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Pavergtų Europos Tautų Seimui suėjo dešimt metų
Pavergtų Europos Tautų 

Seimas rugsėjo 20 Carnegie En- 
dovvment centre paminėjo savo 
dešimtmetį. Vadovaujant seimo 
pirmininkui Aleksandrui Kutt, 
buvo paskaityti sveikinimai 
prezidento L.B. Johnsono, šen. 
B. Goldwaterio, majoro Wagne- 
rio, R. Kennedy, šen. Keatingo. 
Toliau buvo suminėtos tik pa
vardės keliasdešimt Kongreso 
narių, kurie sveikino. Sveikini
mų buvo taip pat iš Prancūzi
jos — parlamento narių ir Eu
ropos tarybos narių Pflimlin, 
Renė Radius, Vokietijos parla
mento nario Guttenbergo, Šve
dijos Baltų draugijos pirminin
ko kovotojo prof. Birger Ner- 
man ir kt. Asmeniškai sveikino 
nacic.ialinės Kinijos, atstovo J. 
Tautose pavaduotojas1 Yu-Chi 
Hsueh; šen. T. J. Dodd svei
kinimą paskaitė jo padėjėjas 
D. Martin, šen. Keatingo svei
kinimą perdavė John Lamu'la. 
Asmeniškai sveikino AFL-CIO ir 
ICFTU atstovas J. Tautose Ir- 
ving Brown, Amerikiečių, ‘kilu
sių iš rytų bei vidurio Euro
pos, konferencijos prezidentas 
prel. J. Barkūnas, Pavergtų tau
tų draugų amerikiečių pirmi
ninkas Christopher Em met, 
Laisvosios Europos komiteto 
prezidentas John Richardson.

John Richardsorjui, kuriam 
artimiausiai tenka ' bendradar
biauti su pavergtaisiais, buvo 
įteiktas pavergtų tautų minia
tiūriškų vėliavų rinkinys. Jam 
taip pat D. Martin, Ch. Emmet, 
I. Brown, eilei kitų, kurie yra 
parodę pavergtom tautom daug 
paramos, įteikti specialiai su
kakties dienai paruošti meda
liai.

Pavergtų seimas per dešim
ti melų neleido pamiršti pa
vergimo fakto; palaikė laisvės 
idėją gyvą, angažavo laisvuo
sius nesitenkinti sava laisve, 
bet reikalauti jos ir kitiem — 
tekiu seimo reikšmės pripaži
nimu ir 
bėjo visi

vilties palaikymu kal- 
sveikinimai.

pirmininko įvadinėje 
kiek

Seimo
kalboje buvo klausimas: 
esame pažengę į savo tikslą — 
laisvę? “šiuo metu, kada vie
šose diskusijose pabrėžiamos 
pozityvios atmainos rytų bei 
vidurio Europoje — kalbėjo 
Aleksandras Kutt, — mūsų pa
reiga įspėti laisvuosius žmones, 
kad nors pažangos padaryta, 
bet esminiai dalykai-sovietų do
minavimas ir komunistinė 
priespauda — nėra pasikeitę.

“Mūsų seimas visada reika
lavo ne 
dimo ir 
vidurio 
niekada 
žiau“.

mažiau kaip apsispren- 
pilnos laisvės rytų bei 
Europos tautom. Mes 
nesutiksime siekti ma-

Prisitaikymo politiniame kli
mate Skambėjo neįprasta prie
šinga ir tvirta gaida Irwing 
Broeno kritika “seniem mitam 
ir naujom realybėm”, kurias bu
vo paskelbęs šen. Futbrigh- 
tas. Jo pavardės neminėdamas, 
aiškiais žodžiais Browri parodė, 
kad tai. ką Fulbrightas vadino 
“nauja realybe”, tėra tik se
nas mitas, klaidinantis ir ve
dantis į pražūtį.

Tarp visų amerikiečių, 
kurie parodė daug supra
timo ir paramos visiem pa
vergtiem, su dideliu dėkingu
mu buvo minėti Ch. Emmet ir 
D. Martin. Kai čia prabilo D.

Jis beldėsi į visas duris ir visas sąžines, neleisdamas palaidoti tyloje pavergimo ir 
laisvės siekimo. Jis rado daug į beldimą atsiliepiančių

Martin, jo kalba padvelkė dide
le vidaus šiluma, nuoširdumu 
ir optimistiniu gera darymu ir 
toliau. Jis atmetė W. Lippman- 
•no ir kitų tariamų “pragmatis- 
tų” aiškinimą, kad reikia pri-

imti įvykusius faktus; kas mes 
nieko negalį padaryti tautų lais
vės naudai. Amerika turi milži
niškos reikšmės priemonių lais
vės reikalui, — kalbėjo Marti
nas. Suminėjo ūkines priemo-

Vietname šūviai jūroje ir džiunglėse

NEW YORKO LIETUVIŲ DIENOJE: Konsulas V. Stašinskas sveikina.
■ Nuotr. R. Kisieliaus

Vietnamo vandenyse, Ton- 
kin įlankoje, rugsėjo 18 du A- 
merikos laivai naikintuvai pa
stebėjo radare artinantis ketu
ris laivus. Naikintuvai paleido 
šūvi nesiartinti. Laivai neklau-

PRIEŠ RINKIMUS
Prez. Johnsonas, (kaip infor

muoja V. Riešei J. American) 
įspėjo saviškius: nors opinija 
jam palanki, tačiau nereikia nu
vertinti Goldwaterio jėgos, nes 
jo šalininkai ji “fanatiškai” re
mia ir eis iš buto į butą, ieško
dami jam balsų.

— Unijų taktika. AFL-CIO 
politinio švietimo direktorius A. 
E. Barkan įspėjo unijas kriti
kuoti Goldwaterio politiką, bet 
neliesti jo asmens. Priešingai 
unijos elgėsi su Nixcnu 1960.

— R. Nixonas imsis aktyvios 
kovos už Goldvvaterį. Jei Gold- 
wateris laimės, tai Nixonas bū
siąs ar valstybės sekretorius ar 
apsaugos sekretorius ar vyr. 
valstybės gynėjas. Jei pralai
mės. tai partija teiksis apie 
Nixoną. Esą Nixono iniciatyva 
buvo pasiekta ir respublikonų 
vienybė po konvencijos.

— R. Kennedy rugsėjo 20 
gynė vyr. teismo sprendimus, 
kuriuos kritikuoja Goldwateris.

— Pilietinių teisių sąjūdis. 
N.Y. Times nuomonės tyrimas 
rodė, kad apklaustųjų dauguma 
mano, jog negrų civilinių teisių 
sąjūdis “nuėjo per toli” —iki 
* ‘diskriminacijos baltiesiem’ ’. 
Tačiau laikraštis mano, kad ne
palankumas, padidėjęs pilieti
nių teisių sąjūdžiui, neturės į- 
takos balsavimam.

— Keatinges ar Kennedy ? 
Pagal Times opinijos tyrimą 38 
proc. remia Kennedy, 32 Kea- 
tingą. 2ydai gali suskilti, nes 
Keatingo parama Izraeliui ge
riau žinoma nei Kennedy. 
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sė. Naikintuvai paleido daugiau 
šūvių, ir laivai dingo. Keno lai
vai. ar jie buvo nuskandinti, 
net kuriuo laiku tai tiksliai bu
vo ir kaip vadinosi Amerikos 
naikintuvai, apsaugos sekr. Mc 
Namara nepasakė. Po pasitari
mo Baltuosiuose Rūmuose bu
vo paske bta, kad vyriausybė 
jckio protesto š. Korėjai ne - 
teiks ir klausimą laiko baigtą.

Sovietai paskelbė, kad ten 
buvę ne keturi, bet penki lai
vai ir kad trys laivai buvę nu
skandinti. Sovietai nepasakė, iš 
kur jie taip tiksliai žino... S. 
Vietnamas, kom. Kinija ir So
vietai čia vieningai sutarė, kal
tindami Ameriką ‘ ‘provokaci
jom”. Times kaltino vyriausybę, 
kad delsimu įvykius aiškiai pa
skelbti davė propagandinę pir
menybę komunistam. Preziden
tas Johnsonas pareiškė, kad ne
paisydama raginimų (kas ragina 
taip pat nepaskelbė) bombar
duoti užpuolimų centrą S. Viet
namą, vyriausybė to nedarys.

— Pietų Vietname chaosas 
nesiliauja. Profesinės sąjungos 
paskelbė streiką. Kai kurie ka
riniai daliniai, bataliono didu
mo. ėmė maištauti. Komunistai 
sustiprino puolimus. Aukos iš 
abiejų pusių didelės.

— Prezidentas de Gaulle rug
sėjo 20 išvyko į pietų Ameriką. 
Lankys 10 valstybių. Pradėjo 
nuo Venezuelos.toliau eina Ko
lumbija.

— Vokietijoje Rheinischer 
Merkur. artimas Adenaueriui, 
ir Bavarijos Bayern Kurier. re
daguojamas buv. min. Straus - 
so, griežtai pasisakė prieš Ch
ruščiovo vizitą ir reikalauja jį 
atšaukti.

— Konge samdiniai savano
riai atėmė iš komunistų sukilė
lių jau antrą miestą —Lisala. 
300 mylių nuo Stanleyville, kur 
yra paskelbta “liaudies vyriau
sybė”.

nes. Sovietai reikalingi para* Minėjimas pradėtas Msgr. Im- 
mos; Amerika gali duoti, nors re Kovac ir baigtas Msgr. J. Bal- 
ir penkiolikai metų, bet su po
litinėm sąlygom — tegul sovie
tai už tai duoda daugiau lais
vių žmonėm.

D. Mažeika ir jo sesuo prie vyčių vainiko, kuris buvo padėtas prie lietu viško kryžiaus rugsėjo 20.
Nuotr. R. Kisieliaus

AMERIKOS ŽYDAI BELDŽIASI Į VATIKANO DURIS: skun
džias antisemitizmu tarp Amerikos katalikų . . .

Vatikano susirinkimo dar
buose šiom dienom labiausiai 
amerikiečių spaudos yra 
mas žydų išteisinimas dėl 
taus nužudymo.

Su nepasitenkinimu
pranešta, kad pirma redakcija, 
kurioje kaltė nuo žydų nuimta 
ir perkelta visai žmonijai, ne
besvarstoma. Su nepasitenkini
mu sutikta antra redakcija, tik

seka-
Kris-

buvo

— Vatikano susirinkimui 
paskirta pirmoji moteris stebė
toja M-le Marie Louise Mormet. 
tarptautinio katalikų 
prrminin-kė.

— Kongreso nariai
na protestus prieš 
sprendimą maldos reikalu.

— Bolivijoje rugsėjo 20 pa
laužtas perversmas, kuriame tu
rėjo būti nužudytas prezidentas 
Victor Pas Estensovo.

sąjūdžio

tebegau- 
teismo

kūno malda.
Gausiai susirinikusiem daly

viam minėjimas paliko įspūdį: 
per dešimt metų atstovaujantie
ji pavergtom tautom pavargo ir 
metai duodasi jaučiami, tačiau 
idėjos neišsižadėjo, o amerikie
čių tarpe tebėra iškilių asme
nų, kuriem yra svetima kapitu
liacija 
tinius 
tus ir 
lomos 
siekimą ne tik Afrikoje, bet ir 
Europoje, kaip tai pažymėjo 
prezidento Johnsono sveikini
mas.

prieš Sovietų imperialis- 
bei kolonialistinius fak- 
kurie palaiko gyvą neda- 
laisvės idėją, t.y. laisvės

LIETUVIAI NEW YORKO VALSTYBES PAVILJONE
Lietuviai rugsėjo 20 baigė 

šiais metais rodytis didesniais 
būriais New Yorko pasaulinėje 
parodoje, kuri po mėnesio už
daroma iki pavasario. Paskuti
nė lankymo diena numatyta spa
lio 18. Ligi šiol parodą jau ap
lankė 28 milijonai.

Lietuviai buvo surengę savo 
programą New Jersey paviljo- ___ ________ _
ne, keliais atvejate didesniu'1 klausyti lietuvių programos. Vi-

atribojanti dabartinius žydus 
nuo Kristaus kryžiavimo laikų. 
Pasitenkinimo paliko, kad Ame
rikos kardinolai, išskyrus Los 
Angeles, remia pirmąją redak
ciją.

H. Tribūne pranešė, kad pa
tys Amerikos žydai ėmėsi ini
ciatyvos paveikti susirinkimo 
narius memorandumu, kurį pa
ruošė organizacija, vardu “An- 
tiOefamation League of B’nai 
B’rith”. Memorandumas buvo 
Įteiktas kiekvienam susirinkimo 
nariui.

Memorandume pateikti tos 
organizacijos surinkti duome
nys apie “antižydiškus prieta
rus tarp Amerikos katalikų”. 
Esą 61 proc. apklaustųjų ka
talikų laikė žydus atsakingiau
sius už Kristaus nužudymą: 46 
proc. sakė, kad Pilotas nedrįso

Šen. H.H. Humphrey rugsė
jo 19 Chicagoje kalbėjo len
kam apie Lenkiją ir komunistų 
valdomą kitą Europą. Išdėjo sa
vo pažiūras. “Tebus man leista 
pasakyti aiškiai, kad tik politi-
nis šarlatanas gali kalbėti apie 
pergalę prieš komunizmą tuo
jau ar apie komunistų paverg
tų tautų “išlaisvinimą” tuojau”.

“Mes negalime pamėgdžioti 
tais iš truputį ankstesnių laikų, 
kurie kalbėjo didingai apie “li- 
beration”, bet kai vengrų tauta 
herojiškai sukilo, tylom liko 
stovėti nuošaliai”. (Tai atsiliepi
mas apie buv. prez. Eisenhowe- 
rį)-

“Galimybė laimėti tuojau din
go, prasidėjus sunaikinimo tuo
jau erai; dėl to mes turime im
tis naujo kelio, vienintelio ap
mąstyto sveiko politinio kelio, 
kuriuo bus laimėta laisvė be su
naikinimo — ne tik Lenkijai, 
bet visom tautom, kur tik 
viešpatauja tironija ir diktatū
ra”.

“Mes esame Įsitikinę —prie
šingai nei kai kurie siaurapro
čiai defetistai —, kad laikas 
dirba laisvės naudai. Mes esa
me visai tikri, kad Lenkija ir 
jos gyventojai bus grąžinti. į 
laisvų valstybių šeimą”.

skaičium meldėsi Vatikano pa
viljono koplyčioje, įspūdingai 
pasirodė savo dienoje rugpjū
čio 23 Singėrio amfiteatre ir 
pagaliau rugsėjo 20 išpildė dvie
jų valandų programą New Yor- 
ko valstybės paviljone.

Paviljono administracijos ap
skaičiavimu, tuo metu praėję 
700). lankytojų,, sustodami^pį-

Kristaus paleisti, nes “galingų
jų žydų grupė norėjo jam 
mirties”.

O dėl dabartinių žydų? Pagal 
memorandumo duomenis 46% 
sutinka, kad “žydam negali bū
ti atleidžiama, ligi jie priims 
Jėzų kaip Išganytoją”; 55 prc. 
sutinka, kad “tarptautiniai ban
kai turi tendencijos būti žydų 
dominuojami”; 
ka, kad “žydai 
krikščionys yra 
mą”.

Memorandumo 
talikai, kurie laiko save vienin
telės tikros religijos nariais, 
buvo labiausiai palinkę į anti
semitizmą”. Taigi “griežtas susi
rinkimo pasisakymas p r ieš 
žydų kaltinimą dėl Kristaus nu
žudymo padėtų išsklaidyti tuos 
prietarus”.

21 proc. sutin- 
mažiau kaip 

prieš komuniz-

teigimu, “ka-

H.H.H. pakartojo prieš ketve- 
ris metus prezidento Kennedy 
lenkam tartus įsipareigojimus 
“atstatyti tradicinius ryšius, ku
riuos Lenkija ir rytų Europa 
turėjo su Europos bendruome-
ne, ne su sovietine imperija”.

H. tikino, kad J. Valstybės 
daro pažangos, pasinaudodamos 
“gilėjančiu skilimu sovietinia
me lagery“ ir siųsdamos mais
tą rytų Europos tautom.

Po Vatikano ir Ven
grijos sutarties

Vengrijos komunistų parti
jos laikraštis jau puolė popie
žių Paulių už tai, kad esą “re
akciniai sluoksniai’ ’ Vatikane 
pasisako prieš komunistinius 
režimus. Už naują įtampą bū
sianti atsakinga Katalikų Baž
nyčia.

Išaiškėjo dar viena sutarties 
dalis: Romoje esąs pontifikaili- 
nis vengrų institutas, kuris da
bar yra vadovaujamas vengrų 
vyskupų egzilų, turės būti per
leistas tiesiogiai vadovybei vys
kupų, esančių Vengrijoje. Per 
juos komunistinė valdžia turės 
spausti, kad institute nebūtų 
nieko prieš “komunisti n ius 
kraštus”.

są laiką klausė lietuviškų dainų 
ir žiūrėjo tautinių šokių apie 
3000 žmonių. >
Meninę programą sudarė jung

tinio choro ir New Yorko vy
rų okteto dainos, tautiniai šo
kiai, kanklių muzika ir Liudo 
Stuko solo dainos. Jungtinis 
choras buvo mažesnis, negu 
yfOįjgamoje skelbta; dalyvavo 

"Nėw Yorko operetės choras, 
Apreiškimo parapijos, Angelų 
Karalienės parapijos ir Maspet- 
ho lietuvių parapijos. Nedaly
vavo, kaip buvo numatyta, Rū
tos ansamblio ir Elizabetho lie
tuvių parapijos chorai. Tauti
nius šokius išpildė Maironio 
šeštadieninės mokyklos ir New

(nukelta į 8 psl.)

Puodas ir katilas
“Puodas ir katilas” — taip 

Journal American vedamajame 
pavadino Sovietus ir Kinijos ko
munistus, kurie vienas prieš 
kitą ėmė šaukti. Sovietų Prav- 
da apkaltino kom. Kiniją, kad 

35 milijonus 
Mongolija 

koloni- 

ji persekioja 
nekinų. Vidurinė 
esanti ‘ ‘literaliai 
zuojama”. Teroras esąs vykdo
mas S’nfcia'nge, o ir Tibete esą 
“nepakenčiami veiksmai”.

Journal American dėl šauks
mo apie terorą ir kolonializmą 
atsiliepė: “Gal visa tai ir tiesa, 
tačiau Maskvos pasipiktinimas 
yra ironiška keistenybė. Sovie
tų Sąjunga tebepersekioja mi
lijonus nerusų. Ji “Hterafiai ko
lonizavo “Lietuva, Latviją ir 
Estiją. O kai dėl “nepaken
čiamų veiksmų”, tai kaip yra 
su Vengrija?” Laikraštis bai
gia: “Tarptautinis komunizmas, 
ar Maskvos ar Pekingo rūšies, 
yra kruvina kolonizacinė jėga, 
kokią tik kada pasaulis yra pa
žinęs”.

— Maskvoje antikolonialinio 
jaunimo forume Chruščiovas pa 
žadėjo ginklų “visom tautom, 
kovojančiom prieš prispaudė
ją” (jei tik jis nėra komunis
tas).

— Kipro Makarios staiga pa
sikeitė: rugsėjo 15 paskelbė, 
kad nuims ūkinę blokadą Kipro 
gyventojam turkam, duos am
nestiją, duos ūkinės paramos 
išviet kitiem

— Maltai rugsėjo 19 Anglija 
suteikė nepriklausomybę. Ang
lija Maltą valdė 165 metus. 
Nauja valstybė turi 330,000 gy
ventojų ir 122 kv. mylias teri

torijos.
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Apie KuĮte teist 1952 nau- vadai, akarmuoti kariniai dati- 
jo* modšiigas paskelbė Rogar 
HHtete bnvgs vatai, sekr. pa- 
Sėjėjas. Jo tafta gabalą pa> 
akeibė žunMlM'Look, sustoda
mas kaip tik ties tuo momen
tu, kada Amerika patyrė apie Ji 

Sovietų atgabentas ir skalnai šen. J. Witiiw Jjdtirighį aiš- kas.

tndoo Jto ptaM* už takai Ttaso korespondentas X, 
tieįaopof tattają- Jį įėmė te taria te tikaųjų tauneorietinės 
politinės taanūi^ pĮrminjnkas žvalgytas Amerikoje viršinin-

Blokada ar invaaiirf ■
Buvo 1902 spalio 14 diena, 

kada Amerikos lėktuvas per
skrido vidum Kutas ir nufoto
grafavo raketų bazes. Kitą ry
tą McGeorge Bundy pristeatė 
pas prealdeetą Krrinedy su 
nuotraukom, ^^rojau sušaukta 
ttatato ta*augos taryba ne iš 

prumu Denarą 
sprendimą; Ptema id^a buvo 
strigta nutateti para-
šiutirinlaK ir užimti ta*** Ta
čiau jokis tarinis autoritetas 
nesiėmė užtikrinti, kad tai pa
vyks visu šimtu procentų. O 
Robėrt Kesmedy įtikinėjo, tad 
tai bus panašu į Fedri Hatbor; 
tad tai sugadms reputaciją A- 
mėrftri; tad $s nenorėtų su 
tokia reputacija matyti savo 
brriį istorijoje.

Spalio 18 priimtas sprendi
mas — Kubą btokuoti. Sulaiky
ti naujai atgabenamus sovieti
nius ginklus —- tai turės būti 
pirmas blokados žingsnis. Pre
zidentas žam pritarė. Tačiau tad Amerika paskengusr varto- 
btokadą paskelbti numatė tik 
.pirmadienio vakarą, spalio 22. 
Per tą iaftą buvo paruošti pra
nešimai kitų valstybių vyriausy
bėm, pamfonnuoti Kongreso

formtate aįnė Vtaaiaus univer
siteto babtatekininkės O. Ma- 
tuzevičiūtės
su lietuviškų tekstų įrašais. 
Knyga yra lotyniška, spausta 
1503. Knygoje *yta įrašyta lietu
viškai Tėve mūsų, Sveika Mari
ja, TBou į Dievą Tėvą ir Dieve, 
būki mflašĖniingas mani grieš- 
namu... įrašus tyrinėję kribi- 

inkai J. Lebedys ir J. Palio
nis priėjo išvadą, tad tie įrašai 
turi būti prieš 1517 metuš, tai
gi 30 metų anksčiau už lig šiol 
žinomą pirmą lietuvišką knygą 
Mažvydo Katekizmą 1547. An
tanas Mažiulis taria, kad Įrašai 
rodo dzūkų tarinę.

Tai -gražus ir mokslui įdo
mus radinys, liekana iš tolimos 
praeities. Bet štai kita liekana 
iš Reoeeveito laikę:

pita^7W:*Wsite, kas 
daroma Fordo bendrovės nau
jų modelių pagerinimui, (sk.)

W etmonai, kita, dalis — pa- 
gBrtatt«m<»wų.’ m metų 
Fordai pralenks visus kitus au- 
tom Philips

•> . I ■ Jo^titoata.te šute metais
___  ______ ___ _ _ ___ _ išgamą; X ji šių sluoksnių”. Btoo paketam- .***> liteūtiMteą.fite 

tavaifta. ’ v- :_________________ tarane': jfc. iTttejtai paprašė pastebėtų-įaugtai niekad ra- tas, kai Seto B naujo * tihnau- »»t pagal audusius ręikala-
žtegNte ptravyn ar aėgaft Seto patirti Ž ‘‘ankštų, departa^1““*- ““

Spalio 22 buvo iškviestas So- mente sluoksnių”, te Jungtinės 
vietų atstovas Dobrytete. At- Valstybės nebūtų suinteresuo- 
$o su Mesta takte ir Bėjo la- tos kSusį konffiktą spręsti žai
bai rūškanas. Jis buvo patafor- 
muotas apie numatytą blokadą. 
Bet su - 'blokados paskelbimu 
Kentady delsė dar porą* dienų. 
Pasktebė tik spalio 24. Sovie
tai tą pat dieną Amerikos blo
kados proklamaciją atmetė. Ch
ruščiovas prtapažtao, kad So
vietų raketos yra Kuboje ir 
kad jos bus pavartotos, jei rei
kės. Esą jei Amerikos laivai 
sulaikys Sovietų laivus, plau
kiančius į Kubą, tai Sovietų 
povaadeniaoi laivai puls Ame
rikos laivus, ir tai bus trečiojo 
karo pradžia. Chruščiovas grasi
no, bet grasinimo nevykdė. Tą 
pat dieną Sovietų laivai,' plau
kę Kubos link, pakeitė kryptį 
ir stoviniavo kėlias dienas van
denyse. Chruščiovas, pamatęs,

km bodu. Nurodė lėkte sovie
tų sąlygas: 1. Sovietų vyriau
sybė sutinka rakete išBuntuo- 
ti ir išgabenti iš Kubos; 2. ji 
sutiktų, kad Jungtinių Tautų 
inspektoriai prižiūrėtų ir tik

Vštetybės savo prie savo anksčiau sakytų aą- įtikimi ir absųtiiitiškai užtik- 
beptetti Ktiboa. lygų tote diitott te jte .

anatetyte^ Abeįti 
tai Mėi teig sMų tikti taspek- 
tijea te Aaterifeot bartde Flori
doje, iš karią galėtų būti Ame-

Visiškai..naūja apšildymo sis
tema yra tylį, negirdima jokio 
ufeno, kąs, žinoma, pągerina 
automobilių, kokybę.

L. lacocoa dar pabrėžėj tad 
naujasis .Martang modęlis taip 
gausiai pezfcun&s, tad per me
tus tapo, trečiuoju labiausiai 

m i m -žėrsi1

ti jėgą, davė žingsnį atgal ir 
griebėsi derybų.
Mr. X. tr korespondento ScaK

Tai vėl gražu, tad Sholis lai- 
knygą ko san garbe prisidėti prie Lie

timo irisvė&. TBet štai dar ki
tas reikalas, kūrino .

i toteartias iauni*>

Sandara rugsėjo 11 rašė ga
vusi laišką iš Viktoro Shotio, 
kuris dabar yra radijo stočių 
MAS, ta., Louisvilfe, Ky., di- 
raktorras. Rnaeityje, 1940 me
tais, prezidentas Rooseveitas jį

toriaus padėjėju. Tada jis daž
nai turėdavęs ryšių su Baltai
siais Rūmais. Kai Lietuvą oku
pavo bolševikai, “Viktoras Sto

vią delegacijai vizitą pas- prez. 
ReoeetaRą. Tas vizitas, įvykęs 
špato 15 dieną 1940 metate, ta
po. kaip isterinis”. Laiške Sho- 
lis dabar rašo, kad atostogų 
metu apstiataęs Roosevelt Lib- 
MryHydePark,terandėti Roo- 
aeveito į. < liteiiiaiiiini įvairūs 
daktteiai palikteta. -*Aš ba- 

• vau ■ matomai nustebtotas užti
lta tea k* gtatarinę dėžutę, ta
ną, kaip jūs atsimenate, buvo
te įtaką puta Boeseveitui lai
te sava vizito pas ji- Ant kor
telės ntatayta, jeg tai dovana 
amerikiečių beturiu įteiegacijos, 
kvi aptatita tateto 15 
1940 metate. Jūs galite įsivaiz
duoti, kfek ta dtftaė sukėlė 
manyje utototataMi ... “Lau
raitis prideda, kad stoo Įrišto 
paėstai* Viktoras Stotis “pri
meta jčg jte norėtų palaftyti 
ryšius su Lietuvos laisvumo 
žygiais ateityje”.

taauMų laikyti niekas nesiruo
šia. Tai pkroiMTikg radonaliza- 
cija. Šutintuvas štays kolūkio 
kontoros darbuotojus ir savi-

k* tai dar ne viskas.
■Anądien per pačią sėją pir

mininkas trikur tom dienom 
dingo. Išvažiavo į Vilnių. Grį
žo, o paskui jį • mašinos atbir
bia. Visas kolūkis stibėgo žiū
rėti, ką jos atvežė. O jose — 
polietileno vamzdžiai ir didžiu
os metalinis vandens bokštas!

Tuoj it meistrai iš rajono at
bildėjo, ėmė link kultūros na
mų griovį tasti, pamatus bokš
tui lieti. Sugalvojo, mat, pkmi- 
nfatas įrengti vandentiekį. Tai 
kas, kad gyvenvietėje keli na
mai! Vėsus vandenėlis kultūros 
namams pravers. Kiekvienas 
kontoros darbuotojas po puo
duką vandens kasdien, žiūrėk, 
ima ir išgeria. Ir pjnninirfgas iš
geria. O ir kiti patogumai vie
toje. Nei tau per Metų į būde-

gL Mk X Canibotoa tųgsėte 15 pra- 
td gbtoa- nešė, atidėjusi neribotam lai
tas saMIa tai Ameritate natini, jpatokto 

tottovo Įirtf ratai: A*tama pa- hkstytį nei ką...
. Kiek tarnuos tas puodukas 
vandens te kiti patogumai? Ke
lis tūkstančius. Ptemmintas ki
to įtaiką į kolūkio kasą, 6 ji.. 
vėl tuščia.
Baisiai nustedinė pkmininkas. 

Kėdžių nėra, vandentiekio nė
ra . ‘. O Čia dar kolūkiečiai ne
duoda ramybės: J ‘ ‘'

— Pirmininke, gal kokį rub- 
iiuką duotamėt? .

Ir gaila žmogaus, te patarti 
nėra ta Hėsa, .dėl tų kėdžių

Drauge K. Br. kalta taip pat 
apie leidinį — apie “Lituaims” 
ir apie rūpestį surasti jam lė
šų. Primindamas, kad yra gau
su čia mokslus baigusių ir ge-

ėjams ankštąjį mokslą čia bai
gusių Ir lengviau pinigą Mgėu- 
Bąn&ų, atrodo, būtų tiesiog am- 
tanj® rmkate tokį “Utenas” 
tata$ą teisti savu skatiku”.

Bttų taip pat gražu, jei šis 
apmirimas pgfadmtų tekio pti- 
siryžimo, kaip aoi gintarinė dė
žutė...

Pinigu ta. ‘ kdaįj p* j.
dfc žarstė Vieną — Draugas pinninirike! Argi rofciių mankštų kė-
saują tena — tedygsta moder- tai tu? Sakyk, kas iš tavęs U- o statyti neturi

Tvartas ko? Ir kur dingo tavo savjgar- kur. Mat, kultūros namų nėra.
jjfovį o Hmiių nėrat Tadakiau- ba? Dar taip neseniai žarstei Tai 5 j6
iidę pertiriba l .tamdę ir stato rieškučiomis pinigas, o dabar ’
aąaują ktadidę- Naują kiaulidė ėpžūžusios kėdės maldauji...
Stovį o fctežių vte ttek nėra.

IKotitoefiti štemsto, kaip ge-

; "f

į-

i —' t <

Kaip šlapiu maišu trenktas, 
sugąžo pšrminmtas į kolūkį. 
Gėda jam buvo pasisakytu tad 
ne savus, nė kolūkinius pini
gus ps anksčiau rieškučiomis 
žarstė. Savų pinigų jo vado
vaujamas * kolūkis niekada ne
turėjo. Valstybės tai buvo pas- 
kntinti pinigai.

Rodosi, gana. Pasimokė žmo
gus, kad taip šeimininkauti ne- 
gatena- B< tar fter.hihut&- 
kas vėbhpa' į trfbfa^ tatet- 
fciai užrinka: ri

— Duokit pWi! luditų

ginti khtaą; partuOti jas, gau
ti pimgą ir peštai statyti kiau
šidę, ar atvktačiai? Kol jie 
svareto, pirmininkas pažeria 
rieškutes pinigų — ir stovi nau
ji garažai Garažai yra, o maši
nų... Mašinų yra, bet važimh 
ja vos pora. *

Rajone vadovai tylėjo. O pir
mininkas statė. Sėme ri^kučšo- 
mis pinigus. pastatė pui
kius kultūros rūnrak Už vfeą se
ną mflijoną. Tokių tarnų nė duokit! Be ^n^ų kolūkio ne
vienas kolūkis tame rajone ne- keistu 7*. "

-— O tu parduok kultūros na- 
mus, k Turėsi visą mmjaną, ~ 
potaria jam* kažkas fi sriės.

Ša®ė kfiteta Pirairintas ap
sidairo aptitik? Niekas į jo 
šatasmą su pfaigų maišu neat- 
veg*. Net pmos Keptffes mok- 
notų nepakito. Ifejarofcu pasėda- 
ib pėnrintakri. Grįžo jis temo 
taritiorib IHitanir Žvangėjo 
ten tik smttBta Ką su jris nte 
vdkri, tai tprriri plačiai gy
venti! Bet fia jam paateekė.

Įintfdrt atatifekanfin. Pa- 
svipo BBuiuB. cRnutnejo van- 
iaf— - r tar- ' ~ - r-v t -vMCaL nranMHKM iidliiteufO 
tofenes ir tevaifcvo pinigų. Gri

Tuos runos roošiamast atida
ryti čia ir pateko‘ptaainin- 
tas i bėdą. fsteaMhKidte to
kią sceną. Ptommotas $ipa į 
tribūną ir sako:

—' Pagaliau, draugai koiūkie- 
orai, turim nuuroe namus! 
Penkertes nustos statėte bet 
pastatėm...

Ta proga, Sodma, salėje ky
la ovacija. Kotūktečiad ploja 
Movėdami Ovacija nutyla. Bet 
kolūkiečiai ir gabingi svečiai 
nesėda.

Kodėl Je nesėda?
Sėtos nėra ant ko. Nėra kė

džių. 0 aut grindą mūsų žmo
nės neįpratę atidėti.

Gal čia sušMbavo mūsų bal- _ 
dų pramonė, jeigu kultūros ta-? riaMų Šėryklų. 
mai liko te Mfių? Nė, baldų KpMĮtiefiaf svarstė: jtam jos? 
pramonė oeįcglta. Kėdiių pti- 
nos krautinto. Paprastų, pus- 
CAHmŪKUI* SHHHEHIL BtetolnMlStlI 
formų ir dpšfio. Ant tokių Ito- 
džių teona* titataMunas sėdėti. 
Sėdėtum noro kshas vataadas 
■ir stoto aaiNtūtote klausyte- 
uBSlto PhVmBHHOD IDvKUv flte uOs * 
m^ųgtotių. \

verstos. Galėtą paskatinti. Ka
da dar Nemakščiai turės kul
tūros namus — neaišku..

Kas tai? Negirdžiu juoko!

Tiesą sakant, koks čia juo
kas...”



Nesusipratimas

..... ______ __ ..
vis nežinodamas kaip reflolą 
pradėti. ngnau oko: —-Uit- 
dėjau lyg sfagfeėjl’

kad jai šoną Arauriai
— Povilėii, ką gi tu darai? 

Argi to reikia?, — teiravosi 
Žmona

— Žiūrėk man, gana ktato- 
kas receptas — ligonį kratyti. 
Nagi, parodyk man tuos nik 
tas! , •

Gurskis^ paėmęs buteliuką, 
paskaitė Užrašą ir nusijuokė:

— Vyruke, tu vyruke! Kra
tyti reikia ne žmoną, bet Raus
tus, kad geriau susimaišytų.

— Na, kad ta, ftovaėii, ir 
žioplas, — atsiliepė Barbė. — 
Vos manęs nenukratei!

romas rangosi MDiKraamas, 
kur dėtis, ir testines:

— Taigi taigi, ot, taip sau et- — Matai, (ir mm pasMė 
damas ir sumaniau aplankyti, kriste; kai gydytojai posakė 

< - r-«------ .v - - -n-ė -- •— * -* - < « 4t— kFiSuIIOBĮ vtHSKISy VOOetę Krdbiyilp vKBusta žnoną ii glėbio palei
do ir norėję kaimynei paaiš
kinti, bet toji greit iškūrė pro 
duris.

— Na, dabar Spogjenė išneš 
pMfcų, — sodėjavo žmona. — 
Tokia Ibluriniukė? Galas žino, 
ką prasinuays? .

Spngieol nesnaudė. Tuojau 
kebų moterifių btaųlis susirin
ko gatvėje. Spogtenė įsftarš&a-

— Kuo aš kaltas, — teisino
si Burba. — Taip įsakyta. Ką 
aš galiu daryti!

Rytojaus metą prieš pusryti 
jis vėl pradėjo žmoną kratyti, 
o toji šaukti:

— Oi, vaje! Nespausk, Povi- 
itii, nespausk!

Tuo tepu kaimynė Spogie
nė kaip tik pro duris įėjo ir, 
panarinsi, kas dėjosi, suriko:

— Ar pašėlai savo žmoną

MNNAiLl* KETURIŲ Negalima būti kompartijos na- 
Mūsų laikus jos Įynri juoda dė- ftątijojedatar yra apie 50 riu; nepriklausant <ąi celei To* 
me, kuri nesiderina su dvtiiza-’ miiijanų gyventojų; iš jų apie kių celių krašte yąa per 40,000. 
cŲo$ pažanga ir tarptautinių į- du milijonai kompartijos narių. Ceteą jun&a apygardos (apie 
statymų draudimu religinės, ra- *--* _5
sinės, tautinės diskriminacijos. 
Tokių tarptautinių nuostatų, ku
rie gina žmogaus teisę į savo 
namus gimtoje žemėje, yra gau
su, pradedant 1938 Ženevos 
konvencija ir baigiant Jungti
nių Tautų visumos rezoliucija 
1963 lapkričio 20. Tačiau prak
tika daro savo pagal barbariš
ką įstatymą: kieno galia, to ir 
valia. Priešas užpuola ramų be
jėgį kraštą, savo grėsme mases 
žmonių priverčia bėgti, likusius 
tremia nežmoniškom gyvenimo 
sąlygom, persekioja, kankina, o 
tarptautinės institucijos lieka 
bejėgės sudrausti tą nusikalti
mą. Lieka tiktai žodžiai, kurie 
istorijoje teis mūsų laikus, kaip 
atgimusią barbarų gadynę.

Lietuviai šiemet skaudžiai 
prisimena karo gaisų dienas, 
kada 1944 vasarą ir rudenį 
masės Lietuvos gyventojų bėgo 
nūo grįžtančios bolševikų pa
baisos. Vieni pasiekė Vakarus, 
kiti buvo atpsupti r sulaikyti, 
dar kiti nė nespėjo pąjudėti, 
nors buvo pasirengę bėgti. Jei 
ko nepajudino bėgtis, tai už
griebė tremtis į Sibirą. Net ir 
laimingai likusieji namie paliko 
tartam benamiai: bolševikinė r

Namai nėra tiktai pastatas 
— mRžmiškas dangorėžis ar 
pakrypusi lūšnelė, kur žmogus 
gyvena, silsisi ir ginasi nuo 
gamtos negando: žvarbaus šal
čio, svilinančios kaitros, siautu- 
bJgos vėtros. Gamta yra žmo
gui negailestinga, it našlaičiui 
pikta pamotė, nuo kurios gina
masi urvu, ola, palapine, ma
ža pirkaite arba ištaigingais rū
mais. Tai priklauso nuo civili
zacijos laipsnio. Tačiau ne kiek
viena pastogė — Skurdi ar pra
bangi — yra namai, kurių 
žmogus ilgisi Vienokią ar ki
tokią pastogę žmogus gali ras
ti bet kuriam pasaulio kampely
je, bet tikruosius savo namus 
jis turi tik ten, kur gimė ir au
go ir kur suaugo su visa gamta 
ir įmonėmis. Tokių namų jis 
ilgisi visą savo gyvenimą, lyg 
rojaus, iš kurio buvo išguitas.

• Povilas Burta šėmai gyveno 
savo trobelėje su žmona Bar
bora. Be savo miestelio, toliau 
niekur nebuvo išvykęs.

Kai ūkintoko Gurskio name
lis buvo laisvas, tai tuoj jį Bur
ba ir išsinuomavo.

sugriovė lietuvių tautai grastą 
gyvenimo būdą k tvaiką, užso
dino kraštą rusų pareigūnais ir 
kolonistais. Tai ne tiktai diskri
minacija ir- kolonizacija, bet 
tautos dekapitačija pastovus 
ir nuoseklus tautos žudymas. 
Kai tauta paverčiama -lyg. ko
kčiau kitos tautos valdomu 
daiktu, su kuriuo elgiamasi sa- 
vavahfkai ir nežmoniškai, tau
ta pamažu nustoja būti. Tekio
je tragiškoje padėtyje šiandien 
yra lietuvių tauta.

W ir k- italifrs komunfetri laikosi 
nes Mitintos Unijos. “Naųfeji de

mokratija”, jei tik komunistai 
ateitų j vakffią, tuojau pavirs
tų diktatūra, kaip tai atsitiko 
kituose kraštuose. Komunizmas 
tieka komunizmu, nes žvėris 
privalo turėti visą savo jėgą, 
kad galėtų išlikti.

aklam neparodysi šviesos. Prie
žastis paprasta.

Kol komunistai netari savo 
rankose visos valdžios, jie yra 
parazitai, kurių griaunamąjį 
dabą sunkiau pastebėti. Jie 
naudojasi laisve, tvaska, valsty
bės globa, jos aprūpinimu, bet 
nesiima atsakomybės, viską kri
tikuoja, dedasi kovoją už visų 
lygybę ir laisvę. Susidaro įspū
dis, kad siekia gero ne tie, ku
rie yra valdžioje ir tino, kaip 
nelengva pravesti reikalingos 
reformos, bet komunistai, kurie 
žada tuojau jas įgyvendinti O 
kaip gyvendina, parodo tft ko
munistų valdymas. Visada buvo 
ir bus žmonių, kurie pasimoko 
tiktai nagus nusvilę.

(nukelta į 6 pH.)

Įmaniu, iš savo namų išgui
ti ir tebegujami karo veiksmų 
bei persekiojimo, šiandien suda
ro dideles, milijonines mases.

nugriebęs žmoną už gerklės, 
kad smaugia, kad dusina, o ta 
nesavo balsu rėkia.. Tik Dievo 
meilei, kad laiku nuėjau. Dar 
kad kiek, ir būtų po visam..

— Ar tai galimas daiktas?— 
teiravosi viena iš moterų. — 
Jiedu, rodos, gražiai sugyveno, 
niekad Besibardavo. Kas gi at- 
sftko?
— Ar tu nežinai vyrų? įsiki

šo viena.—Kri žmona jauna, tai 
gera, o kai susensta, tai nebe
reikia! T> nesupranta, kas tam 
Burbai dūrė galvon smaugti..

Greit visas kaimas žinojo, 
kas nutiko. Kitame kaimo gale 
žmonės mrinekėjo, kad Burba 
savo žmoną jau pasmaugęs. Iš
girdo ir ūkininkas Gurskis, iš 
kurio Baitai tą namelį nuoma
vo. Jautė pareigą reikalą ištarti, 
ir tą pašą dieną pasibeldė į 
duris.

— Prašau vidun!—pasigirdo 
Burbos balsas.

Prieš duodamas, gerai sukratyk.
Burba atsiminė, kad jo 

žmona nemenkutė, ir jam bus 
sunku su ja apsieiti. Norėjo pa
klausti ar oegadėtų šiaip sau lo
voje pavartyti, užuot kratęs, 
bet nebedrįso klausti.

Grįžęs iš miesto, vakare prieš 
valgį (kaip buvo suprasta) Bur-

— Gerai, eik į aną kambarį ba paėmė žmoną už pažastų ir 
nusivilk, atsisegiok marškinius, pradėjo pagalioti, o toji rėkti,

Burta nustebo:
— Ar tai tamsta gydytojas?
— Taip, aš!
— Bet,- pone, man nešilta, 

tai kodėl aš turiu atsisagstyti.
— žmogeli, aš gi turiu patik

rinti, kur skauda ir ką skauda!
__Man nieko neaOrind**
— Tai ko gi atėjai?
— Na£, ponas gydytojau, 

mano žmona susirgo.
— žmona? O kur ji? 

■— Namie guli.
— Kaip gi tš galiu gydyt ne-

— Kad, ponuli, negalėjau ar- 
klio gauti, ir aMti. Pati ateiti 
negati, strėnos draudė,

Gydytojas suMnėjo ir pra
dėjo klausinėti apie knonos fi
gą. Burta viską išpasakojo.

— finai, Ftafltii, gal nuei-. — Gerai, — šėko, — duo
tum pas gydytoją, ar ką? Gė- siu vaistų. Beą jei po dviejų 
riau mėtų ir ramumėlių, bet nie- dienų skausmai nepraeis, tai li
ko! gonę turėsi atvežti.

Kitą dieną Portas Barta nu- . — Taip, peuuB, sutiko Būr
ėjo miestelin pas gydytoją. |- 
ėjo' ir stori. Meiną gydytojas 
ir klausia, ko norįs. Burta vož
teli:

— Aš atėjau pas gydytoją..

nešė iš gydytojo tokių vaistų ir 
liepė imti po šaukštą kas rytą 
ir vakarą. Regai, kad gydyto
jas liepęs prieš vaistus imant 
mane gerai sukratyti... Varg
šas Povilas krato, o man dar 
labiau skauda^

— Ką gi' aš tarėjau daryti, 
— teisinosi Povilas. — Gydyto
jas jsAėv pinigai sumokėti, rei
kia atlikti, kaip įsakyta.

Gurskis suridomėjo:

RAUBONLmS APIMTI 
Raudonlige paprastai serga 

Tu tik k^ristąs procentas, bet 12,), a apygarda*; {minei- gyvuliai, bet mūsų laikais užsi- 
pątratfkia teterirtadalį tautos, jos (apie 120X> Kompartijos krečia ir žmonės. Ratijoje šia 
Per paskutinių rinkimus, 1963 tikslas turėti tiek apygardų, kiauline liga yra irikrėtę ne 
balandžio mėn_, jtalų komparti- kie^, yra parapijų. Tikslas dar tiek skurdūs ūkininkai arf pa- 
ja gavę 7.7 mi^įoaų balsų. Kas nepasiektas, nes parapijų yra prasti darbiniofcai, kiek intelek- 
keėvirtas balsuotojas pasisakė trirubaT daugiau. taalai, mokslininkai, meninin-
už komunistas. Dabar komunis- Kompartijos viršūnėje yra kai, rašytojai, knygų leidėjai.

Abu su žmona — dar jauni 
— eidavo vasarą latako darbų. 
R»n>ani>» gyvendami, skurdo 
nejautė. Visi' sakydavo: pavyz
dinga porelė.

Metai bėgo ir, kaip sakoma, 
senatvė atėjo- Tiesa, abu dar 
nebuvo sesti, vos per 50 metų 
perėję. Būdavo ris sveBL Pas 
gydytoją nė karto nebuvę.
Oatar nei B šio neiti to Bar- 

pnKIQQ *ęSSlS SKMKKJ>"> 
mais: čia strėnose; Ba šone, Ba 
nugaroje. Vieni takl| visai ne
galėjo užmigti. Tiek šoną gėlė. 
Ji ir sako:

NE VIENA DUONA,..
Komunizmas tunka ne vien 

tik žmonių skurdu. Italijoje 
komunistų masės yra ne pietuo
se, kur žmonės skurdžiau gyve
na, bet šiaurėje, kur pramonė
je daugiau uždirba. Amertica po 
karo sukišo Italijai apie 6 bili
jonus dolerių. Dėl tos paramos 
italų pramonė šiandien pagami
na dvigubai negu prieš 10 
metų. Tačiau kylanti ekonomi
nė gerovė komunizmo plėtros 
nesustabdė.

Imkime pavyzdį iš Milano 
apylinkės. Šioje pramonės sri
tyje per paskutinius 10 metų į- 
sikūrė apie milijonas pietiečių 
— neturtingų, nuskurusių. Na
mie jie uždirbdavo daugiausia 
pusantro dolerio į dieną, ir tai 
ne ištisus metus. Bet ten jie ne
buvo 'komunistai. Milane arba 
jo apylinkėje uždirba iki 100 
dolerių per mėnesį. Tai ža
vu! Bet gyvena vietomis labai 
susikimšę, turi tik lovą. Nepa
togu, n^tku, ypač laisvom die
nom. Eina į komunistų laiko
mus, klubus, barus, erdves sa
les; randa draugų, 'kortų,gėrimo 
ir ... užuojautos. Kodėl ne
būti komunistu?

NIEKADA NEPATENKINAMI
Skurdas, alkis, trūkumas, ne

teisybė, nelygybė — yra bota
gai, kurie varo į komunistus. 
Bet jie ne vieninteliai. Visad 
yra žmonių valdžia nepatenkin
tų ir niekada nepatenkinamų. 
Pastarieji vis nori geriau, negu 
turi. Tai ne bloga. Prasta, ka
da tiki pažadu, kad komunis-

--- ----------------------------------------- V, mvuMuuoiHK;ję jaanniiū 
mirti nuvyko į *>žadėtąją nizačijoje yra ėptė 200,000 
tenę” — Rusųą. B tta plau- berniukų ir metgai&t taip 14- 

’ Kompartijos meti- 21 metų. Jų būstinėse, stovyk- 
sudav 20 mibjo- lose ir s»>sirinkwniWwą daugiau- 

nų dolerių; rinkimų metais iš- ? kalbama apie Rusiją — jau- 
irista 30 mil. dolerių.------------------ natvitką, ir gyvastingą kraštą’.

^Amerika vaizduojama persenusi 
ir sustabarėjusi

KOMUNISTĘ fYHtTDVtS
Italų komunistai išdrik) iš kai

riojo socialistų sparno. Socialis
tai ir dstar renta tamunistus 
dabar paremia komunistus sa- 

' savivaldybėse ir u&ijese, jei 
7 regda sudaryti daugumą. To

kios koalicijos pagalba, komu
nistai vaido apie 1700 miestų iš 
8000, daugiausia šiaurinėjė Ita
lijoje. čia jie turi savo įmones, 
fabrikus, kooperatyvus, krautu
ves, teatrus, viešbučius, šokių 
sales, importo-eksporto bendro
ves, kurios varo biznį su komu
nistiniais kraštais.

Imkime nedidelį Capri mies
telį šiaurinėje Italijoje. Mieste
lis turi apie 45,000 gyventojų, 
kurie verčiasi manufaktūros 
pramone (5500 darbininkų, apie 
200 smulkių įmonių). Nėkomu- 
nistu čia būti neįmanoma, jei 
neri gyventi. Rinkimuose kom
partija gavo 56 proc. balsų. 
Kad yra dar 44 ‘proc. neprita
riančių komunistam, to nepai
soma. Komunistai yra ir tokie 
įmonių savininkai kuriuos ki
tuose kraštuose apšaukiama 
^kapitalistais’, ‘daritininkų en
gėjais’. Vienos audyklos savi
ninkas, kuris pelnosi samdomų 
darbininkų darbu, sako, kad 
komunistu būti jam apsimo
ka: komunizmui žlugus, likčiau 
laisvas savininkas, o galutinai 
įgalėjus būtau savo įnto- 
nės partinis vedėjas.

"NAUJ0JI DEMOKRATIJA"
Tuojau po karo buvo užval

dė kai, kuriuos fabrikus, sukėlę 
streikus, pradėję kruvinąs riau
šes gatvėse. Pamatę, kad tuo 

. ’jūdū Sukelia žrponėse neapy- 
>kantą, prabilo kitokia šneka: 
“Mūsų partija turi būti itališka, 
tautinė, tokia, kuri remia ir gi
na demokratiją. Žmonėm turi 
būti aišku, kad mes nesiekiame 
panaikinti nuosavybės, palieka
me nedidelius ūkius ir įmones. 
Mes . tesiekiame naujos demok
ratijos”. ČP. Togiiatti).

Kad tiem žodžiam žmonės 
dar labiau patikėtų, praėjusiuo
se rinkimuose net partijos vė
liavos pasirodė nebe raudonos, 
bet mėlynos. Pakeistas, kaip sa-

Benantiu žmogumi dažnai pa
sijunta net ir tas, kuris turi 
namus savo prieglobsčiui ir po
ilsiui bet nelbe savoje žemėje 
ir nesavoje tautoje. Žmogui rei
kia kalko daugiau, negu tiktai 
past'./jės vĖšum gaivos ir rie
bios lėkštės and stalo. 'Jis gali 
būti saugus ir sotus, tačiau ne
ramus savo turto apstume ir sa
vo sotume. Nesoti yra dvasia, 
kuriai stinga gbntųjų namų gi
miniškos jai bendruomenės, sa
vos tautos ir savos tėvynės. Tė- 

keista į begalinės vertybės gė
rybę, surišta su tautos istorija 
ir gyvenimu, tapusi ne tiktai 
ūkine, bet jr dvasine vertybe” 
(W. Lexis). Taigi daroma žmo
nėm baisi neteisybė ir skriau
da, kai jie gujami iš savo tau
tos namų.

/M- ‘‘“m 7;
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DARBININKO KONCERTUI ARTĖJANT

LILIJA MERNIKAITC

KAZYS JAKUTIS

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vasara išsklaido, o ruduo vėl 
suveda žmones į sales. Vėl tas 
daugybė parMųpmą minėjimų,

New Yorke yra koncertavę 
visi žymesnieji mūsų sofistai 
Stanį Immpim lin pašvinkta du 
tedalkurie dar mažai lietu* 
ritei visuomenei gaištami, 
be£ kurie sėkmingai reiškiasi

me akis į jaunimą, jau čia bai
gusi mokyta Jb pekafltos ne* 
blogiau ir ak vyremtaasiusk Su- 
Tankme naują būrių ir naarinri 
pragramri perduoti. Švieskime 
daugiau jaunų pajėgų, ntogta- 
kine įtraukti jas j vaidinimus, 
dekteeteįas*

mūsą sales. Turime jam parody
ti tai, kuo jis pasidžiaugtų ir 
dar kartą atettiį .-'J

Tad savo minėjimus rengda-

•o Lapės, HZl psl, kaina 3.95 
dol

Hpu fer America 1, De* 
dieaM to Our indy of Šilu
va, Ubumum Memorial Cha* 
pel te be batonai Storine of

kūne programos, būkime punk
tualūs ir visada ieškokime nau
ją išraiškos- būdų. - A. Ožų.

to, kad nebūtų vieno kito, kuris 
yra sausesnis, ypač kai norima 
nuopelnų faktui atžymėti, arkų 
ris atrodo lyg neišbaigtas* Bet 
poetė bandė į turiningą^ gyveni
mą pažvelgti iš įvairių aspektų, 
pradedant net ankstyvąja vai
kystė Tatai, Iritip vaikų poetei, 
jai arčiau širdies. Artimesnė 
esą jai ir nuaus naouuaa:

7 MMk yjte lietuviai, bet prisi- 
trikę prie gyvenamų • aplinky- 

Dar buvo ; teisti lietuviško Idą. Pianuos savo pavardę ra- 
kryfiaus spalvoti atvirukai Dar- šo R? Kazys Vokytis. Aiškiai pa- 
bimnkas išlėkto kryžiaus nes* brėžiama lietuviška tartis. Ant- 
privotus atvMms, bet ir jie rastos pavardė amerikiečiam 
parodos dieną; beveta nebuvo sunkiai ištariama {Mickevičiūtė), 
platinami. T|k Bomovus leidi- Ji naudoja motinos mergautinę 
nys angliškai tavo garai plati- pavardę — Mentikaftę, progra

mose pasirašė Merui.

Lietuvių dienai, įvykusiai 
rugpiūčio 23 pasaulinėje paro
doje New Yorke, buvo skirti 
trys leidiniai. Ar jie visi pa
siekė publiką, sunku pasakyti. 
Leidiniai ir dienias ženklelis bu
vo gana sdpaai platinami.

Informaciją apie Lietuvą
Dar ankstyvą pavasarį buvo 

paruoštas nedidelė informaci
nis leidinėlis anglų kalba. Lei
dinį finansavo Altas. Atspaus
dintas dideliu tiražu, pritaiky
tas parodos lankytojams. Trum
pai duodamos pagrindinės ži
nios apie Lietuvą — praeitį ir 
dabartį. Plačiau sustojama ties 
dabarties rūpesčiais, įdėta Lie
tuvos gamtovaizdžio ir miesto

nuvrikė Kęstutis Oerkehūnas, 
leidinį skoningai suredagavęs 
ir prižiūrėjęs technišką atspaus
dinimą Leidmys dar ir tuo 
vertas dėmesio, kad ps netari 
nerrikrimgų reklaminių akeSri- 
mų. Banketo kr takią kitą ne
didelių švenčių kėdmffiri ga
li dėtis skdbėmus. Tbi pelningo 
ir naudinga. Didefią teenfią iri-, Prekybos Rįūpų remiama, te 
dinoms nėra k» nė prasidėti su 
skelbimais. Leidimų didėti tira
žai ir pa
čias tete te duoda petao. te 
šios šventės vadovas būtą da
vęs pelno, jei jis būtą buvęs iš- tuvių

Rytas. Tiesiai sakys: blogai at
tikto savo uždavhų. Btogai, kai 
pinniniakas nrmreącli žodžio, mis, savo pareogknaose tiri mi- 
mifctioja, kartojasi/nemoka ge
rai tieturiškai arbajaą^iScti.

Publika nori tik geros prog
ramos kr tvprkos. Tvarkdarys^— 
pirutmiakas ar vakaro vedėjas 
— nebūtinai turi pats rodytis 
scenoje. Gali vadovauti iš ša
lies. Jei nesugeba vadovauti, 
jei pirmininkaujančiam sunku 
kabėti, tai vyra daugybė pakai
talų. Geriau kviesti profesiona
lą aktorių kad gerai pravestų 
minėjimą.

k tt Leidinėlis turi 16 pis. 
Viršelyje įrašyta — Uthuania, 
kitoje pusėje — Land of tbe 
Aanber Coast Atspausta šva
riai. Spaudos darbus tvarkė 
Kęstutis Cerkeliūnas.

Lietuvi? dienos vadovas
Taip pat iš anksto rūpintasi 

ir lietuvių dienos vadovu—pro
grama. Buvo sudarytas komite
tas, bet praktiškai visus darbus

Vincu Krūvi—THE HEROS- 
iMAN AND Ifffi UNDEN 
TfiBE, Traariated. from tbe La- 
tbuaniaa byr Aftiaas Baranaus
kas, Praauš Pranokus, Raph- 
ael Sealey, Introductiou by 
Charles Angoff. Siekio Many-

Sutemos užgula pasitikusiojo Yra šiuose eilėraščiuose nuo- 
sielą, netekus brangaus ir myli- širdaus ir net subtilaus jausmo 
mo asmens. Tai atskiras, jndžvi- pav. tokiame eilėrašty kaip Kad 
dualus bei asmeninis pergyve- galėčiau, parašytame liaudies 
namas. Bet sutemos liūdesiu pri- dainos stiliumi, žinoma, ne be 
dengia veidus te daugėto tau
tiečių, jeigu juos antinai pati
kęs buvo iškilus ir tautai pasi
tarnavęs. -

Teks buvo ii prof. Kazys 
Pakštas, nuo. kurto netekimo 
greit sneš teturi metai .(urir.

žiau. Dažnai užtektų viešės ge
ros, sklandžios neužtęstos kal
bos.

Antra, programos planuoto
jai turi atsiminti, kad kiekvie
nas, kuris išeina į sceną prieš 
žmones, pasidaro tartum vai
dintojas — aktorius scenoje.

ve ir aąne tau| Mnų gauna 
sakyti romėnų oratoriaus 

*Mr bene teitus”
m n_n f* ji <1KW11 pąsIuMMVfB

ma duoti vteus ^parųšytes teks- 
tus, kad juos ifimbktų. Vadovau
jantis turf gerai apgalvoti visą 
programą, kad viskas rita

man. Buvo gavęs stipendiją stu
dijas tęsti Sanfprdo univeersi- 
tete su Borte Goktovsky. Tar
naudamas amerikiečių armijoje 
dalyvavo televizijos programo
je, buvo pakviestas dalyvauti 
Roueno ir Paryžiaus operose k 
šiuo metu jis dainuoja Kalifor
nijos operoje. Šią vasarą daina
vo su San Franosco simfoni
nių orkestru, diriguojant Art- 
hur Fiedler.

Lietuviškai audotkijai jį pri
statė praeitų metų rudenį Lais
vės Varpo radijas, Bostone su
rengęs koncertą, kuriame daly
vavo Genė Vasiliauskienė ir Ka
zys Yakutis.

Jis yra lyrinis baritonas, dai
nuoja operuose ir koncertuose.

Abiejų solistų nekantriai lau
kiame paskodant Darbininko 
koncerte. A.D.

nė parašė įžangą tautinių šokių 
SkyriuL Triįau supažindinama 
su atskirais šokiais, pristato
mos tautinių šokių grupės ir jų 
vadovai.

Informacija antebška*
Kai šie du leidiniai jau bu

vo rengiami, iniežatyvios imtasi 
ir Įreriam leidiniui Lietuvių

Kazys Jaėcufe — gimęs k 
augęs Woreester, Mass. Jo tė
vai — Antanas ir Kotryna Ja-

Reikėtų tiesiog laikraščių 
pirmuose paulapiuose rašyti 
aj»e tokį parengimą ar minėji
mą, kurto programa pasibaigė 
neužsitęsusi Rengėjai labai daž
nai nenumato iš aiAsto viso 
programos. Sugalvoja, sakysi
me, kviesti net du kalbėtojus, 
leidžia risai eilei sveikinti. Ga
li būti ir trys k keturi kalbė
tojai, jeigu tai reikalinga; gali 
būti ir sveftinimų, bet jie netu
ri užsitęsti.

New Yorko lietuviai pame
na, kaip kartą Comegto salėje 
kalbėjo kongresmanai ir sena
toriai birželio išvežimus minint 
Kaltojo virš dviejų valandų. 
Kur tada, padėti koncertinę 
programą, jei ir ji numatytą, k 
apmokamus pasikviestus sofis
tus? Kalbėtojam rengėjai turi 
iš anksto apriboti laiką, ir tai 
priminti bent kelis kartus, kad 
neužtęsiu. Geresnio įspūdžio

mų. Vitai steys — nebelanko 
mūsų parengimų, kiti pasitri* džiauti arba SateTtis. žiūrovas 
skis — nieko ten negavome, nešiaus, a* esi pdraigęs, ar ne- 
tai ko riti. Tur būt abeji bus sijauti gerai, mokytas ar nerio- 
tasūs: jsbėgėję rengiame kas 
p^Hiola, per daug nepaisydauni 
nei tikslo, nei laiko reikalavi
mų, nei žmonių pageidavimų.

Kad rengėjam geriau sektųsi 
sutarukti daugiau žmonių, o 
šiem būtų įdomiau, noriu iškel
ti keletą praktiškų patarmių. 
Žtena, ir čia nebus ypatingai 
kas nauja, bet ^eičiau primi
nimas to, apskritai ko reikalau
jama iš rengėjų.

Deririririm tradiemte koncer- LHiji Marrikaitė prieš kele
tas šiemet bus spalio 11 šv. TO- tą metų (1955) yra dainavusi 
mo salėje Woodharene. Šiuų 
koncertu pradedama Darbinin
ko 50 metų sukaktis.

Kitaft metais sueina 50 me
tų, kaip kovo mėnesį Bostone 
pasirodė pirmas Darbininko nu
meris. Sukaktis bus plačiau pa
minėta kitais metais. Su šiuo 
koncertu tik pradedami sukak
tuviniai metai

Vasario 16 minėjime New Yor
ke. Tada ji buvo vos pradėjusi 
plačiau reikStis.

Danarimą .pamėgusi iš pat 
mažens, jau 9 metų dainavo 
radijo programoje, vėliau įsi
jungė į elM>rą. Septyniolikos 
metų būdama, pradėjo mokytis 
dainavimo pas žinoma Metro
politan© operros solistę Anna 
■Kaskas. Ji labai susižavėjo mer
gaitės balsu ir pasakė, kad iš 
jos bus tikras kontraltas. Gy
vendama pas Auna Kaskas 
ji trejus metus studija
vo damaviną ir kartu lankė In
dianos universitetą. 1952 gavo 
stipendiją balsą lavinti Nęw. 
Yorke. Čia ji studijavo pas kučįai. Gerai kalba lietuviškai. 

‘Franto ProsK3how. firi, dainavimo Yra baigęs Clarko universitetą 
mokytoją Galfi-Curc., Tito Schi- AB laipsniu, toliau stadijas tę- 
pa, PaulRobeson, Martha Scott sėJNew Yorko universitete, šta
te Nadine Connm*. Yra laimė- dįjavo meno istorąą. Jo muzi- 
jusi įvairių premijų bei aržy- kinis išsilavinimas remiasi pri- 
mėjimiĮ. vafionus stadijomis su Gladys

Visuose savo koncertuose Ofilds IfiHer & N. Anglijos 
m^sta įtraukti bont po kelias^ kcttetaVaMi^ta;^ Etea._ Zayd^— 
lietuviai! dainas B spaudos iš-Ne# Yorijto, 'Magei >Riegel- 
yra susilaukusi labai gražių at- 
siliepimą

-C s

VytatM Vetertas — GYVE
NIMAS YRA DAEUUS, roma
nas, išleido Lietuviškos Knygos 
fflutas Giicagoje. Aplankas P. didaus 
Jmfcm, 242 psL, teina 2.59

Kiekvienas turi attikti 
savo vaidmenį garai.

Nesvarbu, ar jis pranešėjas,

Storine, ut tbe Immaailate Con- 
ception Washington, D.C. No- 
verober ^0, 19S9, by Rev. La-

8 psL, Bri
do Muzikos gintos.

Techniko* ŽMtis, Nr. 3, gegu
žės biržeįio nr. Leidžia Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektųSąjungos Clticagos sky
rius Ibchmkinės spaudos sek
cija, atsakingasis redaktorius V. 
PariHfas.

Btetufi Kalba, Bendrinės 
kate lafcraštis, nr. 2. Redak
torius L ų Dtadbriflnas; redakci
nę toeteją sūdote: dr. P. Joni
kas; dr. A Mys, dr. P. Skar- 
-MWPįl- UUID.

ingĮRgil, tote — įimgnfna tvte$tes Ji^l$ątes darte 
iteuivBKM, neturai ombos <if^ gam pramtyvtis.
regentai, sriuteėji rengėjai, te 
sekcijų sąrašas. .

Juozas ŽBevičtes trumpa 
straipsneliu įveda į dainų sky
rių. Už įvado alfabeto tvarka 
sudėti visų chorai te jų dteigen- 
tai, trumpi chorų aprašymai, su
minėti choristai

eię Wereesteryje. Dabar iš jų 
-rite nteteęs prie Ramiojo 

Uthuaaia 1964- vtedėnyte. te San Francisco 
ibs te pritaiky- ėrieste retškiasi.tenkaniam gy- 
- parodas te he- venime. Tai Robertas Kazys Ja- 
laąkytojaas, su- teta ^tei — sustojo prie 
nfiormadnės me- Atlanto, ^datejame New Yor- 
aetav^ .pačią pa- ke, S ’čia" JL piąfiai važinėje

Skaisčiai spindėjusiam žiburiui atmintį
Janinos Narūnes - Pakštienės Sutemos

s .v -•

■ _
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1964 m., rvgiiĮb H <L, nr. 63

LIETUVIU DIENOJE ATSILIEPĖ TOLIMA PRAEITIS

S

Lietuvię diena pasaulinėje 
parodoje rugpiūčio 23 man pa
liko gražių ir gilių įspūdžių. 
Buvo labai gausu dalyvių, gra
ži programa, įspūdinga chorų ir 
tautinių šokėjų eisena, pamal
dos po atviru dangumi. Apva
liame dubenyje (Singer Bowl), 
kurį iš visų šonų buvo apsėdusi 
minia lietuvių, jauteisi lyg Lie
tuvoje. Tačiau iš tų visų neuž
mirštamų įspūdžių vienas buvo 
ypatingai nelauktas: tai rusiš
kai prakalbėjęs lietuvis ... At
sitiko gi taip.

Besiklausydamas lietuviškų 
dainų, atliekamų jungtinio cho
ro, ir besigėrėdamas tautiniais 
šokiais, kurie mirguliavo ne 
tiktai grakščiais judesiais, bet 
ir dailiais mergaičių tautiniais 
rūbais, staiga išgirdau kaimyną 
atsidusus: “Žavėtinai gražu!” 
Jis tai pasakė rusiškai, kas ma
ne labiau sudomino. Neišlai
kiau ir pradėjau klausinėti, 
kas jis toks ir iš kur, kodėl at
vyko į lietuvių dieną?

Atsivėrė tolima praeitis. Jo 
senelis dalyvavo 1863 metų su
kilime prieš rusus ir toje ko
voje vienam miške žuvo. To ne
žiūrėdami, rusai nuteisė mirusi 
‘sušaudyti’. Tokiu teismo spren
dimu pasirėmę, jie visą žuvusio
jo šeimą ištrėmę į Sibirą. Naš
lei buvo sunkus gyvenimas su 
mažais vaikais. Vienas iš jų, tu
rėjęs tada vos 9-10 metų. Tai 
buvo tėvas mano bendradarbio 
Juozo Kulviečio.

Juozui Kulviečiui, kuris da-

Paskirtos Lietuvos
vyčiŲ stipendijos
Lietuvos vyčių seime Chica- 

goje rugpiūčio 9 paskelbta, kam 
atiteko šių metų vyčių sttipen- 
dijos paskirtos jau 7 metai, 
šiems mokslo metams stipendi
jas gavo Audronė Kristina Jar- 
maitė ir Stephen Vincent 
linsky, Jr.

Audrone K. Jarmaitė yra 
Elizabetho, N.J., vyčių 52 kuo
pos narė, nori studijuoti archi
tektūrą Pratt Institute Brook- 
lyne. Labai gyvai reiškiasi jau
nųjų vyčių veikloje. Jos tėvai 
turi penkis vaikus.

Stephen V. Walinsky, Jr. yra 
Worcesterio, Mass., 26 kuopos 
narys. Jis telkė lėšas Lietuvos 
vyčių istorijai, buvo įvairių ko
mitetų nariu. Gavęs stipendiją 
baigs ekonomijos studijas As- 
sumption kolegijoje Worceste- 
ry. Apie jį labai gražiai yra at
siliepę jo mokytojai bei profe
soriai ir Worcesterio prekybi
ninkai.

Stipendijas skiriant, buvo at
sižvelgta, ar kandidatas yra jos 
vertas, — ar jis uolus vyčių na
rys, geras lietuvis ir Lt. Sti
pendijas skyrė komisija, kuriai 
pirmininkauja prof. J. Stukas.

ANTANO SMETONOS 
MINĖJIMAS

ruošiamas Philadelphijojc 

šeštadienį, rugsėjo 26 
6:30 v.v.

McCALLISTER & SOUS SALĖSE 
1811-1817 SPRING GARDEN ST.

Kalbės Lietuvos atstovas J. KAJECKAS • Paskaitą 
skaitys T. J. VAIŠNYS. S.J. • Meno programą išpildys 
solistė IRENA STANKŪNAITE, akompanuojant muz. J. 
STANKŪNUI, ir lietuvių tautinis ansamblis vadovauja
mas Leono KAULINIO • Ištraukas iš A. Smetonos 
raštų skaitys E. CEKIENE.
Po akademijos bus IŠKILMINGA VAKARIENĖ, kurios 
metu numatoma sol. I. STANKŪNAITĖS meninė progra
ma ir atstovų kalbos. Be to, ištraukas iš A. Smetonos raš
tų skaitys dailiojo žodžio menininke I. VEBLAITIENE.
Įėjimas į akademiją nemokamas. Į iškilmingą vakarienę — 7.50 dol.

Sekmadienį, rugsėjo 27, 10:30 vai. ryte šv. Andriejaus 
bažnyčioje bus iškilmingos pamaldos.

b’ ** Minėjimui rengti organizacijų komitetas
paviljono televizijoje. Nuotr. V. Maželio.

KAS LEMIA TAUTYBĘ

'bar vadinasi Josif Cooivetz, 
buvo jau geriau, negu jo tėvui, 
kuris mažas augo Sibire. Tėvas 
leido sūnų mokytis, baigė kari
ninkų mokyklą. Pirmojo pasau
linio karo metu išsitarnavo ka
pitono laipsnį Kilus Rusijoje 
revoliucijai, kovojo su bolševi
kais ligi 1920 metų. Tais pa
čiais metais su savo draugu iš 
to paties batalijono per Turki
ją pasiekė Alžyrą. Čia vertėsi 
prižiūrėdamas sodus, kuriuos 
arabai taip mėgsta. Paskui per
sikėlė į Prancūziją, siuvo ten 
batus, kepė duoną ir pyragai
čius; kiek susitaupęs, studijavo 
chemiją, mokytojavo prancūzų 
aukštesnėse mokyklose (licėjuo
se). Prieš šešerius metus atvy
ko į JAV ir čia dirbo chemijos 
laboratorijose prie universite
tų. Dabar yra pensininkas, ta
čiau dar padeda studentam che
mikam atlikti pratybos darbus. 
Mačiau rūgštimi apdegintas jo 
rankas.

Tokia yra to tremtinio isto
rija, kuri prasideda senelio ko
vomis su rusais okupantais 
1863 m.

Pokalbio metu paprašiau, ar 
jis negalėtų plačiau aprašyti 
savo išgyvenimus lietuvių laik
raščiui ir pridėti savo nuotrau
ką. Sakiau, kad lietuviai pernai 
plačiai minėjo 1963 metų suki
limo šimtmetinę sukaktį.

— Kad aš jokių nuopelnų 
Lietuvai neturiu, — atsakė.— 
Mano senelis — tai ne aš. Ir 
mano atvaizdas vargu bus kam 
įdomus. Gal įdomesni būtų du

Wa-

DR. ELENA- ARMONIENE

Dr. E. Armoniene kalbės Balfo seime
Balfo seimai išklauso Centro 

Valdybos pranešimų apie at
liktus darbus ir tiesia gaires į 
ateitį.

Dvyliktajam Balfo seimui gai
res Balfo ateičiai smaigstys žy
mi balfininkė, Centro Valdybos 
vicepirmininkė, dr. Elena Ar
minienė. Ji yra ne tik žymi ad
vokate Baltimorėje, bet taip 
pat ilgametė Balfo skyriaus ve

šv. Jurgio Kryžiai (caristinėje 
Rusijoje buvę aukšto laipsnio 
ordinai, teikiami už ypatingus 
atsižymėjimus ir narsumą). De
ja, jie gauti bėginant mano tė
vynės (-atseit, Lietuvos) paver
gėją ... Kokia istorijos ironija!

— O iš kur tamsta išmokai ir 
lenkiškai? — paklausiau, kai jis 
prabilo ir ta kalba

—Gimiau ir augau Kaukaze. 
Ten nebuvo lietuvių katalikų 
bažnyčios, bet buvo lenkų. 
Mane lenkiškai mokė katekiz
mo ir poterių. Tačiau aš buvau, 
jaučiausi, esu ir liksiu lietuvis, 
— pabrėžė.

— Kad ir nemokate lietuviš
kai? — pastebėjau.

— Tautybę apsprendžia kil
mė. Jei aš, pavyzdžiui, būčiau 
gimęs Kinijoje ar Afrikoje ir 
nemokėčiau lietuviškai, negi 
dėl to mano akys pasidarytų įs- 
tryžos arba oda juoda? ...

Man patiko tie jo žodžiai 
apie tautybę. Kad taip juos iš
girstų buvusių neprikausomos 
Lietuvos karininkų ir visuome
nės veikėjų vaikai, gimę bebė
gant Vokietijoje ar jau Ameri
koje, kurie jau tolsta nuo savo 
tautos... Gi Juozas Kulvietis, 
gimęs Kaukaze, išėjęs rusų mo
kyklą, apdovanotas aukštais ru
sų ordinais, tebesijaučiz esąs 
lietuvis ir sako: — Mano tau
tos pavergėjui tarnavau, bet 
buvau, esu ir liksiu iki gyvos 
galvos lietuvis.

•Lietuvybė jį atvedė ir į lie
tuvių dieną pasaulinėje parodo
je rugpjūčio 23. Pareiškus jam 
noro arčiau susirišti su Lietu
vių Bendruomene, nurodžiau 
keletą adresų ir literatūros ang
lų kalba apie Lietuvą. M. Kas.

dėja ir uoli šalpai lėšų teikė
ja. Per pastaruosius dvejus me
tus Balfo Centras yra gavęs iš 
Baltimorės skyriaus 2,302 dol. 
bendrai šalpai.

Vienuoliktasis Balfo seimas 
1962 įvyko Baltimorėje' ir jo 
puikiu surengimu rūpinosi dr. 
E. Armanienė. Dvyliktasis Bal
fo seimas įvyks New Yorke spa
lio 17-18 (K.L.J.)

DARBININKAS

•V. ANTANO gimnazijos mokiniai su mokytojais ir aukotojais mokslo metus pradedant. Ketvirtas ii deši
nės sėdi gimnazijos direktorius Tėv. Gabrielius Baltrušaitis, penktas ir dėžinės — gimnazijos rektorius T.
Leonardas Andriekus.

MOKSLO METU PRADŽIA ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE
Rugsėjo 14 šv. Antano gim

nazija pradėjo devintuš4 mokslo 
metus. Pradėjo malda, kaip ir 
kiekvieną kartą, nes ypatinga 
'Dievo globa čia akivaizdžiai rei
kalinga. Gimnazija turi savo 
specialius tikslus, ypač lietuvy
bės atžvilgiu, kuriems pasiekti 
nuolat reikia naujų pastanggų.

Pirmąją mokslo dieną mišias 
į Sv. Dvasią aukojo gimnazijos 
rektorius ir provincijolas Tev. 
Leonardas Andriekus. Jis pasa
kė ir progai pritaikytą pamoks
lą, iškeldamas gimnazijos globė
jo šv. Antano kai kuriuos 
asmens bruožus, kurie turėtų 
žavėti jaunintą, ir visus paves
damas jo rūpesčiui. Mišių metu 
giedojo mokinių choras, paruoš
tas T. Bernardino Grauslio.

Po pamaldų į gimnazijos did
žiąją salę vėl rinkosi mokiniai, 
mokytojai ir mokinių tėvai, 
kurie^buyo atlydėję Savo vaikus. 
Gėlėmis išpuoštoje scenoje su
sėdo mokytojai ir mokinių tėvų 
atstovai- Sofija Bražionienė iš

LIETUVIŲ DIENA 
C LEVE L AND E

Lietuvių dfėrią, rengiamą Lie
tuvių Bendruomenės spalio 18 
naujosios parapijos salėje, kon
certo programą maloniai suti
ko išpildyt pianistė Birutė Sme
tonienė, solistai Juzė Krikšto- 
laitytė ir Julius Kazėnas, akom- 
panentė muz. Regina Brazaitie- 
nė, Čiurlionio ansamblis, jo va
dovas muz. Alfonsas Mikulskis 
ir chormeisteris Rytas Babic
kas. Dailės parodoj, kuri bus tą 
pačią dieną, maloniai sutiko 
dalyvauti apie 20 mūsų daili
ninkų. Jei kas iš lietuvių daili
ninkų, gyvenančių Ohio vals
tybėje, dar norėtų dalyvaut pa
rodoje, mielai prašoma praneš
ti valdybos kultūrinių reikalų 
vadovui Vidmantui Prikockiui 
telef. 531-8496. Valdyba

KENNEBUNKPORTE

Chikagos ir Justas Buivys iš 
Baltimorės. Įžanginį žodį tarė 
buvęs provincijolas, gimnazijos 
rektorius ir jos steigėjas T. Jur
gis Gailiušis. Jis trumpai prista
tė naująjį provincijolą ir rek
torių, taip pat primindamas 
'gimnazijos steigimo tikslus.

Naujasis rektorius savo kal
boje džiaugėsi lietuvių tėvų pa
sitikėjimu, iš tolimų vietų ati
duodant pranciškonų globai sa
vo vaikus, ir iškėlė lietuviško 
auklėjimo būtenybę šioje moky
kloje. Paskui mokinius supažin
dino su paskirais mokytojais, 
pranešdamas kas ką dėstys. Po 
to gimnazijos direktorius T. Ga

LDS APSKRITIES SUVAŽIAVIMAS
*' Hartford, Conn. — LDS aps
kričio metinis suvažiavimas į- 
vyko rugsėjo 13 šv. Trejybės 
parapijos salėje. Atstovų iš 
dviejų kuopų buvo 16. Maldą 
sukalbėjo' klebonas kun. J. Ma
tutis. Jis taip pat pasakė gra
žu sveikinimo žodį.

Pirmininkui netavykus, susi
rinkimą pravedė buvęs ilgame
tis pirmininkas S. Srupsas. Pra
ėjusio susirinkimo protokolą 
perskaitė M. Bakutis. Mandatų 
komisija — A. Armaitis ir J. 
Leonaitis, P. Jokubauskas iš 
Waterburio padarė pranešimą 
iš trilypės gegužinės ir perda
vė 50‘ dol. pelno.

Perskaitytas Antano Petraus
ko laiškas, kuriame apgailestau
ja, kad negali dalyvauti susi
rinkime. Susirinkę pageidavo 
kitais metais vėl rengti trilypę 
gegužinę. Tai palikta spręsti, 
susitarus su Moterų Sąjunga 
ir Susivienijimu. M. Bakutis pa
žadėjo savo namuose leisti su
rengti nedidelį pikniką, kurio 

brielės Baltrušaitis palietė kas
dienės tvarkos reikalus. Sugie
dojus lietuvių tautos himną, mo
kiniai ir mokytojai išsiskirstė po 
klases. Naujų mokinių šį rudenį 
atvyko 25.

Šiemet šv. Antano gimnazijo
je yra 9 mokytojai ir 52 mokin
iai. Jie visi atvykę iš tolimesnių 
Amerikos vietų, kaip iš Chika
gos, Detroito, Grand Rapids, 
New Yorko, Hamiltono ir kitur. 
Mokslo sąlygos geros. Gimnazi
jos pastatai per vasarą viduje 
pertvarkyti ir dalinai atnaujin
ti. Lietuvių kalbos pamokom 
mokiniai suskirstyti į keturias 
grupes pagal jų išsilavinimą. 
Ypatingas dėmesys kreipiamas 
į lituanistiką. P .A.

pelnas bus paskirtas apskritifeš 
naudai. Busimajame seime aps
kritį atstovauti apsiėmė S. Srup
sas iš Hartfordo, Conn.

Kitų metų apskričio suvažia
vimas bus Waterbury, Conn. O 
Šmotas iš Waterburio pranešė, 
kad 5 kuopos nariai serga ir 
yra reikalingi pagalbos. Buvo 
padaryta rinkliava ir surinkta 
10 dol.

Kitiems metams valdyba iš
rinkta: dvasios vadas — kun. 
Juozas Matutis, Hartford, Con- 
necticut, pirmininkas Stasys 
Srupsas, vicepirm. Magdele .ie 
Karnauskas, raštininkė Ma.ė 
Bakutis iš Waterburio, ižd. An
drius Pateikis, ižd. globoja Al
binas Armaitis ir M. Monikie- 
nė, abu iš Hartfordo. Korespon
dentė Marcelė Digimas iš Wa- 
terbury.

Susirinkimas baigtas malda. 
Pirmininkas tada visus pakvie
tė vakarienės, kurios metu kun. 
J. Matutis pasakė gražią kalbą. 
Visi išsiskirstė, gerai nusiteikę.

M. Digimas

NAUJOS KNYGOS IR 
PLOKŠTELĖS

Darbininko administracijoje 
galima gauti:

1. Vaclovo Čižiūno TAUTI
NIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. 
Trumpas tautinio auklėjimo va
dovas lietuviškajai šeimai išei
vijoje. Išleido Vliko lietuvybės 
išlaikymo tarnyba. Labai paran
kaus formato knygelė, kietais 
apdarais, 220 pusi. Kaina 1 dl.

2. SUK, SUK RATELĮ! Nau
ja lietuviška plokštelė, išleista 
Eurotone International bendro
vės J. Stuko rūpesčiu. Vilniaus 
choras dainuoja 14 dainę. Kai
na 4 dol.; su persiuntimu 4.50 
dol.

3. Lietuviško kryžiaus atvi
rukai. Iš pasaulinės parodos 
New Yorke. Dvylika atvirukų 
1 dol., už tris — 25 centai.

Rašyti arba kreiptis: Darbi
ninko administracija, 9(0 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N.Y. 
11221, telef. GL 2-2923.

Į IŠ VISUR
— Los Angeles lietuvių žur

nalistų Sąjungos skyriaus vi
suotinis susirinkimas šaukia
mas rugsėjo 26, šeštadienį, 7 
vai. vak. Lietuvių Bendruome
nės salėje, 4421 Santa Monica 
Blvd. Kvorumui sakytu laiku 
nesusirinkus, už pusėss valan
dos susirinkimas bus skaitomas 
teisėtu, nežiūrint dalyvaujan
čių narių skaičiaus, Susirinki- 
man kviečiami tik skyriaus na
riai ir prašomi visi dalyvauti.

— šv. Kazimiero parapinė 
mokykla Los Angeles pradėjo 
naujus mokslo metus su 360 
mekinių, iš kurių 94 yra lietu
vių vaikai. Mokyklai vadovau
ja seserys kazimierietės.

— Lituanistinė šeštadieninė 
mokykla šv. Kazimiero parapi
joje darbą pradėjo rugsėjo 12 
su 65 mokiniais. Mokyklos ve
dėju yra Ig. Medžiukas.

— Vasaros vaikę aikštelė šv. 
Kazimiero parapijos patalpose 
Los Angeles savo darbą užbai
gė rugpiūčio 25. Per vasarą 
aikštelę lankė apie 40 vaikų. 
Su vaikais dirbo R. Bureikienė, 
J. Puškorienė, D. Polikaitienė 
ir M. Matulionis.

— Inž. Julius Raulinaitis, 
gyv. Los Angeles mieste, gavo 
statybos inžineriaus magistro 
laipsnį So. Californijos univer
sitete, o jo žmona Irena baigia 
pasirengti chemijos magistro 
laipsniui. Jie augina 3 vaikus.

— Antanina Grabauskienė, 
67 metų, gyvenusi paskutiniu 
laiku Kaune, atvyko į Los An
geles pas sūnų Juozą ir dukte
rį Antaniną.

— Atlanto rajono skautų va
dovybė rengia vakarą-balių rug
sėjo 26, šeštadienį, 7:30 vai. va
karo liet. klubo patalpose (352 
Park St.) New Britam, Con- 
neetieut. Koncerto programą iš- 
■pildys sol. Lionė Juodytė iš 
New Yorko; jai akompanuos 
pianistė E. Dvarionaitė-Miniu- 
kienė. Šokiam gros Ed. Radio- 
navo orkestras.

— Ispanę kalbon yra išvers
ta dr. J. Savojo studiją apie 
religijos persekiojimą pavergto
je Lietuvoje — “Kova prieš 
Dievą Lietuvoje”. Ispaniškai pa
vadinta “La lucha contra Dios 
en Lituania”. Vertė Antanas 
Trimakas, Jr. Savo darbą pasky
rė savo tėvo a.a. dr. Antano 
Trimako, buv. Vliko pirminin
ko atminimui. Knyga turi 150 
pusi., gražiai atspausta, gale 
pridėta iliustracijų. Lietuviai, 
kurie darbovietėse ar kaimy
nystėje susitinka su ispaniškai 
kalbančiais, galėtų nupirkti ir į- 
teikti informacijai apie Lietuva 
bolševikų junge. Knyga kainuo
ja pusantro dolerio. Galima už
sakyti Darbininko administraci
joje. Užsakant didesnį kiekį, 
duodama nuolaida.

Mokytojams ir tėvams 
nauja žinia —

Lietuvos 
geografijos 
pratimai
V. Matulaitis

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ 
pritaikinti taip, kad mokinys 
pats galėtų jdėti daugiau dar
bo, susipažindamas su Lietuva.

Leidinys atspausdintas labai 
gerame popieriuje ir iliustruo
tas.

Pereitais mokslo metais juo 
pasinaudojo visos Kanados lie
tuviškos mokyklos bei daugelis 
JAV-se ir kitur.

šio leidinio kaina žymiai su
mažinta — pavieniui $1.00.

urmu 73 centai.
Užsisakyti:

V. MATULAITIS
47 Radford Avė.
Toronto 3. Ont,

Canada



HAVEN REALTY

GRANE SAVINGS&LoanAssociation

wSi&.

DRcfatvra yra tai, kad val
džios politika visai išjungia val
domųjų politiką (Sam Himmell)

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

8r«00 
$5.00 

4 00 
500 
8.00 
4 00 
4.00 
4.00 
4.00 
400 
5.00 
500 
6.50 
7.00 
5.00

10.00 
4.50 
5.00 
500 
500 

15.00 
400 

11 00
300 
4.00 
5.00 
400 
500 
5 60 
5.00 
500 
6.00 
4.00 
6.00 
5.60 
500 
3.00 
3.00

Goriausi patarimai seniai yra 
surašyti; trūksta tiktai jų vyk
dymo (Blaise Pascal)

Htehėri. vafli countertep range,
baths, gaa bot water best. ga- 

rage. stonas, screens. extra& Three 
btocks to SL Benedfct's paroehial 
schooh Convenient to sbopping and 
public schools. Asking $22.500. Ex- 
ceBent buy. Mušt see to appreciate.

Klubo vaMybą išėmėt suda
ro: pirmininkas J. ; Thomas, vi- 
cepirm. X. Kr^eckas,-.sefer. P. 
Simanau kas, fm. sekr. St. Pe- 
tersc-jtas, ižd. A. Ambrazas. Be 
to yra dsr 8 direktoriai: L. Ku
činskas; A. Sabeika, A. Pilvelis, 
J. Grinius, J. Jemaitis, J. Vait
kūs, J. Kodis ir K. Simanaus- 
kas. Klubo šeimininku yra St 
Savickas. J.B.

Darnaus bendradarbiavimo 
tarpe tunto vadijos ir tėvų ko
miteto dėka, šių metų lietuvių 
jūrų skautijos Nemuno tunto 
stovykla praėjo su dideliu pasi
sekimu.

Noriu, kaip tuntininkas, iš
reikšti nuoširdžią skautišką pa
dėką mūsų šeimininkam Tė
vam Pranciškonam, jų provin
cijolo T.L. Andriekaus, T. J. 
Gailiušio ir T. J. Dyburio as
menyse už leidimą naudotis pui
kia stovyklaviete ir virtuvė ir 
už tikrai tėvišką globą.

Stovykla nebūtų stovykla,

Mūsų laikų pagrindinė nelai
mė yra ta, kad nevisada savo 
norus skiriame nuo geismų 

(Don Robinscn)

MiMtUI!
\Lktuvos Anumi

sutinku — reiškia 
tai, kad jūs ne negalvojate vyk
dyti tai, ką pripažįstate.

(Otto von Bismarck)

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. W00DHAVEN 21, N. Y.

Tėl. Virpini j 6*9519
SALA VESTUVBM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

LADY
FOR ClEANING MONDAYS

AŲ VVinter. Recent References 
CaH Monday to Fridą y

SA 2-0649

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 
IMeido Tėvai Pranciškonai

•40 posL Kaina 4 dol. Labai 
patramdi, dnka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN F ATKERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenua 
Brooklyn 21, N. Y.

kiamas visų lie- 
ijų -pasitarimas 
are&gimo ir su- 
KMbo valdyba 
isūhetais tktai

VYT. MAŽELIS
422 MėOehen Street, Ridųavood. Brootiyn, N. Y. 

TeLHYacint 7-4677

OFFSET PRINTIMG WP- _ 
20 Ttb Ava, Brooklyn 708-2977. 
Spertalae te oauMsardaž sočiai prtat-

•ndraMtam. .

WfflTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

Lietuvi? klubo ge
gužine ir banketas

Hartford, Cann. —r Lietuvių 
piliečių klubas rengia smarią 
rudens gegužinę — pikniką 
rugsėjo 27, sekmadienį, Ljght- 
house Grove parke, naujai at
statytose patalpose, kur visi 
galės gaudžiai pasivaišinti, pa
draugauti ir linksmai pašokti 
Maloniai visų, laukiama.

Spalio 10, šeštadieni, klubas 
mini savo 54 metų sukaktį 
šauniu bankete, Į kurį pakvies
ti ir pažadėjo dalyvauti guber
natorius John Dempsey, sena
torius Thcmas J. Dodd, miesto 
majoras John Glynn ir kiti 
miesto ir valstybės aukšti parei
gūnai, u taip pat lietuvių para- 
jdjte 'klebonas” tam. J. 'Matutis. 
Ir čia visų Sėtuvių nuoširdžiai

REPVBLIC Liquor Store, Ine 
3Ž2 Union Avenue, Brooklyn II, N. Y.

Telefonas EV 7-2089 
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

==Wtat±============5==s===

BOSTONO JŪRŲ SKAUTŲ PADĖKA
be nepamainomo jos vadoto j. 
sktn. Mykolo Manomaičio ir 
jo pavaduotojo, kuris kartu ėjo 
ir ūkvedžio pareigas, b. vair. 
Broniaus Kovo. Jie, savęs nesi
gailėdami, rūpinosi, kad sto
vy kla tikrai gerai pasisektų; ji 
ir pasisekė, jekių nelaimių, jo
kių susižeidimų; visi grįžo svei
ki ir patenkinti.

Prie stovyklos gero pasiseki
mo ir geros stovyklaujančių 
nuotaikos prisidėjo stovyklos 
šeimininkės — Koviėnė, Bajer- 
čienė ir Ulevičienė. Jos . taip 
motiniškai rūpinosi stevy&au- f=-
jaučių sotumu, kad visi
su padidėjusiu svoriu. . PatafPGse

Dėkoju s.v.v. Gintarui Čepui,
budžiams kand. V. Ulevičiui ir ™
V. Adomavičiui už pagalbą sto- 
vykią Įrengiant ir ją nuimant.

į ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

į; Varpas. Toronto choro 8 Net. dainos Ir 6 liet, operos, st. 6 00 
£ Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos tokių...... Stereo 6.00
? Daines H Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
j Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 Bet. dainų akomp. gitara 
R Pavergtos Tėvynės dainos ir tokiai. 2 pi.. 24 1. tokių ir dainų

Lietuvių tautiniai tokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių tokių ------
į Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro {dainuota 17 liet, dainų .... 
? Lietuviški tokiai, akordeonu K. Daubaro Įgrota 18 Met. tokių 
5 Dainos Lietuvai. S. Cerienės komp. Įdainuota 12 liet, dainų 
s Lietuves kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikuiskinei. Ster. $5 
•j Kalėdų gleamia. Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
g Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio. 14 1. dainų. Ster. 36
1 Mes padainuosim. Čiurlionio Ansamblio 16 L dainų. Ster. $7.50
g LietuvMki mariai. Br. Jonuto Įgrota 12 Net. patrijot. maršų 
g Ar žinai ta šalį. R. Mastjenės. 13 Net. dainos solo....................
| A. šabaniausto. po 12 dainų-tokių X ir XI albumai po $5.00
2 Lietuviškos dainos ir tokiai. Monitor Co. 16 1. dainų ir šokių
3 S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, datnų
| Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos mua. šokiai 
y Ar pameni. V. Stankus. 10 šoktų muzika solo........... Ster. $6

Milžino paunkamė. Montrealio L dramos teatro 3 pi. albumas 
g Suk, suk ratai). Vilniaus choro 14 liet, dainų............................
§ Pilėnai. L-et. opera iš pavergtos Lietuvos <3 plokštelės) ........
g Trijų metų Irutė. Ir. GiečKrtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos
5 Lietuviškų dainų, šokių, polkų, žukausko-VasUiausko Juokai
6 Dainuojame su Lione. 16 Net dainų, {dainuotų L. Juodytės
9 Mes žengiame su daina. New Yorko vyru okteto 17 dainų .... 
f' Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ptafcšt. 
į Llnksm’eji broi'al. 12 'laudies kūrinėliu . .

I
Liet dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 ptokšteifų .... po
Cle e’ando Vyrų oktetas 12 muzikos tokiu rink. Stm-eo $600 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 fri. Iz. Vyt Vasiliūno ..... 
Dainuojamo su Rūta. J. Štokas. RBtos ans. 17 Net. d.
Lione Jodis ContraKo. Tovvn Hali 14 kūrinių rečitalio pi.........
7 Kriataua žodžiai. 9v. Kazimiero parapijos choras ..............

Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaros ........ ............... .....

Lithuanlan 2-speed record courre <Nr. 1. 2 pi. 2 *od.|............

LHhuanian 2-speed record courre ........................... ... ......... .........

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 WILLOUCKBV AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221 

(FeTMuntiiuo iMaMum prašom pridėti 50ri 
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Per paskutinius rtekiimM to- 
munistam laimėjus vieną 
jona balsą daugiau negn 1958 
■metais, gyviau sujudo aninto- 
monistinis frontas: ne tiktei to- 
ta’ jkų bei liberalu, bet ir nuo
saikių socialistų. Tačiau šteme 
antikomunistiniam frante yra 
jMravirbmta viena nemaža skylė.

Kcmunistai išnaudoja velio- 
nies popiežiaus Jono XXIII tai
kos politika. Iš io enciklikos 
“Taika žemėje” ištraukiama tik 
tai, <kur kalbama apie žmogaus 
meilę žmogui, skyrimą klaidos 
nuo žmogaus, apie taftų sugy
venimą. Visa tai prikišama tik
tai komunizmo priešam, lyg pa
tys komunistai būtų ir teisūs, 
ir taikūs, ir humaniški, ir kupi
ni artimo meilės.

Kai velionis popiežius priėmė 
Chruščiovo žentą Adžubejų, kai 
mezgė ryšius su Sovietų Rusi
jos satelitiniais kraštais, kai 
kvietėsi į visuotinį Bažnyčios 
susirinkimą maAnrinius pravos
lavų atstovus, tai visuomenėje 
pasklido aidas: galima - gi būti 
kataliku ir komunistu ... Adžu- 
bejaus vizitas Vatikane kaip tik 
ir davė komunistam milijoną 
balsų.

Kiek turės atgarsio šių dienų 
Vatikano sutartis šu komunis
tine Vengrija, parodys ateitis. 
Bet ir tą sutartį italų komunis
tai jau išnaudoja: matote, ir po
piežius Paulius VI randa bend
rą kalbą... Nors Vatikano ra
dijas ir Osservatore Romano 
pabrėžia,' kad krikščionybė su 
marksizmu nesutaikoma. JOSEPH ANDRUMS — Red Estete — Insurance

Apdreodimas gyvybės, namų, automobdų. baldų ir k. Namų parda
vimas. apdraudoa, Income Tax užpildymas. Mutual Funds— Pinigų 

investacijos.

KaadMl nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet

87-09 jMhdco Avė.. WoodhavMi 21. N. Y. • Tel Vi 7-4477

NASHUA, N.H.

Rugsėjo 9 Baito skyrius su
ruošė ?v. Kazimiero parapijos 
salėje kortų vakarėli, kuris da
vė gryno pelno 89 dol. 39 et. 
Sky riaus vaidyba nuoširdžiai dė
koja parapijos klebonui kuo. J. 
Bucevičiui už leidimą nemoka
mai pasinaudoti parapijos sale 
ir kun. A. Vainauskui už pagal
ba ruošiant vakarėlį. Taip pat 
dėkojama visiems aukotojams. 
Autckojų sąrašas paskelbtas 
parapijos žinutėse. (B.S.)

Norite geros meniškos fot * graf i jos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

•vairių progų: veutuvtų, krikštynų, gtmtedtenh, pobūvių ir M. nuo
traukų: norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sąlygomis

MTERNATIONAL NEWSPAFtR 
HtiNTMG

1'00 Į- •
m. EvetytMneforteePtetokvTrade 

197 R FOURni MteBET
MHps- N^r.e n-y-
^ateiti- • v M .041MI -•

K B. B. PIETKIEWICZ, Prus.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

41/2% INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai jditi prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visų mėnesi 
OftrMendai mokami sausio ir liepos 31 d.
PriMome aplankyti naujų mūsų namų.

VALANDOS: Plmd. ir ketvirt. 9:00 ryto - 8:30 vakaro; Antrad. jr 
peuktadteOI 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienaia 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta

Bromr. M.Y. ThltekįMtiirfr.. SL 
aedkr&>ariah.'CMg0B) uušar TA 
3-4874, 7 roosk < yee<s oid. 1 fa-

tuvių, kurie šią vasarą lankėsi <Jes“ Rkhter)
Amerikoje). S.

Paprastas žmogus politiniuo
se vingiuose nebraido. Jei ką 
laiko blogu, tai visur, jei geru 
— tai irgi visur. Jei su komu
nistais sutariama, tai, matyti, 
toji katė savo švelniose leteno
se nagų neturi... Kodėl ir man 
jos -negjostyti? Kodėl nebūti ko
munistu. pasikabinus ant kaklo neštai, kartais gaili ašara nu- 
rožančių?... *J" ” "byra (Joseph Wood Krtttdij.

(Konkretūs daviniai imti iš • . . maitieaei ir Ėdv. Bąjer&ųi už
Ernesto O. Hauserio straips- dovanas vadovams ir komiteto
nio “Reader’s Digest” 1983 No- ... . .. ’ vicepirin-kui poniui Uteniui
vem. ir pasakojimų Italijos lie- ”I^iain už šaudymo ningtyaių pravedi-

mą: Šaudymo laimėtojai: I vien 
ta — vair. Jitrgis Lendraitis, Q 
— jjl Vyt Kerbelis, ffl — beb. 
V. Steponaiti.

Negaliu praeiti nepaminėjęs 
ir greta stovyklavusių lietuvių 
ateitininkų 5.* jų vadovų Salvi
nijos Gedvilaitės ir Antano Vai
niaus, kurie taip nuoširdūs bu
vo mums ir mūsų stovyklavimo 
valandas padarė malonesnes.

Gero vėjo visiems! '
Povilas JaričauskaS

Nemuno Tunto Tuntininkas

JUOZO ir IZABELĖS M»QNU

Galima flftKti įmnriaiuios rtUFieo amerikiečių ir importao- 
. bidžiatuUa posirmkimas degtinės ir vgno.

I03-5S BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

m v Telefonas: Vlrginie 3-3544

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningu instituciją!
KVIETIMAS/, >

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalų investuoja pelningai iki 
22% ir kcdservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirnnm 
tr antrus “mortgage”. namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo <taN4 yta investuojama ir { Akcijų Biržų.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VERELIUttto. 100-21 89th Avė.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

J- arba
A. VEŲECRAS, 88 Morgan SL, Stamford, Conn. — TeL 32541997 
Durbė vtfandee: štoHedteniais 6 - 9 vai. vak.; šeštadieniais 9 - 4 vai

. - ■ . * ■

t-ž-TjfiPBOį&fe-.'.- -.v

ŽODŽIAI Iš GYVENIMO 
PATIRTIES

Gyvomnūs panašus svogū
nui: kai {Maunate riekelę ska-

RIMAS yALAiTH^, Liucija Buika)m kaitė ir Ims ėoutt Arta, šfeotr. Vyt
Valaičio.



mažas bažnytkai-

Punios taktas

veno Sti 1930 pilatahrio viršū-

rių iš visų trijų pusių negali
ma buvo priešui prieiti. Tokie

Senovėje jie turėjo didelės ka
rinės reikšmės. Virštaese budė

pėdę. Merkinės vidurinės mo
kyklos mokytojai su mokiniais 
1924 m. apsodino.. vandens

giliu grioviu, į kurį, reikalui 
esant; galima būdatvo ir van
dens prileisti. Viršų aptverda
vo stačia rąstų tvora. Pilies vi
duje statydavo trobesius. Iš

Nemuno kranto. Vieta ir apylin
kėj tatai kažkas, čia pat stūk
so sugriuvusios pilies liekanos. 
G&rai yra užsilikę didžiuliais rus maišiųjų darbus matė, kaip 

ne vienas jų padėjo savo gal
vą, tėvų kapus ir šventą aukš
čiausiųjų dieną u^nį begmda- . 
nu’.

1 iijif-to

išsiuntimu tuojau! Išpardavimas

orieji “utamtikai s puakatnio 
buvo -iškraustyti Alytaus ap
skrities vaidyba nupūta trobe-

3tor Boat iMĮį SMak^RM.
**4» 281— AMta tinto 
rudens balius George Washington 
viešbutyje Mtahattane.

VI MaB5 
ttb *-2^X> 
to +48tt

Paderimi '■
Apie Ponią žhįhpb įvairiai po- 

rtea. Vie$ sako, tad ant pfiia- 
kalta . viduEnąkty^ę dažnai pa- 
,sĖrodtati"ū^L o loti — gra-

B8 2-4485 
Al 3-0440 

gr a-mi 
980 to. AttoAfcOM. _ AM 1-4*94 
4th tawt___________ fo a-nea

.84 3-1787
L0 2-1448 
MU44I1I 
GR 24OF 
FO M« 
HU NUI 

. EI *-15/1

moterų žalvarinių sagčių ir įvai
rių metalinių pinigėlių.

Lietuvos nepriklausomybės 
mėtos Punios pradžios mėtyk
lės vedėjas Natnitaat kutata* 
tortingus dafttta fntaotaw 
Karo muziejai Kmom, 4 tfad 
—Alytaus taikų muziejui.

VYTAUTAS BBJECKAS

Geles papiginta

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Laivelius pastatę, galėtų patys

jaunosios bbkietą, 2 pamerges,

1HLY 1-9244.
LAIKRODI MINKĄS

sius H juos nugriovė.
Mataru. ieškoma namų ruo-

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

toris išvyta iš Lietuvos 1912

SIUNTINIAI APDRAUSTI

Punios kaine ir jo papėdėje

Vardas ir pavardė

VILNOMS' meOmsos Jos^ artimesums

41-4* ?4tk 8trwt

įvairias daržoves. Dzūkų kraš
totyros draugijų vadovybė pasta

tus savaitėje, Jamakoje. Atlygi
nimas geraą. Skambinti vaka
rais nuo 6 vaL Telef. AX 1-31 
66.

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 Mc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robtnwood Road 

pran. Edy. llelninkas 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vaL pj>-

ADV0KATAS 

37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.

laikrodžiai 
9408 Jamaica Avė. 

Woodhaven 21, N. Y.
VI 7-2573 f

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 800 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS

tus šlaitus, plukdo tyrų vaa^e- 
ui, platyn-iNemimėlin, yra ten 
aukštas kalnas, visų kalnų aufcš-

1883 MADIŽ^M IrrttEET 

BROOKLYN 27, N. Y.

Atrbmmkos, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221 

' Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Siuskite į Lietuvą ir SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

. • HOward 7-4178 4
težtadieniais nuo 3:30 - 4^00 v. p-p.

liam pastatyti. Kreiptis John 
Batus, 1 St R. Nr. 131 Juppi- 
ter Heights Florida.

CHICAGO, ILL. - 
SOPHZE BARČUS — Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOP A — 
Oak Park, HL AM 1490 Me.; FM 
102.7 megac. kaadten 10-11 vaL n; 

S iešL-sekm. 8:30-9:30 vaL r.; Ltetn-

DĖMESIO FLORIDOJE 
GYVENANTIEM

Laiveliam statyti turiu daug 
medžiagos ir gyvenu prie van
dens. Norėčiau rasti 2-3 vyrus, 
kurie norėtų ir galėtų laivelius ■ TX> • - Y .

v

Lapkričio 26-29— Dali. A. Tamo
šaitienės Iftfkhų paroda ApreiA- 
kimo parapijas salėje; rengia L.

Dantų Gydytoj* draugija.
o

Numatomus parengimus pranešti
S. DZIKUI, 39-17 97th SL, Wood- 
haven, NLY.— tel VI 7-5113.

į . ia-.i _ _______ _ ...... —

nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.

- semti vandens, ^ešas jais ne- s^rt, 8
galėdavo pasinaudoti. E žymes- >-.^7 w,' i 
nių tekių piliakalnių Nemuno S i
krante ^mėtini Liškiavos, Mer- ataeais, Itar
kinės ir Punios. guli tos pffies pamatuose

ALDONAI RYGSUENEt su šeima ir ONAI TERCUO- 
NIENEI, mylimam tėveliui ir vyrui /

i- AfA
į OR. V. TERCUONUI

1 ataus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Stamfonįo Moterą RatetM

DAINAVOS SALĖS ŽYMIEJI PILIAKALNIAI
Apie žiląją Dzūkijos praeitį JONAS MIŠKINIS

byloja ne tik buvusios senovės - 
sodybos ir akmens, žalvario bei 
kitokie ratiniai, bet ir piliąkal- 
niai. Vieni supūti labai sesta, 

Garsi visam pasauly buvo 
Menkinės pffis;" tokia pat garsi 
buvo bajorų Kirklių giminė, ku
ri iš senųjų takų, taip tėvų tė
vai mena, sėdėjo aukštoje Mer
kinės tvirtovėje. Gerbė tos gi
minės vyrus ne tik taonės, kurkiti — vėliau. Svarbiausias jų 

uždavinys buvo gintis nuo prie
šų. Senesniųjų laikų piliakal
niai nedideli ir vietos žmonių 
mažai težinomi.

Vėlesnių laikų piliakalniai 
Žymiai didesni. Jų šlaitai, nu
kasti stačiai o aplinkui yra už
silikę pylimo ir. griovio žymių. 
Tokie piliakalniai stūkso aukš
tose vietovėse, arti upių bei 
ežerų.

< Nemuno krantu grandinė
Dzūkijoje, abipus Nemuno,

rašus vedantieji urvai Prie pi
lies randama senoviškų pinigų, 
ginklų, molinių šukių ir kito
kių istorinių liekanų. -'

■? Merkinė* tvirtovė
Merkinės pili skalna riogso dina dar Margio kainu. Nuo jo -d 

prie trijų upių: Nęmunos, Mer- viršukainio matom nuostabiai i 
kio ir Štangio. Stangin iqyJi% garins ' Nemuno pakrančių i 
smarkiai tekėdamas, girama fiš vaizdai Nemunas ringuoja

rais. Tolumoje balnoja, lyg dan
gų perėmęs, didžiulis Pinuos ši
las, kuris Lietuvos nepriklauso- J 
mybės metais buvo pavadintas į

Pegdarvo t pdjaKaim X jmi gm- fcgį pakoja įdomių padavimų, ( 
tis, o šftpnesniėjr (moterys- k kurios šufašė vi Krėvė šarvo 
vaikai), Vysdavo < girių tanku- ^D^navos šalies senų žmonių 
mynus. padavimuose”. Tarp kifto jis

Merkinės piliakalnį taip vaiz
duoja:

— Ten, kur sraunus Merkys, rė atamtamų žygių ir tarta

Nijolė' Valaitienė paruošia 
vestuvėm gėles iš sezonmių ge

siauri, vingiuoti, akmenim grįš- pilis, garsi Merkinė, visą pilių



BpBdys še. Petro parapijos cho
ras ir Onos Ivaškienės tautinių

rašytas dr. Juozo Girniaus ir 
gavęs ‘Aidų’ žurnalo premiją,

karienę spalio 4, sekmadienį, _. Stepea Ir* Valentina Minkai 
praneša, kad jų vadovaujamo

SKALBIMO MAUNU 
(Washlng Machines) 

ir 
ŠALDYTUVŲ 
(Refrigerator) 

mechanikas, sąžiningai <r ge
rai atlieka darbus.

JONAS BLAŽEVKmS
87-83 97Mi Street 
Woodhaven, N. Y. 
Skambinti vakarais

VI 7-3195

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
■ministracijoje. Kaina 5.50 doL 
Išleido ‘Į Laisvę Fondas’ Chica
goje.
' Lionė Juodytė yra pakviesta 
pasikafcėti A.B.C. radijo stoties 
FM. Bus taip pat jos įdainuo
ti lietuviškos plekštelės prog
ramoj^ “Music from around 
the Worid’ \ Programa bus 
transliuojama spalio 5 tarp 7-8 
vaL

LAK futbolo sezono pradžios 
vakaras, bus rugsėjo 26 d. LAK 
salėje.

Dr. Alfonsas Seiplsukis-Ty- 
ruotts, per dešimtį metų gyve
nęs New Yorke, rugsėjo pra-

liauskienę ir kitas nares. Mi
šios bus 10 vaL ryte.' Į pamal- . 
das ir vakarienę kviečiamas 
taip pat viešnios bei svečiai.

bar jo adresas yra 3256 So. 
Union Avė., Chicago 16, Hi.

kūrinių paroda rengiama estų 
namuose, 243 E 34 Št. N.Y.C., 
rugsėjo 25, 26 ir 27 dienomis. 
Atidarą nuo 1*1 Rh 9 v.v., penk
tadienio vakare nuo 8 iki ii v. 
v. Parodą rengia Estų Mena ir 
Mokslo Draugija. '*

Operetės choro repeticija bus 
rugsėjo 25, penktadienį, 8 v.v. 
Bručo svetainėje Woodhavene. 
Laukiami ir nauji dainininkai.

.LIETUVIŲ jungtinis choras dainuoja New Yorko valstybės paviljone rugsėjo 20. Diriguoja muz. Mykolas 
Cibas. Nuotr. R. Kisieliaus.

sėjo 27 d., 12 vai dieną Ap
reiškimo parapijas salėje, šalia 
organizacinių reikalų bus svars
toma, kaip lietuviai sėkmingiau 
galėtų dalyvauti šv. Mišių auko
je lietuvių kalba. Tuo klausi
mu kalbės klebonas kun. N. 

‘Pakalnis ir kun. Stasys Raila. 
Po susirinkimo bus arbatėlė. 
Ypatingai kviečiami ateiti nau
ji sendraugiai, kurie paskuti
niu laiku atsikėlė N. Y. ir N.J. 
apylinkėn, ar kurie jau išaugo 
iš studentų. Visi kviečiami, - lau
kiami. ASS Valdyba

Tel. EVergreen 7-4335

SlffHBi ABOMtSKB
' (ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsanmotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

j"' .Piliečių Draugijos salėje. Nau- 
: * josios Anglijos lietuvių radijo 
I programa, žinoma S. ir V. Min- 
L kų vardu, veikia jau 31 metus.

Naujosios Anglijos moterų 
konferencija rugsėjo 27, sek
madienį, prasidės 11:30 v. mi- 
škmi šv. Petro bažnyčioje. Po
sėdžių pradžia 6 vai. parapijos 

' sagėje. Vakare - 6 vai. meninė 
. programa ir, Kristijono Done- 
. ūaičio vnmėjknas. Konferenciją 
. šaukia Lietuvių Katalikių Mo- 

’ terų. Sąjunga;,, vadovauja Kuni
gunda Keblinskienė iš Brockto- 
no. Paskaitom ir diskusijom pa
rinktą tema: “Jaunoji lietuvė ir 
LRK Moterų Sąjunga”. Kalbės 
U. Daukantienė, V. Kulbokie- 
kienė, R. Molienė, D. Ivaškie- 
nė ir E. Vasyliūnienė.

Kultūros klubo susirinkime 
rugsėjo 26, šeštadienį, 7:30 v. 
v. tarptautinio instituto patal
pose bus rodomas filmas “Vel
nio bala” pagal J. Jankaus no
velę. Filmą rodys Romas Šle
žas, kuris Bostono universitete 
studijuoja filmų meną, šiemet 

klubo pirmininku yra inž. Z. 
Gavelis.

Sol. Jonas Vaznelis iš Chica
gos gruodžio 4 pradės šių me
tų Baltų Draugijos koncertų se
riją Jordano salėje.

STagg 2-5043

Matthew P. Balas
FUNERAL HOME 

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

Lfcensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N. Y.LIETUVIAI NEW YORKO VALSTYBES PAVILJONE
viais, susidarė įspūdis, kad kai 
kurie nebuvo patenkinti. Vie
nas prasitarė: “Jei didžioji lie
tuvių diena mus iJgarsino ir tai 
patraukė kai kuriuos korespon
dentus šiandien, tai jie gaflėjo

(atkeltaiš 1 psl.)
Yorko lietuvių vyčių šokėjai. 
Kanklėmis skambino būrelis 
jaunų mergaičių, vad. T. Dzi- 
kienės.

Meninę programą tvarkė mu
zikas A. Visminas, chorui diri
gavo jis pats, muz. M. Liubers- 
kis ir muz. M. Cibas, akom
panavo A. Mrozinskas. Tau
tiniam šokiam vadovavo Jadvy
ga Matulaitienė, grojo Vyt St- 
rolia. Pranešinėjo Elena Matu-

SoL Lionė rugsėjo 26, šešta
dienį, išvyksta į New Britain, 
Conb., kur dainuos Atlanto 
skautų vadovybės rengiamam 
koncerte. Koncerto pradžia 7.30 
vaL vak. lietuvių klube.

L.S.T. Korpl Neo-Lithuenia 
metinė šventė įvyks lapkričio 
7 Travelers Hotel, 9400 Ditmar 
Bivd. (prie La Guardia Akport). _ ___
Šventė pradedama iškilminga iionytė* Visai Tado-
sueiga 6 vaL vak. Pompeii Rm. 
Vaišės ir šokiai — 8 vai vak 
Terrace Bail Room. Pakvieti
mai gaunami pas korporantus 
ir valdyboje. Skambinti telefo
nu: MI 2-0656.

vavo lietuvių komiteto pirmi
ninkas prof. Jokūbas Stukas, 
kuris pabaigoje dėkojo progra
mos išpUdytojam ir dalyviam.

Lietuvai atstovavo konsulas

Lietuvos vyčiy senjorų 41 
‘kuopos Brooklyne susirinkimas

" < *
'į>- tuvių dienos pasaulinėje paro

doje. Iš buvusio Chicagoje 
vyčių seimo pranešimo, kurį pa
darė. pirmininkas A. Mažeika, 
sužinota, kad Brooklyno vyčių 
įneštoji rezoliucija, kurioje bu
vo pareikšta susirūpinimas, kad 
seserų kazūnieriečių aukštesnio- 
je mokykloje Chicagoje nebu
vo leista lietuvaitėm studen
tėm mokslo užbaigimo metu su
giedoti “Marija Marija”, nebu
vo priimta svarstyti todėl, kad 
Chicagos kunigai paaiškino, kad 
mokykla esanti jau nebe lietu
vių, bet grynai diecezinė ir kad 
lietuvaitės studentės, savo skai
čiumi sudarydamos nedidelių 
mažumą, negali reikalauti spe
cialių privilegijų. Susirinkime 
visi vyčiai buvo paraginti rug
sėjo 20 dalyvauti New Yorko 
lietuvių dienoje. Surinkta 13-

prie lietuvgko kryžiaus. Buvo

APREI6KIMO parapijoe mdaNo, kuriM MvanoriMud Mrta Vatikane pa
viljone. Ii k. į d. Mrs. Jean Kaskey, Mrs. Casfcnira Genevfch, Mrs. Olga 
Aremlekie, Mrs. Helen Jaeger, Mra. Anne Regerv.

Paremkite Neto Yorko sportininkių!

Lietuviu Atletę Klubo
Futbolo sezono pradžios

VAKARAS
1964 rugsėjo 26

LAK SALĖJE
ŠOKIAI IR VAIŠES 

šokiams groja A. Starolio kapela 
Pradžia 6 v.v.

Kaina $2.50 • studentams ir sportininkams $1.50 
LAK futbolininkai pereita seaong ttkovoje dvi pergales: laimėjo 
Kniekerbocker taurę ir. tapo B. A. L futbolo meisteįia.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Vytautas Stašinskas. Jis per
skaitė šen. Keėneth B. Keating 
telegramą, kurioje pareikšta: 
“Mano karščiausias noras, kad 
lietuvių tauta atgautų savo lais
vę”. N«w York Times rugsėjo
21 numeryje pastebėjo, kad Imti ir apvilti; ir nevertėjo' 
"Lietuvos laisvės dvasia skais- ano pirmojo įspūdžio stelbti 
čiai švytėjo pasaulinėje parodo- kukliu pasirodymu”. Bet reikia 
je, kai Amerikos lietuviai de
monstravo savo karštus jaus-

liau palankiais žodžiais aprašė 
programą ir suminėjo, kad bu
vo sugiedotas “Himnas už Tė
vynę”. Tie žodžiai parašyti lie
tuviškai.

■Lietuvius sveikino New Yor
ko valstybės paviljono direkto
rius WiHiam J. Drohan, po pro
gramos pasikvietęs lietuvių ko
mitetą kokteiliui paviljono res
torane. Pagyrė/ kSM iš visų tau
tinių grupių lietimai pasirodė 
geriausiai, ir pakvietė atlikti 
programą taip pat kitais me
tais.

Besikalbant su pačiais lietu-

pripažinti, kad ir čia Lietuvai 
propagandos padaryta. Propa
ganda amerikiečių tarpe dau
giausia rūpinosi P. Wytenus ir 
'A. Sniečkus.

Prieš lietuvių programą New 
Yorko valstybės paviljone bu
vo iškilmės prie kryžiaus. Lietu
vos vyčių 41 kuopa nupirko ir 
padėjo vainiką. I&iknėse daly
vavo Dariaus ir Girėno k* Mas- 
petho lietuvių veteranų postai.

<s).

Maspetho apylinkėj> ieškoma 
moteris prie ligonės. Darbo lai
kas: 5 dienas savaitėje nuo 
8:30 ryto iki 5:30 vaL popiet. 
Dėl sąlygų skambinti vakarais 
po 6 vai. HA 9-6124.

Elono^^tas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
Bėrus pirkti, b) sudaro planus 
jmmeinicm žmonėm sistemati- 
tda! taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams. santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.* 
109 Warwick SL, B’klyn, N. Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-6484

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORO AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(pne Foreat Parlnray Stulos) 

WOODHAVEN. N. V
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrgjnia 7-4499

THEODORE VOUNNIN,
INC.

E JOSERH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condttfon

GRamercy 5-1437

aiškis, dvasios vadas, kuris 
šiuo metu atostogauja Europo- 

. je. Pereitų metų valdyba per
rinkta ir šiem metam. Kitas

(Kor.)

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. BA 9-1181

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir telsėmuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

menlms dykai. Aptarnauto Cam
bridge ir Bostono kotonijaa te-

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius

74 PROVIDENCE 8T. -------- --  VvOiCCmlCsp 
PL 4-6757--------------------PL 4-1165

DARBININKO KONCERTAS
Šv. Tomo parapijos salėje
Voodhavene, LL, N.Y.

Pradžia 4 vai. popiet

KONCERTU PRADEDAMA D AR DIN IN KO 50 METŲ SUKAKTIS


