check Sales 
& Service. Ali makes Door Closers 
repaired: tempered glass door main- 
tenance. Fast dependable Service. 
Special consideration to religious 
institutions. A Fleet of Trucks On- 
The-Job Service. Tel. BA 7-6852.

JOSEPH CHARLA IRON VVORKS
Beachwood Avė. & 2nd Street

New Rochelle. N. Y.
Ornamentai - Structural - Special 
Designs. Free Estimates and Lite- 
rature ond Reąuest. Special consi
deration to Religious Institutions.

NE 2-3393

Balfo vajus
Balfo vajus tęsiamas. Jau su

rinkta daugiau kaip 500 dol. 
Stambesnės aukos gautos iš 
inž. dr. A. Avižienio (50 dol.).

Prasideda mokslo metai
Lituanistinė šeštadieninė mo

kykla mokslo metus pradeda 
rugsėjo 16 d. 9 vai. šv. Ka
zimiero parapijos patalpose. 
Bus renkamas naujas mokyk
los tėvų komitetas. Lietuvių tė
vų pareiga sudaryti sąlygas vai
kams lankyti šią mokyklą. (M.)

Estbl. 1930
Garages - Driveways - Walks 

Foundations - Terraces - Porches
Stone Block Walls. Specia’ con-
134 Murrav Avė., Yonkers, N. Y.

YO 5-6820 
sideration to religious institutions.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETEKS -Petrauskas

B. R. PIETKIEVVICZ, Pres.

2555 West 47th Si. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO I D.

Dividendai mokami sausio ir liepos m'in. i <j.

VALANDOS* pirmai? ?v r-iw pp
S ERTA D. 9 v. r. iki 12 v. d.; TreCiad. uždaryta.

Šv. Izidoriaus lietuvių para
pijoje. kui klebonauja kun. Al
fonsas Sušinskas. įvyko para
pijos piknikas — Lithuanian 
Country Club. Diena pasitaikė 
lietinga, bet žmonių prisirinko 
daug ir parapijai liko pelno 
apie 7000 dol.

Bažnyčia pertaisyta ir pagra
žinta iš vidaus ir iš lauko. Nu
pirkta nauja monstrancija ir 
liktoriai. 40 vai. atlaidai pra
ėjo sėkmingai. Paskutinę die
ną nors lijo, bet žmonių pri
sirinko daug ir dalyvavo apie 
20 kunigų.

Parapiečiai džiaugiasi savo 
klebono darbštumu ir rūpestin
gumu. A.

855 Summit Avė,. Jersey City 7. 
New Jersey

Radio, Television. Hi-Fi. Stereo.
P. A. Amplifier, Tapė Recorder. 
Phonograph and Automatic Record 
Charge Service. Service in:

Arlington - Lyndhurst- Kearny 
Harrison . Elizabeth - Hillside

Irvington - Nevvark - 
and Vfncinities

Specia] Consideration Given to Re
ligious Groups.

E. B. NOWICKI PROP. 
Call SW 5-2414

THE KENERATOR CO.
Div. of Morse Bovlger. Ine. — 80 
5th Avenue. New York City. INCI
NERATORS and REPAIRS. Also 
Parts and Šupplies. Garbage and 
Refuse Destnictors. Special consi
deration to Religious Institutions.

WA 9-8000

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL»N. Y.

Mto-



1M1 m., rugsėjio 7 A, no. 60.DARBININKAS

ŽINIOS

AL BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE
I-

Šachmatai

PRELJ. BALKONAS pagerbime kalba prof. J. Brazaitis (k.) sėdiprel. J. Balkūhas, SL Barzdukas, dr. 
SL Baikit. Nuotr. V. Maželio.

Radijo programos
NEW YORKE ir BOSTONE

Maspetho pagelbinės moterų 
draugjos narės yra kvečamos 
susrinkti rugsėjo 12, 8 vai. v. 
klubo patalpose, Grand Avė.

Motery S-gos 29 kuopos pir
mas susirinkimas po vasaros 
atostogų šaukiamas spalio 15, 
penktadienį, 7 v. v. Apreiški
mo parapijos salėje.

Matas Zuįus, Garso redakto
rius iš Wilkes - Barre, Pa., bū
damas New Yorke, rugsėjo 5 
lankėsi, Darbininko redakcijoje 
ir spaustuvėje.

Jonas Degutis, Darbininko 
skaitytojas ir ASK Lituanica 
vadovas Chicagoje su Alfonsu 
Galinaičiu, Aro komandos krep
šininku Chicagoje, lankydamie
si Naujojoje Anglijoje, buvo 
užsukę į New Yorką, aplankė 
Darbininko įstaigas; grįžo į Chi- 
cagą pro Washingtoną.

New Yorko vyry oktetas, 
vadovaujamas Alekso Mrozins- 
ko, po vasaros atostogų pra
dėjo darbą ir už mėnesio vyks
ta koncertuoti.

Operetės choras repeticijas 
« pradeda rugsėjo 8, penktadienį, 

8 v. v. L. Piliečių klube. Kvie
čiami visi choro nariai ir taip 
pat nauji.

Algimantui ir Vilmai Preke- 
riam rugpiūčio 27 gimė sūnus, 
kuriam duotas Pauliaus Kazi
miero vardas.

TeL EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
KVIEČIAMA Į “B B” PIKNIKĄ (ARMAKAUSKAS)

PHILADELPHIA, PA.
PADĖKA

drauge ir materialiai ją parem-
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

EVergreen 8-9770

ROYAL GARDENS PARKE ir SALĖJE 
990 E. HAZELWOOD AVĖ, RAHWAY, N. J.

toraitis su šeima, gyv. To
ronte, Kanadoje, ir kun. 
Petras Totoraitis, gyv. Ne- 
warke, N. J.

kalbėti lietuviškai. Pastovus

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Išnuomojamas 6 kambarių bu 
tas su visais patogumais East 
New Yorke. Kreiptis: teL HY 
8-0085.

joje, Romoje ir švč. Tre
jybės bažnyčioje Newark, 
N. J.

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! 
Visus maloniai kviečiame! 
JOKŪBAS J. STUKAS, Dir.

ryte, Prisikėlimo parapijos , 
bažnyčioje Toronte, Kana
doje, šv. Kazimiero Kolegi-

ELZBIETA 
TOTORAITI EN Ė

Dešimtmečio mirties pro
ga už jos vėlę bus auko-Ieškoma lietuviškai katalikiš

kai įstaigai Brooklyne sekreto
riaus arba sekretorės. Turi ge
rai* mokėti anglų kalbą ir susi-

jamos Šv. Mišioos: Tėvę 
Pranciškonę vienuolyne, 
Brooklyno, N. Y., 7 vaL

Išnuomojamas trijų didelių 
kambarių butas East New Yor
ko sekcijoje. Kreiptis telefonu 
TA 7-9101. Pageidaujama lie
tuviška Šiema.

darbas su geru atlyginimu.
Kreiptis tel. EV 4-1984.

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Directorlus 
ALE.. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Graborios-Balsanraotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.

Alfonso Dziko ir Dalios Min- 
kūnaitės sutuoktuvės įvyks šeš
tadienį. rugsėjo 16, 10 vai. At
simainymo bažnyčioje Maspe- 
the. N. Y.

Ieškoma moteris prižiūrėti 
vaikus, kurių amžius nuo 4 
iki 6 metų. Skambinti vaka
rais tel. MI 7-5680.

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

RADIJO PIKNIKAS
rengiamas NEW JERSEY LIETUVIAMS, įvyks

Sekmadienį, 1961 m. Rugsėjo (Sept.) 10 d.

Pikniko pradžia 1 vai. • Programa 3 vai. • šokiai nuo 4 - 10 vai. nakties 
Veiks gausus bufetas — Įėjimas $1.00; ženkliukas 25< (Kultūros Fondui)
Programoje:

o “Rūtos” Ansamblio Choras jr Tautinių Šokių Grupė
• Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Miss Lithuania, 1961

• Veiks Darbininko spaudos kioskas, o programoje taip pat daly
vaus ir Brooklyno Operetės choras, vad. Myk. Cibo; Rūtos an
sambliui vadovauja Alg. Kačanauskas.

D I R ECTIONS :
ROYAL GARDENS P ARK, 990 E. Hazehrood Avė., Rahway, N. J., tu be reached 
by Public Service Bus No. 62 from Newark, EUzabeth or UnOtm vrtdch Kopė at the 
front gate; also by Pennsylvanla Railroed from N. Y. Ctty.
Those coming by car can take U.S. Higtnvay 1. About 3 milas put Unden, bear right

EKSKURSUOS DALYVIAI

kan Royal Gardens parke, 990 
E. Hazehvood Avė., Rahway, 
N. J., rugsėjo 10 iš Brookly
no autobusą organizuoja M. ša- 
linskienė ir Jonas Valaitis. Au
tobusas išvažiuos 1 vaL popiet 
nuo šalinskų laidojimo įstaigos; 
1:30 vaL nuo Valaičių Arling- 
ton restorano, ir 2 vaL nuo 
piliečių klubo Brooklyne. Ke
lionė su įėjimu į pikniką — 
3.25. Dėl vietų skambinti ša- 
linskienei teL VI 7-4499, arba 
Valaičiui — TA 7-9842. Auto
busus taip pat organizuoja 
Brome, N. Y., Paterson, N. J. 
ir Bayonne, N. J. lietuviai 
Mažesnes ekskursijas ruošia iš 
Philadelphijos, Wilkes - Barte, 
Bostono, Worcesterio, Washing- 
tono ir artimesnių Connecticut 
valstybės miestų. Visus kvie
čia ir laukia direktosius Jokū
bas Stukas.

Balfo centrui poetas St. San
tvaras, baigdamas pirmininkau
ti Bostono Balfo vajui prisiun
tė 900 dol.

Dr. E. Armanienė, Balfo di
rektorė ir Liet. Bendruomenės 
Tarybos narė, atvykdama Į Ta
rybos suvažiavimą, Balfui at
vežė Baltimorės lietuvių auką 
300-dol.

Kan. J. Končius, Balfo pir
mininkas, kuriam laikui išvyko 
į Floridą.

Rugsėjo 9 sukanka 10 
metę, kaip Krasnojarsko 
srities miškuose, Sibiro 
kančias išvargusi, mirė mū
šy mylima mamytė

Maloniai kviečiamo gi
mines, draugus ir pažįsta
mus tose pamaldose daly
vauti ir pasimelsti už mu
sę motinos vėlę.

Liūdintys vaikai: Marce-

vi-

je New Yorke. surengti dainų 
šventę; prie Centro Valdybos 

- pasamdyti apmokamą tarnauto
ją ir patalpas, kad būtų pagy
vinta veikla. Tarnautoją sam
dant, bendradarbiaujama su 
Balfo centru, kuris žadėjo pa
remti.

Posėdis baigtas tautos him
nu ir nusifotografuojant. Visi 
tarybos nariai parodė daug vi
suomeninio subrendimo, suma
numo ir darbštumo. Darbai ėjo 
pakilioje darbingoje nuotaiko
je. Ypač daug gyvumo įnešė 
nauji jaunieji Tarybos nariai. 
Tai buvo viena iš geriausių 
sų buvusių Tarybos sesijų.

PREL. J. BALKONO 
PAGERBIMAS

Rugpiūčio 3 vakare Baltų 
laisvės namuose buvo surengtas 
prel. J. Balkono pagerbimas 
už jo nuopelnus Lietuvių Ben
druomenei. Pagerbimą pradėjo 
ir jam vadovavo J. Šlepetys. 
Išsamesnę kalbą pasakė J. Bra
zaitis, apibūdindamas prel. J. 
Balkūno asmenybę, žodžiu svei
kino dr. St. Bačkis, p. Vaške
lis iš Toronto PLB valdybos 
vardu, D. Penikas — New Yor-

(Atkelta iš 5 psl.)

ruomenės Geležinio Fondo ir 
Lietuvių Fondo. L. Bendruo
menė už savo įnašus pasidaro 
akcininke Tolimesnį jungtinį 
fondą suformuotų sudaryti jo 
statutą, išrinkta speciali komi
sija. Įstatus pristatys tvirtinti 
Tarybai

Sujungus abu fondus, tuoj 
buvo paskelbti pirmieji nauji 
įnašai.

Lietuvybės išlaikymo būdus 
ir priemones nagrinėjo savo 
referate kun. Pr. Garšva. Ko- 
referento nebuvo, tai į diskusi
jas įsijungė visi nariai. Apie 
lituanistinio švietimo racionali- 
zavimą kalbėjo dr. E. Armonie- 
nė, jaunimo tarybos sudarymo 
reikalais V. Volertas, Tarybos 
narių dalyvavimas LB darbo 
komisijose — V. Kamantas.

Baigiant sesijos darbus apie 
7 v. v. buvo padaryti nutari
mai ir priimtos rezoliucijos.

Iš svarbesniųjų nutarimų pa
minėtina: sukviesti visų organi
zacijų pasitarimą, dr. P. Vilei
šio iniciatyva organizuojama 
lietuvių delegacija pas Ameri
kos prezidentą, delegacija vei
kia kontakte su Altu, dalyvauti ko LB apygardos vardu, kun. 
1964 metų pasaulinėje parodo- St. šantaras, dr. P. Vileišis.

Gauta sveikinimų ir raštu, 
teiktas sveikinimo adresas, 
visus sveikinimus atsakė prel. 
J. Balkūnas.

Vėliau vyko jaukios vaišės, 
kurias surengė Nevv Yorko apy
gardos valdyba. (p.)

Jau devinti metaip kaip Phi- 
ladelphijoje veikia Lietuvių “ 
Bendruomenės radijo valandė
lė — “Bendruomenės Balsas”.

Nors pradžioje buvo balsų, 
kad vargu ji išsilaikys, bet 
šiandien, nuoširdžiai remiama 
lietuviškos visuomenės, drąsiai 
ir tvirtai žengia į ateiti.

Danius bendradarbiavimas 
su vietos kultūrinėmis organi
zacijomis ir lietuviška visuo
mene jos ateitį garantuoja. Kas 
metai “B B” surengia vieną ki
tą kultūrinio pobūdžio paren
gimą sustiprinti ryšiam tarp 
klausytojų ir valandėlės,

Ir šiemet rugsėjo 10 čiapo 
sodyboje, kuri yra 121 Stanley 
Avė., Bellmawr, N. J., rengia 
metinį — sukaktuvinį pikniką, 
į kuri tikimasi, kad gausiai at
silankys ne tik Philadelphijos 
lietuviška visuomenė, bet ir kai
myninių kolonijų lietuviai.

“B B” savo darbu, kuris iš
imtinai skirtas lietuviškiem rei
kalam, tikrai yra to užsitarna
vęs ir, reikia tikėtis, kad jo 
nuoširdus kvietimas bus dau
gelio ne tik išgirstas, bet ir pa
tvirtintas atsilankymu. AG.

Lai-

Lituanistinė mokykla naujus 
mokslo metus pradeda rugsėjo 

■ 19, šeštadienį, 9 vai. ryte pa
maldomis šv. Petro lietuvių baž
nyčioje. Po pamaldų bus moki
nių registracija ir mokytojų 
pažitarimas. Mokykla veiks šv. 
Petro lietuvių parapinės mokyk
los patalpose šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Antanas Gustaitis šiemet su
tiko eiti lituanistinės mokyk
los vedėjo pareigas. Mokytojų 
sudėtis taip pat kiek pasikei
tusi. Pernai mokyklos vedėju 
buvo Kazys Mockus, kuris iš 
Bostono išsikėlė mokytojauti 
amerikiečių mokykloje New 
Yorko valstybėje.

Dr. Bronius Baškys apsiėmė 
šiemet vadovauti Bostono lietu
vių kultūros klubui. Kiti val
dybos nariai: J. Barūnienė ir 
D. Izbickienė - Petronytė yra 
vicepirmininkės, inž. A. Trei- 
nys — sekretorius, St. Eiva iš 
Bostono — iždininkas. Pirmam 
susirinkimui rugsėjo pabaigoje 
kviečiamas su paskaita prof. d r. 
Zenonas Ivinskis, atvykęs iš 
Europos.

Balfo vajų užbaigiant, ruo
šiamas pobūvis spalio 8, sek
madienį. Labai prašoma tą sek
madienį kitų parengimų ne
ruošti, o įsijungti į bendrą šal
pos darbą.

Atlanto rajono Baltijos sto
vyklos skautai ir skautės siun
čia širdingiausius linkėjimus vi
siems Darbininko skaitytojams.

Tautos šventė prisimenama 
rugsėjo 9 d. Liet. Tautinės 
S-gos namuose. Programoje iš
kilmingas posėdis ir dr. Br. Ne- 
micko paskaita. Rugsėjo 16 d. 
7:30 v. v. ten pat bus subat- 
vakaris — sezono atidarymas. 
Rugsėjo 17 - 24 ten pat bus 
dailininkės J. Paukštienės dai
lės darbų paroda, ruošiama mo
terų klubo.

(Atkelta iš 7 psl.) 
varėsi, tesurinko 2*2 tš. 
mėjo John Curdo. Mass., No- 
derer. Conn. ir Shelby Lyman, 
Mass.. surinkę po 5’2 taškų 
(iš 7». Gediminas Šveikauskas 
negalėjo nuvažiuoti. Gaila.

Tarpzoninėms p-bėms nuo 
JAV Įkelti Fischer, Lombardy 
ir Weinstein; Kanadai atsto
vaus Yanofsky (pakaitu įvar
dintas Povilas Vaitonis), ran
dame FIDEs sąrašuose.

Australijos Chess World nr. 
5. rašo: John Purdy laimėjo 
Sydnejaus turnyrą, sukoręs 
7-0 tš. Lentelėj įvardintas V. 
Koženiauskas, 3V2-3V2 tš. Lat
vis Karlis Ozols (Melbourne) 
laimėjo Ararat Golden Cup 
turnyrą su 5-1 tš. Koshnitsky 
ir Pedersen po 4’2 tš.

•Adelaidės miesto p-bes lai
mėjo latvis Lucijs Endzelinš; 
kitas latvis Purkalitis ir Ha- 
tovanij pasidalino 2-3 vietas, 
rašo Latvių Šacha Pasaule nr. 
8. Ten pat randame K. Škė
mos partiją, įveikusio meiste
rį Kfrby su užrašu: “Šitaip
žaidžia Škėma!” Latvių ko
manda laimėjo Adelaidės 
miesto p-bes. Tarp 9 dalyva
vusių komandų buvo lietuvių 
Vyties komanda.

Vilnius [veikė Kijevą pir
moj" korespondencinėj parti
joj, antroj Kijevas turi kiek 
geresnę padėtį, nors įvairia
spalviai rikiai žada lygias. 
Žaidžiamos dvi partijos susi- 
rašinėjant. Novgorodo pusfi
naly dalyvauja vilniečiai kan
didatai į meistrus: Česnauskas 
ir Lapienis. Didmeisteris Chol
ino v įvardintas nuo Soči, sek
tų, kad jo Vilniuj nebėra. Čes
nauskas su juo sužaidė lygio
mis.

Darbo dienos savaitgalyje į- 
vykusi maldininkų ekskursija į 
Kennebunkport, Me., pavyko 
labai gražiai. Važiavo du pilni 
busai. Pasidžiaugė Kennebunk- 
porte įrengtam lietuvių pran
ciškonų šventovėm ir laimingai 
grįžo namo. Šiai išvykai ypač 
padėjo M. Salinskienė, L. Ado- 
mėnaitė - Ulrich, O. Sijevičie- 
nė. Už tai joms ir visoms da
lyvėms, o taip pat šv. Antano 
gimnazijos šeimininkams Chla- 
mauskams už skaniai pagamin
tus valgius, nuoširdžią padėką 
reiškia

T. Petras Baniūnas, O.F.M.
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LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA

IJirektorius 
Jokūbas J. Stukas 

WEVD - 1330 kiL 97,9 mg. FM 
New York, N. Y. 

šeštad. nuo 5 iki 6 vai. popiet
Raitinė: 1264 White Street 

Hillside, New Jersey 
Tel. WAverly 6-3325 

#
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr. 

WHIL — 1430 klL Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS 

ved. P. V-iSnis 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 k:lociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmad. nuo 1:00 iki 1:30 v.pp.

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKU Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-R Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N, Y. City — AT 9-6809

J. B. SHALINS
* Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ
(prie Forrrt Parlnray Statloo) 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Virtinis 7-4499

FUNER A L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dlen* ir nakt|
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios tr i kitus miestus.

Reikalo tavkhe: Tel. TR M4M


