KODĖL NETRAUKTA ŠNIPŲ BYLA?
Bylą sieja su diplomatų krata Sovietuose ir su gandais
apie Sovietų - Kinų galimą karą
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Amerika imasi vertinti Sovietų Sąjungos permainas
Amerikos viešoje opinijoje
permainos Sovietuose
b uvo
staigmena. Tik dabar imasi ver
tinti naują susidariusią padėtį
bei jos artimiausias galimybes.

Pirmuoju Sovietų naujų val
dovų rūpesčiu laiko pastangas
sustiprinti
nybę.

komunistinę

vie

Visi sutinka, kad Chruščio
vo nušalinimas sukrėtė komu
nizmo prestižą namie ir užsie
niuose. Komunistų partijos ne
tik laisvuose kraštuose, bet ir
satelituose ėmė reikalauti iš
Maskvos daugiau paaiškinimų.
Italijos, Prancūzijos komunis-

Nesikeisianti koegzistencija su Vakarais, iki bus atstatyta komunistine vienybe.
spėliojimai apie pačios sistemos bankrotą
Dėl vidaus ūkines padėties
!

tų partijos siunčia delegacijas
į Maskvą informacijos. Lenki
jos partijos bosas Gomulka ir
min. pirm. Cyrankiewicz spalio
25 susitiko su naujais Mask
vos vadais Brežnevu ir Kosygi
nu. Balstogės miškuose. Mask
va esanti čia laimėjusi Gomulkos pritarimą.
Izvestija paskelbė, kad visos
komunistų partijos esančios ly
gios ir nepriklausomos. Tokis

Brežnevas ir Kosyginas, nauji Sovietų valdovai, pirmu uždaviniu laiko ko
munistinę vienybę.
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Jungtines Tautos ir skolos

lygybės paskelbimas tikisi atstatysiąs komunistų tarpe vienybę. Būdinga, kad
apie Kinijos komunistus šiuo
tarpu visai nekalba.

Teigiama, kad Maskva siūlys
kom. Kinijai ūkinę pagalbą.
Politikos su Vakarais nelau
kiama keičiantis.

Tokią išvadą priėjo valsty
bės sekr. Rusk ir Anglijos nūn.
Walker bendroje konferencijo
je spalio 26. Koegzistencijos
politika, jų manymu, atitinka
ir dabar Sovietų politinius in
teresus.

- -------- -

________ 1

.

"V

___________________ ._________________________

—

i
•Priminė Lenino žodžius, kada
prieš 48 metus jis atvyko į Le
ningradą ir pareiškė, kad revo
liuciją įvykdys trys reikalau
jantieji žodžiai: žamir, duonos,
taikos. Ilgas fcūkas įrodęs, kad
nei žemės, nei duonos nei tai
kos komunizmas neatnešęs. Ir

ateity neatnešiąs, sako laikraš
tininkas. Dėl to Brežnevo bei
Kosygino likimas būsiąs toks
pat kaip Chruščiovo, kol siste
ma nebus pakeista.
Vyriausybėje vyrauja nusis
tatymas — palaukti, iki nauja
padėtis galutinai išaiškės.

Nurtehinn, kada valstybės
vyriausioje gynėjo pareigose
esąs Nicolas de B. Katzenbach
įsakė nutraukti sovietų šnipų
Aleksandro Sokolovo, pasivadi
nusio Robert K. Baltsch, ir jo
bendrininkės Jay Ann Garber
Baltsch bylą. Buvo aiškinama,
kad teisingumo departamentas
nenorėjo išduoti savo liudi
ninkų — saugumo pareigūnų,
seklių.
Žinomieji korespondent a i
Robert S. Allen ir Paul Scott
iš Washingtono paskelbė kito
kį užkulisį. Esą iniciatyva nu
traukti bylą išėjusi ne iš teisin
gumo departamento, bet iš val
stybės departamento. Nutrauk-

ti rekomendavęs valstybės sekretoriaus pavaduotojo padėjėjas Llewellyn Thompson. Jis lai
komas specialistu sovietiniam
reikalam. Jo rekomendacijai pri
taręs ir pats valstybės sekreto
rius Rusk. Ir tai buvę, tą pat

AMERIKA IR ANGLIJA: kas anglam
nepriimtina Amerikos politikoje

Anglijos naujos vyriausybės gruodyje. Pasitarimuose su val
užsienių reikalų min. Gordon stybės sekr. Rusk išryškėjo
Walker spalio 25 atvyko porai naujos vyriausybės šie sieki
—Ar bus posūkis Sovietę vi dienų į WaShįngtoną. Jis nori mai:
1. pakeisti Nato taip, kad jo
paruošti Anglijos min. pirm,
daus politikoje?
Spaudoje atsakymai net sun susitikimą su Amerikos prezi vadovybė dalyvautų atominių
kiai įtikimi. U.S. News and W. dentu . lapkričio pabaigoje ar ginklų kontrolėje; 2. pakeisti
Kennedy ir Macmillano sutar
Report mano, kad Kosyginas
tį taip, kad Anglija atsisakytų
vairuosiąs Sovietų ūkinę politi
dalyvavimo povandeninių
ką kapitalizmo linkine, pirmiau
JAV ir Cambodia nuo
laivų, Nato žinioje esančių, ben
sia į kapitalistinio įmonių va
dovavimo techniką, kurią per
Cambodia spalio 26 paskel drose mišriose įgulose; 3. Ang
šąs sovietų ekonomistas pro- bė nutraukiariti diplomatinius lija nelinkus dėtis į Europos
fes. Libermanas. John Cham- santykius su Amerika ir su P. ūkinę bendruomenę.
Tai klausimai, kuriais darbieberlain (Journal American) ei Vietnamu. Atšaukė nadonaličių
vyriausybė skirias nuo Ana taip toli, kad sako, jog pa
čioje Rusijoje komunizmo ūki- no, kad Amerika ir Vietnamas merikos politikos. Amerika yra
' vis labiau spaudžiama savo atopasirašo jos mirties liudijimą.

atidė pasiryžus reikalauti, kad būtų
ta į gruodžio 1 dėl Amerikos atimtas balsas nesumokėjusiem.
rinkimų ir valdžios pasikeitimo Chruščiovas nesirengė mokėti.
Sovietuose. Vėl kils Kinijos pri Nėra jokio ženklo, kad nauja
ėmimo klausimas. Amerika te Sovietų valdžią tą nusistatymą
bėra prieš. Kils ir nesumokėtų būtų pakeitus. Gen. sek. ieško
mokesčių klausimas, kuris lie vis išeities. Dėl to ir sesiją del
čia labiausiai Sovietus. Ji ne- sia.
sumokėjo 53 milijonų. Amerika

jos ir Kinijos. Pareigūnai turė

Harold Wilson, naujasis Anglijos
ministeris pirmininkas

JOHNSONO
programa ir kritika

Vietnamo nauja
valstybes galva

Vietname spalio 25 tautinė
taryba paskyrė valstybės galva
General Motors Corp. fabri Phan Khac Sun. 63 metų civi
kuose streikas pasibaigė spalio linį asmenį, buvusį karaliaus
25, trukęs visą mėnesį. Bet 28 paskui prez. Diemo vyriausybės
fabrikai darbo dar nepradė narį. Bet jis rengė perversmą
jo iki vietinio pobūdžio dery prieš Diemą ir pateko į kalėji
bos dar nebaigtos. Korporaci mą. Naujas valstybės galva pa
jos apskaitymu, pagal naują su skirs min. pirmininką, jau civi
tartį priedai darbininkam bus linį asmenį. Gen. Khanh pasi
po 60 cn. valandai. Pernai at liks kariuomenės galva.
lyginimo su visais priedais gau
davo 3.95 dol. valandai.
Streikavo 300.000. Dėl strei
ko gamyba sumažėjo 400.0 0 0
mašinų 1965 metam už 800 mil.
dol. Streiko dienai darbininkai
negavo po 8 mil. dol. Unijom
streikos laikas atsiėjo 40 mil.
kompensacijom ir kt.

— Detroite spaudos darbi
ninkų 3.000 dar tebestreikuoja. Pradėjo prieš 3 mėnesius.
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Phan Khac Sun, naujas Viet
namo galva

— Michail Suslov sergąs džio

Cambodia princas Sihanouk
Cambodia pateko Kinijos įtakon

PRIEŠ RINKIMUS: respublikonai paskelbė laisvės savaitę
Respublikonai paskelbė tau
tų laisvės savaitę spalio 25-31.
Specialius atsišaukimus išleido
tai savaitei Nev Yoifco, Michigano, Oregono, Arizonos, Maho, Utah, Wyomingo guberna
toriai, 48 miestu majorai dvi— GoMwafu» spalio 26 bu
vo entuziastingai priimtas New
Yorke. Pasisakė prieš mokinių
gabenimą į svetimą rajoną, bei
prieš valdžios suėmimą į fede
ralinės
vyriausybės rankas,
prieš Goldwaterio minčių iš
kraipymą demokratą propagan
doje. Skelbė, kad už jį nebal
suosią fašistai, naciai, nes jo
senelis buvęs Lenkijos žydas,
nebalsuosią komunistai ir kai
rieji socialistai iš Americans
for Democratic Action. Ovacijas jam kėlė 20,000 dalyvių.

va ir inkstų uždegimu. Dėl sa
vo ligos jis atsisakęs būti parti
Keatingo^^n^sedy kovon
jos prieky, nors daugiausia pa
dėjo Chruščiovui nuversti. Kai įsikišo padoria kampanijos ko
kas spėja, kad tai politinė liga. mitetas, įspėdamas Kennedy,
— Amerikos diplomatę tar
pe spėjama, kad santykiai tarp

ir Kosyginui kon
kurento* Ml ligos?

Kubos ir Maskvos šaltesni. Pre
zidentas Dortikos nieko iš Mas
kvos nepelnęs. Kuboje tebėra
4000 sovietų karių ir 1,000 ins
truktorių.

Teisingumo
departamentas
paskelbė, kad byla nutraukia
ma “valstybės saugumo intere
sam”. Iš tikrųjų tai reiškia,
kad sovietinių reikalų specialis
tas baiminosi santykių įtampos
su Sovietais. Tą baimę jam va
rė dar labiau atstovas Roy
Kohler, siųsdamas raginimus iš
Maskvos, kad valstybės sekre
torius šnipų bylas sustabdytų.
Skundėsi, kad sovietai sustipri
nę atstovybės pareigūnų seki
mą, net paties atstovo Kohlerio. Thompsonas ragino nu
traukti laikinai ne tik šią bylą,
bet ir Amerikos karo attaehe
veiklą Sovietuose, kad būtų iš
vengta incidentų prieš rinki
mus.
Paskutiniam siūlymui prieši
nosi apsaugos departamentas.
Jam buvo svarbu surinkti ži
nias apie padėtį kaip tik KinųSovietų pasieny. Apie tos vie
tos padėtį teturėjo žinias tik
iš vienapusių šaltinių — iš ki
nų bei Sovietų pro Maskvą ir
Varšuvą. Tiesioginis šaltinis te
galėjo karo atstovų kelionės.
Kodėl taip rūpėjo stebėti Ru
sijos-Kinijos pasienį? Abudu
korespondentai aiškina, kad
pavestapątpkrinti : N.

Jungtiniu Tautę sesija

Streikai:
automobiliy baigtas

dieną, kada Sovietę saugumas
padarė kratą Amerikos bei An
glijos karo attaehe kambariuo
se Chabarovske ir konfiskevo
šnipinėjimo medžiagą.

•kad jis sąmoningai iškreipęs
Keatingo pareiškimus dėl ato
minės sutarties.
— Rinkimą propaganda šie
met atsieisianti 200 mil Tai
būsią 25 milijonai daugiau nei
1960.

dešimtyje valstybių. Ta proga
šen. Bany Gokhvateris spalio
25 atsiuntė respublikonų tauti
nio komiteto pirmininkui V.
Abraičiui telegramą, kurioje pa
kartoja savo pasiryžimą vykdy
ti respublikonų platformos pa
žadą apie pavergtų tautų išlais
vinimą. “Kaip prezidentas aš
žiūrėčiau, kad Lietuvos neprik-

klausimas būtę iškelta Jungt.
Tautos*. Aš bjauriuosi moder
nišku Sovietų Rusijos genoci
du, vykdomu Lietuvoj ir kituo

— Prez. Johnsonas spalio 25
mėgino nukariauti Floridą. Miamie mieste prezidentas polici-..
ninko buvo pastumtas ir vos
nepartrenktas — matyt, nebu
vo tinkamos tvarkos. Kur pre
zidentas kalbėjo, skelbė, kad
“nauja revoliucija”, nes moky
tis bus sudarytos galimybės vi
siem, kurie tik mokslo norės.

jo stebėti, ar yra karinis judė
jimas pasieny, ar daromi su
stiprinimai. Reikėjo išaiškinti,
ar gandai rodė tikrą konfliktą
tarp dviejų komunistinių milži
nų ar tai tebuvo spąstai Ame
rikai išprovokuoti.
Korespondentai tvirtina, kad
tokin konfliktų kaip Chabarovske buvę per paskutinius metus
apie 40 — apie pusė jų Kini
jos Rusijos pasieny. Bet jie ne
prasiveržė viešumon. Valstybės
sekretorius Rusk, Baltųjų Rū
mų apsaugos reikalam pareigū
nas McGeorge Bundy bei kiti
tokių konfliktų kaip Chabarovsko incidentą viešumai duoti in
formacijų kuo mažiau.

— Johnsonas spalio 26 Columbijoje skelbė, kad jei lai
mės Goldwateris, tai jis pakeis Amerikos Žydų Kongrese kalti
Amerikos “gyvenimo stilių”: su no “ekstremistus”, kad jie ke-.
kliudys švietimą, sunaikins so sinasi į pusiausvyrą tarp teis
cialinį draudimą; kaltino taip mo, prezidento ir kongreso. Tai
pat Goldwaterį, kad jis skelbia esąs pasikėsinimas prieš kons
tituciją.
neapykantą.

se Baltijos kraštuose, ir iš vi
sų jėgų stengčiausi ir šį klausi
Vatikano susirinkimo bus ir 4 sesija
mą iškelti Jungt. Tautose. Aš
vartočiau kiekvieną
taikingą
— Oss. Romano paskelbė,
— Popiežius Paulius numatė
priemonę — ekonominę, diplo
Bažnyčios susirinkimo daryti kad Lenkijos katalikų sąjūdis
matinę moralinę — Lietuvos
dar ir ketvirtą seriją, nes kal Pax, kuris bendradarbiauja su
lauromybši ir a p aisprendhno žmonių laisvei priartinti”.
bos ištyso, ypačiai svarstant komunistais, yra komunistų įBažnyčios veiklą moderniajame rankis katalikam skaldyti ir
Bažnyčiai griauti.
pasauly.

Rinkimų duomenys jau esą aiškūs?

Gallupo institutas spalio 18 labai aštri ir atkakli, tai jau
rado už Johnsoną pasisakan- ne dėl laimėjimo, kaip rinki
kų 64 proc., už Goldwaterį 29, muose tarp Kennedy ir Nixoneapsisprendusių 7. Harris ty- no, bet daugiau tik dėl didesnio
rimai truputį skyrėsi: spalio 12 procento.
rado už Johnsoną 58 proc., už
Goldvvaterį 34 proc. neapsis-

_ — Amerikos stambieji finan
sininkai, anksčiau rėmę respub
likonus rinkimuose, dabar su
skilo. Didžioji dalis perėjo į
Johnsono pusę. Respublikonus
remia daugiausia smulkios au
kos po 16-15 dol.
— Kanada vėl pardavė So
mą.
vietam kviečių ir miltų už 50
Demokratai tikisi Kongrese mil. Pirkinys bus nugabentas į

prendusių 8.
New Yorke pagal Daily News
tyrimus už Jbhnsonią 76, už
Goklwaterį 24.
Visose valstybėse procentas
už
didesnis nei už
Goldwaterį, išskyrus Alaba -

gauti 20 naujų atstovų.
Sudaromas įspūdis, kad jei
kova paskutinėm dienom eina

Sovietus arba į Kubą.
— Lieluvoį* spalio 26 mirė
dailininkas Juozas Mikėnas.

— Jungtinės Valstybės Pacifike Guam saloje pakeitė savo
karinės įgulos bombonešius.
Vietoj B-47 nugabeno B-52, ku
rie gali vienu kuro paėmimu
sukeliauti 5,000 mylių. Sala
2000 mylių nuo kom. Kinijos.
\

spalio 26 kari
nėse pratybose susidūrė
du
Arperikos helikopteriai, žuvo 9
marinai, sužeistų 13.
— Ispanijoj*

— Vietname spalio 24 ko
munistai nušovė Amerikos lėk
tuvą. žuvo 8 amerikiečiai.

— Mrs. OawaW kreipėsi į
teismą, kad jai pripažintų jos
mergautinę pavardę — Prusakova.

. — Amerikos atominiai spe
cialistai pripažįsta, kad Kinijos
atominis pajėgumas buvo per
menkai vertinamas. Dabar tei
gia, kad kinai pakankamą skai
čių bombų 20 kilotonų turėsią
po 3 metų.
—— Prancūzę rašytojas Jean-

Paul Sartre nuo Nobelio premi
jos, kuriai jįx pristatė Švedijos
akademija, atsisakė. Premijos
dydis 53.000 dol.
— Lietuvoj* “Tiesa”
apie
Chruščiovo nuvertimą tekartojo oficialias Tano tttias ir per
sispausdino sMĮmį A "Pravdos", kuris smerkė Chruščiovą,
jo pavardės nemtaėdamas, be
jokių komentarų.

ry'

dfia tiio, kad vieną dieną gali
kūti didelės konvulsijos”. Ta-

ma taikąs buvo Anglijos ir

Tiesa su meile
ryšys. Tokis šūkis yra parink
tas šių metų Amerikos “katali
kų jaunimo savaitei”, kuriai yra
skirtos dienos taip Kristaus
Karaliaus šventės ir Visų Šven
tųjų. ~
‘ ‘Katalikų jaunimo savaitę”
rengia kasmet katalikų jauni
mo organizacijų
federacija
nuo 1951 metų NCWC jaunimo
skyriau iniciatyva ir globa.
Kodėl šių metų
jaunimo
svarstymam ir susimąstymam
parinkti idealai — Tiesa su Mei- te?.
.
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ir “melo dvasia yra antikristi
nės gyvybės versmė”.
Jei gyvenime yra pasėta ir
gausiai sėjama melo, tai ženk
las, kad visuomenėje yra sus
tiprėjusi antikristinė veikla.
Jei melo dvasia Įsigali tarp
tikinčiųjų, tai “ji paverčia juos
ne muitininkais, kurie nedrįsta
pakelti akių Į altorių, bet pariziejais.”
Tai Įspėjimas, kad kovotojas
už tiesą tiesos kardą turi nu
kreipti nebūtinai prieš kituo
se įsigalėjusį melą. Tas pavo
jus ir jam galį būti nuolatinė
grėsmė.

Tiesa yra idealas, kurį la
Su meile eina Tiesa. Ne kiek
biausiai jaunas žmogus supranta ir brangina. Jo prigimtis viena skyrium. Jauna dvasia
linksta Į Tiesą, jkaip augalas į linkus kirsti melą visu tiesos
saulę. Jis protestuoja prieš me kardo aštrumu. Tačiau tiesos
lą, kuris yra tiesos prieštara kardas ne visada gyvenimą pa
ir kuris siekia, tiesą Užtemdyti taiso. Tik tada, kai jis valdonias meilės Įsakymo.
ar net jos vietoje atsistoti.
Meilės Įsakymo žodžiai pap
Vyresnio amžiaus žmogus daros abejingesnis Tiesai, nes jos rasti: mylėk artimą kaip save
skelbimas ir vykdymas reika- patį. Tai reiškia: darysi kitam
lauja apsisprendimo- pastari- taip, kad norėtum, kad tau kigų ir rizikos. Jis linkęs kartais tas darytų. Meilės įsakymo prinet suabejoti tiesos buvimu ir SŪninimas
■ • - . gali
—- sulaikyti ranką
savo abejojimą . reikšti Piloto nuo daugelio smūgių, kurie ne
klausimu: o kas yra tiesa? Gal va tiesas vardu graso padaryti
tai, kas vienam , tiesa; kitam yra skriaudą kitam.
Meilės Įsakymo
prieštara
tiesos prieštara, melas, kas vie
Neapykanta
nam balta, tas kitam juoda. yra neapykanta.
Gal geriau pasirinkti vidurį tarp yra antikristinis įsakymas. Ne
balta ir juoda? Vadinas, pasi apykantos įsakymas taip dažrinkti pilkumą. Pilkuma, arba nai girdimas tarp tų, kurie
vidurys tarp tiesos Jr,mrijoę yra geibia karą Kristai. Bet ųeapyBMa gali įsibrauti ir į krikšpitotiais kebas.
•
Pilkumos tiesa yfa svetima čionies dvasią... ir tada krikšjaunam žmogui, jei jo dvasia čionis gali virsti antikristinės
tebėra jauna. veiklos įrankiu.

kais. Kai visos trys valstybės
išsivadavo iš Rusijos 1919, jos

sidėjo pynė sproginėjimų, atve-

Norint išsisukti iš tų garantijų
imtasi slapto sąmokslo. Rusai
ėmė derėtis iš vienos pusės su
Anglija bei Prancūzija, iš kitos
su Vokietija... Jeigu ištirtate
šio laikotarpio istoriją, rasite,

ravosi, koštai Hoovęrio
nuo
monė dėl Baltijos valstybių at-

dalyto — bolkonizuoti Baltijos
vaistytos. Jis ir padarė paga
liau gerai žinomą susitarimą su
Hitleriu 1939 rugpjūčio mėn.
Jis gavo sau tą koncesiją, jei
tuo vardu tai vadinsite.
Anglai k prancūzai negalėjo
nukonkuruoti Hitlerio dėl tos
paprastos priežasties, kad jie
buvo žmonės, kurie laikėsi po

te tik kai kuriuos istorinius
duomenis, pagal kuriuos reiktų
išeities ieškoti. Pavyzdžiui, Bal
tijos valstybių gyventojai savo

Hooveris: “Aš nežinau;

tai

mimo iš tų trijų valstybių. Tai
ir buvo priežastis, dėl kurios
derybos tarp Stalino ir vakarų
demokratijų nutrūko”.
APIE SUOMIJOS IR BALTUOS
VALSTYBIŲ KELIĄ:
“Jūs rasite, kad tuojau po
šio susitarimo tarp Stalino ir
Hitlerio 1939 rugpiūčio mėn.
Rusai ėmėsi akcijos prieš Bal
tijos valstybes. Jie pirma pa
kvietė į Maskvą atstovus ir pa
reikalavo, kad duotų Rusijai
teisę įsisteigti aerodromus ir
karines bazes šiose trijose vals
tybėse. Žmonės būdami bejė
giai, pagaliau turėjo tai prisiim
ti.
Suomiai, iš kurių
vo to paties,

J
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Vienybės ryžiu virsta Tiesa,
kai ji eina su Meile. Ryšiu tos
vienybės, kurios ir Amerika
kartais pasiilgsta. Ar ne dau
giau jos yra pasiilgę lietuviai—
vienybės tarp politinių grupių,
vienybės tarp jaunos ir seno
sios išeivijos, vienybės
tarp
senosios ir naujosios generaci
jos? Tad kažin ar tas šūkis mes
tas 6 milijonam katalikų jauni
mo. nėra dar labiau pritikęs
šiandien ir mums.

NIKOS KAZANTZAKIS

Šv. Pranciškaus mirtis
Vertė DOMAS JASAITIS

(8)
Staiga biaurus veidas dingo.
Vyskupas nepaprastai susi Visi pamatė jauną gražų ka
jaudino. Jis pasilenkė, pakėlė ralaitį ... Minia, broli Leonai,
savo priešininką, apkabino ir yra visiškai tokia, kaip anas
užkeiktas princas.”
išbučiavo.
Tačiau tas žygis jį nukama
“Mano padėtis įpareigoja bū
ti mane nuolankų, gerą ir taikin vo. Jis sutelkė trumpam laikui
gą”. jis pasakė. “Bet, deja, ma visas jėgas ir Įvykdė stebuklą.
no būdas staigus ir prieštaras, Bet, tik spėjęs grįžti į savo
aš prašau man atleisti”.
kambarį, griūvo į lovą ir nete
ko sąmonės. Aš pašaukiau de
Minia suklaupusi
garbino
kaną. Jis atnešė rožių acto. At
Dievą. Tuoj _^ūsi puolė prie
ėjo ir vyskupas.
Pranciškaus ir bučiavo taikinto
“Aš pakviesiu gydytoją, ku
jo rankas ir kojas.
ris globos tave, Pranciškau,
Mums sugrįžus į vidų, Pran
mano sūnau. Tu esi mano na
ciškus spinduliavo, buvo lai
muose, ir aš esu atsakingas už
mingas. Pakilę jausmai užsteltave”.
bė jo kančias ir jis ėjo be
Bet Pranciškus pakratė gal
skausmo.
vą: Jis atsisakė.
“Ar tu, broli Leonai, žinai
pasaką apie karalaitį ir raga
“Tu turi gerbti gyvybę, broną? Labai seniai gyveno gra li Pranciškau”,
užsispyrusiai
žus karalaitis. >Pikta ragana jį kalbėjo vyskupas. “Ne tik kitų
užkeikė: jį pavertė baisia žvė žmonių ir sliekų gyvybę, bet
rim, kuri ėdė žmones. Liaudis ir savo. Gyvybė yra Dievo al
jo nekentė. Apsiginklavę vyrai savimas: netari teisės jos užjį vydavos, norėdami nužudy gęsinti. Vardan švento paklus
ti. Tuo tarpu jis darėsi vis žiau numo, sutiki”.
resnis. Vieną kartą geraširdė
Pranciškus sukryžiavo savo
mergaitė pabučiavo jo lūpas. rankas ir tylėjo. Atėjo gydyto-

jie

darė

gą Baltijos vatatybip gyventoju
iikekRnimą į Sibiro vietoves,
ne Į vergų stovyklas, bet Į so
dybas, o rusę keldinimą į Bal
tijos valstybes, kad galutinai
šiuos kraštus surusintų,
Jie
stengiasi sunaikinti rasines žymes, 'kurios tebėra tarp šių
žmonių gyvos”.

susitarimai su Rusija yra dau
giau nei laikinės vertės...
Turite atsiminti, kad laiko
tarpy tarp pirmo ir antro pa
saulinių karų rusam buvo nau
dinga rodytis taikingame fron
te. Per tą laiką jie padarė 36
įvairias nepuolimo sutartis ar

čmu

kiekviena B tę sutarčių

dieni, kai sudaro sutartį su Hit-

Dėl Salomėjos prabilo ir Lietuvoje
TUppfe įš.ip.- spalio 18 Antanas Venclova informavo apie J.
Griniaus rašinį Aiduose ir M.
Krupavičiaus rašinius. Drauge
dėl Salomėjos Nėries. A. Venc
lova anuos raštus įvertino kaip
naują ‘ ‘taktiką’ ’ dėl Nėries:
“bent mirusią jie mėgina jąvėl “nusavinti” ”.
Venclova, norėdamas “nuo
savybę” apginti, cituoja S. Ne
ries laiško ištrauką .prieš 'ku
nigus (bet laiškas rašytas 1936,
taigi prieš visą patirtį su komu
nizmu ir sovietais). Cituoja kitą
laišką, rašytą beveik prieš mir
tį J .Paleckiui, kuriame sa
kosi nesilaikanti jau kojų, bet
“aš visada su jumis visais”.

naujus

kraštus ir ėmėsi juos sovietinti.
Nuo čia istorija jums žinoma”.
DEL TO LIETUVOS
SKLYPELIO:
pastebėjo,

kojo apie Stalino derybas, pa-

— žemėlapis su Stalino ir Rib-

rygos m

jas ramus geltligiškas senyvas
žmogus su žaliuojančiomis aki
mis. Jis nurengė ligonį, vartė
nuo vieno šono ant kito, ati
džiai ištyrė jo širdį.
“Dievui pagelbstint jis gali
pagerėti”, tarė gydytojas.
Pranciškus pajudino galvą
ir paklausė:
“O be Dievo pagalbos?”
“Mano nuomonė, jūs gyven
site iki rudens, tėvai Pranciš
kau. O vėliau, jūsų ateitis yra
Dievo rankose”.
Pranciškus tylėjo kelias aki
mirkas. Paskui pakėlė rankas į
dangų:
“Tuo atveju, aš būsiu pasi
ruošęs pasitikti tave, sese Mir
tie, su pirmais rudens lietumis”.

kad jis pridėtų antspaudą, kry
žių. Jis paėmė, apžiūrėjo ir pa
purtė gaivą.
“O Viešpatie, aš turiu dar
daug ką pasakyti”, jis sužnibždėjo, “dar daug už ką Tave šlo
vinti. 'Bet Tu pažįsti mano šir
dį ir strėnas. Todėl būki pašlo
vintas už visą”.
Paėmęs plunksną jis prirašė:
Būki Tu paporintas, mano Vie
špatie, už visą”, ir nubraižė
didelį kryžių lapo apačioje.
“Baigta”, jis sušuko. “Aš dė
koja Viešpačiui, kad jis davė
pakankamai Miko... O dabar
mažasis Dievo avinėli, pasiųski
vyrą į Panriunkulą pasakyti
broliui Paririkui, kad jis atvyk
tų su kanklėmis. Aš artėju prie
Dievo ir aš pavargęs. Man yra
tik vienintelis noras — tai gie
doti”.
Pavakare atvyko Padrikas
su kanklėmis. Pranciškus sutitiko jį išskėstomis rankomis.

Atsisukęs į mane, su šypse
na jis tarė.
“Ar nėra teisinga, broli Leo
nai, kad mes turime būti dė
kingi Dievui už sesę Mirtį? Tu
pritari, ar ne? Todėl paimki sa
vo plunksną gal tai bus pasku
tinis kartas, mono keviogiansias drauge, ir rašyk:
Būk Ttt pašlovintas, mano
Viešpatie už sesę Mirtį, kurios
nė vienas gyvis negali išvengti. Vargšai yra tie, kurie persiskiria su gyvybe mirtinoje nuodėmėje. Palaiminti tie, Viešpatie, kurte vykdo Tavo dešimts
įsakymų. Tie mirties nebijo, jie
myli ją.”
Surašęs visą štoritamą į popierio tapą, padavtaa jį Brarn
dškui,

kokiame pasaulio kataldiz m o
žios tautos vH pakils, kaip jos
padarė 1919. Tai vienintelis
sprendimas,. kurį aš tematau
šiuo momentu, ir tai yra pag
rindinė viltis.”

Savo atmintyje neišlaikiau
smulkmenų iš tų širdį veriančių
istorijų; jų tiek daug, kad tarp
jų vienos negaliu atminti. Bet
tai buvo gausus hudijimas apie
baisų Rusijos režimą. Nuo Hel
sinkio iki Budapešto man dau-

Komiteto narys kongresmanas Machrowicz grįžo prie Hooverio minties, kad latviam, es
tam, lietuviam, lenkam, čecham

Suomijos ir
valstybės mėgino toje padėty-

pozicijose,

Dabar, aš tikiu, negalima to
atimti iš žmonių, negalima to
atimti iš lenkų, iš čechų nei iš
Baltijos tautų.

kad laisvės šiom tautom būtų
atgautos susitarimais su dabar
tiniais Sovietų vadais? Hooveris atsakė:
“Aš turiu reikalų su komu
nistų judėjimu nuo 1918. Są
junginių vyriausybių buvau pa
siųstas informuotis į vakarų
Europos valstybes, kuriose bu
vo 12 komunistinių revoliucijų.
Aš uoliausiai seku taip pat ko
munistinę literatūrą ir komu
nistinių procesų prisitaikymą
prie tarptautinio gyvenimo. Ir
kas skaito Lenino, Stalino, Mo
lotovo direktyvas ir kalbas,

AR GALIMA LAISVĘ IŠGERĖ
TI IŠ SOVIETŲ:

tartimi. Bet tuojau, kai tik ruTiesa — ar ji tikrai yra ir
kas ji? Evangelija mini Kristaus žodžius: Aš esu... Tiesa.
(šv. Jonas 14.61). Evangelija pa
ragino: pažinsite Tiesą, ir Tiesa jus padarys laisvus. Taigi
yra tiesa, ir jos galutinis šaltinis yra Dieviškasis pirmarvaizdis; žmogaus paskirtis — siek
ti tiesos ir ją vykdyti.
Solovjovas, kaip jį aiškina
A. Maceina, dėl to ir sako,
kad tiesos prietarą yra melas

turėjo didelį gajumą visose sa-

repą. Buvau Suomijoj, Lenki
joj. Aš nebuvau Baltijos valsty
bėse. Rusai man to nebūtų lei
dę. Buvau Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje ir kitur. Visur miestuo
se radau pabėgėlių iš Baltijos
valstybių. Daugelis atvyko pas
mane ir pasakojo, kas nutiko,
kai rusai okupavo.

“Sveikinimai Dievo trubadū
rui, sveikinimai teisingos bur
nos žmogui. “Nusitinki nuo pe
ties kankles Štai, išriti tą po
pierių lapą ir giedoki surašytą
giesmę. Taip darys ir tas mažas Dievo liūtukas, ir visos keturtas mūsų kambario sienos ir
almeas, cementas ir paveikslai.
Viri giedosime drauge”.
Ttaoj mūsų vienutėje aidėjo
džtepnringą skardi giesmė,
1 angis buvo atidarai. Saulė
MMesL fivtasa lašėjo ano medžki lapų. San Rafrino varpas

Venclovos straipsny būdinga
komunistinės polemikos “takti
ka”. Vakaruose esančiu! lietu
viui vadinti “tautos išdavikais”
kurie “liaupsino Hitlerį”. “Tak
tika” sena, įprastinė bolševi-

kvietė mišparams. Jo garsai py
Paėmęs kankles, jis skau
lė į orą begalinį malonumą. dančiais pirštais lėtai skambi
Pranciškaus balsas vis garsėjo no, o mes už slopintais balsais
ir garsėjo. Jis pradėjo ploti del vėl garbinome Viešpatį.
nais. Jo subraižytas kūnas var
Prisigiedojęs
Pranciš k u s
gingoje sutanoje šoko
gražino kankles Pacifikui ir už
Durys atsidarė, ir įėjo vysku simerkė Giedojimas jį nuvargi
pas, surūstinęs savo malonaus no Pacifikas artėjo galais pirš
veido išraišką.
ta nrie dura.
“Jei tu nori Kristaus palai
“Nrišešk iš Asyžiaus”, aš pa
mos, Pranciškau, mano sūnau, stigau jam. “Prancšikus gal ir
tai negiedok, žmonės, išgirdę rytoj vdkaiaas tavęs. Jis jau
jūsų balsu? sustoja ir vėl pra įžengė į gnunūi karalystę”.
deda mus kolioti. Jie sako vie
Bet rytojaus dieną Pranciš
nas kitam, kad vyskupas ne
kus buvo risidegęs kitais rūblaivus, kad nugalėjęs merą iš
kėlė pašėlusią puotą”.
‘Prieš mirtį, aš norta parašy
Bet Pranciškus buvo dar pa
ti testgnpntą broliams ir sese
skendęs giesmių malonume.
rims. AŠ norta atskleisti jiems
“Vyskupe, jei mano buvimas risą savo gyvenimą, išpatiptį
jūsų namuose yra apsunkinan nuodėmes, tiri kai kurie iš jų,
tis, aš išeisiu. Aš giedu, nes* ne išgirdę Įtek aš kentėjau, kiek
galiu dabar nieko kito daryti. kovojau, pasidrąsins tęsti ma
Aš artinuosiu prie Dievo. Kaip no žygį. Todėl troli Leonai,
galite norėti, kad nesidžiaug paašbntir savo plttaksną ir ra
čiau jį pasitikdamas?”
šyt”.
“Tu teisus, mano vaikeli”, at
Visą dieną aš klausiaus Pran
sakė vyskupas, * ‘bet tie kiti ciškaus ir rašiaa. Aš buvau gi
neina prie Dievo, ir jie nesu liai sujaudintas. Kartais turė
pranta. Jiems tai yra papiktini jau sustoti ir nubraukti ašaras.
mas. Todėl giedok, bet tylim, Kitais kartais nutildavo Prankad jūsų neįdėtų”. Tai pasa- ciškus: jis rasdavo, kad jo žokęs jis išėjo.
džiai yra persiauri atvaizduoti
‘*Broli Padrikai, pasakė jo išgyvenimus. Ir jis pradėdaPranciškus, abudu mudu tai- vo verkti.
sūs. Vyskupas teisus, ir mes
Pradžioje jis apsakė savo
tortingi Tad gtodoktme tyliais jaunystę. Pripuolęs Mikais, su
halsais r įtopapHrtinlrime nė raudona plunksna skubėlėje,
vieno. Duok man kankles, mo- praleisdavo naktų naktis eidakytojau. Aš irgi noriu skambia- mas su draugais iš pokylio į
ti”.
pokylj. Sustodavo po langų lan-

kam. įftomu, betgi, kad nutyli
apie Salomėją —, ką ji liaup
sino. Tesako, kad ji susiradusi
sau vietą “narsiausių kovotojų
dėl tautų, dėl Lietuvos laisvės
gretose”. Nesykį nepasako, kad
tas- “narsiausias kovotojas dėl
Lietuvos, laisvės”, kurį Salomėja taniausiai liaupsino ir dėl to
iškilo į komunistines viršūrė savo poemą. Nutylėti gal
vertė faktas, kad Stalinas buvo
Chruščiovo iškeiktas kaip sadis
tas, žudikas. Dabar gal jau ir
Venclova išdrįs kitaip rašyti.

— Amerikos katalikų, pro
testantų, žydų, mormonų dvasi
ninkai bendru ratu kreipėsi į
prezidentą Johnsoną, kad FBI
ištirtų pornografijos platinto
jų biznį. Jis duoda apyvartą 1
2 bilijonų doL vertės. Porno
grafijos 75-90 proc. patenka Į
jaunimo rankas.

gais ir giedodavo serenadas sa
vo damoms. Buvo išpuikęs, ver
žėsi į karo žygius, priešų žudy
mą, garbės ieškojimą, kad ga
lėtų šlovingai grįžti į Asyžių,
kaip jaunas pašvęstas riteris.
Vieną naktį staiga išgirdęs Die
vo balsą persigando.
“Viešpats malonėjo mane iš
gelbėti”, jis diktavo, “išgelbėti
mane, nusidėjėlį Pranciškų iš
Asyžiaus, tokiu būdu. Tais lai
kais, kuomet aš
maudžiausi
nuodėmėse, aš nenugalimai bai
siai šlykštėjausi raupsuotojais.
Todėl Viešpats sušuko ir nussriedė mane į jų tarpą, įsakė
juos apkabinti, bučiuoti, nu
rengti, nuvalyti jų žaodas. Ir
kuomet aš ųpsikabinau juos,
bučiavau juos ir valiau jų žaiz
das ***** psssohs
Tai,
kas pirmiau buvo kartu man,
tapo saldu kaip medus. Greitai
aš patikau šį pasatai, palikau
pasaulio tuštybes ir jo visus
turtus, kad atiduočiau tirdį ir
sielą Dievui. Ir Dievas davė
man brokų ir stktaagt man
šventos Brangs Ityą pagalba,
kokias aš turiu nustatyti taisykles, tvarkančias mano ir ki
tų gyvenimą Tie, kurie sutiko
eiti sa asaniari, privaMjo pirmisnrts išskirstyti savo turtas
vargšams. Mes netarėjomt niefco, išritynts rūb% stasęytą iš
virinus ir iš vidaus ir perjuostą virve. Mes vaikėčiąjome ba>
ri
(Bus daugiau)
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nuošė, turėjo tat MMavimo am-. .
sės. Lietuviai norėjo

dėl to, kad ji veikia turtingiaušiame ir dosniausiame Mera-,
linės Vokietijos krašte, Siaur. T~

»

mn^utv_,

Reino VeS&Hjoįe, ir kadugį

ro Stata
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„_m • .m-,-. J-J
—__ - tarpe. Minusas pasirodo tane, spręm m »
ji yra l]įsikūrusi
sikttrusi D Miunsterio kai teikia stoti j universitetą, j
mieste, kuris yra Rygos miesto
Lietuvių gimnazijos abiturien
globėjas. Pagrindines
sumas
tai priimami į kiekvieną uni
latviai gauna iš krašto vyriau
versitetą be jokių papildomų
sybės, miesto savivaldybės ir
egzaminų, o latvių gimnazijos
evangelikų organizacijų.
Iš
vokiečiai stato internatą, kur
Federalinės Vokietijos vyriausy
bės jie negalina daugiau už lie
universiteto nustatytus egzami
tuvius. B adė n Wiuttembergo
nus. Latvių moksleivių šiuo mu kambarin ir dideliu balko
metu yra truputį daugiau negu nu. Tiesa, kad latviai’ spalio
lietuvių (1T2 prieš 99), tačiau mėn. persikelia į naujus vokie
Kongo mm. pirm. Tshombe ir latvių žmonių yra kone dvi
čių pinigais pastatytus namas.
spalio 17 apkaltino Egiptą, Ma gubai daugiau Vokietijoje, o
Tačiau atkreiptina dėmesys į
li, Alžirą, kad jų valdovai su daug jų yra Švedijoje ir kituo
esminį skirtumą: latvių namai
tarę pasiųsti žudikus, kurie se Europos kraštuose.
yra ir bus vokiečių nuosavybe,
nužudytų Kongo vadus. Tsh
o lietuvių Vasario 16 gimnazi
Latvių
gimnazijos
mokyto
ombe įsakė kuo greičiausiai
ja yra ir bus lietuvių turtas!
šių valstybių piliečiam išvykti jams algas (devyniems) moka
krašto socialinių
iš Kongo, išskyrus tuos, kurie Vestfalijos
yra patelkei tarptautinių orga reikalų (ne švietimo, kuri remia
nizacijų — tokių kaip J. Tau pripažintas gimnazijas) ministe
tos. Minia džiūgaudama priėmė rija. Jų algos įvairuoja tarp
Tshorrrbės pareiškimą, kad visi DM 800 ir DM 1,500 mėnesiui.
persikelti per upę, bus maistas
žuvim. Tshombe įspėjo taip
pat savo rytinį kaimyną Burun
di, kad Kongo kariuomenė vy
sis sukilėlius komunistus iki 10
kilometrų i Burundi teritoriją,
jei Burundi norės duoti jiem
globą.

Apie lietuvių mokytojų algas
buvo minėta aukščiau, kurios
aiškiai neprilygsta latviškosio
mis, Apie latvių mokytojų kva
lifikacijas tikrų davinių neturi
me. Spaudoje paskelbtasis lat
vių gimnazijos direktoriaus Vitens (buvęs Pinnebergo pabaltiečių universiteto dėstytojas)

mis raidėmis būtų šaukiama toirų Tašui antraštėse
geioeutne Vasario 16 gimnaziją”, ty
perdėtas klaidas kai, nedrįs rumoje jie tik prisideda prie
tant net pasisakyti savo pavar tos gimnazijos sunykimo. Nie
dės, neatsakingai
tampomos kinant asmenis, kertamas pasitikėjimas pačia įstaiga. Didysis
asmenų pavardes prisegant prie pavojus yra tas, kad. tokiu bū
jų sugestyvių įtarinėjimų ir kal du sąmoningai ar ne įsijungia
tinimų, kai skelbiama netiesa ma į lietuvių priešų akciją, ku
arba klaidingai aiškinami fak rtėms Vasario 16 gimnazija ne
tai, kai maišomos sąvokos, pav., abejotinai yra nepakeliui ir ku
elgesys vadinamas
moralės rte labai džiaugtųsi, kad ji bū
(dorovės) vardd, kai stengiama tų sugriauta savųjų rankomis.
si nuvertinti ir suniekinti kitų .
7. Padėka tr prašymas
pastangas, kai šaukiama visuo
PLB Vokietijos Krašto Val
menę į kovą prieš asmenis, dyba nuoširdžiai dėkoja vi
nešančius pačią sunkiausią Va
sario 16 gimnazijos išlaikymo
naštą. Nepaisant, kaip didelė-

siems Vasario 16 gimnazijai pa
remti būrelių organizatoriams,
(nukelta į 5 pcU

dinti amerikiečius studentus ir
jų svečios ii Afrikos tai Europos ir Aigas su Lietuvos problemorn ir čia esančių beturiu
studentų veikia.
“Daugumas iš studentų, su
kuriais mes kalbėjome,
tavo
arba labai mažai susipažinę su
mūsų problema arba visiškai
. nieko apie ją nefinojo išeivijoje. Bekalbant su šiais studentais mums susidarė įspūdis, kad
jie susidomėję mūsų problemomis. Jiems atrodė, kad ta situacija beviltiška ir kad šiais laikais esą daug svarbiau vengti
atominio karo santykiaujant su
Sovietais, negu kad bandyti ją
šiuo metu išprovokuoti”.

Mūsų studentai mėgino tarp
tautinių reikalų komitete, kur

'WM»

fcmgrese

rezouuajos.

“Mūsų resotacęos pristatymąą sukėlė nemaža diskusijų,
bet galų grie ji nebuvo pritata dėl-stokos konkretesnių duomenų ir vėlyvesnių faktų (mes
turėjom surinkę faktų tik iki
1961 metų)”
. Informacija labai įdomi. Ji
rodo Amerikos studentų politinį galvojimą pagal bendrą lini
ją: galima kalbėti ir protestuo
ti prieš akademinių laisvių varžymą 'Afrikoje, bet reikia tylėti
apie tų laisvių varžymą komunistų valdomoje Europoje.
Negalima betgi nepasidžiaug
ti mūsų studentų iniciatyva ei
ti į tarptautinį studentų gyve
nimą su tokiom problemom ir
laužyti ignoranciją bei dvejopų
standargų galvoseną.

KOVOTOJAI UZ LAISVĘ

Lietuvoj*

GINČAS DĖL MORALES SCENOJE
padarė nusikaltimą, yra laikina
klaida, o tai,' kad jis pagaliau
prisipažino - dėsnis.
Vilkučiui
reikia atleisti. Tuo labiau, kad
kažkoks girtuoklis Gaudešius
pats palindo po mašina. Virku
tis gi turėjo rimtą priežastį sku
bėti ... Taigi dramaturgas išlie
ka visuotink) atlaidumo pozici
jose: visi mes gyvenime pada
rome klaidų, todėl visi mokėki
me ir atleisti”.
Tokia dramos autoriaus filo
sofija. Kitaip galvoja kritikas;
esą jokios aplinkybės neatpalai
duoja asmens nuo atsakingumo
prieš teisybę. “Ne, ir dar kartą
ne! Klaidų ir nusikaltimų pada
roma, tačiau už tai griežtai,
principingai priverskime kiek
vieną atsakyti. Kitaip klaidų ir
nelaimių nemažės”.
Virkutis
kaltas: “pagrindinis kaltinimas
Viršaičiui krinta ne dėl žiau
rios katastrofos (nelaimė kiek
vienam gali atsitikti), bet dėl
to, kad slėpė nusikaltimą. Juk
jo kaltė, kad Vaidotas sėdi ka
lėjime, kad Saulė meta studi
jas, kad Tekliutė miršta dėl
pergyvenimų. Ir veltui čia ieš
komas vidurys: girdi, bausmė
būtų beprasmybė, kam ji rei
Mums patinka, kad Virkučio kalinga ...”

Kauno dramos teatras gastro
liavo Vilniuje su K. Sajos
drama “Saulė ir stulpas”. Tie
sos kritikas D. šiliukas spalio
11 dramą sutiko palankiai dėl
pilietinių - moralinių klausimų,
kuris svarstomas šioje dramoje,
būtent, ar nusikaltimą reikia
atleisti ar už jį bausti? Auto
rius rodo atlaidumą, atsižvelgi
mą, kad aplinkybės priverčia
žmogų pasielgti ne taip, kaip
moralė reikalauja; kritikas rei
kalauja bausmės... pabrėžda
mas asmeninę atsakomybę už
kiekvieną elgesį, o ne už atsa
komybės suvertimą aplinky
bėm.
Dramoje autoriaus tezė rodo
ma gydytojo Virkučio vaizdu.
Virkutis padorus žmogus, veik
lus, su “ryškia mūsų visuome
nės pasaulėžiūra, publikai pa
trauklus. Ant jo švarko, anot
kritiko, nebuvo jokios dėmelės.
Ir savo galvojimu, filosofavi
mu jis priimtinas. Kai kitas vei
kėjas, Varnas, meta pasakymą:
“kas komunizmo statyboje yra
svarbiau — žodžiai ar darbai?”
— Virkutis aiškiai pasisako už
darbus. Ir kritikas juo pradžio-

atsiduodančias Varno mintis.
Tačiau ši pergalė nuvilia, kai
žinai, kad Vilkutis savo žodžius
paneigia darbais”. Tokiais bū
tent darbais: Virkutis nėra lai
mingas šeimoje; žmona rodos

BARRY GOLDWATER

WM_LIAM MILLER

DABARTINE ADMINISTRACIJA NUSISTAČIUSI TĘSTI SAVO NEAPSISPRENDIMO, NUOLAIDŲ IR ATOGRĄŽOS POLITIKĄ

GOLDWATER IR MILLER SIŪLO POLITIKOS PAKEITIMUS
* Užtikrinti taiką pasirengimu ir stiprybe

* Vadovauti iniciatyvai prieš komunizmą visam pasaulyje

* Imtis visų galimų pastangų atgauti pavergtom tautom laisvę
noje. Jis savotiškai gyvas ir Amerikoje, kur praktiniame gy

* Išleisti tinkamus imigracijos įstatymus, kurie įgalintų sujungti šeimas, ir kvotas
naujai padalyti taip, kad jos tektų kraštam, kuriems jos yra per mažos

siūlo

* Įvesti finansiškai geresnę apdraudos sistemą (Sočiai Security), kuri kiekvienam
užtikrintų jam priklausomas išmokas (benefits)

mas tokis,
mas.

kaip

Sajos

gelbėti žmonos nuo neištikimymobiliu pasipynusį
girtuoklį
Gaudešių; suvažinėjo ir nudū
mė, niekam nepasakęs apie ne
laimę. Dėl suvažinėjimo buvo
apkaltintas ir į kalėjimą įkiš
tas jaunas Vaidotas; dėl Vir
kučio tylėjimo eilė ir kitų as
menų nukentėjo. Tik po susiu
vusios savo šeimos gyvenimo
jis prisipažino savo klaidą ar
nusikaltimą.

Sfefe^:

* Sustabdyti vis didėjančią federalinės valdžios kontrolę kasdieniam piliečio gy
venime.
Tarptautinėje
olimpiadoje
Tokyo mieste tavo pasiųsta 17

nio irklavimo varžybom dvi Vil
niaus .“Žalgirio” valtys — R.

la, V. Jagelavičhis k V. Brie
dis (aštuonrietė valtis), C. Ju
cys, P. Liutkaitis, J. Motiejū-

gus, kuris padarė klaidą ir ku valtis); taip pat bofcsinmkas R.
riam reikia atleisti, ar jo prisi
K
pažinimas prasmingas?, ar jis
padarė nusikaltimą, kuris neat
leistinas? Dramos autorius esąs Vaupšas. Ankstesnėse olimpia
pirmoje pozicijoje: “Visą veika dose dalyvavo lietuvių mažiau:
lą Vilkutis yra lydimas aiškios Helsinkyje 6, Melburne 7, Ro
autorių simpatijos. Tai, kad jis moje L

SAVO ŠIRDIES GILUMOJE ŽINOTE, KAD JIE TURI TIES|

Balsuokite už GOLDWATER-MILLER lapkričio3
NATIONAUTIES DIVI9ION, REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE, WASMINCTON, D.C.
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Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas
Spalio 10 Chįcagoje, Sherman House, įvyko Amerikos
Lietuvių Tarybos suvažiavimas,
kuriame dalyvavo 42 Tarybos
nariai ar jų įgaliotiniai ir ne
mažai svečių, šį rudenį suėjo
jau 24 metai nuo ALT įsikūri
mo.
Suvažiavimą atidarė Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas L. Šimutis, nuoširdžiai pa
sveikindamas ir tardamas žodį
apie ALT veiklos iki šiol nuei
tą kelią bei artimos ateities
svarbius uždavinius, kurie tu
rės būti atlikti.
Kaip žinia, ateinančiais me
tais Lietuvos žiaurusis bolševi
kinis pavergėjas rengiasi “iš
kilmingai' ' atšvęsti Lietuvos
pagrobimą 25 mėty “jubiliejy".
Mūšy vrsy šventa pareiga bus
dar kartą parodyti laisvajam
pasauliui bolševikinio okupan
to visas niekšybes, klastas, žiau
rumus ir iki šiol tebevykdomą
terorą j y pavergtoje Lietuvo
je.

Pirmininkas pasveikino nau
jai persitvarkiusį ir apsijungusį
Vliką, išreikšdamas viltį, kad
ateityje tarp šių dviejų organi
zacijų bus dar šiltesni santy
kiai. Taipgi pasidžiaugė dabar
tiniu nuoširdžiu bendradarbia
vimu su JAV Lietuvių Bend
ruomene.
Suvažiavimui pirmininkavo
ALT pirmininkas L. Šimutis ir
valdybos vicepirmininkai.
Sudarytos dvi komisijos —
rezoliucijų ir sveikinimų ir sta
tuto papildymo komisijos. Pirmojon įėjo: K. Kleiva, J. Skorubskas, J. Jurkūnas, R. Mieže
lis ir J. Zuris. Antrojon: T.
Blinstrubas, dr. T. Remeikis,
M. Gudelis, dr. VI. Šimaitis ir
dr. J. Valaitis.

Suvažiavimo (’.alyviams tai
buvo tikras netikėtumas, pakė
lęs visų nuotaikas. Prezidentas
Lyndon B. Johnson telegramą
atsiuntė ALT pirmininko L.
Šimučio vardu, o šen. Barry
Goldvvater — sekretoriaus Eug.
Bartkaus vardu.
Raštu dar sveikino: JAV LB
Tarybos pirmininkas Vyt. Volertas, Lietuvos Laisvės Komi
teto pirm. VacL Sidzikauskas
ir Balto pirm. prel. J. Končius.
Taip pat per prof. B. Vitkų bu
vo gautas Vliko sveikinimas.
Rytų ir Centro Europos kilmės
Amerikiečių Konferencijos pir
mininkas prelatas J. Balkūnas
drauge su sveikinimu prisiuntė
ir smulkų tos organizacijos vei
klos pranešimą.

Suvažiavimą taip pat sveiki
no PLB pirmininkas Juozas Ra
čiūnas, palinkėdamas vieningo
ir ryžtingo darbo Lietuvos lais
vinimo darbuose.
ALT Ratine, Wisc., sky riaus pirmininkas M. Kasperaitis, sveikindamas suvažiavimą
įteikė čekį 200.50 dol.
Alt pirmininkas L. Šimutis
padarė platų pranešimą apie
veiklą praeitais metais. Tiek
pirmininko L. šimučio, tiek Fi
nansų sekretoriaus J. Talalo
pranešimai buvo vienbalsiai
užgirti. Vicepirmininkas
inž.
Ant. Rudis padarė išsamų pra
nešimą apie birželio 26-28 d.
d. įvykusį Amerikos Lietuvių
Kongresą Washingtone, D. C.

vus, abu Susivienijimai po 3
atstovus, o naujai priimtos ke
turios organizacijos po tris at
stovus. Naujus atstovus dele
gavo Ljet. Studentų Sąjunga —
G. Procutą ir A Zaparecką.

Naująją Alto Valdybą atei
nančiai kadencijai sudarys: T.
Blinstrubas, E. Bartkus, P. Dargis, dr. K. Draugelis, dr. P. GriAgaitis, . Rudis, dr. VI. Šimai
tis, L. šimutis, J. Talalas, M.
Vaidyla. Liet. Studentų s-gos
atstovo dr. T. Remeikio vieton,
valdybom įėjo Šviesos-Santaros
atstovas dr. J. Valaitis.
Suvažiavimas praėjo darbin
goje nuotaikoje ir baigtas tĄ
pačią dieną vakare Tautos Him
nu.
Altą sudarančios keturios
Suvažiavimas pasiuntė bro
žodžiu suvažiavimą sveikino mūsų išeivijos pagrindinės po liams ir sesėms pavergtoje Lie
— gen. kons. dr. P. Daužvar- litinės grupės į suvažiavimą tuvoje nuoširdžius ir vilties
dis savo ir Lietuvos atstovo J. delegavo ankščiau
buvusius pilnus sveikinimus.
Kajecko vardu. Konsulas primi tuos pačius asmenis po 7 atstoAlto Biuras
nė būtiną reikalą paruošti anglų kalba rimtą politinės doku
mentacijos veikalą apie Lietu
vą. Mes turime būti visada pa
siruošę parodyti tiesa tiems,
kurie mažai dar težino apie ne
priklausomos Lietuvos padėtį
prieš įsiveržiant į ją bolševikų
okupacinei raudonajai armijai
h- demaskuoti akiplėšiškai me
lagingas sovietinių imperialis
tų propagandines paskalas.

JAV LB Centro valdybos pir
mininkas J. Jasaitis trumpame
sveikinimo žodyje nuoširdžiai
paprašė 25 metų bolševikinės
Lietuvos okupacijos išvakarėse
visiems vieningai sujungti vi
sas savo jėgas, širdis ir pro
tus Lietuvos išlaisvinimo reika
lui.
Ant. Šantaras sveikino suva
žiavimą Lietuvių Fondo pardu, linkėdamas visiems su
Suvažiavimą nuoširdžiomis te siklausymo, solidarumo ir susi
legramomis pasveikino J. A. V. pratimo.
JAV LB Chicagos Apygardos
prezidentas Lyndon B. John
son ir respublikony preziden pirmininkas Br. Nainys savo
tinis kandidatas šen. B arry sveikinimo kalboje
užtikrino
Goldwater.
Apygardos valdybos glaudų su
Artinantis JAV prezidento,
Altu bendradarbiavimą.
Kongreso ir Senato atstovų rin
Chicagos Lietuvių Tarybos kimams, noriu ir aš šiuo reika
Dail. J. Rimšos kūrinių paro
da buvo Buenos Aires mieste. pirmininkas J. Skorubskas šil lu pasisakyti. Ir tai mane paTai buvo 20 dailininko paroda. tais žodžiais sveikino suvažia statino p. Jono Bagdono laiš
Buvo išstatyti 25 kūriniai. Pir vimą ir savo žodžių tikrumui ir kas Darbininko nr. 68, spalio
moji paroda buvo irgi tame pa stiprybei paremti čia pat įteikė 9 d. Laiškas buvo parašytas tik
rai gerai ir čia visų skaitytojų
2000 dol. čekį.
čiame mieste prieš 32 metus.
sutiktas su nuoširdžia ir atvira
simpatija. Ačiū. p. Bagdonui.
Demokratiniuose kraštuose
rinkimų teisė yra viena iš gar
bingiausių krašto piliečių privi
legijų ir pareigų. Tad apie ar
tėjančius JAV rinkimus priva
lo kalbėti visi ir visur, klausy
ti kandidatų kalbų ir jų viešų
pareiškimų, juos klausinėti, da
ryti jiems pasiūlymus bei savo
sumanymus pakišti.
Ne partijos, bet žmonės ri
kiuoja Amerikos žmonių ir pi
liečių reikalus, t.y. išrinktieji
atstovai, pradedant prezidentu
ir baigiant mažo miestelio poli
cijos deputatu.
Todėl daugelio gerai galvo
jančių žmonių yra teisinga nuo
monė. kad nereikia įsikibti į
viena ar antrą partiją, bet ieš
koti kandidato, kaip žmogaus
ir būsimo valstybininko priva
lumų. Ypač reikia gerai pake
denti tokius kandidatus, kurie
prašosi perrenkami. Pav. buvu
sių JAV Kongreso ir Senato at
stovų, prezidento darbus.
Atminkime, kad daugelis iš
jų praeituose rinkimuose labai
daug žadėjo, o kai buvo išrink
ti. ar jie stengėsi atstovauti ir
paremti tas idėjas, apie kurias
rinkimų metu tiek daug kalbėjo?
Pav. a.a. John Kennedy. bu
vęs prezidentas, apie vadina
mą Kubos gėdą labai daug
kalbėjo rinkimų metu, o kai bu
vo išrinktas ir atsirado proga
tą gėdą nuplauti, tai nepajudi
no nė piršto ... Ir tokių pavyz
džių galima būtų pririnkti šim
tus.
Šia proga aš norėčiau stab
telti ties JAV senatoriaus Ken
neth Keatingo
kandidatūra.
Jis kandidatuoja nuo New Yorko valstybės.
SENATORIUS KENNETH KEATING

Laiškai redakcijai
K. Keating JAV Kongrese
Rochesterio apylinkei atstova
vo 12 metų ir New Yorko val
stybei JAV Senate 6 metus. Da
bar vėl kandidatuoja nuo N. Y.
valstybės. K. Keatingą ne tik
asmeniškai gerai pažįstu, bet
žinau, kad jis gerai pažįstamas
kiekvienam Rochesterio lietu

viui, o taip pat Buffalo, Niagra Falls ir kitų N.Y. valstybės
vietovių lietuviams. Labai gra
žiai jis pasirodė rugpiūčio 23
d. Lietuvių Dienoje, New Yor
ko, Pasaulinėje parodoje, kur
savo pagrindinėje kalboje drą
siai ir atvirai iškėlė raudonojo
kolonializmo pavojus ir kritika
vo savo, vyriausybę, kad pa
vergtų tautų klausimu visai ne
sirūpina. o tik ieško susigyve
nimo su didžiausiu laisvojo
žmogaus priešu, raudonąja Ru
sija. Tai atviras ir nuoširdus
pavergtųjų tautų draugas. Tai
jis iškėlė, kad Kubos rusai die
ną ir naktį gabena tolimo šau
dymo raketas, kas vėliau pri
vertė JAV vyriausybę imtis
drąsesnių žygių ir pareikalauti,
kad rusai tas raketas išsivežtų.
Jis vienas iš pirmųjų yra įnenęs rezoliuciją, kad Baltijos val
stybių okupacijos klausimas bū
tų atiduotas JT organizacijai
ištirti ir priverstų rusus iš ten
pasitraukti.

K. Keating. kaip JAV Kong
reso ir Senato narys daugeliui
yra padėjęs ir emigracijos rei
kaluose. Jis yra labai draugiš
kas. ir jo kabineto durys atda
ros visiems. Jis yra aiškus ko
votojas ir už senesnio amžiaus
Umonių sveikatos valstybinę
apdraudą.
Nemažiau jis pažįstamas ir
New Yorko lietuviams, kaip
Vasario 16 dienos kalbėtojas.

Jo kalbos Kongrese ir Senate
Vasario 16 dieną visados yra
drąsinančios ir atviros, nes jis
yra gerai susipažinęs ir su Bal
tijos valstybių problema ir ko
munizmo imperialistinėm už
mačiom. Todėl * Tzvestijos'
“Pravda” ir “Tass” agentūra,

GRUPE VEIKĖJŲ Balto seime spalio 17 New Yorker viešbutyje New Yorke. Iš k. j d. St. Lūšys, kan. M.
Vaitkus, kun. V. Martinkus, dr. Armonienč, antroj'e eileije kun. B. Sugintas, A. Trečiokas, V. Šimkus.
Nuot. V. Maželio.

tos didžiausios pasaulyje melo
organizacijos, dažnai užsikabi
na už K. Keatingo asmens. O ir
Maskvos komunistų partijos c.,
k. 5,000 žodžių brošiūroje apie
JAV rinkimus, pirmoje vietoje
užkliūna už K. Keatingo, kaip
tariamo reakcijonieriaus, karo
kurstytojo ir t.t.
Todėl atlikdami savo garbin
gą pilietinę pareigą,
ieško
kime tokio kandidato, kuris
šiam darbe yra patyręs mum
asmeniškai artimas, mūsų tau
tos reikalus supranta ir kur
tik atsiranda proga, dėl jų ne
tyli. Kaip tik toksai yra Mr.
Kenneth K. Keating, kandida
tuojąs į JAV Senatą.
Tad. mieli tautiečiai, gyveną
Buffale. Syracusuose. Binghamtone, New Yorke, Rochestery
ir kituose N.Y. valstybės mies
tuose, nepamirškime savo drau
gų ir mūsų pavergtos tėvynės
užtarėjų!

MOTERŲ KVARTETAS dainuoja Balto banketo metu. Iš k. į d. Melynyte,
Melynienė, Kedzienė, Kedzytė. Nuotr. V. Maželio.

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS
PASTATYTI
LIETUVIU KULTŪROS CENTR|
NEW YORKE
VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Jau atidarytas

STATYBŲ FONDAS
Aukos siunčiamos adresu:
BUILDING FUND
FRANCISCAN MONASTERY
680 BUSHWICK AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. 11221

Petras Norkeliūnas

ALT s k y ri a u s pirmininkas,
1006 Clifford Avė.
Rochester, 21, N.Y.

Dėkinga širdim priimama kiekviena auka
Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais
500 — amžinais nariais

Hartford, Conn.

10 — fundatoriais

Minės dvigubą sukaktį

aukojusieji mažiau — rėmėjais.
•

Lapkričio mėnesį Vladas Čekanauskas-Chase švenčia savo

70 metų amžiaus ir 50 metų lie
tuviškos darbuotės sukaktį. To
dėl Hartfordo lietuviai, įver
tindami jo nuopelnus, lapkričio
15 d., sekmadienį, 2 vai. po
pietų. Lietuvių Amerikos Pilie
čių klubo patalpose, 227 Lawrence st , Hartford, Conn., jam
pagerbti rengia minėjimą-pietus.
Visi Hartfordo, apylinkių ir
tolimesnių kolonijų lietuviai,
Vlado Cekanausko-Chase gimi
nės, bičiuliai ir pažįstami pra
šomi tame minėjime pietuose
dalyvauti.
Apie savo dalyvavimą ir as
menų skaičių prašoma pranešti
rengėjų pirmininkui F. Bočiūnui iki lapkričio 10 d. šiuo ad
resu: Mr. F. Bočiūnas. 25 Warrenton Avė, Hartford. Conn.
J. Bernotas

Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių
maldose bei mišiose.

ĮAMŽINKIT SAVE IR SAVO MIRUSIUS
LIETUVIŲ ŠIRDYSE, KURIE NAUDOSIS
LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU

Siunčiu auką statybų fondui $...................

Pažadu auką statybų fondui $...................
įrašau mirusį .....................................................................

Siuntėjas

Adresas

..........................................................................
..................................................... .......................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

—- Ęltoe bhiiątonfaL leidžiamas angių kalba, spalio 20 nu

Uą ir dnleęffiiĮ Betrūksta ir betėviškoje padangėje.
šaunus
buvo Lietuvos Dukterų dr-jos
mdttūnis koncertas. j Tąimimn

centrą retos programos pasi
klausyti ir vietinės šalpos pa
remti sutraukęs pilnutėlę salę
žmonių, nors bilieto kaina bu
vo 5 doL asmeniui. Gražiai ir
pakiliai praėjo Vilniaus dienos
minėjimas, kurį rengė ar ne
50 organizacijų atstovai, vado
vaujant ryžtingiem vilniečiam.
Savaitę vėliau Jaunimo centre
iškilmingai atidaryta jaunųjų
dailininkų paroda, dalyvaujant
gausiam būriui publikos. Penk
tadienių vakarais Jaunimo cen
trą užtvenkia Operos choras su
savo talkininkais — Alice Stephens, -Lietuvos Vyčių ir Tėviš
kės parapijos chorais, kurie vi
su tempu ruošiasi didžiajam at
einančio pavasario įvykiui —
Lietuvos partizanų ir visų žu
vusių už Lietuvos laisvę pagergimui-koncertui, kurio
metu
bus išpildytas monumentalus

Martauto, SJ. naują patrintiųė
‘'Wi»s varpai”.
Koncertas įvyįrs moderniausioję Ogcą&s salėje — McCormick Place ir į jį tegalės pa
tekti tik 5,000 žmonių “Daina
vos” ansamblis taip pat visu
spartumu dirba, repetuodamas
naują mrĮTflkinį veikalą —- Mai
ronio baladę ‘^Čičinską”, kuriai
muziką parašė komp. Alg. Šimkus, o inscenizuoja akt ir rež.
A Rūkas. Sparčiai pirmyn žen
gia ir Scenos darbuotojų sąjun
ga, šį savaitgalį išvedusi į
sceną “Donelaitį”, šiuo veikalu
tikėtasi įspūdingo Donelaičio
metų užbaįmo, kuriem tikrai
malonią pradžią davė Pedago
ginis institutas šį pavasarį Chi
cagoje, akademiškai pristatyda
mas Donelaitį referatuose ir
scenoje.
Beje, tenka liūdnesniu tonu
pabrėžti, kad visi minėti įvy
kiai vyksta už Lietuvių Bend
ruomenės ribų, nors LB yra pa
siryžusi jr net pašaukta vado
vauti visam mūsų kultūriniam
gyvenimui.

CAMBBIDGE, MASS.
Nukryžiuotojo Jėzaus seselės
čia sėkmingai mokytojauja pa
rapijos mokykloje ir gražiai vai
kus tvarko tiek mokykloje, tiek
bažnyčioje.
Emilija ir Antanas Daukan
tai lankėsi Santa Monica, Calif.
pas dukrą ir žentą V.D. Lembertus. Taip pat jie aplankė šv.
Kazimiero ^parapiją Los Ange
les, klėboną kun. J. Kučingį,
Lietuvių Dienų redaktorių B.
Brazdžionį, C.B.
Lauručius,
namų statymo kontraktorius,
seniau gyvenusius Cambridge,
Mass.
Lietuviu dienoje rugpjūčio
23 New Yorke dalyvavo Jonas
Matckevičius, o iš Bnghtnno^-—
J. Saugų šeima.

šeštadieniais 8:30 v.v. Pelnas
skiriamas parapijos reikalams
ir kitiem geriem darbam.
P. čiupilienė su sūnumi Ste
ponu buvo nuvykusi į Virgini
ją aplankyti savo dukros Bro
nės ir žento.
Mirė: Petras Merliūnas, Ste
ponas Dailydėnas, Ignas Trap
ais, Marijona Andruškėvič, So
fija Kozak, Jonas Barišauksas,
Antanas Jacevič, Adomas Sudintas, Brightone — Jonas Sau
gus, Viliamas Paulas, Ona Stoškienė.
Karšt. Patr.

BEDFORD, N.H.
Benediktinių seselių vienuo
lyne. Nashųa, _N,H. šy, Kązįmiero parapijos klebonas kun. J.
Seselių piknike Brocktone Bucevičius aukojo mišias gera
Cambridge lietuviai turėjo sa darių intencija. Buvo prisimin
vo stalą ir tuo parėmė seselių ti Vladas ir Barbora Paulaus
triūsą, statant senelių prieglau- kai iš Lowell, Mass., jų vedy
binio gyveninio 50 metų su
kakties
proga. Mišiom tarnavo
Lietuvos vyčiy 18 kuopos su
sirinkimas bus lapkričio 1, šo sukaktuvininkų sūnus klierikas
Edmundas. Grojo vargonininkė
kiai — lapkričio 14.
iš Lowell, Mass. Seselės giedo
Susituokė: Marijona Lee Mal- jo lietuviškai.
donytė susituokė su Vincentu
Pietūs buvo 1 vai. vienuolyKorkuzu
Nekalto
Mari jos no svetainėje, Geradarių buvo
•Prasidėjimo bažnyčioje, Pran gana daug. Iš dvasiškių buvo
ciškus Tamošiūnas ir Marlyn kun. J. švagždys, kun. A. Kli
Messett, Jonas Minavimus
ir mas. Sesuo M. Rafaelė, vyres
Louise LeBlance.
nioji, Vladui ir Barborai Pau
Korty lošimo vakaras būna lauskams įteikė šv. Tėvo palai
minimą.
Kor.

Vas. 16 gimnazija
(atkelta iš 3 psL)
vadovams ir nariams. Būreliai
yra pats tvirčiausias ir patiki
miausias gimnazijos išlaikymo
pagrindas. Dėkoja visiems sta
tybos rėmėjams, ypač statybai
remti komitetų vadovams ir na
riams, visoms organizacijoms,
pirmoj eilėj Balfui ir visų kraš
tų Lietuvių Bendruomenės na
riams. Dėkoja spaudos ir radi
jo darbuotojams, pozityviai ir
skatinančiai
atsiliepiantiems
apie Vasario 16 gimnaziją. Dė
koja visiems geros valios lie
tuviams ir svetimtaučiams, ko
kiu nors būdu prisidėjusiems ir
prisidedantiems prie Vasario
16 gimnazijos medžiaginio ir
dvasinio palaikymo.
PLB Vokietijos Krašto Vai
dyba prašo ir toliau viso pa
saulio lietuvių paramos Vasa
rio 16 gimnazijai. Prašo medžia
ginės paramos, kad būtų gali
ma užbaigti statomus klasių na
mus ir būtų galima įmanomai
egzistuoti. Prašo dvasinės ir
moralinės paramos. Prašo kva
lifikuotų ir pajėgių asmenų at
eiti į pedagoginę talką.
“Ir šviesa ir tiesa mus žings
nius telydi”!
ir

PLB Vokietijos
Krašto Valdyba

DETROITO ŽINIOS
Ch. Podolskis išrinktas lie
tuvių katalikių veteranų vadu
trečiam terminui.
Lituviai kat. veteranai ir Lie
tuvos vyčių 79 kuopa spalio 31
rengia kaukių balių veteranų
namuose, West Warren kam
pas Rutherford.
Leonas Galinskas išrinktas
'Lietuvos vyčių 79 kuopos pir
mininku. Kuopa veikia Dievo
Apvaizdos parapijoje.
Dievo Apvaizdos parapijos
vyry choras vėl pradėjo repe
ticijas.
Norintieji
prisidėti
prie choro, prašomi atvykti į
10 vai. mišias sekmadienį.

Pditnjirai Hew Ywie
Lapkričio 7 — Great Necko vyčių
tokiai Atabnetaymo parapijos sa
lėje Maspethe.
Lapkričio 14 — Skautam remti ko
miteto rudens balius Maspetho
parapijos salėje.
Lapkričio 21 — Chicagos lietuvių
satyros teatras “Antrasis kaimas*
Show Boat salėje Brooklyne.
Lapkričio 28 — Liet. Atletų Klubo
rudens balius George VVashington
viešbutyje Manhattane.
Lapkričio 2S-29 — Dali. A. Tamo
šaitienės kartinų paroda Apreiš
kimo parapijos salėje; rengia L.
Dantų Gydytojų draugija.
Numatomus parengimus pranerti
S. DZIKUL 80-17 97th SL, Wood-

valdyba, o LB
v-U. nors ir
reęgė Tąuįos
~ *—*------ ‘
liij didelėje amerikiečių Key-d
men salėje, kur telpa per 609'
žmonių. Toje salėje jau kėli’
metai iš eilės vyksta tradici
niai Lietuvių operos baliai ir j

salė būna perpildytą, tuo tarpu
į LB rengtą visų lietuvių s<4idanuno balių tesusirioko 150
žmonių. Tad/nenoromis ir susi
daro įspūdis, kąd žmonių para
ma krypsta nebe centriniams
organams, bet pavieniams, di
delio ryžtingumo pauodžiusiem
k save tinkamai užsirekomendavusiem vienetam: Lietuvių
operai, Lietuvos Dukterim, vil
niečiams, ‘ ‘f)ainavai’ ’, Scenos
darbuotojams ir t.t.

JAUNAVEDŽIAMS ' Loretai ir Jokūbui Stukams, sugrįttiriem į Newarką, Įteikiami dovaną Įgraviruota auksi
nė lėkštė. Įteikia Peter C. Wytenus ir.Mrs. Helen Kulber lietuvių komiteto pasaulinės parodos lietuvių komi
teto vardu. Įraše pažymėta, kad tai teikiama komiteto pirmininkui, kuris puikiai 'suorganizavo ir pravedė
lietuvių dieną pasaulinėje parodoje. Nuotr. V. Maželio.

Tai vis ženklai, kurie turėtų
versti LB veikėjus ieškoti kur
nors glūdinčių negerovių.
LB dėjo pastangas nupirkti
jaunimui stovyklą už 120 my
lių nuo Chicagos. Tam tikslui
Chicagoje buvo sušauktas jau
nimo organizacijų ir visuome
nės atstovų pasitarimas, daly
vaujant pačiam PLB pirm. J.
Badūnui. Beje, jaunimo stovyk
los idėja tame susirinkime liko
visuotinai atmesta.
LB didžiavosi viena iš di
džiųjų lituanistinių mokyklų—
K. Donelaičio lit. mokyklą, ku
ri šiuos mokslo metus pradėjo
su 375 mokiniais. Tai vienas iš
gražiausių lituanistinio mokslo
švyturių. Bet štai mokyklos ve
dėjas ir mokytojai, ilgesnį lai
ką klabinę LB Švietimo tary
bos vadovą, prašydami padary
ti reformų lituanistinio mokslo
programoje, staiga be LB Švie
timo tarybos pritarimo, savaip
■pertvankė mokslo programą, ati
darė auk# lituanistinę mokyk
lą, dviem metais sutrumpino
kursą. Iš paskutinių mokyklos
viešų pareiškimų spaudoje, at

>T£VŲ SUSIKAUPIMO DIENA PUTNAME
Nek. Pr. M. seserų' vienuo
lyne Putnamę, Conn., lapkričio
1 d. įvyks tėvų susikaupimo
diena.

rodo, kad ji bus pasitraukusi iš
LB kompetencijos.
Tai smūgiai, ir jie negali ne
jaudinti susipratusio lietuvio.
Ir šis reportažas ne kaltinimui,
ne LB griovimui skiriamas, o
tik žiniai, kad LB Chicagoje, at
rodo, neteko tvirtos, vienijan
čios ir lituamstinį švietimą bei
kultūrinį gyvenimą apjungian
čios rankos., P reikia žmonių,
reikia autoritetingos vadovy bes, kad pavieniai mokyklų ve
dėjai, netekę kantrybės, sava
vališkai nekeistų programų, ir
•mokytojai, nepriiminėtų vaikų
į savas mokyklas, kur kiekvie
nam atėjusiam mokiniui garbė,
kad jis jau aukštesnėj mokyk
loj, kad čia mokytojai netokie griežti.
VL Ritus.

| tą dieną kviečiami tėvai.
Gerai, jei gali atvykti abu tė
vai; jei abu negali, tegul at
vyksta kuris vienas.

Tėvai, kurie turi vaikų, rei
kalingų globos, tegul atsiveža
ir juos: seserys vaikus paglo
bos, kol tėvai dalyvaus tėvų su
buvime.
Susikaupimas prasidės 10 vi.
mišiomis koplyčioje, su pert
raukomis tęsis ligi 5 vaL vak.
Susikaupimas religinio turinio
ir tėvams rūpimais jų pašauki
mo klausimais. Tačiau susikau
pimo diena nebus kaip tikros
rekolekcijos. Tarp kita ko, tė
vai galės ir kalbėtis, kas, žino
ma, rekolekcijose nepriimta.

priims. Būtų gera, kad maną
atvykti nors trumpai praneštų,
kiek iš jų šeimos dalyvaus; pra
nešti ligi spalio 27 d. Tada ir
seserims liks laiko tinkamai pa
siruošti.
Tėvų susikaupimo diena čia
yra toks pirmas bandymas, dau
gelyje kitų kraštų jau plačiau
įsigalįs.

Kviečiami visi tėvai, be jo
kio skirtumo.
A.S.

Solistė Birutė Cypienė gie
dos Aušros Vartų bažnyčioje
lapkričio 1 d. 9 vaL 30 min.

•Rašytojas Jurgis Jankus, so
listė Birutė Oypienė ir Izabelė
Žmuidzinienė išpildys progra
mą dailiojo žodžio ir dainos
vakare, spalių 31 d. 6 .vai. $0.
min. Maironio Parko salėje. So
Seserys atvykusius tėvus glo listei Birutei čypienei akompobos, pavaišins ir visus mielai nuos Olga Keršytė.

Susikaupimo dienos temomis
kalbės preL dr. Vyt. Balčiūnas,
svečias iš Romos. Bus progų ir
tėvams iškelti tėviškus rūpes
čius ir pasikeisti nuomonėmis.

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ PREZIDENTU!

WILLIAM E. MILLER

viceprezidentu:

Tai vyrai, kurie ves kovą prieš komunizmą visame pasaulyje. Jie sieks iš*
laisvinti pavergtus kraštus, žinoma, ir visomis priemonėmis spaus Sovietų
Sąjungą, kad ši pasitrauktų ir iš Lietuvos. Jie sieks Jungtinių Amerikos
Valstybių ūkinės gerovės, sudarydami tam tinkamas ir palankias sąlygas.
Amerikos ir viso pasaulio ko
munistai veda plačių agitaciją
prieš Barry GoWwater, Witliam
E. Miller ir visus respublikonų
kandidatus.
Amerikos komunistų vadas Gus
Hali raporte savo pasekėjus ra
gina balsuoti už demokratų

RICHARD M. NIXON
RICHARD M. NIXON
APIE
BARRY GOLDWATERĮ
PAREIŠKĖ:

—“Vyras su tvirtu charak
teriu, šviesiu protu, turįs
tvirtą nusistatymą ir tobu
lą sugebėjimą vadovauti
valstybės reikalams.”

kandidatus. Liepia nebalsuoti
už respublikonus. Taip pat Vil
nis ir Laisvė agituoja už de
mokratus.

Mes galime pasitikėti, kad BARRY GOLDWATER ir William E. MILLER įgyvendins teisingumą mūsų valdžioje.
kad jie išlaikys taiką tautiniu budrumu. Grąžins valdžios kontrolę žmonėms. Užtikrins kiekvienam darbo žmo
gui teisingą atlyginimą. Taip pat įves mokesčių sistemą, pagal kurią kiekvienas mokės tik tiek, kiek jis iš tikrųjų
turėtą mokėti. Balsuokime už

Balsuokime už visus Respublikonų partijos kandidatus, nes tik respublikonai teisingai supranta šios šalies ūkinius
bei politinius ir taip pat pavergtųjų reikalus. Visi respublikonai pasižymi ilgalaike kova prieš komunizmą, už žmo
nių laisvę ir gerovę.

meryje pateikia gana daug me
džiagos iš dabartinio gyvenimo
pavergtoje Lietuvoje, plačiau
rašoma apie butų problemą,
darbininkai prieš komunizmą,
religinė padėtis ir k. Biuletenį
leidžia Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas; Be ang
lų kalbos dar yra vokiečių, ita
lų, ispanų ir arabų kalbų lai
das. Lietuviškoji laida yra lei
džiama Vokietijoje.
— Ernestas Parojus, studija
vęs Romoje, dabar dėsto ka
talikų universitete Buenos Ai
res, Argentinoje. Taip pat jis
dėsto ir mokytojų institute. Kai
jis studijavo Rcmoje, jam daug
'padėjo Balfas ir Neries preky
bos bendrovė.
— Pedagoginis Lituanistikos
Institutas netrukus
atiduoda
spausdinti dr. Jono Balio “Lie
tuvių liaudies pasaulėjautą' ’,
tautosakinę studiją lietuvių tau
tos charakteriui pažinti. Dr. J.
Balys specialiai šį veikalą pa
rašė Institute dėstomam kursui
eiti. Šiam veikalui išleisti Lie
tuvių
Tautinis
Akademinis
Sambūris, kuriam šiuo metu va
dovauja Ignas Andrašiūnas (pir
mini. Karolis Drunga, Antanas
Košuba, Aleksandras Siliūnas
ir Stasys Vidmantas, paskyrė
1200 dol. Be smulkesnių sumų
Instituto studentų stipendijom,
šis Sambūris jau ir anksčiau,
pirmininkaujant Jonui Našliūnui, kursiniams Instituto leidi
niams spausdinti yra paskyręs
500 dol. Tais pinigais išleistas
Pr. Pauliukonio “Tautos istori
jos mokymas (istorijos metodi
ka) ir drauge su Lietuvių Fon
do lėšomis L. Dambriūno ‘Lie
tuvių kalbos sintaksė”.
Brockton, Mass.

M. Klimas iš Linden, N. J.
kuriam laikui persikėlęs gyven
ti į Brocktoną, Mass. Maloniai
sutiko* priiminėti Darbininko
prenumeratas ir patarnauti vi
siems skaitytojams, kurie no
rėtų naujai užsisakyti Darbi
ninką, kuris pirmiems metams
kaštuoja tik 5 dol. Darbininko
reikalais kreiptis: Mr. M. Kli
mas, 146 Savvtell Avė., Brock
ton, Mass.
— Pranciškonu vienuolynui
Greene, Maine, reikalinga virėja. Priimtina ir vedusiųjų pora.
Kreiptis: Franciscan Fathers,
Greene, Maine — Tel. 9465511.

Ieškoma. Stasė PilkauskienėStasiūnaitytė, duktė Ulijonos
Stasiūnaitienės - Mockevičiūtės,
gyvenanti Jurbarko apylinkėje,
Lietuvoje, ieško: Adomo Velmuso ir Onos VelmusienėsMockevičiūtės, taip pat jų sū
naus Adomo Velmuso, gyvenu
sių 1S23 metais Brocklyn. New
York. Rašyti: John J. Butkus,
34 Park Ter. Bridgeport, Conneetieut 06604.
NAUJOS KNYGOS

Darbininko administracijoje
galima gauti:
1. Vaclovo Cižiūno 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. Dr. Juozas Girnius, ŽMO
GUS BE DIEVO. Stambus filsofinis veikalas, giliai žvelgiąs į
ateizmo istoriją, laimėjęs Aidų
premiją. 564 pusi. Kaina 550
dol. Išleido Į Laisvę Fondas Chicagoje.
'
3. Lietuviško kryžiaus »lnrukai. Iš pasaulinės parodos
New Yorke. Dvylika atvirukų
1 dol., už tris — 25 centai.

Rašyti arba kreiptis: DarbiNEW YORK STATE REPURLICAN PARTY — ALL AMERICAN COM M ITT E E, LITHUANIAN OIVISION

baveu, N.Y. — tel VI 7-5113.

i

ninko administracija, 9l0 Wil*
loughby Avu^ Brooktyn, N,Y.
11221, totof. GL 2-2223.

dainomis ir viskeriopu kitu bū-

lūria, nes tokia siunta pažeis
tautos saugumą. Ir prez. Kennedy klausė savo kabineto na
rius, ką jie mano.
Tuo metu buvęs prekybos se
kretorius Luthęr Hodges manė,
kad reikia leisti uždirbti preky
bininkam. Viceprezidentas Lyndon B. Johnson pastebėjo, kad
nereikia daryti greito sprendi
mo, nes Thomas Dodd papras
tai yra teisus. Po chriejy savai
čių šen. Dodd sužinojo, kad,
nežiūrint jo protestų, tos maši
nos vistiek bus siunčiamos j
Sovietų Sąjungą. Nerasdamas

Jau eilė metų, tai Schuyffll
County lietuviai kasmet rengto
vieša subuvimą-pikniką Lakewood parke.
šioie linksmoje, lietuviškoje
aplinkoje atsinaujina pažintys
su senais pionieriais, kurių nedaug Jau bediko, užsimezga ryŠiai su naująja lietuvių karta,
pasistinrinama vaišėmis, pasi
džiaugiama lietuviškomis daino
mis. šokiais, irtt
Bet to negana, šio metinio
pikniko rengėjai ir dalyviai,
aukodami savo laiką ir auka,
siekia aukštesnio ir kilnesnio
tikslo, būtent — Dievo ir savo
tautos gerovei — sušelpiant
lietuvių Švietimo ir auklėjimo
Įstaigas.
Šiais metais Schuvlkill County piknikas rugpiūčio 16 buvo
ypatingas tuo, kad buvo atžy
mėta 50 metų sukaktis. Kai ši
diena praėjo su tokiu dideliu
'pasisekamu, esame giliai dėkin
gos nenuilstantiems rengėjams:
gerbiamiems kunigams — P.

sitetu rektoriai, unijų prezi
dentai, bokso čampijonas Gene
kitos išeities, šen. Dodd įsiver Tunney. Komiteto nariai giria
žė tiesiai į prez. Kennedy ka ir gerbia šen. Dodd, ragina vi
binetą ir įteikė jam septynių sus atiduoti savo balsus už šį
puslapių raportą, paruoštą vi mielą senatorių. Komiteto nuo
daus saugumo komiteto. (Jis mone: šen. Thomas J. Dodd
buvo ir tebėra šio komiteto vi- perrinkimas yra ne Hk Conneccęnirmininkas). Dvylika labiau tieuto valstybės, bet visos Asiai žinomų ekspertų vieningai merikos reikalas.
sutiko, kad nei vienas Europos
Šen Thomas J. Dodd savo
fabrikas negamina panašaus pa darbais įrodė, kad jis yra nuo
jėgumo mašinų. Septyniasde širdus lietuvių draugas, todėl
šimt dvi tekios mašinos pilnai' mes turime ne tik patys už jį
atlieka Amerikos kariuomenės balsuoti, bet ir kitus paraginti.
užsakymus, rusams turėjo būti Jis yra pasiryžęs dirbti mūsų
pasiųstos 45 tokios mašinos.
lietuvių ir mūsų pavergtos tė
Kai šen. Dodd baigė skaityti vynės Lietuvos labui!

Šiais metais perrenkamas ne jėgiausių senatorių JAV sena jų amatų ir lengviau susirastų
tik JAV prezidentas, bet ir da te. Jis niekada nepamiršta Con darbo; seniesiems, 'kurių profe
lis senatorių bei kongresmanų. necticuto valstybės
reikalų, sijos neatitinka šių dienų rei
Jų tarpe ir lietuvių bičiulis — bet kartu nenuleidžia žvilgsnio kalavimų, būtų suteikta galimy
senatorius Thomas J. Dodd. nuo viso krašto ir nuo tarptau bės nemokamai išmokti naujų
geresnių amatų.
Plačiau jis žinomas nuo 1945 tinių reikalų.
Senatorių tarpe nėra nė vie
Jis yra įpratęs kiekvieną pro
rudens, kai buvo paskirtas pro
no,
kuris tiek daug interesuotųblemą
išstudijuoti
iš
pagrindų
kuroru Niurnbergo teisme.
Sugrįžęs į JAV, jis buvo se ir tada pareikšti savo nuomo si užsieniu politikos klausimais.
natorius. Jis yra vienintelis se nę. Mes visi taip pat žinome, Jo pareiškimai apie Laosą, Ku
natorius, kuris taip uoliai kelia kaip jis gina silpnuosius, varg bą. Congą. Berlyną ir Ghaną vėl
pavergtųjų tautų klausimą ir šus, sergančius, stengiasi išug pasitvirtino. Todėl nenuostabu,
nurodo kongresui bei senatui dyti Ameriką dinamišką ir tur kad įvairių laikraščių žurnalis
komunistų daromas z a - tingą, kad šitame krašte kiek tai labai respektuoja senato vienas pilietis rastų sau pado riaus nuomones.
las pavergtoms tautoms.
Kiekvieną kartą, kai Krem savo pranešimą, preziden tas
Jau daug senatorių bei kong rią vietą.
Viena iš didesnių problemų, liaus atstovai bandė vykti
į Kennedy tuoj davė Įsakymą,
resmanų įnešė rezoliucijas Lie
tuvos laisvinimo reikalu. Šen. kuri buvo sprendžiama 88-tame Washingtoną su taikios koegzis kad siunta būtų sulaikyta.
Paskutinėmis žiniomis
ne
Thomas J. Dodd ne tik paruo kongrese, buvo auklėjimo klau tencijos užmačiomis, šen. Thošė įtikinančią rezoliuciją, bet ir simas. Šen. Thomas J. Dodd mak J. Dodd visados buvo kie tik Connecticuto valstybės gy
dar prikalbino dvylika savo dirbo daug, kad federalinė pa tas kaip granitas. Kai 1959 m. ventojai, bet ir žymios Ameri
draugų senatorių, kad savo pa rama būtų paskirta mokyklom, vasarą Chruščiovas buvo pa kos politinio bei kultūrinio gy
rašu šią rezoliuciją patvirtintuų. bibliotekom ir panašiom insti kviestas aplankyti JAV, senat. venimo asmenybės iš kitų vals
Thomas J. Dodd senate primi tybių suorganizavo tautinį ko
Tad, mieli tautiečiai, būdami tucijom.
Kovai su nedarbu stengiasi nė savo draugam, kokio svečio mitetą šen. Thomas J. Dodd
senatoriaus rinkimų išvakarėse,
pagalvokiem, ar galime surasti pravesti potvarkius, kad kurie jie laukia. Anot senatoriaus žo paremti. Šio komiteto nariais
geresni bičiulį už šen. Thomas neturi gerų (profesijų, atosto džių, Chruščiovas iškilo kaip yra buvęs valstybės sekretorius
gų metu būtų išmokyti nau- Ukrainos korikas, kuris per Dean Acheson, įvairių univerJ. Dodd?
Dieve duok daugiau tokių senatorių.
Šen. Thomą J. Dodd visi ger
bia ir mėgsta, pradedant eili
niu piliečiu ir baigiant JAV
Boksininkas Ričardas Tamulis laimėjo sidabro medalį
prezidentu. Jis yra vienas iš pa

Antanas Ustjanaudas,
Hartford, Conn.

česaai, Mahonoy City; J. Cepo-

niui, Shamokin, Pa.; J. Neverauskui. New Philadelphia, Pa.;
Pr. Bajerčiuj, Ashland, Pa.; J.
Karaliui, Shenandoah, Pa.,; ir
Ažtomey—WD. Balitas, Pots-

viBe, Pa.
Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me visiems atsilankusiems ir

SCRANTONO POLICIJOS
VADAS LIETUVIS

Scrantono, Pa., miesto po
licijos vadu yra lietuvis Anta
nas Bacevičius-Batsavage. šio
ms pc'icijos vado pareigoms
paskirtas miesto burmistro ko
vo 7, 1963. Savo žinioje turi
174 ;< sakaus rango policinin
kus.
Antanas Bacevičius yra gi
mė; 1906 birželio 9. Jo motina
dar gyvena Scrantone. Polici
joje t a-nauja nuo 1933 gruo
džio 16. Seržantu buvo 9 metus,
leitenantu 8. Yra saugojęs žy
mius žmones, kurie lankėsi
Scranto.ro mieste, — preziden
tinius kandidatus Wendel Wilkie ir T.E. Dewey, prezidentą
Dvvight D. Eisenhowerį ir gu
bernatorių William Scranton jų
oficialių vizitų metu.
Priklauso šv. Juozapo lietu
vių parapijai. Sūnus Robertas
dirba A.M. Fin, Greenwich.
Conn., duktė Ann Marie gyve
na New Yorke.

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Eilėje garantuojamų užsakymų sovietinės gamybos
prekėms, kaip tai: AUTOMOBILIAMS, ŠALDYTUVAMS,
TELEVIZIJOS APARATAMS ir kt., pats gavėjas gali pa
sirinkti dovanas už bet kokio dydžio sumą.
Jūs taip pat galite užsakyti MAISTO PRODUKTŲ
DOVANAS giminėms, esantiems USSR. Pristatymas sku
bus iš produktų sandėlių esančių SOVIETŲ SĄJUNGOJE.
Kainos prieinamos.

Katalogų prašykite bet kuriame mūsų skyriuje arba
Vyriausioje Įstaigoje:
45 West 45th Street
New York, N. Y. 10036; Rodm 1101
Tel.: Cl 5-7905

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCV, N. T. C.

TIPINGA olimpinių žaidimų daiyvi — 17-kos metų Bush (JAV),
laimėjusi šuolius į yaidenį nuo
bokite.

rie pasiekė 7.48 ir užsitikrino
vietą baigmei. Medalius susižėrė: aakso — Davies (Didž.
Britanija), nušokęs 8.07, sidab
ro — Boston (JAV) su 8.80,
bfenzos — Ter-Ovanesian (SS)
su 8,00. Vaupšo 7.43 m. šuolis
baigmėje būtų jam užtikrinęs 6
vietą, nes 5 vietą užėmęs Cochard (Prancūzija) parodė 7,44.
Nepavyko lietuviams akade
minio irkli'.’imo varžybose, kur
dalyvavo dvi Vilniaus Žalgirio
valtys. AStuonvieis (R. Vaitke
vičius, Z. Jukna, A. Bsgdonevi

‘

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais;
iiskyrus ieitadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium J
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite sj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

BIRUTĖ KALĖDIENĖ

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

sudėty du rusai iš Leningrado:
Suslin ir Larinson), ne kartą įspūdingai pasirodžiusi pasaulio
ir Europos pirmenybėse, Tokyo turėjo pasitenkinti tik 5
vieta. Tekią pat vietą užėmė
ir Vilniaus Žalgirio antroji val
tis — keturvietė (C. Jučys, P.

jai liko be medalių, kai 1960
Romoje dviviete valtimi su vai
rininku (Antanas Bagdonavi
čius, Zigmas Jukna ir prie vai
ro Ričardas Vaitkevičius) buvo
pasipuošę sidabro medaliu.
Ir vis dėlto lietuviai neišvy
ko be medalių. Tuo pasirūpino
vidutinio svorio
boksininkas
Ričardas Tamulis, po eilės ko
vų iškepęs į baigmę ir tik ten
turėjęs pasiduoti prieš Marian
Kasprzyk (Lenkija).
Tamulis
lenkui pralaimėjo taškais.
Iš viso 17 lietuviu (SS uni
formose) buvo suvažiavę Į Tokyo — daugiau nei kituose
olimpiniuose žaidimuose. Balan
sas: vienas sidabro medalis ir
trys diplomai (duodami už 4, 5
ir 6 vietas): Kalėdienė buvo 4
ieties metime, o irkluotojai už
ėmė dvi 5 vietas. Išnyko lietu
viai SS krepšinio rinktinėj, kur
vis 'dar laikosi latviai su milži
nu Knzninš priekyje.
Nors olimpiniai -Žaidimai ofi
cialiai nevertinami
valstybių
pergalėmis, bet pasaulio spau
doje priimta seikėti medalius,
ypatingai tarp dviejų didžiųjų
kraštų: JAV ir SS. Jei JAV sti
priai pasireiškė lengvojoj atle
tikoj ir plaukyme, tai SS atsi-

Generalė Vyresnioji

Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti dauge
lio metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams į USSR —
PRANEŠA:

čius, V. Sterlikas, P. Karia, V.
Jagelavičius, V. Briedis, be to,

Liutkaitis, J. Motiejūnas,
E.
Levickas). Taip mūsų irkluoto

švento Pranciškaus seserys
< Motina M. Gertrūda

parėjusiems aukomis, darbu,

— Tokyo žaidyniy pabaigtuvės
šeštadienio naktis
Tckyo
olimpiniam stadione. Porą sa
vaičių aukštybėse žėrėjusi olim
pinė ugnis užgesinta, bet toji
pati olimpinė liepsna persikėlė
Į tūkstančius mažųjų žibintų
stadiono apačioj, kuriais rit
miškai mosikavo japonų stu
dentės. Ne. sportininkai nebu
vo išsirikiavę savo kraštų greto
se kaip per atidarymą, šį kar
tą visi buvo susipynę draugiš
kam mišiny. Penkių žemynų
jaunimas susijungė po viena
olimpine vėliava.
Pora savaičių Įtemptų kovų:
aukščiau, toliau, greičiau, tobu
liau. Išbandytos jėgos tarp iš
kiliausiųjų, laimėta, pralaimėta,
bet . garbiausia, kad dalyvauta.
Tik 41 krašto sportininkai (iš
viso buvo suvažiavę iš 94 kraš
tų) pasipuošė medaliais, kurių
išdalinta 504.
Be tų lietuvių, apie ku-'
riuos minėta ankstesniam raši
ny, Tokyo buvo šuolininkas Į
tolį Antanas Vaupšas. Aukšta
ūgis vilnietis (1.86 m), jau nuo
1S61 s kiną s pergales ir 1962
Lietuvos rekordą pagerinęs iki
7.90 m — to sezono antro’i pa
sekmė Europoj. Yra laimėjęs ir
prieš dabartinį pasaulio re
kordininką Ter - Ovanesian
(SS). Vaupšas 100 m yra nubė
gęs per 10 8. į aukštį išsekęs
1.96 ir trišuolyje pasiekęs
15.42.
Tckyo Antanui nepavyko įsi
sprausti į baigmininkus, nes išskirstomose varžybose nuskrie
jo 7.43 ir trimis centimetrais
atsiliko nuo trejetuko: Stelmach (Lenkija), Areta (Ispani
ja) ir Yamanda (Japonija), ku-

Mes, melsdamos jums visiem
Dievo atlyginimo, taip pat lin
kime gausių Dievo laiminančių
darbingų metų ir toliau nenu
ilstančiai darbuotis mūsų tauti
nei gyvybei išlaikyti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St.

Tel. AL 4-8319

New York 2. N. Y.

KĘSTUTIS ORENTAS, 3000 su
kliūtimis pasiekęs olimpinį rekor
dą, bet pralaimėjęs baigmėje.

Tel. GR 7-1130

187 ORCHARD ST.. N. Y. C.

griebė sunkumų kilnojime, gim
nastikoj. Lengvojoj atletikoj SS
pelnė tik 5 aukso medalius (2
vyrų ir 3 moterų). Kitų kraštų
sportininkai daug kur pakišo
koją didiesiems — moterų gim
nastikoj Caslavska (Čekoslova
kija) nugriebė 3 aukso meda
lius ir pralaužė SS pirmavimą.

•
•
•
•

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
.Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

(nukelta į 7 psl.f

GRANE SAVINOS & Loan Association

B. B PIETKIEWICZ, Pm.

47 and Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta atnomobilian^

INVESTMENT
ACCOUNTS

•UOLINfNKAS

|

Mokam* nuo 1992 metų vasario 1 dieno*
Pinigai jdėtl prie* mėnesio 15 d. duoda divMendus už visa mėnesi.
DivMendaI mokami Mūšio ir liepos 31 d.
Praiomt aplankyti naują mOoą namą.
VALANDOS: Plrmd. ir ketvlrt. 9:00 ryto -- 8:30 vakaro; Antrad. ir
penktadieni 9:00 ryto ~ 5:00 vakaro; Oeėtadlenaia
9:00 ryto — 12.00 dlioa Treėtadleniaia uždaryta.

DARBININKAS

1964 m., spalio 17 d., nr. 72

Lietuviai olimpiniuose žaidimuose
(atkelta iš 6 psl.)

Bokse sėkmingai 'kovojo len
kai, ištempę 3 aukso medalius,
trijuose svoriuose įveikę SS at
stovus.
Lengvojoj
atletikoj
šau
niai pasirodė Snell (Naujoji
Zelandija), pakartojęs savo 800
m pergalę Romoje ir Tokyo
prabėgęs per 1.45,1 (Romoje
per 1.46,3) ir šį kartą dar pri
sidėjęs aukso medalį 150 0 m,
nuotolį praskutęs per 3.38.1.
Maratone Abebe Bikile (Etiopi
ja) taip pat pakartojo savo lai
mikį Romoje, tik toks skirtu
mas, kad Amžinajame mieste
šis imperatoriaus rūmų sargas
bėgo basas, o dabar su batu
kais ... Disko metime Oerter
(JAV) nuraškė jau tretįjį auk
so medalį šioje rungtyje, bet
medalio nepasiekė jau ketvir
tuose olimpiniuose žaidimuose
dalyvavęs rutųlininkas O’Brien
(JAV), iki šiol vis nustvėręs po
vieną.
Trišuolyje Schmidt (Lenki
ja) taip pat pakartojo savo
auksinį pirmavimą Romoj, o
moterų gr. panašiai pasireiškė
šuolininke į aukštį Balas (Ru
munija) ir rutulio stūmime T.
Press (SS).
Krepšinyje JAV išlaikė savo
pozicijas ir dar nėra pralaimė
ję nė vienerių rungtynių nuo
Berlyno olimpinių žaidimų 1936
KAI JAV rinktinėj žaidė Pra
nas Lubinas. Šiemet JAV rink
tinė nebuvo prikaišiota tokiom
žvaigždėm, kaip 1960 Romoje,
bet užteko tų žaidikų, kuriuos
turėjo. Baigmėje JAV nugalėjo
SS 73-59. S S sudėty latvis
Kruminš įmetė 11 tšk„ o kitas
žaidikas iš Rygos, Kalniš pri
dėjo 4 tšk. Trečioj vietoj liko
Brazilija, įveikusi Puerto Rico
76-60. Australijos olimpinė rink
tinė, kurią vasarą nuga įėjo
kengūrų krašte viešėjęs Š. Amerikos lietuvię krepšinio pen
ketukas, užėmė 9 vietą. Kita
rinktinė, kurią mūsiškiai buvo
Įveikę Toronte, būtent Kana

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

dos, turėjo pasitenkinti 14 vie
ta (iš viso 16 dalyvię).

Senatorius VILLIAM PROXMIRE

Futbole laurais pasipuošė
Vengrija, 2. Čekoslovakija, 3.
Vokietija. Vyrų tinklinį laimė
jo SS, 2. Cek o s 1 o vakija,
3. Japonija; moterų: 1. Japo
nija, 2. SS, 3. Lenkija. JAV vy
rų ir moterų tinklininkai tūpė
į priešpaskutines vietas (vyrų
9 iš 10, moterų 5 iš 6).
JAV sportininkai laimėjo dau
giausia aukso medalių — 36
lSS-30, Japonija — 16), taip
pat gaudavo ir daugiausia tele
gramų — dienos vidurkis siek
davo 800 . .. Plaukikas Schollander (JAV), laimėjęs 4 auksinukus, kai vyko plaukymo var
žybos, vienas gaudavo po 130
telegramų į dieną. Kai kurių te
legramų tekstas būdavo labai
trumpas. Viena tokių nuskam
bėjo tik vienu žodžiu: “Gold”.
Haenni (Šveicarija) vos neliko
namie, nes kelionei į Tokyo tu
rėjo tik šimtą šveicarų frankų.
Draugai padarė rinkliavą, ir
sportininkas galėjo išskristi į
Japoniją. Ir kaip Haenni atsily
gino? Labai paprastai — judo
imtynėse laimėjo sidabro me
dalį ...
Japonų organizacijai nieko
negalim prikišti — viskas tik
sėjo laikrodžio tikslumu. Daugausia darbavosi tie pareigū
nai, kurie taisė šautuvus šau
dymo varžyboms. Geriausi kli
entai buvo tų Azijos kraštų
šaudytojai, kurių ginklai buvo
reto senumo ... 400 m bėgimo
Europos meisteris Brightwell
(Didž. Britanija) prieš 80 0 m
baigmę anglei Packer pasakė:
— Tu laimėsi! Taip ir nutiko
— Packer prabėgo per 2.01,1
(naujas pasaulio rekordas). Vy
ro žodis — autoritetas, juo la
biau, kad gruodžio mėn. numa
tytos judviejų vestuvės ...
Olimpiniam stadione suspin
dus atsisveikimo žodžiui Sayonara, kitų olimpinių žaidimų
pasaulio jaunimas
susirink s
Meksikoje 1968.

Wisconsin valstybės pažiba. Jaunas, energingas ir visados pasiryžęs geriems tikslams.

Kada senatorius Thomas J. Dodd paruošė rezoliuciją Lietuvos laisvinimo reikalu —
WTI J T AM PRQXMIRE be jokių abejonių padėjo po šia rezoliucija savo parašą ir
ragino kitus savo draugus senatorius daryti tą patį.

- HAVEN REALTY JOSEPH ANDRUSIS — Roal Estate — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudoe, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

56-38-40 STAG(

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
Senatorius William Proxmire viduryje, jo garbei suruoštame pobūvyje šių metų vasario mėn. 20 d.,
Hartford, Conn. Jam iš dešinės senatorius Thomas J. Dodd, o iš kairės Antanas Ustjanauskas — šio
pobūvio iniciatorius ir pirmininkas.

11
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note patys, jog senatoriaus perrinkimo išvakarėse, mūsų lietuvių pareiga yra ne tik
atiduoti savo balsą už šį malonų lietuvių prietelių, bet taip pat ragint ir kitus, kad

darytų tą patį. Jūs galite būti užtikrinti, jog perrinkus senatorių William Proxmire,
niekados nepąmirš mūsų — lietuviukam padarytos kontribucijos.

Tel. HYacint 7-4677

Telefonas: Vlrginia 3-3544

VINTER GARDEN TAVERb
Ine
VYTAUTAS BELECKAS

Savininkas1

•«>■«

—e—

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polai dotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

Išnuomojami 2 arba 1 kamba
rys apstatytas baldais. Kiekvie
nas kambarys turi atskirą šal
dytuvą ir elektrinę
plytelę.
Kreiptis VI 7-5834.

Norite geros meniškos fotografijos — (

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

RICHMOND HILL, N. Y.

103-55 LEFFERTS BLVD.

Wisconsin valstybės lietuviai, ypatingai'tie, kurie pažįstate šen. William Proxmire, ži

3OKSININKAS RIČARDAS TAMULIS (dešinėje), viduti
niam sv. laimėjęs sidabaro medalį.

VYT. MAŽELIS

N Y

RAY’S LIQUOR STORE

Žvalgas

11
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JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

Inžinierius Sigitas Liaukus ir
Milda Jucėnaitė, gyveną Hart
ford, Conn., susituokė spalio
17 Middletone. Abu yra baigę
Connecticuto universitetą, jau
nasis elektros inžinierius, o jau
noji baigė fizinį
auklėjimą.
Jie taip pat yra aktyvūs skau
tai, veikia lietuvių tarpe.

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis
padarys —

BRO<>K1.Y\

ST

Telefonas STagg 2-5938

Middletovvn, Conn.

I.

Tel. VI 7-4477

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

Spalio 15 vakare automobilio
nelaimėje užsimušė Viktorija
Unikienė. 45 metų gyvenusi
Waterbury, Conn. Dėl nežino
mos priežasties mašiną pasuko
į šoną ir įvažiavo į stulpą prie
69 kelio.

II

•

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

VVOLCOTT, CONN.

I

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
13% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus "mortgage”, namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržą.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
arba
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vaL vak.; šeštadieniais 9-4 vai.
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VEDYBINIO GYVENIMO SUKAKTIS
Athol, Mass. — Spalio 4 Lon

Longinas atvažiavo į Pittsfield 1910 m., o Marijona Bagdovaitė 1912 m. pas savo bro
li į Athol. Jie susituokė 1914 ir
čia išgyveno visą laiką. Nors
jie daug nesigiria savo gerais
darbais, bet patys darbai liudi
ja jų nuopelnus parapijos ir
lietuvybės gerovei.

ginas ir Marijona Gasiūnai at
šventė 50 metų vedybinį jubi
liejų. Svečių susirinko iš visur.
Pažymėtina, kad pabroliai Jur
gis Bagdonas ir Salomėja Bakutienė, vėl ta pačią garbingą
pareigą atliko. Mišias aukojo
kun. klebonas J. Jutkevičius.
Vėliau buvo vaišės Cedar Lodge. Vaišes surengė duktė ir
Jie turi vieną dukterį, kuri,
žentas. Susirinko giminės, pa pasižymėdama aukštais gabu
žįstami ir kaimynai.
mais, pasiekė kariuomenėje pul
kininko laipsnį. Jos vyras irgi
Išnuomojamas nedidelis na yra pulkininkas.
mas lietuvių apgyventame rajo
Džiugu, kad šie senosios kar
ne vienam arba dviem senes
nio amžiaus žmonėms. Kreiptis tos lietuviai savo gerais dar
Great Neck, N.Y., tel. HU 2- bais yra žinomi ne tik Athole,
1316.
bet ir visoje Amerikoje. M.B.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas
VVOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519 ___
SALB VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
86-16 JAMAICA AVĖ.

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.
Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

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

S & G MEAT MARKET

Parduodamas vienos šeimos
namas iš 7 kambarių su moder
niškai įrengtu rusiu. Vieta: 159
Highland Blvd. Brooklyne, N.
Y. Informacijom kreiptis tarp
5-8 vai. vakarais AP 7-2343.

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

I

į

NAUJOS PLOKŠTELĖS:

Suk. syk ratelį, Vilniaus cho
ro įdainuota 14 lietuviškų dai
11
-J nų, kaina 4 dol.
Varpas, Toronto choro įdai
nuota: Urnoje dalyje 8 liet, dai
nos; n-je lietuviškai 6 pasauli
nės operos. Kama 5 doL, stereo
6 doL
Worcestesio Lietuvių Meno
Mėgėjų Ratelio vadavaujant
muz. J. Beinortui, įdainuota 14
lietuviškų dainų. Kaina $4.00
|

84-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y.
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y.
91-15 Woodhaven Blvd., Woodfiaven, N. Y.

Papigintomis kainoraL« priimame užsakymus

Persiuntimui paštu prideda
ma 50 centų.
Kreiptis: Darbininkas Adm.
910 Willoughby Avė., Brooklyn
N. Y. 11221.

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

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
MARIJONA IR LONGINAS GASIOHAI, atšvęst' 50 metų *•"
rybinio gyvenimo sukaktj.

We take ai! orders spėriai priee for Weddingx and Parties
Home-Made Bologna

DARBI MINKĄS
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DARBININKAS
Hnmmiį
Rodaltap
Administracija ....... .......
Spaustuvė .............. ......
Vienuolyną* ............ .......

XAŪJIENO&-

GL
GL
GL
GL

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

5-7281
2-2923
2-6916
5-7068

So. Bostone Lietuvių Pilie
čių Klubas, didžiausia lietuvių

organizacija Bostone, turinti
160 0 narių, savo susirinkime
spalio 15 pasisakė už demok
ratų kandidatus į valstybės įstaigas: dabartinis Lieut. Gov.
Francis X. Bellotti į gubernato
rius, už šen. Edward M. Kennedy perrinkimą.
Draugija taip pat remia vals
tybės prokuroro (Attorney Ge
neral) respublikono Edvvard W.
Brooke perrinkimą.
Adv. John J. Grigalus yra
šios draugijos pirmininkas. Jis
taip pat parinktas pirmininkau
ti Mass. lietuvių komitetui už
prez. Lyndon B. Johnson per
rinkimą.

Tėv. Justinas Vaikys, O.F.M.

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽI
DINIUI STATYTI NEW YORKE AUKOJO:

Just. Liaukos, Brooklyn, N.Y.
500 dol. Po 100 Antanas Vai
čiulaitis, Wa*hington, D.C., Ja
no Gerdvilienė, Brooklyn, N.Y.
Joana ir Antanas Pumpučiai
Woodhaven, Juzė ir Kostas Nor
vilai, Brooklyn, N.Y.
Kad greičiau galėtume įgy
vendinti užsimotus planus, vi
siems aukojusiems maloni pa
dėka, gi kitus visus kviečiame
siusti aukas: Building Fund,
Franciscan
Monastery, 6 8 0
Bushwick Avė., Brooklyn, N.
Y. 11221.

Greene, Maine viršininkas ir
tėvų Pranciškonų įsteigėjas Amerikoje, yra paguldytas Peter
Bent Brigham Hospital, 721
Huntington Avė., Boston, Mass.,
kur jam bus padaryta sunki
operacija spalio 28 dieną. Lin
kini jam greit pasveikti.
... Kun. Rapolas Krasauskas, is
torikas iš Romos, išbuvęs Amerikoje keletą mėnesių, spa
lio 27 laivu išplaukė atgal į Ro
mą. Katalikų Mokslo Akademi
jos suvažiavime New Yorke jis
skaitė paskaitą, kaip Lietuvoje
po protestantizmo atsigavo kri
kščionybė.
Arnoldas Voketaitis, solistas,
spalio 24 City Center operoje
New Yorke dainavo Mozarto
“Figaro vestuvių” operos pag
rindinę partiją. Publika la
bai entuziastingai sutiko. Buvo
ir lietuvių, jų tarpe ir filmų ak
torė Rūta Lee-Kilmonytė.
L.F.B. Rytų apygardos suva
žiavimas Įvyksta lapkričio 1.
Suvažiavimas vyksta Apreiški
mo parapijos salėje. Pradžia
11 vai.
Amerikos partijų užsienio po
litika — tokia tema rengiamos

viešos diskusijos lapkričio 1.
4 v. popiet Apreiškimo parapi
jos salėje. Pagrindiniai kalbėto
jai: prel. J. Balkūnas, Alg. Gureckas, dr. Br. Nemickas. Ren
gia L.F.B. New Ycrko skyrius.
VALTERIS TURULIS savo ir
žmonos Pulcherijos vardu pran
ciškonų naujom statybom Brooklyne paaukojęs 1000 dol.

New Yorko skautams remti

komitetas lapkričio 14 d. ruo
šia balių “Rudens Vaišės”, ku
ris įvyks Maspetho parapijos
naujoje salėje, Perry St. N. Y.
Dėl informacijų skambinti: A.
Gerulaitienei, 159-23 9 9 St.,
Howard Beach 14, Tel. Michigan 1-7092.

Chicagos
lietuvių
satyrinis
teatras,
lapkričio 21 d. atvyksta
i
New Yorką. Jų pasirodymas
bus Show Boat salėje, Woodhavene 7 vai. vak. ‘ ‘Antrasis
Kaimas” parodys apie 20 trum
pų humoristinio pobūdžio vaiz
dų, daugiausia iš lietuviško vi
suomeninio -politinio gyveni
mo. Po programos šokiai. ŠĮ
vakarą rengia
A k ademinio
Skautų Sąjūdžio New Yorko
skyrius. Visas vakaro pelnas
skiriamas N.Y. lietuvių kultū
ros namų statybai.
Antrasis

kaimas,

Akademrkių Skaučių Draugo
vės New Yorko skyriaus naują

valdybą sudaro: Audronė Sen
kutė — pirmininkė, Jūratė
Kleizaitė — sekretorė, Auksė
Budreckienė — iždininkė, Al
dona šileikytė — kandidačių
globėja.
Nauja
landėlė

lietuviška

radijo va

Seton Hali Universite
to Radijas. South Orange, New
Jersey, WSOU-FM, duodamas
FM bangomis — 89.5 megaciklu, sutiko pirmą kartą turėti
kultūrinę lietuvišką radijo va
landą anglų kalba. Naujoji lie
tuviška kultūrinė valanda pa
vadinta “The Music of Lithuania”, Lietuvos muzika ir bus
transliuojama nuo lapkričio 2
d. kiekvieno pirmadienio va
karą nuo 9:30 vai. Programoje
nebus jokių reklamų ar prane
šimų — tik lietuviška muzika
ir trumpos paskaitos apie lie
tuvių kultūrines vertybes. Pro
gramai vadovaus Jokūbas J.
Stukas, kuris profesoriauja Se
ton Hali Universitete ir taip
pat vadovauja minėto universi
teto radijo prekybos fakulteto
programoms, duodamoms penk
tadienio vakare, tuojau po 8
vai. žinių. Kurie neturite FM
radijo priimtuvo, patariami to
kį įsigyti, kad galėtumėt klau
sytis pirmadienio vakare gra
žios lietuviškos muzikos.

Nežinomo

politinio

kalinio

diena, rengiama tarptautinės
politinių kalinių draugijos, bus
lapkričio 7 d. 7 v.v. Carnegie
Endowment salėje, 46 St. ir 1
st Avė., N.Y.C.
Kun. J. Pakalniškio sutikimą
rengia įvairios Apreiškimo pa
rapijos organizacijos lapkričio
15 d. 4 v. popiet Apreiškimo
parapijos salėje. Jis buvo išvy
kęs porai mėnesių į Europą, iš
kur grįžta šią savaitę. Kas no
rėtų dalyvauti sutikime, prašo
me bilietus iš anksto Įsigyti.
Studentų ateitininkų. N. Y.
draugovės susirinkimas
bus
spalio 30. penktadieni, 7:30 v.
v. dr. I. Skeivio bute, 86-34
105 St. Richmond Hill. N. Y.
St. Lūšys kalbės — Visuome
niškumas ir šių dienų lietuviai
studentai Amerikoje. Sis susi
rinkimas ypač svarbus kandi
datam. Visi prašomi dalyvauti.
Alice Lukas
iš Howard
Beach, N.Y., gavo žinią iš Lie
tuvos, kad ten Raseiniuose šio
mis dienomis mirė jos brolis
Viktoras Riklikas, palikęs liū
dintį brolį Lietuvoje ir seserį
Alice su vyrų Amerikoje. Alice
draugės reiškia gilią užuojautą.
Aušros Vartų parapijos ru
dens pietūs bus lapkričio 8
tuoj po sumos parapijos salėje.
Parapijos kunigai kviečia visus
parapiečius ir Aušros Vartų pa
rapijos bičiulius atsilankyti i
pietus.
Kun. Longinas Kemėšis
iš
Webbwood, Ontario, Kanados,
atostogaudamas New Yorke,
lankėsi Darbininko redakcijoj.

DALYVAVĘ PRANCIŠKONŲ statybos pasitarime spalio 23 pranciškonų vienuolyne Brooklyne. Nuotr. R.
Kisieliaus.

SUDARYTAS VAJAUS KOMITETAS NAUJAI STATYBAI
Spalio 23, penktadienio va
kare, pranciškonų vienuolyne
atsilankė apie 50 asmenų, dau
giausia Įvairių organizacijų at
stovų. Čia Įvyko pasitarimas
lietuvių kultūros centro reika
lu.
Darbininko koncerte spalio
11 Tėv. Leonardas Andriekus,
provincijolas, viešai paskelbė,
kad pradedama
organizuot i
New Yorko lietuvių namų -kul
tūros centro ar židinio staty
ba. Tą dieną net aukų gauta—
viso 8000 dol.
Šių didžiųjų statybų reika
lais ir buvo sukviestas šis pasi
tarimas.
Atidarė Tėv. L. Andriekus,
provinciolas, nušviesdamas pa
dėti ir statybos tikslus. Toliau
pirmininkauti pakvietė J. Šle
petį , Lietuvių Bendruomenės
pirmininką. Jis sau pasikvietė
sekretoriauti A. Radzivanienę
ir vicepirm. A. Reventą.
Susirinkimo tikslas buvo su
daryti lietuvių kultūros židinio
statybos vajaus komitetą. Pra
džioje išaiškinta, kas norima
pastatyti. Tėv. L. Adriekus nusatė: norima pastatyti vienuo
lyną. spaustuvę, salę su
jai
reikalingais priedais — kamba
riais jaunimui. Tai tik bendras
užsimojimas. Kaip turėtų atro
dyti tie statiniai, dar nežinoma,
nes dar nėra nupirkto sklypo.
Plačiau pasisakyta dėl pačios
statybos paskirties. P. Montvi
la, ilgametis Brooklyno gyven-

Jei jos visos prisidėtų 100 dol.
auka, tai būtų labai gera pra
džia. Toliau reikėtų rinkti viso
je Amerikoje ir likutį — pasi
skolinti.
Konkrečių ir Įdomių pasiū
lymų padarė Petras Wytenus,
kuris sėkmingai veikė lietuvių
komitete, rengiant lietuvių die
ną pasaulinėje parodoje. Jo pa
siūlymai lietė sklypo Įsigijimą.
Plačiau pasisakyta dėl paties
komiteto, kas ji turi sudaryti.
Į komitetą kviečiami organiza
cijų atstovai, parapijų klebo
nai ir kiti entuziastai. Dr. Radzivanas pasiūlė ir susirinkę
priėmė garbės ir darbo vajaus
komitetą.

TĖV.
LEONAKOAS andrie
kus, O.F.M. pranciškonų provin
cijolas, atidaro Susirinkimą, kuris
buvo sušauktas spalio 23 pranciš
konų vienuolyne naujų statybų va
jaus reikalu. Nuotr. R. Kisieliaus.

tojas, guodėsi, jkad gal šį kar
tą pasiseks ir bus pastatyta di
delė salė lietuvių reikalam. Jis
pats jau turėjęs progos matyti
ne vieną užsimojimą kurti lie
tuviškus centrus, bet jie visi
pasibaigė dar neprasidėjus dar
bam. Niekas kitas, tik pranciško
nai. gali čia pastatyti ir išlaiky
ti kultūros namus. Ta pačia
prasme kalbėjo ir dr. Br. Radzivanas ir kiti.
Ypač dėmesio vertas buvo
Loreta ir Jokūbas Stuksi per prel. J. Balkūno žodis. Jis ats
sikėlė į nuosavus namus. Nau tovavo Kunigų Vienybei. Prel.
jas jų adresas: 1016 Schleifer Balkūnas yra Brooklyno vys
Rd„ Hillside. N.J. 07205; Tel. kupijos statybos komiteto na
(201) 289-6878.
rys. pats pasistatęs gražią baž
Great Neck, N.Y. Reikalinga nyčią. Iš jo gilios patirties pa
moteris namų ruošos darbams: aiškėjo. kad štai tekiom staty
nuo pirmadienio iki penktadie bom reikės pusantro milijono
nio tik po pusę- dienos. Geras doleriu. Ir kaip juos surinkti.
Čia jis apskaičiavo, kiek pa
atlyginimas. Dėl informacijų
skambinti vakarais 516 HU čiam New Yorke ir jo apylin
kėse gyvena lietuvių šeimų.
7-4596.

"Laužai liepsnoja vakaruos",

skautų vaizdų albumas išleistas
lietuviškos skautijos 45 metų
sukakčiai paminėti,
Bostone
gaunamas pas skautų tuntininką C. Kiliulį. Kaina 6 dol.
Putnam seselių sodyboje lap
kričio 1 yra lietuvių tėvų die
ną. Seselės kviečia visus tėvus
dalyvauti šioje dienoje. Kas tu
ri mažų vaikų ir neturi kur jų
palikti, gali ir juos pasiimti, o
seselės juos prižiūrės, kad abu
tėvai galėtų dalyvauti toje die
noje.
Tautinės

V. Jonike*

ELIZABETH, NJ.

Anatolijaus Kairio 3 veiks
mų komedija “Popiečio diagno
zė”, režisuojama Vitalio 2u kausko, bus vaidinama spalio
31 d. 7 v.v. Lietuvių Laisvės
salėje, 269 Second St.. Elizabeth, N.J.
Veikalas tiek Įdomus, kad
daug kur statomas ir kartoja
mas. Juokai iki ašarų. Naudo
kimės proga pamatyti.
4'

ELENA RUZGIENĖ mokyklo vedėja kalba Maironio mokyklos tėvų suvirinkime. Prie stalo stovi tėvų ko
miteto pirm. Gediminas Surdena*. Nuotr. R. Kisieliau*.

'

'

'

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N.Y.
Telef. —
APplegate 7-7083
______________________________

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

41-40 74th Street
Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620
SKALBIMO MAŠINŲ
(Washing Machines)
ir
ŠALDYTUVŲ
(Refrigerator)
mechanikas, sąžiningai ir ge
rai atlieka darbus.

JONAS BLAŽEVIČIUS
87-83 97th Street
Woodhaven, N. Y.
Skambinti vakarais

VI 7-3195
LAIDOJIMO DIREKTORIAI

vakaras

rengiamas spalio 31 d. 6:30 vi.
vak. Tautinės Sjgos namuose.
Spaudos vakare kalbės Dirvos
redaktorius Jonas čiuberkis ir
rašyt. St. Santvaras.
Darbo dienos piknikas Jė
zaus Nukryžiuotojo seselių so
dyboje pasisekė geriau nei bet
kuriais ankstyvesniais metais.
Garbės komitetan kviečiama: Tačiau seselių rėmėjai Brockapylinkės parapijų k lebonai, tone buvo judresni ir surin
pranciškonų provincijolas, kon ko daugiau pinigų nei rėmėjai
sulas A. Simutis, dr. J. Kazic iš Bostono. Sekančiais metais
kas, S. Sužiedėlis, dr. J. Stu Bostonas turi pasitempti.
kas, J. Šlepetys, dr. K. Valiū
Lietuviai respublikonai Bos
nas.
tone turėjo susirinkimą kuria
Vajaus darbo komitetan įei me kalbėjo adv. G. Desas, buv.
na šie: V. Alksninis, R. Bružins gubernatoriaus brolis P. Volpe
kienė, K. Dublienė, R. Kezis, ir St. Wallant. Visi kalbėtojai
dr. M. Kregždienė, O. Kubilie rodė tikras demokratų klaidas
nė, A. Mažeika, sr., J. Mažei ir visišką nusilenkimą bolše
kaitė. S. Remėza. A. Reventas, vikams. Jeigu bus išrinktas da
E. Ruzgienė, dr. Br. Radziva- bartinis prezidentas, Ameriko
nas, dr. V. Paprockas, M. Ša- je. tuoiau būsiąs atidaryti so
linskienė, A. Vakselis, P. Vyte- vietų konsulatai, kurie būsią
nus, A. Vainius, Sr. A. Vainius tik nauji
šnipinėjimo liz Jr., V. Žukauskas.
dai. Atidarius konsulatus, eis
Posėdis baigtas apie 10 vai. uždarymas pavergtųjų Pabalti
Dar šeimininkai svečius pavai jo kraštų atstovybių. Tuojaus
šino kava.
bus raud. Kinija priimta į J.
Susirinkimo metu A. Vakse Tautas, ir seks visos kitos
lis, sportininkų atstovas, pasa blogybės. Ragino balsuoti už
kė: džiaugiamės, nes turėsime visus respublikonus.
savo namus. Taip, reikia džiaug
Alexander Witkus, kurio pa
tis, kad galų gale pajudėjo. vardę jau matėme eilę kar
Dabar sudarytas vajaus komi tų lietuviškuose laikraščiuose
tetas, kuris padės rinkti aukas dėl jo dosnumo lietuviškiems
ir palaikys entuziazmą. Komi reikalams, dabar ir parapijos
tetas didelis, bet ir darbų daug duoklę atidavė dosniai 100 dol.
nusimato. Bus kviečiami ir visi,
kurie tik norės prisidėti. Toji
privati iniciatyva ypač labiau tus, kurie atstovauja kokią or
siai brangintina, nes ji gali nu ganizaciją ir neturi didelio už
veikti kur kas daugiau už ki- sidegimo. Be šio užsidegimo ir
entuziazmo bus sunku surinkti
nemažus pinigus. Juos gi pasi
ryžę tikrai surinksime ir padė
sime pastatyti lietuvių kultūros
židinį, kur galėtų prisiglausti
kiekvienas lietuvis. Sėkmės šia
me dideliame žygyje!
(p.)

JULIUS SMETONA KALBĖS
NEW YORKE

Lapkričio 21. 7 vai. vakaro
Apreiškimo parapijos salėje įįvyksta Lietuvos kariuomenės
minėjimo tradicinė šventė. Ren
gia New Yorko ramovėnai.
Programa bus Įdomi. Jos pa
grindinė staigmena bus kalbė
tojas Julius Smetona, su pa
skaita jautriais lietuvių reika
lais, pakviestas iš Clevelando.
Dainuos vyrų oktetas, šoks
tautiniai šokiai, sotins birutiečių vaišių stalai, veiks ramovėnų baras su neišsenkančiais
linksmybių šaltiniais.
Šokiams gros geras orkest
ras. New Yorko ramovėnai pra
šo visus tą išskirtiną dieną jau
dabar savo kalendoriuose ryš
kiai pasibraukti.

spaudos

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.
VI 7-2573

-----

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS
a) padeda Investavimų Fondų
šėrus pirkti, b) sudaro planu*
jaunesniem žmonėm sistematiniai taupyti ir ateičiai kapitalu*
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
109 VVanvlck St.. Bklyn, N. 1.
11207: tel. TA 7-9518, LA 4-8484

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotoj as
231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Statlon)
WOODHAVEN.

N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija
Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI

Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition
123 E. 7th St„ New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
Worce«ter, Mas*.
PL 4-6757
PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dien$ Ir nakt)
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-8434

