
/ KO JIE IŠKELIAVO I VIETNAMU?

Vyriausybėje skirtingos informacijos apie padėtį Viet
name. Valstybės departamento pareigūnų veikla prieš 
Diem vyriausybę nesuderinta su karinės vadovybės 
kova prieš komunistus

Amerika išpažįsta apsisprendimo teisę visom tautom
Prezidento Kennedy pavesti, 

rugsėjo 23 išvyko į Pietų Viet
namą apsaugos sekretorius Mc 
Narna r a ir jungtinio štabo vir
šininkas gen. Taylor tirti kari-

J. Tautose jokio naujo žings: 
nio santykiuose tarp Rytų ir 
Vakarų nedavė nei Sovietų 
Gromyko kalba ketvirtadienį 
nei prezidento Kennedy penk-

Tai pagrindinis skirtumas nuo Soviety, — kalbėjo prezidentas ir pasiūlė bendrą 
kelionę į mėnulį, nutylėdamas Gromyko kvietimą į Maskvą. Didžią vilčiy nėra

tadienį. Gromyko pakartojo 
Chruščiovo kvietimą, kad atei* 
nančių metų pradžioje 18 vals* 
tybių atstovai susirinktu Mask
voje nusiginklavimo svarstyti, 
pasisakė už taikos sutartį su ry
tų Vokietija, už nepuolimo su
tartį. už komunistinės Kinijos 
įvedimą ‘ J. Tautas. Tačiau N.

Y. Times pastebėjo, kad skyrė
si Gromyko tonas. Esą “Mask
vos dvasia”, kurią atnešė Gro
myko. skyrėsi nuo Višinskio 
kandumo ir Chruščiovo batu 
daužymo. Savo tonu buvo švel
nus, išskyrus kandžius puoli
mus prieš vakarų Vokietiją.

Prezidentas Kennedy penkta

dienį santūrioje kalboje ryški
no, kad skirias Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos sie
kimai. “Mes tikime, kad ‘Vokie
tijos žmonės ir Berlynas turi 
būti laisvi ir turi būti sujung
tas jų kraštas ir sostinė“. Turi 
būti laisva .Kuba, “klastingai 
išduota iš vidaus ir išnaudota

PRIEŠ ANTR^l SESIJĄ: Romos kurijoje reformos, balsai už

J.F.K.: “Amerika išpažįsta apsi
sprendimą teisę visom tautom.”

Vatikano II Bažnyčios susi
rinkimo antra sesija prasideda 
ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
29. Jau buvo / pranešta, kad 
šios sesijos pradžioje bus svars
tomi Bažnyčios organizacijos 
reikalai — vyskupų kompeten
cijos. santykiai su popiežium, 
pasauliečių dalyvavimas apašta
lavime. Popiežius Paulius VI sa
vo norimą linkmę jau užsimi
nė kalboje Romos kurijai rug
sėjo 21. Jis kalbėjo, kad esąs

pasiryžęs savo atsakomybe da
lytis su vyskupais doktrinos ir 
kanonų ribose, jei Bažnyčios 
susirinkimas to norės. Jis taip 
pat kalbėjo apie Romos kurijos 
sustiprinimą ir atsinaujinimą. 
Iš labai atsargių žodžių galima 
daryti išvadą, kad tas sustip
rinimas turėtų reikšti jaunes
nių pajėgų ir iš platesnės ap
linkos, ne tik iš italų sutelki
mą (N.H. Times jau padarė per
temptą išvadą, kad popiežius 
tam tikra dalimi sutinkąs atsi-

susiprastinimą 
nencijos titulų, atsisakyti nuo 
brangių kryžių ir prabanginių 
automobilių, jei kas tokius tu
ri. Tie visi dalykai — sakė ar
kivyskupas — skiria mus nuo 
mūsų tikinčiųjų, ypačiai nuo 
darbo žmonių ir vargšų, skiria 
nuo gyvenimo naujo stiliaus. 
Suklokim auksinius kryžius 
prie popiežiaus kojų ir pasiim
kim bronzinius ir medinius.

iš šalies”. Taip pat “mes tiki
me, kad visame pasauly — ry
ty Europoje, kaip ir vakarų pie
ty Afrikoje kaip ir šiaurės, se
nose valstybėse kaip ir naujo
se gyventojai turi būti laisvi 
pasirinkti savo likimą patys, be 
diskriminacijos ar diktavimo, 
be prievartos ar subversijos. 
Tokie yra pagrindiniai skirtu
mai tarp mūsų ir Sovietų Są
jungos, ir tie skirtumai negali 
išnykti”.

Tačiau ir esant skirtumam 
prezidentas siūlė “taikingą ben
dradarbiavimą” konkrečiu klau
simu — rengiant kelionę j mė
nulį. Ir prezidento šis siūlymas 
nebuvo naujas; apie jį kalbė
jo jau Vienoje Chruščiovui. 
Gromyko siūlomas derybas dėl 
nepuolimo pakto apėjo tylom.

Gromyko siūloma konferen
cija Maskvoje Amerikos sutik
ta šaltai. Pramatomuose pasi
tarimuose tarp trijų ministe-

GEN. TAYLOR, jungtinio 
štabo viršininkas.

Kas ateis po atominės sutarties
Nixonas rugsėjo 23 pasisa

kė už atominės sutarties tvir
tinimą, nes jos atmetimas bū
tų išnaudotas propagandai, kad 
Amerika prieš taiką. Tačiau jis 
mano, kad su atomine sutar

tim ateina “pavojingiausias lai
kas šaltajame kare"; sovietai 
imsis iniciatyvos laimėti pasau
lį komunizmui be karo. Nixo- 
nas pasisakė nebūsiąs kandida
tas į prezidentus. *

sakyti nuo neklaidingumo prin
cipo).
Be ekscelencijos, tik su medi
niu ar bronziniu kryžium

Brazilijos arkivyskupas Hel- 
der Pessoa Camara pasiūlė vys
kupam susiprastinimo ir prie 
žmonių priartėjimo stilių: atsi
sakyti nuo ekscelencijos, emi-

— Prancūzai kitą mėnesį Sa- 
haroj paleis raketą su katinu, 
kuris turės nusileisti lėktuvu 
iš 136 mylių aukščio. Vasario 
mėn. jie buvo paleidę žiurkę.

— Volstybėsaukr. Rusk, rug
sėjo 24 tarėsi su* 11 iš 70 už
sienių reikalų ministerių, kurie 
dalyvauja J. Tautų sesijoje.

rių valstybės sekr. Rusk nelau
kia greito susipratimo klausi
mais. dėl kurių tiek vienos, 
tiek antros pusės nusistatymai 
nėra pasikeitę. Tad pažangos 
Rytų Vakarų santykiuose tega
lima laukti labai lėtos. Bet, no
rėdamas būti optimistas. Rusk 
sakė vertinąs ir mažus žings
nius pirmyn.

McNAMAR, apsaugos sekre
torius.

nės padėties, kurią aiškina vie
naip kariniai atstovai, kitaip 
politiniai.

Herald Tribūne paskelbė iš
aiškėjus nesutarimus tarp vals
tybės departamento bei apsau
gos departamento dėl Vietna
mo politikos. Valstybės depar
tamento pareigūnas valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Roger 
Hilsman parašė telegramą, ku
rios projektą davė patikrinti 
valstybės sekretoriaus pava
duotojui tolimųjų rytų reika
lam A. Harrimanui. Tas prita
rė. ir telegrama buvo pasiųsta 
rugpiūčio 24-25.

Tos telegramos turinys 
ypatingas — buvo tam tikru 
būdu skatinama Vietnamo ka
riuomenė pašalinti prezidentą 
Diem ir jo brolį bei brolio žmo
ną iš politinio gyvenimo. Dėl 
tos telegramos visai nebuvo at
siklausta apsaugos sekretoriaus 
McNamaros nuomonės. Vals
tybės departamento pusėje bu
vo ir Amerikos informacijos 
agentūros pareigūnai. Bet Mc 
Namara buvo kitos nuomonės 
— tokia valstybės departamen
to politika kenkianti karo eigai 
su komunistais.

Amerikos atstovas Cabot 
Lodge/ tik atvykęs į Saigoną, 
buvo palankus Hilsmano ir 
Harrimano linijai, bet paskui 
jis priėjo išvadą, kad pašalinus 
Diem ir jo vyriausybę, bus tuš
čia vieta — ir tai bus nelaimė.

Šitokia yra padėtis, kurios 
lyginti išvyko McNamara ir 
Taylor.
MADAME NHU POZICIJA 
DĖL AMERIKOS:

Madame Nhū Romoje rugsė
jo 23 pareiškė:
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PAVERGTOS EUROPOS BALSAS — Prašė prezidentą (ir 
rado atgarsio), reikalavo Europai lygių teisių su Afrika

Pavergtųjų Seimas, rugsėjo 
17. kaip jau buvo trumpai pra
nešta, paneigė teisę Sovietam 
ar jų iškamšom atstovauti Eu
ropos pavergtojom tautom:

“Pavergtųjų Seimas pabrėž
tinai pareiškia, kad Sov. Sąjun
ga neturi jokio įgaliojimo Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai atsto
vauti Jungtinėse Tautose, ir 
ta pačia proga reiškia savo pa
sitenkinimą. kad daugelis lais
vų valstybių, tarp jų ir JAV 
vyriausybė, nesuteikia šiam ne
teisėtam Sov. Sąjungos veiks
mui savo pripažinimo. Paverg
tųjų Seimas todėl apeliuoja į 
Jungtinių Tautų narius — lais
vąsias valstybes — atmesti so
vietų kontroliuojamų Albani
jos, Bulgarijos, Cekėslovakijos. 
Lenkijos, Rumunijos ir Veng- 
rikos delegacijų kredencialus 
Jungtinių Xautų 18-j ai sesijai. 
Pavergtųjų Seimas taip pat ape
liuoja į Jungtinių Tautų daugu
mą sudarančias laisvąsias vals
tybes paneigti Sov. Sąjungos 
delegacijai teisę kalbėti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos vardu”.

Seimas kreipėsi telegrama 
į JAV prezidentą Kennedy, kad 
jis savo kalboj Jungtinėm Tau
tom iškeltų sovietų pavergtų
jų Europos tautų apsisprendi
mo klausimą. (Atsargiais žo
džiais prezidentas tai padarė). 

' Kita telegrama pasveikino nau
ją JT pilnaties pirmininką dr. 
Carlos Sosa-Rodriguez, Vene- 
cuela, kaip vyrą gilių demok
ratinių įsitikinimų ir kaip at
stovą Jungtinių Tautų politi
kos. kuri siekia vienodo masto 
visiems ir visais klausimais, 
taip pat ir tautų apsisprendimo 
klausimu.
KODĖL NEVYKDOMAS TAU
TŲ APSISPRENDIMAS VIDU
RIO IR RYTŲ EUROPOJ

** --------- nriėmė

atsišaukimą į JT narius — lais
vąsias valstybes dėl apsispren
dimo teisės sovietų pavergtai 
Europai.

Atsišaukimas konstatuoja, 
kad:

(1) JT Chartos specifiniai 
nuostatai (str. str. 655, 56) įpa
reigoja JT narius “respektuoti 
ir vykdyti asmens teises ir pa
grindines laisves visur ir vi
siems”.

(2) Vienas JT tikslų (str. 1, 
p. 2) yra “plėsti draugiškus 
valstybių santykius, paremtus 
pagarba teisių lygybės princi
pui ir tautų apsisprendimui”.

(3) Visuotinė Žmogaus Tei
sių Deklaracija (str. 21, p. 3) 
nustato, kad “vyriausybės ga
lių pagrinde turi būti žmonių 
valia, išreiškiama periodiniais 
ir tikrais rinkimais, visuotiniu, 
lygiu ir slaptu balsavimu ar to
lygia laisvo balsavimo proce
dūra”;

(4) Nuo 2-jo Pasaulinio karo 
pabaigos JT suvaidino reikš
minga vaidmenį, įgalindamos 
ne mažiau kaip 48 valstybes į- 
stoti i savo nepriklausomybės 
kelią”;

(5) 1960.12.14. JT pilnaties 
XV sesija priėmė koloninių 
kraštų ir tautų nepriklausomy
bės siekimo deklaraciją, skel
biančią principą, kad “visos 
tautos turi neatimamą teisę į 
visišką laisvę, į vykdymą savo 
suverenumo ir jo neliečiamu
mą", ir pabrėžiančią “būtinu
mą ko veikesnio ir besąlyginio 
galo visų pavidalų ir apraiškų 
kolonizmui”;

(6) Sov. Sąjunga yra užkeru
si koloninę sistemą didelei da
liai Europos: atviro pavidalo 
Estijos, Latvijos. Lietuvos vals
tybėse ir po valstybinės nepri
klausomybės skraiste Albani- 
«nip. Bulgarijoje,*. Cekoslovaki-

joje. Lenkijoje, Rumunijoje ir 
Vengrijoje;

(7) Sovietinio kolonizmo 
viešpatavimas Centro ir Rytų 
Europoje turi visus ryškiuosius 
kolonizmo ženklus. prieš 
kuriuos JT naujieji nariai yra 
kovoję ir laimėję, būtent: ūki
nį alinimą, svetimų institucijų 
bei vertybių primetimą, as
mens pagrindinių teisių panei
gimą;

(8) Centro ir Rytų Europos 
padėtis yra nusikaltimas J T 
Chartai ir šią pasaulio organi
zaciją stato hipokrizės ir dve
jopo masto plotmėje, taip pat 
graso taikai ir saugumui;

(9) Nepaisant aukščiau išvar
dintų faktų, “JT komisija ko- 
lc ninių kraštų ir tautų nepri
klausomybės siekimo deklara
cijai vykdyti” ligi šiol paverg
tuosius viddrio ir rytų Euro
pos kraštus aplenkia, išskyrus 
jos darbų tvankoje esančias 
Maltos ir Gibraltaro teritori
jas.

Po šių iškalbingų konstata
vimų Pavergtųjų Seimas ape
liuoja į laisvuosius JT narius, 
reikalaudamas (1) padaryti ga
lą lig šiol JT vartojamam dve
jopom mastui tautų apsispren
dimo bylose, (2) pareikalauti 
JT sudarytąją “dvidešimt ketu
rių komisiją” arba kurį kitą 
JT organą imtis žygių ištirti al
banų, bulgarų, čekų-slovakų, 
estų, latvių, lietuvių, lenkų, ru
munų ir vengrų tautoms apsi
sprendimo teisėms paneigimą.
TARPTAUTINĖ PADĖTIS 
VERČIA BUDĖTI

Tarptautinės raidos svarsty
muose tiek Seimo atstovai tiek 
ir jo svečiai (Azijos antiko
munistinės lygos pirmininkas 
Ku Cheng-Kang, Laisvosios Eu
ropos Komiteto prezidentas J. 
Richardsonas, Argentinos dar

— Vietnamas įsipareigojęs 
pasitikėti J. Valstybėm, nors 
“neatsakingi” amerikieč i a i, 
“jaunesni” pareigūnai ir rengė 
sąmokslą prieš Vietnamo vy
riausybę bei sabotavo Ameri
kos oficialinę politiką.

Pareiškė Madame Nhu pasi
tenkinimą. kad vyksta McNa
mara ir gen. Taylor.

Apie neutralumą, kuris sieja
mas su de Gaulle pareiškimais 
dėl Vietnamo, ji kalbėjo:

— Aš žinau, kas yra neutra
lumas, nes moterys ji prakti
kuoja jau tūkstančiai metų. 
Tai silpnumo ir užgaidų politi
ka.

bo sąjungų gen. sekretorius J. 
B. Brunetti, Sovietų’ Pavergtų
jų Tautų Draugų Amerikiečių 
pirmininkas Ch. Emmet. sena
torius H. Scott) vieningai pri
pažino, kad dabartinė tarptau
tinė padėtis sovietų pavergtųjų 
tauty laisvė* kovotoju* varčia 
ypatingai budėti, no* Sov. Są
junga savo koegzistoncinės po
litiko* ofenzyva siekia užsitik
rinti statu* quo Europoje, kad 
goresne* pozicija* įsigytų savo 
santykiam* su Kinija. IŠ pasi
sakymų aiškėjo, kad Vakaruose

jungos dabartinį posūkį'už tik
rą pinigą.

Savo vertinimo išvadose 
Pav. Seimas (1) apeliuoja į Va
karų vyriausybes, pirmiausia į 
NATO valstybių vyriausybes, 
kad atmestų visus bet kurio 
pavidalo Rytų-Vakarų nepuoli-
mo pakto siūlymus, nes tai pa- tik
tamautų tik Sovietų Sąjungos 
agresinėms užmasčioms ir tie
siog ar netiesiog implikuotų da
bartinio status quo Europoje

esama, galima sakyt, visuotinio 
palinkimo priimti Sovietų Są-

pr i pažinimą; (2) Visuose tarp
tautiniuose pasitarimuose dėl 
santykių sušvelninimo visada 
turėtų minty, kad tarptautinė

įtampa galima sušvelninti ar 
pašalinti, tik pašalinus jo* prie
žastis, tik atstačius Europoje 
nepriklausomybę ir laisvę vi
siem kraštam; (3) Visose dery
bose su Sov. Sąjunga reikalau
ti iš jos. kad tauty apsispren
dimo teisė būtų garantuota ne

Vakaru priklausomybėje
esančiom tautom, bet ir vidu
rio bei ryty Europos tautom. 
NAUJA SEIMO VADOVYBĖ

Dešimtosios Pavergtųjų Sei
mo sesijoš pirmininku išrink
tas estas A. K u et t. vicepir
mininku — vengras F. Nagy, 
gen. sekretorium perrinktas m-

GEN. CLAY Į PREZIDENTUS?

Gen. Lucius D. Clay yra nu
matytas kandidatu į preziden
tus. Jis būtų vidurio žmogus 
tarp Rockefellerio ir Goldwate- 
rio. Susidaręs ir jo reikalu ko
mitetas. Pats Clay rugsėjo 19 
pareiškė nesiekiąs būti kandi
datas.

— Čekoslovakijos preziden
tas Novotny pašalino min. pir
mininką Siroky ir kelis kitus 
ministerius kaip stalinistus. 
Chruščiovas žygi sveikino.

— Amerikos rabinų taryba, 
kuri atstovauja daugiau kaip 
850 rabinų. įteikė Sovietų at

stovybei protestą dėl nuteisi
mo sušaudyti rabiną Gavrilovą 
tariamai už aukso spekuliaciją.

— Amerikos ištisa divizija, 
15.000 žmonių, kita mėnesi iš? 
skris į manevrus Vokietijoje ir 
Prancūzijoje. Tai didžiausias 
lėktuvinis transportas per 3 
dienas.

munas B. Coste. vicesekreto- 
rium — vengras E Gaspar. 
Lietuvos delegacijos pirminin
ku yra V Sidzikauskas. IŠ lie
tuvių Seimo pilnatyje kalbėjo 
dr. A. Trimakas, M. Brakas ir 
H. Blazas. Kur.



DARBININKAS 1963 m., rugsėjo 24 d., nr. 64.

JIums aiški jūsų misija
Žydai iš Izraelio ir Amerikos lankėsi Vilniuje. Ko bolševikai laukia S ttrttty? Kokiai jMtMjoc 

jie nori ir kas-juos verčia koliotis?

SIŲSKITE l LIETUVĄ IR SSSR

doIAnų šWntiWI9s ;

Vilniuj šią vasarą lankėsi tu
ristai .iš Izraelio — viso 21 as
muo. Sovetskaja Litva Nr. 175 
su pasitenkinimu aprašinėjo

Sovietuose. — Dar labiau pati
ko laikražrHiM turistas J. Eiko- 
H, miesto Gatil Elion bendbruo-

’ Esą turistė R. Janover, Izrae- ‘ 
lio teisingumo ministerijos tar
nautoj \ inteligealtšįga mote
ris, buvo atsivežusi dovanų: 
dėliojo kojines, siūlus ir adatų 
ryšuliuką. Sovetskaja Litva ko
respondentas M. Chienas sako, 
kad ji dėl savo dovanų susi
gėdusi, kai pamačtaši neteisin
gai įsivaizdavusi Vilniaus skur
dą. — Turistę M. Stėingold ki
taip aprašo. Ji Vilniuje aukš
tuosius mokslus baigusi. Tik 
prieš 6 metus iš Vilniaus išvy
kusi, dabar ji grįžo į Vilnių ne 
su giminėm pasimatyti — nors 
Vilniuje jos motina, bet “apsi
putojusi” įtikinėjo, kad Izrae
lis esąs pažadėtasis rojus. — 
Turistės seserys Epel Vilniuje 
gimusios ir prieš 40 metų iš- 
vykusios, buvusios labai paten
kintos dabartine Vilniaus pa
dėtim. Ypačiai R. Epel, Tel 
Avivo gydytoja, kuri kalbėjo 
apie skurdų gyvenimą Izraely 
ir gerą socialinį aprūpinimą

čiosios Mapai partijos narys." anglų zonoje. _
Jis girdėjęs gandus, kad turis- grįžtį į Lietuvą, bet jos \____
tai negali susitikti su giminėm; neleidusi.
kad gyvenimas skurdus, betnuomSepakMles. kai tik Ode- 9
soja išl^TSio. Jis radęs, «

kad ir Vikriu je turistai galį 
laisvai vaikščioti, laisvai sutik
ti Vihtiirie su ginrinėm. Jis

paskelbė, pridėdamas savo ti
kėjimą, kad jie Izraely įvykdys 
savo pažadus.

■iepBpnstai lemom URMO KAINOM

- importuotos ir vietinės 
3 - jose krautuvėse

lankęsis, jis visur radęs gerai 
įrengtus butus, gausų stalą, vil- Kitaip Sovetskaja Litva L—., 

ko Amerikos turistą — New 
pareiškęs Ėr Sov. Litva korės- Yorko rabiną J. Movšoviaų.

Laikraštis paleidžia visą bolše
vikam įprastą neapykantą prieš 
Movšovičių. Ginti, tai esąs 
“iki kaulų smegenų klerikalas 
ir biznierius”, kurio “nedomi
no mūsų nauji-statiniai nei 
kultūros paminklai”. Jis tyčio
josi iš vietinio rabino ir tikin
čiųjų, kad leido mirti žydų kul
tūrai. Laikraštis puola rabiną 
Movšovičių, kad jis gyvena kai
mynystėje su “sovietinių žmo
nių kruvinais žudikais”. Ra
binas “apsimetęs” nieko ne
žinąs apie “žudikus”. Jis duo
da vizitinę kortelę su adresu, 
kad jam parašytų konkrečiai; 
Bet Sov. Litva korespondentas 
jam pakiša angliškai išleistą 
knygelę (Reikia manyti, Char
les Allen Nazi War Criminalsk 
Rabinas ją nenoriai paimąs, 
bet kitą imti atsisakąs visiškai. 
Laikraštis išdrožia dar rabinui 
pamokslą: “Jūs atvykote į Vil
nių visai ne tam, kad teisybę 
patirtumėt. Mums visiškai aiš
ki jūsų misija”.

Iš laikraščio džiūgavimo dėl džiai iš vieno Sovetskaja Litva 
Izraelio turistų ir neapykantos numerio (Nr. 174).

rabinui MovŠovičiui .
aišku, ko sovietai nori iš turis- JonflKo mehoracme sto- 
tų. Būtent, kad girtu pirmiau- tB Pada™sl valstybei, kolcho- 

---  šia jų “sovietinės socialistinės sovetozam daug "uosto- 
rezoliucijoms remti komiteto narių grupė aptaria finansinius statybos pasiekimus’• kad kai- pernai. O ir šiemet per pir

mus 3. mėnesius teatliko 1.3 
proc. numatytų pagal planą 
darbų, permokėjo už darbus, ir 
savikainos išlaidos padidėjo 
18.7 proc. Kaltinamas, kaip pa
prastai, nemokėjimas organi
zuoti, nerūpestingumas.

— Vilniaus skyrius Baltijos

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. DELANCY, N.Y.C. '

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SICKMADIEN vOS, 
IŠSKYRUS SE8TAD1KN1US, NUO 9 RITO IKI 6:30 AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uaminiškai 

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltie elevatorium į viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Su-eeL 

Atsineškite š| skelbimą, kuri* bus ypatingai įvertintas

pondentiri, kad grįžęs į Izrae
ly būsiąs geriausias agitatorius 
už Sovietų Sąjungą. — Turis
tas Ch. Alfa, kurio brolis yra 
gydytojas Vilniuje, aiškino, 
kad Izraelio liaudis jaučia sim
patijas Sovietų liaudžiai ir dau
gelis mėginą mokytis rusiškai.
— Ch. Rozinienė Kovanator 
pasikvietė S. Litva korespon
dentą į savo sūnaus būtą. Esą 
Rozinų šeima buvusi Vilniaus 
getho. Sūnus Samuelis pabėgo, 
susidėjo su sovietiniais parti-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTQS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

STASYS PIEŽA, Chicago’s American dienraščio religinio skyriaus redak
torius išvyksta į Bažnyčios susirinkimą Vatikane.

reikalus. Iš k. į d. A. Markevičius, K. Liaudanskas, A. Latvėnas, pirm. L. 
Valiukas, J. A. Petrauskas, dr. Z. Brinkis ir R. Bureika. N uote. L. Kan- 
čausko.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas

AFRIKOJE CHAOSAS CHADO 
VALSTYBĖJE

LIETUVOJE

K4 TIE SKUNDAI TURI REIKŠTI?
minimos pavardės: Efimov, Žu
kas, Timinskis, Donskoi, Zi- 
noviev.

Lietuvoje leidžiamieji sovie
tiniai laikraščiai pagausino sa
vo skundus dėl trūkumų gamy
boje, pramonėje, prekyboje. 
Sovetskaja Litva net įsitaisė 
specialų skyrių, kuriame skel
bia “partinės valstybinės kont
rolės” pranešimus. Kokios rū
šies tie skundai, rodo pavyzd-

WEISS & KATZ, ING
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

JONAS J. ROMANAS. Sr.
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocycies

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

8ROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

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

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WK0X. Framingham. Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJL8, 1400 banga
15756 Lesure. Detrbit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224 
šeitadieniais 4:30 - 5:30 popiet

Chado valstybės prezidentas 
rugsėjo 17 paskelbė karo pa
dėtį dėl 'subversyvinio elemen
to’ ’ veiklos. Chadas buvusi 
Prancūzijos kolonija, du kar
tu didesnio ploto už Prancūzi
ją, gavusi nepriklausomybę 
1960, pasilikusi sąjungoje su 
Prancūzija.

Panašus chaosas ir Prancūzi
jos Konge. De Gaulle sušaukė 
tuo reikalu vyriausybės pasita
rimą.

— Amerika rugsėjo 13 
progdino požemiuose dvi 
minės bombas. Tai buvo 
95-96 požeminis bandymas.

SUS- 
ato- 
jau

betų apie gerus butus, apstaty
tus radijais, televizoriais, apie 
žmones su automobiliais, apie 
laisvę susitikti su giminėm Vil
niuje, bet nutylint apie neleidi
mą susitikti su giminėm jy gy
venamose vietose (Simne, Ra
dvilišky *ar kitur).

New Yorko Movšovičius su
silaukė neapykantos, nes jis at
vyko ne sovietiniais statiniais 
domėtis, bet pasitikrinti, ko
kioje padėtyje yra žydų tikėji
mas ir kultūra, ir rado tai ap
verktinoje padėtyje. Aiškėja ir 
turisto ypatinga -padėtis sovie
tų valdomame krašte, kur gy
vena brolis, ar kuris kitas gi- 

, minė, šis faktas verčia jį guli 
sovietinį gyvenimą ir žeminti 
Izraelio gyvenimą, nes jis žino: 
už tai nuo Izraelio valdžios jis 
nenukentės, o jei padarytų

GRANE SAVINOS &LoanAssociation !

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICIUS

_ WP0P, 1410 klc.
273 Victoria Rd.. Hartford 14. Conn. 

Tel. CH 9-4302
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

— Viceprezidentas Johnso- priešingai, tai jo giminė VHniu- 
nas rugsėjo 16 grizo iš kelio
nės po Skandinavijos kraštus 
ir Islandiją.

— Amerikiečiai apskaičiuoja, 
kad Sovietuose javų derlias 
šiemet krito 10 proc.

— Italija'parodoje New Yor- 
ke 1964 nedalyvaus.

— Kalvarijos audimo fabri
kas, kuris dabar yra sujungtas 
su Mariampolės Šešupės au
dimo fabriku, gamina medžia
gas, kurias siunčia į Tūlą. Iš 
ten ateina skundai, kad me
džiagos yra menkesnės rūšies 
nei pagal planą, fabrikas, mo
ka pabaudSK vėl to
kias pat medžiagas, nes nuro
dytų sąlygų įvykdyti negali.

— Šiaulių miesto prekybos 
įstaiga gavo prekybos ministeri
jos paraginimą dar 1962 liepos 
18, kad geriau aptarnautų sto
tyje geležinkeliu pravažiuojan
čius keleivius. Bet stotyje pa
liko ir dabar tik vienas kios
kas, kuris neturi net užrašo, o 
keleivių laukimo salėj yra bu-

geležinkelio sistemoje pereik- fetas, kuris negali aptarnauti 
vojęs 245,000 rublių, prisisam- 
dydamas tarnautojų proporcin
gai daugiau nei Rygos ir Kara
liaučiaus skyriai, laiku neišleis
damas prekių ir dėl to mokė- 

, damas pabaudas.
— Eišiškės kolchoze “Nauja- 

• jame Gyvenime" menkas gyvu- 
linkystės produktyvumas, nes 

i gyvuliai nepakankamai buvo 
i šeriami, šėrikai aiškinosi, kad 
: pašaro trūksta. Kontrolė išaiš

kino, kad kolchozo pašarų šė- 
į rimo prižiūrėtojas Jalmar šėrė 
■ kolchozui priklausančiu pašaru 

ir savo telyčią. Jį privertė su
mokėti. Pažymėtina, kad viso 
kolchoze primelžiamo piene 
valdžiai tini atiduoti 80 proc.

— Vilniaus miesto komitete

vietskaja Utva Įtūžimo, kokio 
tas laikraštis parodė prieš Ame
rikos rabiną. Tačiau kalbėdami 
tokius niekus kaip Rozinienė, 
kad valdžia jos neleidusi su- gnrpė pardavinėjo privačiai 
grįžti Į Vilnių, jie pasako, ko miesto katilus, vartojamus šil- 
verti ir kiti jų pareiškimai. dymo sistemai. Toje grupėje

PHILADELPHIA, PA. 
WTEI_ 860 banga

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

H0ward 7-4176
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

keleivių, nes traukiniai testoja 
5 ar 10 minučių. Laikraštis aiš
kina, kad perone turėtų būti 
nešiojami užkandžiai ir kios
kas turėtų būti matomas.

— Joniškio malūnui remon
tuoti valdžia paskyrė 400,000 
rublių. Pagal planą malūnas tu
rėjo būti šiemet atremontuo
tas, per kitų - metų pusmetį tu
rėjo būti sudėtos naujos maši
nos ir nuo pusmečio turėjo 
veikti. Balandžio pradžioje sta
tybininkų grupė atvyko ir 
per tris savaites nugriovė sene
lį malūną, kuris kasdien dar 
pagamindavo apie 90 tonų ge
ros rūšies miltų. Nugriovė, ga
vo 12,000 rublių ir išvyko į Jo
niški. Sakosi turį kitų darbų 
— vaikų darželį, reikia mokyk
las baigti, o malūnas gali pa
laukti. Laikraštis tai smerkia: 
girdi reikėjo tada negriauti, nes 
kiekviena neveikimo diena yra 
nuostolis (Nr. 174.).

47 and Rockvvell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
Nemokamai vieta automobiliams

41/2 % INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

DABAR Jūs GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BIJREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

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

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. M c 1 n i n k a s 
Sckmad. — nuo 12:3) - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHTE BARČUS • Šeimos radijo 
piogramos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park. III. AM 1490 klc.; FM 
102." megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

Pagausėjusi kritika, įvestos 
kontrolės, kurios vadinamos 
“partine valstybine kontrole”, 
yra padaras Sovietų Sąjungoje 
sugriežtintos kontrolės pramo
nei ir žemės ūkiui.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vedėjas 
Kun. ALF. SUSINSKAS 

706 Talbot Avenue. Bradock, Pa. 
.Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p.

CHRUŠČIOVAS prilaiko kinietį Mau: Palauk, eto nekuttumo (nekultūringa) veržtis pirmam

Remiate LITU ANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 WiUoughby Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį. . . .......................... Licensed by V/O Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAV8JA8 NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------------------------Al 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14tt» Street-------------CH
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ------------- EV
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue --------------  OI
• aThol, Mas*. — 61 Mt. PleaMnt Street ---------- ------  CH
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue —
• SOUTH BOSTON, Mas*. — 359 West Broadway
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue -----
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue „
• CHICAGO 8, III- — 3212 So. Halstead Street----------WA 5-2737
• CLEVELANO 13, Oh» — 904 Literary Road----------TO 1-1068
• OETROIT, Mlcb. — 7300 Mtchigan Avenue------------- VI 1-5355
• GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bndge St„ N.W.---- GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO 7-1575
o HARTFORD 14, Conn, — 2J0 Fran«įin Av^ Tel. 2338030. 2460215 
o IKVtNGTvN ii, n.a. — 76^ Spnngtieto Avė. ko 2-4o8o
o YOUNGSTOWN 3, Ohlo — 21 Ftfth Avenue ----------  Rl 3-0440
o YONKERS, N.Y. — 235 Nepperhan Avė, . ........... — GR 5-2681
o LOS ANGELES 22, Calif. — M0 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
o LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street_____________FO 3-8569
o NEWARK 3, N. J. — 428 SpeingfieM Avenue _____  81 3-1797 -
o NEW HAVEN, Conn. — 509 Congresa Avė.--------------LO 2-1446
o PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____________ MU 4-4619
• PAS8AIC, N. J. — 178 Marint Scruot  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. __  PO 5-5882
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Canon Street ____  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Stnet ---------  Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 Mm 8tnet ------------------- PL 6-6766
• WORCESTER, Mm* — 174 Mlllburjr Strust ------------ 8W 8-2868

3- 2583
4- 4952
5- 8806 
9-0245 
2-1787

Tel. 268-0068 
„ TL 6-2674 
.... BR 8-6966



910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN 21, N. Y. 

GLenmore 5*7281

DARBININKAS
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In

(TMto C4»yr«gM) By FRANCISCAN FATHERB
Eina M* 1»1» moty. 1951 sujungi AMERIKĄ..LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS

SscoM Clw pasta g- paid at Brcoklyn Poat OfUca

PuMiabed aaml>wMkly eiccept holiday weeka and July and First week 
Auguat whM p«it>iish«d weekly.

PRENUMERATOS KAINA Subscription per year $7.00
Laikrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir gražinanti autoriams praiant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebū
tinai ižreižkia looafceiios nuomonę- Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Tvistas aplink aukso veršį
Auksas nėra tiktai žibąs me

talas, puošmena ar pinigas. 
Auksas yra taip pat simbolis 
žmonių, pasivergusių medžia
gai. Tai šokis aplink aukso ver
šį. Nėra būtina, kad jis sto
vėtų ant aukšto pastato, o mi
nia dūktų sūkuringam tviste. 
Auksiniu veršiu gali būti gar
binimas medžiaginės gerovės, 
biznio, uždarbio ir turto. Kai 
žydai kitados šoko aplink auk
so verą prie Sinajaus kalno, 
tai jie bent tikėjo, kad stabas, 
kurį jie garbino astojąs 
Dievą. Dabar šokama be jokio 
tikėjimo ir aukštesnių idealų. 
Vienintelis idealas: kaip pagau
sinti gamybą ir padidinti pel
ną naujausiom technikos prie
monėm.

New Yorice praėjusią savaitę 
tais klausimais tarėsi 3000 vy
rų ir moterų, suvažiavusių į 
tarptautinį kongresą (Interna
tional Management Congress). 
E 70 kraštų buvo susirinkę vy
riausybių atstovai, įmonių va
dovai, universitetų profesoriai. 
Vieni tarė, jog biznio sėkmei 
“svarbu ne tik gera prekė, bet 
ir gera vadovybė”; lyg girda
masis kalbėjo 
nis menedžeris 
Kitiem rodėsi, 
nio vadovybės

Fordo generali- 
Lee A. lacocca. 
kad “tarp biz- 
ir darbo jėgos

reikia didesnio sklandumo”; tai 
Columbijos universiteto deka
no prof. Courtney C. Brown 
nuomonė. Dar kiti dėstė, kad 
“mokslas, žinojimas mažai te
reiškia, jeigu jis neskatina ūki
nio kilimo”; tai Indianos uni
versiteto prezidento Elvis, J. 
Stahr žodžiai.

Mintys teisingos tik biznio 
atžvilgiu, bet ne gyvenimo. Už
tat iš visų išsiskyrė Charles H. 
Malik subaręs: “Liaukitės klūp- 
čioję prieš auksinį veršį!”. Ku
riam gi tikslui yra gamyba ir 
prekyba?

KAUPAS UOGINIUS

VIENA TOKIA DIENA VISOJE ALTO ISTORIJOJE

Lietuvos policija rūsy ir vokiečių okupacijos metais

Charles H. Malikas, rytietis, 
kilęs E Mažosios Azijos pama
rio (prie Palestinos), buvęs 
Jungtinių Tautų pilnaties ir 
Saugumo Tarybos pirminin
kas, žmogus šviesus, išsilavi
nęs, nepraradęs dvasios persva
ros prieš medžiagą, klausė kon
greso dalyvių:

“Ar jūs norite sukurti to
kią civilizaciją, kurioje nebe
rastų vietos Sokratas, Platonas 
ir Aristotelis, Kristus ir Pau
lius, Augustinas ir Akvinietis, 
Pascalis ir Kantas? Jei to ne
norite, tai pasakykite, kokie jū
sų siekimai, kokie idealai, ko
kios vertybės, kurių norėtumė
te, kad 
lėtų ir 
ir siela 
lizaciją.
jate. ką garbinate ir norite, 
kad jūsų vaikai garbintų?’’

Visi tie klausimai nesvarsto
mi. lyg “savaime kas tuo rū
pintųsi”. Tai nesąmonė, kada 
“visko pagrindas yra dvasinė 
kultūra ir žmogiškos vertybės”. 
Net ir pati “laisvė turi būti į- 
prasminta aukštesnių idealų .. 
Jei to nebus, tai visa jūsų tech
nika ir jos tobulinimas pavirs 
įrankiu jūsų priešų rankose’

jūsų vaikai siektų, my- 
vykdytų, kokia dvasia 
persmelkia jūsų civi- 
ką tikite, už ką kovo-

Bolševikam okupavus Lietu
vą (1940), mūsų policininkai 
nenuleido visai rankų, bet slap
tai teikėsi ir kovojo su bolše
vikinėmis NKVD gaujomis. Ne
mažai perėjo Lietuvos-Vokieti- 
jos sieną ir iš ten palaikė nuo
latinį ryšį su kraštu. Vokie
čiam puolus rusus (1942 birže
lio 22), daug kas vėl galėjo su
grįžti į savo gimtą kraštą.

Lietuvos laikinoji vyriausybė 
1941 liepos mėn. pašaukė bu
vusius valstybės tarnautojus 
grįžti į senąsias pareigas. 
Grižo ir išlikę policijos parei
gūnai. Deja, vokiečiai, be ato
dairos vykdę savo nacine poli
tiką, likvidavo Laikinąją Lietu
vos vyriausybę, tačiau lietuvių 
policijai neleido EsEkirstvti 
ir ja pavedė Vidaus Reikalų 
Tarėjo žiniai, o šis turėjo klau
syti vokiečių policijos vado. Iš 
lietuvių policijos vokiečiai lau
kė pagalbos plakti lietuvius jų 
pačių rankomis. Tačiau skau
džiai apsiriko. Lietuvis polici
ninkas nepasidavė už degtinės 
lašą ar cigarečių dėžutę. Jis 
pasiliko ištikimas savo tautai, 
pavojingai veikdamas tarp oku
panto įstatymų ir savo sąžinės.

Daug įvairių suplanuotų 
prieš lietuvius medžioklių — 
‘ ‘savanoriu’ ’ gaudymas dar
bams Vokietiioie arba Rytų 
frontui ir rekvizicijų plėšimas—

Priešas puola idėjom, tegu ir 
išvirkščiom . bei nežmoniškom, 
o norima jas atremti grynai 
medžiaginėm gėrybėm. ‘ ‘Aš 
nenoriu, kad žmonės alktų, bū
tų tamsuoliai, ligų apsėsti. Bet 
kyla klausimas: kam žmonės 
gyvena, kai jie sotūs, sveiki ir 
apsišvietę?”. Ar tiktai gamybai 
ir prekybai, tiktai tam šokiui 
aplink aukso veršį?

Rytietis žmogus, giliai mąs
tąs. teisingai pastebėjo Vaka
rų pasaulio per didelį verti
namą materialinės kultūros ir 
per mažą domėjimąsi dvasios 
reikalais.

nepavyko dėl lietuvių polici
nių* “pasipriešinimo. E anksto 
įspėdavo gyventojus. Gestapas 
įtarė ir žiauriai persekiojo. Ne
be vienas lietuvis policininkas 
buvo sušaudytas, daug ištrem
ta i frcntą, Į Vokietiją, sukiš
ta Į koncentracijos stovyklas ir 
ten nukankinta.

Lietuvos policija likviduota 
1944 metais. , Tada daug kas 
bėgo nuo antrojo Raudono tva
no. kuris sėmė Lietuva bolše
vikam vėl grįžtant. Kelerius 
metus išvargę Vokietijos bėg
liu stovyklose, kai kurie atsidū
rė ir svetingoje Dėdės Šamo 
šalyje. Likę Lietuvoje išėjo Į 
partizanus ir žuvo kovoje už tė
vynės laisvę.

Praeiti nrisimindami. Chica- 
goie susibūrę buvę Lietuvos 
policininkai, 1955 susiorganiza
vo ‘ ku'tūrinį vienetą ir įsikor- 
poravo vardu Krivūlė. Jos tiks
las — Lietuvos vadavimo idė
jos populiarinimas ir pagalba 
var°e zEidūruriems. Krivūlės 
pirmininku yra buvęs pasie
nio Dolici’os rajono viršininkas 
Povilas Dirkis. Kasmet liepos 
4 krivulėnai rengia savo ge
gužine. kur gražiai su šeimo
mis ir draugais gamtos prie
globstyje pabendrauja, jautriai

mingų praeities prisiminimų ir 
nuotraukų.

prisimindami praeitį. Spalio 2, mūsų buvę policininkai kasmet Baigdamas šį rašinėlį, spalio 
vis keli palieka mus negrįžta- 2 ir 45 m. policijos įsteigimo 
mai. Būtų gera ir naudinga, proga nuoširdžiai sveikinu bu- 
kad valdantieji plunksną, ne- vusius nepriklausomos Lietu- 
patingėtų surašyti savo atsi- vos policijos pareigūnus, linkė- 
minimus ir išleisti atskiru lei- damas jiems sveikatos ir sek- 
diniu. įdomus ir gražus tai tu- mės įgyvendinti visus savo or- 
rėtų būti leidinėlis, nes buvę ganizacinius ir asmeninius su- 
policininkai turi nemaža reikš- manymus.

Angelų Sargų dieną, prisime 
na senąją tradiciją — savo 
švente. Jaukioje jėzuitų koply
čioje išklauso mišių ir pamoks
lo, paskui renkasi salėn minė
jimui ir meninei programai.

Sakoma, kad “laikas bėga 
kaip vanduo ir negrįžta”. Ir

Altas — Amerikos Lietuvių 
Taryba — gyvuoja jau 23 me
tus. Tiek laiko yra praėję nuo 
pirmosios bolševikų okupacijos 
kai Amerikos lietuviai sukruto 
pr c testuoti prieš Lietuvos * už
grobimą ir rūpintis, kad laisvė 
būtų vėl atgauta. Tai kovai ves
ti buvo sudaryta Amerikos 
Lietuviy^Taryba (Altas): po 7 
atstovus ir 4 ideologinių gru
pių ir po tris iš 2 susivieniji
mų; viso 34 atstovai. Tautinin
kai 1941 buvo pasitraukę, bet 
1943 vėl grižo. Daugiau kaip 
dešimtį metų buvo taika ir ra
mybė.

Šio laikotarpio žymiausias 
Alto darbas buvo Kersteno ko
misijos tyrinėjimai. Altui pap
rašius. Kongreso narys Charles 
J. Kerstenas išsirūpino, kad 
būtų sudaryta Baltijos tautų

KAUNO POLICIJOS orkestras pa.adė neprikiauaomyuSs laikais. Nuotr. V. Augustina.

okupacijai ištirti komisija kū- narių bei pavaduotojų dalyva- 
ri (1953), 83 Kongreso metu vo 40-41 iš viso 43 narių sąs- 
pravedė platų apklausinėjimą, tato” (Nr. 219, rugsėjo 17). 
Buvo surinkta gausios doku
mentuotos medžiagos apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
vergimą ir terorizavimą. Ši me
džiaga lieka ne tiktai istorijai, 
bet jos gali prireikti kiekvienu 
metu, kai bus sprendžiamas 
Baltijos likimas, čia Alto nuo
pelnai yra neginčijami.

Ginčai sudrumstė Altą, susi
kivirčijus dėl lietuvių delegaci
jos pas naująjį JAV preziden
tą John F Kennedy (1961). Po 
dvejų su puse metų dar labiau 
aišku, kad audra dėl teisės pa
spausti prezidentui ranką neda
vė naudos. Altas dėl to susvy
ravo ir jo sudėtis kiek pasikei
tė. Po praėjusių metų triukš
mingo susirinkimo atėjo kai 
kurios naujos organizacijos. Da
bar yra jau 43 atstovai. Durys 
atviros ir kitiem, bet kur riba, 
kada galima dvigubai atstovau
ti: per savo centrinę organi
zaciją ir per jos savarankišką 
padalinį. “Naujienos” pastebi, 
kad iš Alto jau darosi “parla
mentas”, ir sako: tai jau nege
rai...

Tai jau gerai, kad taip bu
vo. Kai visur kitur dabar de
monstruoja ir šūkauja visais 
pakampiais juodieji ir baltieji, 
raudonieji ir geltonieji, tai lie
tuviai parodo santūrumą ir su
tarimą. Bet kad “Naujienom” 
tai patiktų, nepasakyčiau. Per 
du numerius nieko konkretaus 
nepasakyta, kas buvo tarta ir 
nutarta. Ilgas straipsnis paskir
tas, rodos, tam,, kad nesiderin
tų su savo antraštės “gera nuo
taika”. Negeros ir Alto refor
mos, ir naujos idėjos — “pa
daryta ne labai vykusiai”. Se
niau Altas viską daręs gerai, 
kol nedrūmstę “nauji ateiviai” 
su visokiom savo rezoliucijom. 
Girdi, kas iš jų? Yra tenden
cija ‘traukti į Altą “visokius 
darbus, kurie su laisvinimo 
tikslu turi tik netiesioginį ry
šį. Pajėgos kuklios, o siūlomų 
naujų uždavinių begalės”. Kai 
kam ir nerūpi “politinės veik
los darbas”. Jiem rūpi “kultū
ra, menas, dainos šokiai ir tt.”

Tai toks “Naujienų” aprašy
mas to “geros nuotaikos suva
žiavimo”. Daugiau konkrečių 
faktų duoda “Draugas”.

Pranešimai ir rinkimai
Vienos dienos Alto posėdį 

pravedė pirmininkas Leonardas 
Simutis. Sveikino Lietuvos gen 
konsulas dr. P. DaužvardE, 
Vliko pirm. dr. A. Trimakas,

“Naujienos” irgi JAV LB pirmininkas J. Jasai

Gera, darbinga, vieninga, bet.
Šiemet Alto suvažiavimas 

rugsėjo 14 Chicagoje buvo ra
mus, kaip ir kiekvienas atoslū
gis po vėjuoto sūkurio. Abu 
Chicagos lietuvių laikraščiai pa
sidžiaugia. ‘‘‘Draugas” rašė: bu
vo “darbingas ir vieningas A- 
mer kos Lietuvių Tarybos su
važiavimas”.
pritaria: ‘ ‘Alto suvažiavimas 
praėjo geroje nuotaikoje .. Ne
buvo vaidų, kaip pernykščiame 
suvažiavime, nebuvo pašalinių 
grupių kišimosi į suvažiavimo 
eigą ir nebuvo demonstracijų 
bei šūkavimų. Suvažiavimas tę
sėsi viso tik vieną dieną —kas 
yra pirmas atsitikimas visoje 
Alto 23 metų istorijoje. Alto

tis, raštu — Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas, JAV LB Tarybos 
pirmininkas St. Barzdukas, Bal-

(nukelta į 5 psl.)

— Laoso min. pirm. Souvan- 
na Phouma rugsėjo 13 pritarė 
de Gaulle idėjai padaryti P. 
Vietnamą neutralų.

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

S. SUŽIEDĖLIS

ūžesys buvo apglūšinęs galvas. 
Karalienės argumentai buvo 
pamušti diplomatiniu išsisuki
nėjimu.

(11)
ELZBIETA, atsakydama į Jo

no Žiauriojo priekaištus, esą 
anglai gelbsti švedam mušti 
rusus, rašė laiškus ir siuntė sa
vo pasiuntinį Danielių Sylvest- 
rą. Ankčiau jE buvo ambasa
doriaus Jenkinsono palydovas 
bei vertėjas, laisvai kalbėjo ru
siškai. Vis dėlto tarnas negali 
atstoti savo pono. Sylvestro vie
na kelionė buvo nesėkminga, 
antrąją nutraukė trinktelėjęs 
perkūnas.

Pirmą kartą nuvykęs. Syl- 
vestras kalbėjosi su caru Iva
nu 1576 lapkričio 29 ir 1576 
sausio 26. Vidurin įsiterpė Ka
lėdos. Rusai tada šventė ilgai 
ir iškilmingai. Derybos, žino
ma, nutrūko, bet ne dėl to, 
kad varpų gaudesys ir švenčių

IVANO.
PIRŠLYBOS

Sylvestras įtikinėjo, kad tie 
anglai, kurie drauge su šve
dais Estijoje pliekia rusus, yra 
nusikaltėliai bėgliai arba ško
tai. O škotus valdo savaran
kiškas kunigaikštis. Karalienė 
jam nieko negali įsakyti nei 
uždrausti.

Toliau Sylvestras dėstė, kad 
sutartE su kitais kraštaE ka
ralienė pati sudaro ir už jas 
atsako: neduoda tvirtinti savo 
karališkajai tarybai. Jodas Žiau
rusE reikalaująs negalimo da
lyko, būtent, kad Rusijos ir 
Anglijos draugiškumo sutartis 
tvirtintų karalienės taryba. 
Dar labiau karalienė negali 
priesaika tvirtinti kokio slapto 
pažado. Tam reikalingas didy
sis antspaudas, o jį čiupinėja 
ministerių rankos. Reikalas 
tuojau pasidarytų viešas. Gi ca-

ras norįs, kad jo prieglobsties 
Anglijoje reikalas būtų laiko
mas visiškoje slaptoje.

Caras Jonas IV, ėjęs 45 me
tus, nebuvo dar tiek suvaikė
jęs, kad Elzbietos išsisukinėji
mų nesuprastų. Gerai prisimi
nė, kad prieš 20 metų į Škoti
jos krantus sudužo anglų lai
vas su Chancelloru ir pasiunti
niu Osipu Napeja. Nelaimės 
tirti buvo atvykę E Londono 
karališki žmonės. Ambasado
rius Napeja, Egriebtas E ma
rių, trim mėnesiam buvo pri
glaustas Škotija? pilyje —Edin- 
burghe. Ar škotai jau nebeklau
so Anglijos karalienės? Jonas 
ŽiaurusE negalėjo tam patikė-
ti, bet su karalienės tarnu Syl- 
vestru nesiginčijo. Spėjęs pa
žinti anglų pirklius, griebėsi 
skaudesnės rykštės, degu gin
čo.
Jonas ŽiaurusE pareiškė, kad 

dabar ieškąs prieglaudos pas 
Romos (Vokietijos) imperato
rių Maksimilijoną n (1564-76), 
Anglų bendrovės privilegijas 
manąs perleisti vokiečiam ir 
Venecijos italam, žinoma, dar 
palauksiąs karalienės galutinio 
apsisprendimo: ar ji sutinka jo 
siūlymus priimti ar visiškai at
meta.

Sylvestras Eplaukė Anglijon 
ir taE pačiaE metais vėl sku
biai grįžo. Nėra likę žinios, ką 
Elzbieta aEakė. Sylvestrą su 
sūnumi ir šunimi nutrenkė per
kūnas Cholmogoruse. Ugnies 
kamuolys supleškino namus ir 

dokumentus. Apie tai išgirdęs, 
Jonas Žiaurusis skersas persi
žegnojo ir žostelėjo: “Įvykdyta 
Dievo valia” ...

Anglų istorikai pažymi, kad 
caras Ivanas buvęs labai prie
taringas: tikėjęs lemtimi ir 
pats Įsibauginęs ‘ ‘Dievo va
lios”. Penkerius metus nesika- 
bino prie angliškos bendrovės 
ir nesipiršo karalienei Elzbie
tai su “amžinos meilės” sutar
timi. Kuriam laikui viskas nu
tilo, lyg po audringo perkū
no.

Iš tikrųjų atsirado žmogiška
sis ‘ ‘perkūnas’ ’, kuris Jonui 
Žiąuriajam įvarė baimės ligi 
kulnų.

KARAS su Maskva dėl Livo
nijos (Latvijos ir Estijos) tru
ko jau 18 metų, kai 
Lietuvos kunigaikščiu 
jos karalium buvo 
vengras Steponas 
(1576-1586). ŠE vyras, nors ir 
svetimšalE, pasiryžo karą baig
ti ir atsiimti žemes, kurias iŠ 
Lietuvos maskoliai buvo pasi
griebę. Mat. Jonas žiaurusis ne 
tiktai spaudėsi į Livoniją, ku
ri buvo prijungta prie Lietu
vos dar 1561. bet veržėsi užim
ti ir rytines Lietuvos žemes 
Dniepro ir Dauguvos aukštu
piuose. Buvo jau užėmęs 
locką, kuri lietuviai valdė nuo 
karaliaus Mindaugo laikų, 
liau turėjo sekti Daugpilis. Vii 
nius, Kaunas — vEa Lietuva. 
Bet čia Jonas ŽiaurusE suti- Kristupas Radvila perkūnas mezgęs ryšius su Roma ir Ža

ko stiprų lietuvių atkirtį.
Stepono Batoro pastangoms 

buvo sutelkta didesnė ir geriau 
ginkluota kariuomenė. Jai va
dovavo didysis hetmonas Mi
kalojus Radvilas Rudasis ir jo 
hetmanas Kristupas I Perkū
nas (1547-1603). Retai kada is
terijoje tėvas yra sulaukęs ka
ro lauke tokio gero padėjėjo ir 
narsaus kovotojo. Kristupui I 
Radvilui net ir jo pravardė 
(Perkūno) prisegta dėl to. kad 
su maskoliaE perkūnEkai ko
vojo.
- Sekė visa eilė laimėjimų. 
Tartu apylinkėse 1579 metais 
atimta stipri Kirampa tvirtovė; 
rusai iš Livonijos išvyti. Tais 

didžiuoių 
ir Lenki- 
išrinktas
Batoras

pačiaE metais rugpjūčio 30 at-

siimtas Polockas, o sekan
čiais metais — Didieji Lukai. 
Tose apylinkėse Jonas žiauru
sis turėjo sutelkęs apie 50,000 
savo karių, bet visi išblaškyti. 
Radvilo Perkūno vadovaujama 
lietuvių kariuomenė siekė Vol
gos aukštupio prie Staricos, 
apie 60 km į pietvakarius nuo 
Tvėrės (dabar Kalinino). Jonas 
Žiaurusis čia turėjo įsirengęs 
karo būstinę, kurioje 1572 me
tais priėmė anglų pasiuntinį 
Jenkinsoną. Radvilo Perkūno 
1581 m. buvo taip įgąsdintas, 
kad parengė laivus leistE Vol
ga į Rusijos gilumą.

Galutinis Jono Žiauriojo pra
laimėjimas įvyko prie Pskovo 
1582 metų žiemą. Steponas Ba-
toras ir Radvilas RudasE pilį 
laikė apsupę. Kai atvyko dar 
Radvilas Perkūnas, visoje apy
linkėje Eblaškęš maskviečius, 
tėvas pasitiko sūnų be kepurės 
dideliame šaltyje. Pilies lietu
viai neįstengė paimti, bet ji ne
pasidavė ne tiek dėl baimės 
lietuvių bei lenkų, kiek dėl Jo
no žiauriojo. Jei lietuviai kada 
pasitrauktų, juos vėl baustų, 
kaip 1569 metaE, kai tūkstan
čius žmonių Jonas ŽiaurusE iš
trėmė į Maskvos apylinkes. Ca
ras matė, kad nuo Pskovo lie
tuvių atmušti negali ir papra
šė taikos.

Taikai tarpininkavo popie
žiaus Girgaliaus XIH pasiunti
nys. jėzuitas Antonijus Posse- 
vinas. Jonas ŽiaurusE buvo su

dėjęs tartis dėl Vakarų bei Ry
tų Bažnyčių unijos. Ta viltimi 
Roma spaudė karalių Steponą 
Batorą, kad karą baigtų. Karo 
paliaubos buvo sutartos 1582 
sausio 15. Užsibaigė ilgai tru
kęs Livonijos karas (1558- 
1582). Jonas neprasimušė pro 
Livoniją į Baltijos marias. Net 
ir Narva iš jo rankų išsprūdo 
(1581); ją užėmė švedai. Susi
siekti su vakarų Europa beli
ko šiaurinės Dauguvos arba 
Dvinos žiotys, kur atplaukdavo 
anglų laivai.

VISOS tos nesėkmės vertė 
Joną žiaurųjį nesikabinti prie 
Anglijos su savo reikalavimaE. 
Praslinko keleri metai ramios 
ir derlios prekybos. Karalienė 
Elzbieta manė, kad “brolE im
peratorius” apsiraminęs. Ki
taip galvojo anglų bendrovės 
atstovai Maskvoje. Joną žiau
rųjį jie matė tebedūkstantį. 
Dar prieš paliaubas su Lietu
va, 1581 metaE, įdūkęs taip 
tvojo buože vyresniajam savo 
sūnui Jonui, kad tas išsitiesė 
negyvas. Tėvas draskėsi, vaito
jo, šimtus kartų žegnojosi ir. 
skambino didžiausiaE varpaE. 
Paskui mirko svaigaluose nu
sigerdamas it maišas.

Iš Maskvos buvo išprašytas 
popiežiaus pasiuntinys Antoni
jus Possevinas. Jonas ŽiaurusE 
pareiškęs, kad “popiežiaus šle
petės nebučiuosiąs". Ro m a 
pasitarnavo taikai, ir viskas 
baigta. (B. d.)
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Lietuvos policija rusų ir vokiečių okupacijos metais
Bolševikam okupavus Lietu- —-------------------------

vą (1940), mūsų policininkai 
nenuleido visai rankų, bet slap- nepavyko dėl lietuvių polici- 
tai telkėsi ir kovojo su bolše- ninku pasipriešinimo. Iš anksto 
vikinėmis NKVD gaujomis. Ne- įspėdavo gyventojus. Gestapas 
mažai perėjo Lietuvos-Vokjeti- įtarė ir žiauriai persekiojo. Ne

be vienas lietuvis policininkas 
buvo sušaudytas, daug ištrem
ta į frontą, į Vokietiją, sukiš
ta į koncentracijos stovyklas ir

KALPAS UOGINIUS

Auksas nėra tiktai žibąs me
talas, puošmena ar pinigas. 
Auksas yra taip pat simbolis 
žmonių, pasivergusių medžia
gai. Tai šokis aplink aukso ver
šį. Nėra būtina, kad jis sto
vėtų ant aukšto pastato, o. mi
nia dūktų sūkuringam tviste. 
Auksiniu veršiu gali būti gar
binimas medžiaginės gerovės, 
biznio, uždarbio ir turto. Kai 
žydai kitados šoko aplink aifk- 
so veršį prie Sinajaus kalno, 
tai jie bent tikėjo, kad stabas, 
kurį jie garbino astojąs 
Dievą. Dabar šokama be jokio 
tikėjimo ir aukštesnių idealų. 
Vienintelis idealas: kaip pagau
sinti gamybą ir padidinti pel
ną naujausiom technikos prie
monėm.

New Yorke praėjusią savaitę 
tais klausimais tarėsi 3000 vy
rų ir moterų, suvažiavusių į 
tarptautinį kongresą (Interna
tional Management Congress). 
Iš 70 kraštų buvo susirinkę vy
riausybių atstovai, įmonių va
dovai, universitetų profesoriai. 
Vieni tarė, jog biznio sėkmei 
“svarbu ne tik gera prekė, bet 
ir gera vadovybė”; lyg girda
masis kalbėjo Fordo generali- 

, nis menedžeris Lee A. lacocca. 
Kitiem rodėsi, kad “tarp biz
nio vadovybės ir darbo jėgos 
reikia didesnio sklandumo”; tai 
Columbijos universiteto deka
no prof. Courtney €. Brown 
nuomonė. Dar kiti dėstė, kad 
“mokslas, žinojimas mažai te
reiškia, jeigu jis neskatina ūki
nio kilimo”; tai Indianos uni
versiteto prezidento Elvis, J. 
Stahr žodžiai.

Mintys teisingos tik biznio 
atžvilgiu, bet ne gyvenimo. Už
tat iš visų išsiskyrė Charles H. 
Malik subaręs: “Liaukitės klūp- 
čioję prieš auksinį veršį’”. Ku
riam gi tikslui yra gamyba ir 
prekyba?

Charles H. Malikas, rytietis, 
kilęs iš Mažosios Azijos pama
rio (prie Palestinos), buvęs 
Jungtinių Tautų pilnaties ir 
Saugumo Tarybos pirminin
kas, žmogus šviesus, išsilavi
nęs, nepraradęs dvasios persva
ros prieš medžiagą, klausė kon
greso dalyvių:

“Ar jūs norite sukurti to
kią civilizaciją, kurioje nebe
rastų vietos Sokratas, Platonas 
ir Aristotelis, Kristus ir Pau
lius, Augustinas ir Akvinietis, 
Pascalis ir Kantas? Jei to ne
norite, tai pasakykite, kokie jū
sų siekimai, kokie idealai, ko
kios vertybės, kurių norėtumė
te. kad jūsų vaikai siektų, my
lėtų ir vykdytų, kokia dvasia 
ir siela persmelkia jūsų civi
lizaciją. ką tikite, už ką kovo
jate. ką garbinate ir norite, 
kad jūsų vaikai garbintų?^’

Visi tie klausimai nesvarsto
mi. Ivg “savaime kas tuo rū
pintųsi”. Tai nesąmonė, kada 
“visko pagrindas yra dvasinė 
kultūra ir žmogiškos vertybės”.
Net ir pati “laisvė turi būti į- | 
prasminta aukštesnių idealų .. 
Jei to nebus, tai visa jūsų tech
nika ir jos tobulinimas pavirs 
įrankiu jūsų priešų rankose”.

jos sieną ir iš ten palaikė nuo
latinį ryšį su kraštu. Vokie
čiam puolus rusus (1942 birže
lio 22), daug kas vėl galėjo su
grįžti į savo gimtą kraštą.

Lietuvos laikinoji vyriausybė 
1941 liepos mėn. pašaukė bu
vusius valstybės tarnautojus 
grįžti į senąsias pareigas. 
Grižo ir išlikę policijos parei
gūnai. Deja, vokiečiai, be ato
dairos vykdę savo nacine poli
tiką, likvidavo Laikinają lietu- 
vos vyriausybę, tačiau lietuvių 
policijai neleido išsiskirstvti 
ir ja pavedė Vidaus Reikalų 
Tarėjo žiniai, o šis turėjo klau
syti vokiečių policijos vado. Iš 
lietuvių policijos vokiečiai lau
kė pagalbos plakti lietuvius jų 
pačių rankomis. Tačiau skau
džiai apsiriko. Lietuvis polici
ninkas nepasidavė už degtinės 
lašą ar cigarečių dėžutę. Jis 
pasiliko ištikimas savo tautai, 
pavojingai veikdamas tarp oku
panto įstatymų ir savo sąžinės.

Daug įvairių suplanuotų 
prieš lietuvius medžioklių — 
‘ ‘savanoriu’ ’ gaudymas dar
bams Vokietiioie arba Rytų 
frontui ir rekvizicijų plėšimas—

Lietuvos policija likviduota 
1944 metais. . Tada daug kas 
bėgo nuo antrojo Raudono tva
no. kuris sėmė Lietuva bolše
vikam vėl grįžtant. Kelerius 
metus išvargę Vokietijos bėg
lių stovyklose, kai kurie atsidū
rė ir svetingoje Dėdės Šamo 
šalyje. Likę Lietuvoje išėjo į 
partizanus ir žuvo kovoje už tė
vynės laisvę.

Praeiti nrisimindami. Chica- 
goie susibūrė, buvę Lietuvos 
policininkai, 1955 susiorganiza
vo ‘ kuntūrinį vienetą ir įsikor- 
poravo vardu Krivūlė. Jos tiks
las — Lietuvos vadavimo idė
jos populiarinimas ir pagalba 
varpe ?>t<sidūnriems. Krivūlės 
pirmininku yra buvęs pasie
nio oolici’os rajono viršininkas 
Povilas Dirkis. Kasmet liepos 
4 krivulėnai rengia savo ge
gužine, kur gražiai su šeimo
mis ir draugais gamtos prie
globstyje pabendrauja, jautriai

Priešas puola idėjom, tegu ir 
išvirkščiom . bei nežmoniškom, 
o norima jas atremti grynai 
medžiaginėm gėrybėm. ‘ ‘Aš 
nenoriu, kad žmonės alktų, bū
tų tamsuoliai, ligų apsėsti. Bet 
kyla klausimas: kam žmonės 
gyvena, kai jie sotūs, sveiki ir 
apsišvietę?”. Ar tiktai gamybai 
ir prekybai, tiktai tam šokiui 
aplink aukso verši?

Rytietis žmcgus, giliai mąs
tąs. teisingai pastebėjo Vaka
rų pasaulio per dideli verti
namą materialinės kultūros ir 
per mažą domėjimąsi dvasios 
reikalais.

mingų praeities prisiminimų ir 
nuotraukų.

prisimindami praeitį. Spalio 2, mūsų buvę policininkai kasmet 
Angelų Sargų dieną, prisime 
na senąją tradiciją — savo 
švente. Jaukioje jėzuitų koply
čioje išklauso mišių ir pamoks
lo, paskui renkasi salėn minė
jimui ir meninei programai.

Sakoma, kad “laikas bėga 
kaip vanduo ir negrįžta”. Ir

vis keli palieka mus negrįžta* 
mai. Būtų gera ir naudinga, 
kad valdantieji plunksną, ne* 
patingėtų surašyti savo atsi
minimus ir išleisti atskiru lei
diniu. Įdomus ir gražus tai tu
rėtų būti leidinėlis, nes buvę 
policininkai turi nemaža reikš-

Baigdamas šį rašinėlį, spalio 
2 ir 15 m. policijos įsteigimo 
proga nuoširdžiai sveikinu bu
vusius nepriklausomos Lietu
vos policijos pareigūnus, linkė
damas jiems sveikatos ir sėk
mės įgyvendinti visus savo or
ganizacinius ir asmeninius su
manymus.
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VIENA TOKIA DIENA VISOJE ALTO ISTORIJOJE
narių bei pavaduotojų dalyva
vo 4041 iš viso 43 narių sąs
tato" (Nr. 219, rugsėjo 17).

Tai jau gerai, kad taip bu
vo. Kai visur kitur dabar de
monstruoja ir šūkauja visais 
pakampiais juodieji ir baltieji, 
raudonieji ir geltonieji, tai lie
tuviai parodo santūrumą ir su
tarimą. Bet kad “Naujienom” 
tai patiktų, nepasakyčiau. Per 
du numerius nieko konkretaus 
nepasakyta, kas buvo tarta ir 
nutarta. Ilgas straipsnis paskir
tas, rodos, tam,, kad nesiderin
tų su savo antraštės “gera nuo
taika". Negeros ir Alto refor
mos, ir naujos idėjos — “pa
daryta ne labai vykusiai”. Se
niau Altas -viską daręs gerai, 
kol nedrūmstę “nauji ateiviai” 
su visokiom savo rezoliucijom. 
Girdi, kas iš jų? Yra tenden
cija 'traukti į Altą “visokius 
darbus, kurie su laisvinimo 
tikslu turi tik netiesioginį ry
šį. Pajėgos kuklios, o siūlomų 
naujų uždavinių begalės”. Kai 
kam ir nerūpi “politinės veik
los darbas”. Jiem rūpi “kultū
ra, menas, dainos šokiai ir tt.”

Tai toks “Naujienų” aprašy
mas to “geros nuotaikos suva
žiavimo”. Daugiau konkrečių 
faktų duoda “Draugas”.

Pranešimai ir rinkimai
Vienos dienos Alto posėdį 

pravedė pirmininkas Leonardas 
Simutis. Sveikino Lietuvos gen 
konsulas dr. P. Daužvardis, 
Vliko pirm. dr. A. Trimakas,

Altas — Amerikos Lietuvių okupacijai ištirti komisija kū- 
Taryba — gyvuoja jau 23 me» ri (1953), 83 Kongreso metu 
tus. Tiek laiko yra praėję nuo pravedė platų apklausinėjimą, 
pirmosios bolševikų okupacijos 
kai Amerikos lietuviai sukruto 
protestuoti prieš Lietuvos -už
grobimą ir rūpintis, kad laisvė 
būtų vėl atgauta. Tai kovai ves
ti buvo sudaryta Amerikos 
Lietuvių ^Taryba (Altas): po 7 
atstovus ir 4 ideologinių gru
pių ir po tris iš 2 susivieniji
mų; viso 34 atstovai. Tautinin
kai 1941 buvo pasitraukę, bet 
1943 vėl grižo. Daugiau kaip 
desimti metei buvo taika ir ra
mybė.

šio laikotarpio žymiausias 
Alto darbas buvo Kersteno ko
misijos tyrinėjimai. Altui pap
rašius, Kongreso narys Charles 
J. Kerstenas išsirūpino, kad 
būtų sudaryta Baltijos tautų

KAUNO POLICIJOS orkestras pa. adė neprikiaujomy u-s Saikais. Nuotr. V. Augustina.

Buvo surinkta gausios doku
mentuotos medžiagos apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
vergimą ir terorizavimą, ši me
džiaga lieka ne tiktai istorijai, 
bet jos gali prireikti kiekvienu 
metu, kai bus sprendžiamas 
Baltijos likimas, čia Alto nuo
pelnai yra neginčijami.

Ginčai sudrumstė Altą, susi
kivirčijus dėl lietuvių delegaci
jos pas naująjį JAV preziden
tą John F. Kennedy (1961). Po 
dvejų su puse metų dar labiau 
aišku, kad audra dėl teisės pa
spausti prezidentui ranką neda
vė naudos. Altas dėl to susvy
ravo ir jo sudėtis kiek pasikei
tė. Po praėjusių metų triukš
mingo susirinkimo atėjo kai 
kurios naujos organizacijos. Da
bar yra jau 43 atstovai. Durys 
atviros ir kitiem, bet kur riba, 
kada galima dvigubai atstovau
ti: per savo centrinę organi
zaciją ir per jos savarankišką 
padalinį. “Naujienos” pastebi, 
kad iš Alto jau darosi “parla
mentas”, ir sako: tai jau nege
rai...
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Gera, darbinga, vieninga, bet.
Šiemet Alto suvažiavimas 

rugsėjo 14 Chicagoje buvo ra
mus, kaip ir kiekvienas atoslū
gis po vėjuoto sūkurio. Abu 
Chicagos lietuvių laikraščiai pa
sidžiaugia. ‘'‘Draugas” rašė: bu
vo “darbingas ir vieningas A- 
mer kos Lietuvių Tarybos su
važiavimas”. “Naujienos” irgi 
pritaria: ‘ ‘Alto suvažiavimas 
praėjo geroje nuotaikoje .. Ne
buvo vaidų, kaip pernykščiame 
suvažiavime, nebuvo pašalinių 
grupių kišimosi į suvažiavimo 
eigą ir nebuvo demonstracijų 
bei šūkavimų. Suvažiavimas tę
sėsi viso tik vieną dieną —kas 
yra pirmas atsitikimas visoje 
Alto 23 metų istorijoje. Alto

JAV LB pirmininkas J. Jasai
tis, raštu. — Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas, JAV LB Tarybos

(nukelta į 5 psl.)

- Laoso min. pirm. Souvan- 
na Phoama rugsėjo 13 pritarė 
de Gaulle idėjai padaryti P. 
Vietnamą neutralų.

S. SUŽIEDĖLIS

IVANO.
^PIRŠLYBOS

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

ras norįs, kad jo prieglobsties 
Anglijoje reikalas būtų laiko
mas visiškoje slaptoje.

Caras Jonas IV, ėjęs 45 me
tus, nebuvo dar tiek suvaikė
jęs, kad Elzbietos išsisukinėji
mų nesuprastų. Gerai prisimi
nė. kad prieš 20 metų į Škoti
jos krantus sudužo anglų lai
vas su Chancelloru ir pasiunti
niu Osipu Napeja. Nelaimės 
tirti buvo atvykę iš Londono 
karališki žmonės. Ambasado
rius Napeja, išgriebtas iš ma
rių, trim mėnesiam buvo pri
glaustas Škotijoj pilyje —Edin- 
burghe. Ar škotai jau nebeklau
so Anglijos karalienės? Jonas 
Žiaurusis negalėjo tam patikė
ti, bet su karalienės tarnu Syl- 
vestru nesiginčijo. Spėjęs pa
žinti anglų pirklius, griebėsi 
skaudesnės rykštės, negu gin
čo.
Jonas žiaurusis pareiškė, kad 

dabar ieškąs prieglaudos pas 
Romos (Vokietijos) imperato
rių Maksimilijoną n (1564-76), 
Anglų bendrovės privilegijas 
manąs perleisti vokiečiam ir 
Venecijos italam, žinoma, dar 
palauksiąs karalienės galutinio 
apsisprendimo: ar ji sutinka jo 
siūlymus priimti ar visiškai at
meta.

Sylvestras išplaukė Anglijon 
ir tais pačiais metais vėl sku
biai grįžo. Nėra likę žinios, ką 
Elzbieta atsakė. Sylvestrą su 
sūnumi h* šunimi nutrenkė per
kūnas Cholmogoruse. Ugnies 
kamuolys supleškino namus ir

dokumentus. Apie tai išgirdęs, 
Jonas Žiaurusis skersas persi
žegnojo ir žostelėjo: “Įvykdyta 
Dievo valia” ...

Anglų istorikai pažymi, kad 
caras Ivanas buvęs labai prie
taringas: tikėjęs lemtimi ir 
pats įsibauginęs ‘ ‘Dievo va
lios”. Penkerius metus nesika- 
bino prie angliškos bendrovės 
ir nesipiršo karalienei Elzbie
tai su “amžinos meilės” sutar
timi. Kuriam laikui viskas nu
tilo. lyg po audringo perkū
no.

Iš tikrųjų atsirado žmogiška
sis ‘ ‘perkūnas’ ’, kuris Jonui 
Žiauriajam įvarė baimės ligi 
kulnų.

KARAS su Maskva dėl Livo
nijos (Latvijos ir Estijos) tru
ko jau 18 metų, kai didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu ir Lenki
jos karalium buvo išrinktas 
vengras Steponas Batoras 
(1576-1586). Šis vyras, nors ir 
svetimšalis, pasiryžo karą baig
ti ir atsiimti žemes, kurias iš 
Lietuvos maskoliai buvo pasi
griebę. Mat. Jonas Žiaurusis ne 
tiktai spaudėsi į Livoniją, ku
ri buvo prijungta prie Lietu
vos dar 1561. bet veržėsi užim-' 
ti ir rytines Lietuvos žemes 
Dniepro ir Dauguvos aukštu
piuose. Buvo jau užėmęs Po
locką, kuri lietuviai valdė nuo 
karaliaus Mindaugo laikų. To
liau turėjo sekti Daugpilis. Vil
nius, Kaunas — visa Lietuva. 
Bet čia Jonas Žiaurusis suti

ko stiprų lietuvių atkirtį.
Stepono Batoro pastangoms 

buvo sutelkta didesnė ir geriau 
ginkluota kariuomenė. Jai va
dovavo didysis hetmonas Mi
kalojus Radvilas Rudasis ir jo 
hetmanas Kristupas I Perkū
nas (1547-1603). Retai kada is
terijoje tėvas yra sulaukęs ka
ro lauke tokio gero padėjėjo ir 
narsaus kovotojo. Kristupui I 
Radvilui net ir jo pravardė 
(Perkūno) prisegta dėl to, kad 
su maskoliais perkūniškai ko
vojo.
- Sekė visa eilė laimėjimų. 
Tartu apylinkėse 1579 metais 
atimta stipri Kirampa tvirtovė; 
rusai iš Livonijos išvyti. Tais 
pačiais metais rugpiūčio 30 at

siimtas Polockas, o sekan
čiais metais — Didieji Lukai. 
Tose apylinkėse Jonas Žiauru
sis turėjo sutelkęs apie 50,000 
savo karių, bet visi išblaškyti. 
Radvilo Perkūno vadovaujama 
lietuvių kariuomenė siekė Vol
gos aukštupio prie Staricos, 
apie 60 km į pietvakarius nuo 
Tvėrės (dabar Kalinino). Jonas 
Žiaurusis čia turėjo įsirengęs 
karo būstinę, kurioje 1572 me
tais priėmė anglų pasiuntinį 
Jenkinsoną. Radvilo Perkūno
1581 m. buvo taip įgąsdintas, 
kad parengė laivus leistis Vol
ga i Rusijos gilumą.

Galutinis Jono Žiauriojo pra
laimėjimas įvyko prie Pskovo
1582 metų žiemą. Steponas Ba
toras ir Radvilas Rudasis pilį 
laikė apsupę. Kai atvyko dar 
Radvilas Perkūnas, visoje apy
linkėje išblaškęs maskviečius, 
tėvas pasitiko sūnų be kepurės 
dideliame šaltyje. Pilies lietu
viai neįstengė paimti, bet ji ne
pasidavė ne tiek dėl baimės 
lietuvių bei lenkų, kiek dėl Jo
no žiauriojo. Jei lietuviai kada 
pasitrauktų, juos vėl baustų, 
kaip 1569 metais, kai tūkstan
čius žmonių Jonas žiaurusis iš
trėmė į Maskvos apylinkes. Ca
ras matė, kad nuo Pskovo lie
tuvių atmušti negali ir papra
šė taikos.

Taikai tarpininkavo popie
žiaus Girgaliaus XIH pasiunti
nys, jėzuitas Antonijus Posse- 
vinas. Jonas žiaurusis buvo su
mezgęs ryšius su Roma ir ža

dėjęs tartis dėl Vakarų bei Ry
tų Bažnyčių unijos. Ta viltimi 
Roma spaudė karalių Steponą 
Batorą, kad karą baigtų. Karo 
paliaubos buvo sutartos 1582 
sausio 15. Užsibaigė ilgai tru
kęs Livonijos karas (1558- 
1582). Jonas neprasimušė pro 
Livoniją. į Baltijos marias. Net 
ir Narva iš jo rankų išsprūdo 
(1581); ją užėmė švedai. Susi
siekti su vakarų Europa beli
ko šiaurinės Dauguvos arba 
Dvinos Sotys, kur atplaukdavo 
anglų laivai.

i VISOS tos nesėkmės vertė 
Joną žiaurųjį nesikabinti prie 
Anglijos su savo reikalavimais. 
Praslinko keleri metai ramios 
ir derlios prekybos. Karalienė 
Elzbieta manė, kad “brolis im
peratorius” apsiraminęs. Ki
taip galvojo anglų bendrovės 
atstovai Maskvoje. Joną žiau
ną jie matė tebedūkstantį. 
Dar prieš paliaubas su Lietu
va, 1581 metais, įdūkęs taip 
tvojo buože vyresniajam savo 
sūnui Jonui, kad tas išsitiesė 
negyvas. Tėvas draskėsi, vaito
jo, šrnrrtus kartų žegnojosi ir. 
skambino didžiausiais varpais. 
Paskui mirko svaigaluose nu
sigerdamas it maišas.

Iš Maskvos buvo išprašytas 
popiežiaus pasiuntinys Antoni
jus Possevinas. Jonas žiaurusis 
pareiškęs, kad “popiežiaus šle
petės nebučiuosiąs”. Ro m a 
pasitarnavo taikai, ir viskas 
baigta. (B. d.)

ūžesys buvo apglūšinęs galvas. 
Karalienės argumentai buvo 
pamušti diplomatiniu išsisuki
nėjimu. .

Sytvestras įtikinėjo, kad tie 
anglai.' kurie drauge su šve
dais Estijoje pliekia rusus, yra 
nusikaltėliai bėgliai arba ško
tai. O škotus valdo savaran
kiškas kunigaikštis. Karalienė 
jam nieko negali įsakyti nei 
uždrausti.

Toliau Sylvestras dėstė, kad 
sutartis su kitais kraštais ka
ralienė pati sudaro ir už jas 
atsako: neduoda tvirtinti savo

(11)
ELZBIETA, 

no Žiauriojo 
anglai gelbsti švedam mušti 
rusus, rašė laiškus ir siuntė sa
vo pasiuntinį Danielių Sylvest- 
rą. Ankčiau jis buvo ambasa
doriaus Jenkinsono palydovas 
bei vertėjas, laisvai kalbėjo ru
siškai. Vis dėlto tarnas negali 
atstoti savo pono. Sylvestro vie
na kelionė buvo nesėkminga, karališkajai tarybai. Jodas Žiau- 
antrąją nutraukė trinktelėjęs rusis reikalaująs negalimo da- 
perkūnas.

Pirmą kartą nuvykęs, Syl
vestras kalbėjosi su caru Iva
nu 1576 lapkričio 29 ir 1576 
sausio 26. Vidurin įsiterpė Ka
lėdos. Rusai tada šventė ilgai 
ir iškilmingai. Derybos, žino
ma, nutrūko, bet ne dėl to, 
kad varpų gaudesys ir švenčių

atsakydama įJo- 
priekaištus, esą

lyko, būtent, kad Rusijos ir 
Anglijos draugiškumo sutartis 
tvirtintų karalienės taryba. 
Dar labiau karalienė negali 
priesaika tvirtinti kokio slapto 
pažado. Tam reikalingas didy
sis antspaudas, o jį čiupinėja 
ministerių rankos. Reikalas 
tuojau pasidarytų viešas. Gi ca-
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Visos šio puslapio nuotraukos — P. Ąžuolo.

Gražiais Atlanto pakraščiais 
Maino valstybėje dabar vaikš
čioja dailininkas ruduo, raudo
nom ir geltonom spalvom nu
tapydamas parkus ir miškus. 
Liepsnojančios spalvos palietė 
ir pranciškonų sodybą Kenne- 
bunkporte. Kai buvo vasara, 
tos gražios spalvos žydėjo Įvai
riuose darželiuose, linko gėlė
mis prie takų, supo pamink
lus ir statulas. Dabar gėlės ap
siblausė, ir leido dailininkui 
rudeniui švaistytis savo spal
vom.

Kai dailininkas ruduo pa
vargsta, iš marių pasikelia tirš
ti rūkai ir užgožia sodybos 
šniokštančius medžius. Tada 
kanale žuvėdros klykia. lyg 
šaukdamos pagalbos, lyg apgai- 

lėdamos vasarą, kad ji greit 
praėjo.

O vasaros Kennebunkporte 
būta karštos ir triukšmingos. 
Gal tai vienintelė vasara, kuri 
sukvietė tiek daug svečiu. Kle
gėjo čia pilni namai, taškėsi 
baseinas, pajūris kalbėjo dau
giau lietuviškai, nei angliškai.

Ir kas suvedė tiek daug sve
čiu ne tik iš rytinio Amerikos 
pakraščio, bet ir iš Clevelando, 
Chicagos, iš Kanados Įvairiu 
miestu?

Sukvietė juos graži pranciš
konų vienuolyno sodyba, kuri 
kasmet auga, statosi, gražėja. 
Sukvietė ir geros atostogavimo 
sąlygos, ta laisvė, parkai, vie
nuolyno rimtis.

Šiemet čia atostogavo svečių 
kaip reta. Pradėję' liepos pra
džia, jie važiavo ir važiavo iki 
sezono pabaigos, iki Darbo die
nos savaitgalio. Sezono pabai
gai iš New Yorko atidundėjo 
net du autobusai, atskubėjo ir 
lengvų mašinų, veždamos dau
giausia tuos, kurie čia vasaro
jo. Tie svečiai dar kartą norė
jo pamatyti pajūri ir pasakyti 
vasarai sudiev.

Daug linksmos nuotaikos į- 
nešė berniuku stovykla, liepos 
menes'. Berniukam atostogau
ti čia kuo geriausios sąlygos. 
Neišeidami Į gatvę, nesibasty- 
dami po svetimus plotus, par
ko platybėse gali žaisti indė
nus, maudytis baseine, pajūry
je žarstyti smėlį.

li A R T F O R D, CONN.
Naujas tėvų komitetas

Rugsėjo 15 lietuvių Ameri
kos piliečių klube Įvyko gau
sus Hartfordo lituanistinės mo
kyklos mokinių tėvų susirinki
mas. Susirinkamą atidarė tėvų 
komiteto pirm. Kazys Mika
lauskas, pakviesdamas prezi
diumo pirmininku nenuilstamą 
visuomenininką Antaną Moc
kų. Sekretoriauti pakviesta Gra
žina Aleksandravičienė.

Pranešimus apie praėjusius 
mokslo metus padarė tėvų ko
miteto pirmininkas ir mokyk
los vedėjas. Praeitais moksio 
metais tėvų komiteto veikla 
buvo gana produktinga. Su
ruošti du pasisekę parengimai: 
rudens balius, kurio programa 
išpildė iš Bostono atvykęs ra
šyto j as-poe tas Antanas Gustai
tis. ir mokinių kaukių balius, 
kuriame dalyvavo lituanistinės 
mokyklos mokiniai ir šiaip lie
tuvių kilmės vaikai. Didelis 
nuopelnas tenka Hartfordo lie- 
tuanistinės mokyklos mokinių 
mamytėms, kurios labai rūpes
tingai paruošė gražias kaukes. 
Daug prisidėjo mokytoja Nina 
Gailiūnienė, paruošusi progra
mą ir gražiai pravedusi varžy
bas. Darbo daug Įdėjo tėvų ko
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Buvo ir moksleivių ateitinin
kų, Fronto Bičiulių vasaros 
stovyklos su Įvairiom paskai
tom, vakaro programom, lau
žais. Buvo čia ir triukšminga 
lietuvių diena su iškilmingom 
pamalucm Liurdo grotoje, su 
tautiniais šokiais.

Kasmet augdamas, vienuoly
nas gaiejo tuos svečius priim
ti ir pavaišinti. Virtuvė Chla- 
mauskų vadovaujama, triūsė 
su visu būriu šeimininkių, prie 
stalo patarnavo mergaitės. Ge
ras maistas ir rūpestinga prie
žiūra visiem skaidrino atosto
gų nuotaikas.

Per koki dešimtį metų vie
nuolynas statės ir statėsi. Jei 
kas seniau čia buvo, tiesiog ne
pažintų — tiek aaug naujo pa
daryta.

Praeitais metais Įrengtas ba
seinas su jūros vandeniu. Ba
seinas labai patarnauja visiem 
vasarotojam. Jūra dažnai yra 
atšiauri, rūsti, skalaudama šal
tas bangas Į krantą. Tada visi 
mirkosi baseine, kuriuo van
duo visada šiltas ir malonus.

Šiemet irgi baigtos didelės 
statybos: praplėstos gimnazijos 
patalpos ir pastatyta didelė sa
lė sportui.

Naujoji šv. Antano gimnazi
ja, pastatyta netoli svečių na
mų, greitai pasidarė per maža. 
Trūko jai patalpų mokslo kabi
netam, bibliotekai. Gimnazi
ja tame pačiame stiliuje pra
tęsta. pristatant dar visą eiię 
kambarių. Sis naujas palatas 
jungiasi su sporto sale, kuri ei
na į vakarus. į oaseino pusę.

Sporto salės pavydėtų visi 
miegai, kur veikėt musų spor
to kluoai. Saie pamatyta mo

mitetas, turėjęs keliolika posė
džių. Iš pajamų atlyginta mo
kytojams ir dar liko dešimt do
lerių. Pusė išlaidų padengta iš 
mokinių mokslapimgių.

Praeitais moksio metais bu
vo Įvesta nftžzika ir dainavi
mas; penktadieniais buvo lie
tuvių kalbos pamokos paauges- 
niems mokiniams. Deja, penk
tadienio pamokos nebuvo nor
malios, nes pamokas mokiniai 
lankė netvarkingai, ypač po Ka
lėdų. Ir šeštadieniais buvo mo
kinių, kurie praleidinėjo pa
mokas. Tie, kurie namie kalba 
lietuviškai ir buvo tėvų prižiū
rimi, mokėsi gerai ir daug iš
moko. Vedėjas prašė prižiūrėti 
vaikus, kad paruoštų paskirtas 
pamokas, paklausinėti, koks ei
lėraštis reikia išmokti, kuris 
skaitymėlis panagrinėti. kas 
reikia parašyti ir 1.1.

Į naująjį tėvų komitetą iš
rinkti: inž. B. Dapkus —pirmi
ninkas. A. Virkutis — vicepir
mininkas. G. Tijūnelienė — se
kretorius. K. Petruškevičius — 
iždininkas ir E. Šliogerienė — 
iždininko pavaduotoja.

Sumanymuose labai daug 
kalbėta apie lituanistinių pa
mokų perkėlimą iš šeštadienio 
(dienos metui Į penktadienio 
vakarą. Nutarta palikti šešta
dienį. nes mokiniai iš ryto 
daug geriau gali dirbti, negu 
vakare. Ir mokinių atvežimas 
bei parvežimas naktį nepato
gus. Dienos metu kai kurie mo
kiniai ir autobusu atvažiuoja.

Po susirinkimo buvo užkan
dis, pasidalinta Įspūdžiais. Visi 
skirstėsi pakilioje nuotaikoje, 
kad ir šiais moksio metais jų 
sūnūs ir dukros vėl galės tęs
ti lietuvių kalbos ir lituanisti
nių dalykų pamokas.

Susirinkime dalyvavo Hart
fordo apylinkės pirmininkas A 
Dragunevičius. Apylinkė labai 
remia lituanistine mokyklą. 
Pav.. dail. Juozo Pautieniaus 
padovanota paveikslą paaukojo 
lituanistinės mokyklos paren
gime loterijai. Alg. Dragunevi
čius yra ir lietuviu radijo va
landos direktorius, tai apie mo
kyklos reikalus mielai skelbia 
ir kas reikia informuoja.

J. Bernotas.

derniai, su scena, geru apšvie
timu, pritaikyta krepšiniui. Tu
ri dušus, kambarius persireng
ti.

Visa ši naujoji statyba pada
ryta Tėv. Jurgio Gailiušio, pro
vincijolo, rūpesčiu. Jis nesigai
lėjo nei laiko nei lėšų, kad sta
tyba būtų patogesnė, gražesnė. 
Salėje sudėtos puikios parketo 
grindys, neduštančio stiklo lan
gai. Norėdamas salę papuošti, 
jis užsakė pas dail. Kazimierą 
Žeromskį dideli (10x9 pėdui 
šv. Jurgio paveikslą, kuris jau 
pakabintas viršum scenos.

Vienuolynas turi sutelkęs ne
maža lietuvuj dailininkų pa
veikslų, kurie puošia raštinių, 
bibliotekų, laukiamųjų ir sve
čių kambarių sienas. Šiemet T. 
J. Gailiušio rūpesčiu vienam 
gimnazijos erdviam kambaryje 
padaryta galerija, kurią galėjo 
apžiūrėti kiekvienas svečias.

Svečiam nemaža malonumo 
suteikė ir astronomijos moks
las. kuris dabar, satelitų amžiu
je, pasidarė toks populiarus. 
Gimnazija turi visai neblogą te
leskopą. Astronomijos moky
tojas. Tėv. Juvenalis Liauba, 
ne vieną vakarą savo pamokas 
pratęsė naujiem klausytojam 
— vasarotojam. Buvo tikrai į- 
domu stebėti Saturno skrybė
lę, Jupiterį su savo palydovais. 
Mėnulis buvo toks didelis, kad. 
rodos, kabėjo čia pat viršum 
parko medžių. Gaiejai matyti 
jo vulkanus, juras ir kalnus. 
Teleskopu padidinus iki 1000 

’ kartų, mėnulis jau atrodė kaip 
senelis — susiraukšlėjęs ir iš
sigandęs, kad jį stebi žmogus.

Visus svečius priėmė ir jais 
rūpinosi vienuolyno viršinin
kas Tėv. Jonas Dyburys. Jis 
nuolatine šypsiena ir atlaidumu 
rado išeitį ir sunkiose situaci
jose, priglaudė ir nenumatytus, 
iš anksto neužsiregistravusius 
svečius. Jis kvietė ir kitą kar
tą aplankyti šį atostogų kraštą, 
ramų vienuolyną.

Ir kas čia karta buvo, kas 
regėjo vakare apšviestą Liurdą 
Kryžiaus kelių stotis, matė va
karines procesijas ar jose pats 
dalyvavo, kas čia pajuto atos
toginę ramybę ir poilsį, tas vėl 
tikrai atvažiuos. iP.J.)
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TĖV. JONAS DYBURYS, O. F. m , Kennebunkport pranciškonų vienuoly
no viršininkas.

PRIE BASEINO.
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Lietuvių dienos Toronte
šio mėnesio pradžioje To

rontas buvo pasidaręs lietuviš
kas miestas. Tai skelbė Toron
to paštas visam pasauliui, atžy
mėdamas vokus antspaudu: 
"Lifhuanian World Congress 
Aug. 30 to Sept. 1. Su tais žo
džiais tūkstančiai vokų pateko 
ir už geležinės sienos. Lietuvo
je tai buvo liudijimu, kad lais
vame pasaulyje lietuviai nesė
di rankų sudėję.

Toronto darbščios ranios

Torontą visada miela ap
lankyti dėl jo lietuviškumo ir 
jaunimo. Tai vienintelė lais
vam pasaulyje tokia gausi ir 
grynai lietuviška kolonija. Jei 
(Tiicaga ir daugiau turi lietu
vių. tai ir labiau yra senstelė
jusi. Tcrontan daugiausia yra 
suplaukę pokario jaunimo, ku
ris dabar ugdo savo mažųjų 
šeimas. Čia dar pasijunti kaip
tikroje Lietuvoje.

Toji torontiškė Lietuva ant
rojo pasaulinio lietuvių kongre
so metu buvo sujudusi kaip 
niekada. Pripildė posėdžius ir 
pobūvius, sales ir bažnyčias. 
Susirinkdavo nuo 150 0 iki 
2000. Be to. nakvindino, glau
dė. priiminėjo ir vaišino sve
čius iš viso pasaulio: kaimyni
nių JAV Europos, Pietų Ame
rikos, Australijos.

Programai pravesti taip pat 
reikėjo daug triūso ir talkinin
kų. Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba, kuriai pastaruo
ju laiku vadovavo dr. J. Son
gaila, yra Įdėjusi daug darbo 
ir aukos. L'ž tai jai priklauso 
didelė padėka.

Pranešimai ir nutarimai

Kongresas prasidėjo rugpjū
čio 30. baigėsi rugsėjo 2. Visus 
dienos buvo užpildytos ir gal 
net perpildytos: pranešimų, pa
skaitų. kalbų ir diskusijų. No
rėta daug kas apžvelgti ir daug 
išsikalbėti.

Visa pasaulio lietuvių gy
venimą apžvelgiant, pranešimus 
padarė atstovai iš Argentinos 
ilg. PavaiskD. Italijos įprel. V. 
Balčiūnas). J A. V t J. Jasaitis). 
Kanados iP. Lukoševičius', Uru
gvajaus iK. Čibiras'. Prancūzi
jos (kun. J. Petrošius). Vene- 
zuelos (Z. Domeika). Vokieti
jos iktin dr. J. Aviža). N. Ze
landijos -įProcuta): Įgaliotiniai 
— Australijos fJ. Bačtūnas. 
JAV'. Britanijos iF. Senkus. Ka
nada).

Paskaitų būta gausiai ir i- 
vairiais klausimais: dr. J. Son
gailos (pasaulio lietuvių veik
la). prof. J. Pažino (kultūros 
reikalai). St. Barzduko (bend
ruomenės organizavimas). V. 
Adamkeviciaus (jaunimas). J. 
Jasaičio (finansai). V. Vaitekū
no ipadėtis Lietuvoje'. J. Matu
lionio 'Lietuvos laisvinimas). J. 
Kardelio (peticijos Jungtinėm 
Tautom). Paskaitos kėlė daug 
klausimų ir diskusijų. Posėdžiai 
nusitęsdavo iki vėlumos. Kai 
kas skundėsi mėgėjais kalbėti 
visur, visais klausimais ir visa
da.

Nutarimai apėmė peticija 
Jungtinėm Tautcm. Lietuvos 
laisvinimo darbo vienodinimą, 
švietimą, lietuvybės išlaikymo 
priemones, solidarumo mokes
čius. be n Uadarbiavlmo su Lie
tuva klaus na ir k.

Dailės parodoje O’Keefe Cen
tre buvo išstatyti 20 dailinin
kų paveikslai.

Kingsvvay klubo jaukiam 
pobūvyje šeštadienio vakare, 
rugsėjo 1, dalyvavo apie 1200 
žmonių.

Katedros skliautuose
Sekmadieni, rugsėjo 2, pa

maldos buvo neįprastu popie
čio laiku: 1:30 vai. Visi jau bu
vo atsimeldę, tiktai 2000 lietu
viu dar rinkosi mišiom ir už
pildė visą katedrą. Mišias auko
jo vysk. V. Brizgys, asistavo tė
vai pranciškonai; pamokslą sa
kė svečias iš Romos prel. V. 
Balčiūnas.

Pamaldose dalyvavo ir lietu
vius gražiai savo žodyje prisi
minė Toronto arkivyskupijos 
augziliaras Ph. Pocock. Jam pa
dėkojo prel. J. Balkūnas (JAV).

Giedojo visa bažnyčia, vargo
nais pritariant kun. B. Jurkšai.

"nlų idėjų ir laisvės pergale ir 
pasidžiaugė, kad Kanada tarp 
savo piliečių turi idealius Lie
tuvos žmonės. Kalbėtojam dė
kojo ir pradžioje dar savo var
du sveikino Lietuvos atstovas 
JAV Juozas Rajeckas.

Iš Lietuvos diplomatų seime 
dar dalyvavo gen. konsulas Ka
nadoje J. Žmuidzinas ir Urag- 
vajaus Lietuvos atstovybės 
spaudos attache K. Čibiras. 
Raštu sveikino diplomatijos še
fas S.T. Lozoraitis ir Lietuvos 
atstovas Vatikane St. Girdvai
nis. Be to, dalyvavo Vliko pir
mininkas A. Trimakas ir Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas.

Koncerto programą buvo il
ga ir Įvairi. Ją išpildė solistai 
St. Baras, A. Stempužienė, L. 
Šukytė, smuik. Iz. Vasyliūnas, 
jo sūnus V. Vasyliūnas ir To
ronto “Varpo” bei Hamiltono
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VVORCESTER. MASS. rugsėjo 15 pagerbtas prel. K. Vasys (v.). Kairėj adv. Antanas Mileris, vysk. Berr.ard 
J. Flanagan, dešinėje vysk. Vincentas Brizgys. Nuotr,E. Meilaus.

IŠ VISUR
— Kun. dr. J. Bulaitis, bai

gęs Vatikano popiežiškoj aka
demijoj diplomatine teisę, iš
vyko Korėjon dirbti apaštališ
koje delegatūroje.

— Prel. V. Mincevičius pa
skirtas vadovauti Vatikano pa- 
v.ijonui 1964 metų pasaulinėje 
parodoje Ne\v Yorke.

— Genovaitės Vasiliauskie
nės. solistės viešnios iš Aust
ralijos, koncertai bus rugsėjo 
28 C-levelande ir spalio 12 Ko
telyje.

— Waterbury, Conn. Stepo
nui Geonitui sukanka 70 me
tų. Jis yra dideljs tremtiniu 
draugas, padėjęs daug kam po 
antrojo karo atvykus i \Vater- 
buri. Sukaktuvininkui pagerb
ti rugsėjo 28 lietuviu klube
(103 Green St.) 
kas pobūvis.

bus šeimyniš-

Me’ias tarp pramogų

Pamaldas užbaigiant kated
ros skliautais nuaidėjo Lietu
vos himnas.

Koncertas didžiausioje salėje
Po pamaldų visi tuojau su

ėjo į didžiulę ir modernišką 
O’Keefe salę, kuri talpina 3000 
žmonių. Lietuviai užpildė dides
nę pusę — jų buvo apie 1700.

Koncerto pradžioje ilgokas 
sveikinamąsias kalbas pasakė 
Kanados vyriausybės vardu se
natorius John J. Connolly ir To
ronto burmistras D. Summer- 
ville. Senatorius priminė pa
vergta Lietuva, reiškė vilti kil

chorai, diriguojami St. Gailevi- 
čiaus.

Tuojau po koncerto Prisikė
limo parapijoje buvo užbaigia
masis banketas. Visa salė buvo 
kupina — per 600.

Paveržė valdžią
Pirmajame seime New Yor

ke prieš penkerius metus akty
viausi pasirodė Kanados atsto
vai. tai ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba buvo iš
rinkta Toronte. Pradžioje pir
mininkavo Jonas Matulionis, 
paskui dr. Jonas Sungaila.

fnukelta j 6 psl.)

KIEK AMERIKOS LIKS BALTOS?
tos Angeles, Calif. — Rugsė

jo 14 lietuvių namų vadovybė 
surengė rašytojos Alės Rūtos 
ir svečio iš Urugvajaus Lietu
vos atstovybės spaudos attachc 
Kazimiero Čibiro pranešimus 
lietuvių visuomenei.

K. Čibiras, turis gausias pa
žintis tarp Pietų Amerikos po
litinio gyvenimo vairuotojų ir 
spaudos žmonių, nupiešė gan 
pesimistini politinės padėties 
vaizdą Pietų Amerikos valsty
bėse.

— Pietų Amerikoje šaltasis 
karas tampa karštu. — kalbė
jo p. Čibiras. — Gerai ginkluo
tos apmokytų teroristų gaujos 
iš Kubos masiškai infiltruoja
mos i Pietų Ameriką. Vienos 
jų veikia, kitos budi pareng
ties stovyje. Ir lietuviai komu
nistai gerai organizuoti. Jų mc< 
lo propagandą turi atremti ne
gausūs sąmoningų lietuvių bū
reliai.

Kalbėdamas apie ateities per
spektyvas. p. Čibiras pareiškė:

— Yra pavojus, kad Siaurės 
Amerika gali liktis tik sala rau
donojoje jūroje. Dabartinė J. 
A.V. politika Pietų Amerikoje 
pasitranauja komunizmo stip
rėjimui. Tuo viešą pasitenkini
mą reiškia ir lietuvių komunis
tu spauda. Iki šiol teikta anti-

komunistinėm organizacijom 
parama iš JAV nuo š. m. lie
pos mėn. sustabdyta. Komunis
tų ūpas labai pakilęs.

Tačiau, Lietuvos partizanų 
pavyzdžių, mes liksime savo 
pozicijose, nežiūrint kokia pa
dėtis bebūtų —, ryžtingai pa
reiškė svečias.

Rašytoja Alė Rūta padarė 
pranešimą iš Alto posėdžio Chi- 
cagoje ir Pasaulio Lietuvių Sei
mo Toronte. Pirmininkavusio 
A. Dabšio žodžiais, tokio pilno, 
vaizdaus ir sąžiningai paruošto 
pranešimo losangeliečiai dar 
nebuvo girdėję. Jos mintys 
vertos rimto visuomenės dė
mesio. Bendruomenė yra pa
grindinė visus lietuvius jun
gianti jėga, turinti daug nuo
širdžių bei veiklių vadų ir vei- 
aiškūs: kovoti už Lietuvos lais
vę ir patiems nepražūti sveti
moje masėje.

— 'Ką darome, viską daryki
me su meile Lietuvai, su mei
le lietuvybei. įdomų pranešimą 
baigė prelegentė.

Diskusijose ir paklausimuo
se dalyvavo: Andrius. Medžiu
kas. dr. Jusionis, dr. Devenis. 
Devenienė. dr. Milašius. Kaz
lauskas. dr. Raulinaitis. Motie
jūnas. Gustas. Balvočius ir kt.

PREL. KONSTANTINO VASIO PAGERBTLVES
Worcester, Mass. — Sekma

dieni, rugsėjo 15, Worcesterio 
lietuvių visuomenė minėjo ilga
mečio Aušros Vartų klebono ir 
uolaus Amerikos lietuvių veikė
jo prel. K. Vasic auksini ku
nigystės jubiliejų ir 75 metų 
amžiaus sukakti.

Iš ryto 11 vai. jubiliatas bu
vo nulydėtas i bažnyčią vysk. 
V. Brizgio ir būrio kunigų. Mi
šiom. kurias aukojo jubiliatas, 
asistavo kunigai — M. Tamu
levičius, A. Volungis ir A. Jan-

kauskas. Visi yra kilę iš Aušros 
Vartų parapijos.

Savo pamoksle vysk. V. Briz
gys priminė prel. K. Vasio 
apaštališką bei lietuvišką dar
bą ir ragino šeimose daugiau 
ugdyti kunigo pašaukimui vai
kų. nes kunigui visur trūksta 
— ir misijom kituose kraštuo
se ir savo parapijom.

Vakare parapijos salėje su
rengtam pobūvyje dalyvavo ir 
Worcesterio wsk. Bernard

Spaudos piroda buvo suren,- 
t-i I r ■- kėhir.n pt>ra?iio- vieno
je salėje. daugiau, m ja rūpino
si \ Kuciau Buvo išdėliotos 
lietuviškos knygos ir žurnalai 
Dėmėsi traukė Sibiro maldak 
n\>es, išleistos keliomis kal
bomis.

Brizgys.Flanagan, vysk.

KALIFORNIJOS lietuvių dienoje iš k. i d. Bernardas Brazdžionis, sol. J. 
Vaznelis, K. Čibiras, svečias iš Urugvajaus, sol. Z. Kalvaitienė, kornp. B. 
Budriūnas, A. Skirius. Nuotr. L. Kančausko.

Kalifornijos lietuvių diena

Lietuvių diena rugsėjo 8 pra
ėjo lietuviško solidarumo ženk
le. Šventę organizavo LB Los 
Angeles apylinkės valdyba. Iš
kilmės pradėtos viešnios iš Ka
nados dali. A. Tamošaitienės 
meno parodos atidarymu. Pra
dini žodi tarė Lietuvių Dienų 
redaktorius poetas Bern. Braz
džionis. apžvelgdamas dailinin
kės nueitą meninį kelią bei 
ieškodamas vietos dailininkės 
kūrybai meno pasaulio visumo-

PROCESIJA prie Aušros Vartų stoties Šiluvos Marijos šventėje rugsėjo 8 Marianapolyje. Thompson. Conn.
Nuotr. A. P. Mitkaus

je. Trumpu žodžiu meno ger
bėjams padėkojo pati dailinin
kė. Susidomėjimas paroda bu
vo didelis. Parodoje buvo iš
statyta 20 guašo darbų. 5 alie
jaus. 8 kilimai. 2 tautiniai dra
bužiai ir keletas priejuosčių. 
Dalis paveikslų išpirkta, gauta 
užsakymų kilimams ir tauti
niams rūbams. Vėliau paroda 
buvo perkelta i Lietuvių na
mus.

Šventės programą pradėjo 
ir pravedė LB apylinkės valdy
bos pirm. Antanas Skirius. Svei 
kinimo kalbas pasakė Lietuvos 
konsulas dr. J. J. Bielskis ir 
svečias iš Urugvajaus Kazimie
ras Čibiras-Verax.

Menine programą pravedė L. 
Žilevičiūtė. Svečias solistas iš 
Chicagos Jenas Vaznelis, solis
tė Zina Kalvaitienė susilaukė 
didelio auditorijos dėmesio ir 
plojimų. Stipriai nuskambėjo 
poeto Br. Brazdžionio kūrybi
nis žodis. Jaunimas vadovauja
mas O. Razutienės. pašoko sep
tynis tautinius šokius.

Pertraukos metu gausia audi
toriją sveikino vienas iš Įtakin
giausių Kalifornijos respubli
konų vadu - Phil Baidos, pa
lėkėdamas v.’ti. kad Lietuvos 
laisvės reikalu Įneštos Kongre
sai! rezoliucijos gaus eiga 
bus priimtos. K.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

prelatai — J. Balkūnas. Pr. Ju
ras, J. Končius, Pr. Virmaus- 
kis: marijonų, jėzuitų ir pran
ciškonų atstovai, apylinkės pa
rapijų klebonai, daug kunigų ir 
pasauliečių. Pobūviui vadovavo

Vartų parapijos admi- 
rius kun. M. Tamulevi-

. scenoje buvo atideng
tas prel. K. Vasio portretas, 
pieštas Vytauto Matijošaičio— 
Mattaus. Tai buvo didelė staig
mena susirinkusiems ir pačiam 
jubiliatui. Jubiliatą sveikino 
vysk. B. Flanagan. miesto bur
mistras. kongresmanas H. Do- 
nohue ir Kunigų Vienybės var
du prel. Pr. Juras. Kiek ilges
ni žodi tarė prel. J. Balkūnas. 
pabrėždamas kunigo reikšme 
Amerikos lietuviu gyvenime ir 
parapijų vaidmenį. Parapija 
esanti geriausiai organizuotas 
lietuviu bendruomenės viene
tas: parapijoms turėtų būti pri
pažintos bendruomenės apylin
kių teisės.

Menine programą atliko var
gonininko Burdulio vadovauja
mas parapijos choras ir solistė 
N. M i 1 i a u s k a i t ė - M i i 1 e r.

Jubiliatas nuoširdžiai dėko.įo 
visiem prisidėjusie.n p; .e jo pa
gerbimo. Didelė parapijos sa. > 
buvo pilnutėlė. Pr.

A iena tokia diena...
(atkelta iš 3 psl.)

fo pirm. prel. J. Končius ir k. 
Suvažiavimas išklausė trijų pra
nešimų: dr. P. Grigaičio (Tarp
tautinė padėtis ir mūsų akcija).
E. Bartkaus (Alto ateities veik
lai. dr. T. Remeikio (Aito in
formacijai. Išsamiai Alto veik
lą apibūdino pirm. L. šimutis.

Kitiem metam i valdybą iš
rinkti: E. Bartkus, T. Blinst- 
rubas, P. Dargis, dr. K. Drange- 
lis, dr. P. Grigaitis, dr. T. Re- 
meikis, inž. A. Rudis, dr. VI. 
Šimaitis, L. Šimutis, M. Vaidy- 
la, J. Talalas, Pareigomis patys 
pasiskirsto. Vietoje įnirusio Al
to nario K. Jurgeliūno išrink
tas J. Liakys iš Bostono.

Priimta keletas rezoliucijų, 
sudarytos Įvairiem darbam 
kcm.isijos, pasveikintas prez. J.
F. Kennedy ir valstybės sekre
torius Dean Rusk. Jiem išdės
tytas Lietuvos reikalas.

Taigi “Alto suvažiavimas ėjo 
sklandžiai — rašo Naujienos— 
Geresnėje atmosferoje gal pa
siseks tuos klausimus kaip 
nors išspręsti”. Manomo, kad 
pasiseks, kai prie tos geresnės 
atmosferos “be piktumo” prisi
dės ir Naujienų redaktorius.

— Angelė Rugieniūtė, duk
tė Iz. Rugieniaus, buvusio Bal
to Įgaliotinio Vokietijoje, bai
gė Miuncheno universitete me
dicinos mokslus daktaro laips
niu.

— Juozas Sakelis, savanoris 
kūrėjas, mirė Vokietijoje rug
pjūčio 29. palaidotas Kaiserlau- 
terno kapinėse rugsėjo 2. Ve
lionis buvo kilęs iš Liepojos, 
Latvijos: gimęs 1902 m. Lietu
vos kariuomenėje tarnavo iki 
pirmos bolševikų invazijos; bu
vo viršila.

-- Inž. E. Kiršas, 72 metų, 
mirė Adelaidėje. V. Australijo
je. Buvo kilęs iš Estijos, vo
kiškos kilmės, bet nuolat gy
veno Lietuvoje ir buvo sulietu
vėjęs. Akmenėje turėjo kalkių 
degyklą ir spirito varyklą.

— Dr. Vytautas Vardys, 
Wisconsino universiteto ' Mil- 
waukee profesorius, nuo moks
lo metų pradžios skaito specia
lų kursą pirmokam (fresh- 
men). Aiškinamos JAV vidaus 
ir užsienio politikos problemos. 
Paskaitos bus transliuojamos 
teievizijoje.

— Kun. Petras Cinikas. MIC’, 
paskirtas marijonų seminarijos 
Hinsdale vyresniuoju.

— Kun. dr. Vyt. Bagdonavi
čius yra išvertęs anglų konver
tito kardinolo Newmano atsi
minimus. Ieško lėšų jiem iš
leisti sekančiais metais, kada 
sueina 100 metų, kai toji 
nuostabi knyga buvo parašyta.

— Popiečio Diagnozė, Anato
lijaus Kairio trijų scenos ati
dengimų vieno šeštadienio žais
mas, pirmą sykį statoma Chica
gos jaunimo namų scenoje spa
lio 12 ir 13. Scenovaizdis dai
lininko Vytauto O. Virkau. 
Vaidina Elena Blandytė. Biru
tė Briedienė. Julija Cijūnelic- 
nė. Algimantas Dikinis. Edvar
das Radvila ir Juozas Raudo
nis.

Naujoviškenės formos dra
maturginis kūrinys susilau
ks atitinkamos sceninės inter
pretacijos. Veikalo tematika 
yra aktuali, bet pats “žaismas” 
žada būti žiūrovui patrauklus 
ir intriguojantis.

Naujausios knygos —

MARIUS KATILIŠKIS

Itin’:! i'ičx <'!»

ŠVENTADTNIS 
UŽ MIESTO

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
-JUVELYRAS

9S08 Jamaica Avė. 
VVoodhavcn 21. N. Y.

VI 7-2573

SALLY SALM'NEM
KATRYNA
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O KO KO?
Apie skanėstus ir dangų

A. Bimba, maskvinės “Lais
vė?” (rugsėjo 20) redaktorius, 
tasai bc'.ševizmo šmotas imat, 
jis kitus vadina fašizmo šmo
tais). rašo, kad vra “geriausia 
ir skaniausia amerikinė duonu
tė”. Nė kiek neabejojame, nes 
kitaip jis tuojau kurtų i Sovie
tų Rusiją, kurią liaupsina susi- 

. riekdamas. Be to, jis turi bai
mės, kad danguie nebeliks vie
tos, jei teji pateks visi bolše
viku nukankinti ir kankina
mieji. Baimė, žinoma, be pa
grindo, nes tokios vietos kaip 

; dangus, bo’ševikų manymu, vi
sai nėra.‘Yra “sovietinis dan
gus”, bet jame, matyti, duo
nutė kartesnė, jeigu A. Bimba 
i tą dangų nesistengia nukakti 
■ir nebegrįžti Sarmata, drauge 
Bimba, taip elgtis!
"Patriotai" . . .

V. J. Stankus iš Miami 
S irings. Floridos, rašo bolševi
kiniame šlamštlapyje “Tėvynės 
balse“ (Nr. 69. rugpiūčio mėn):

< “Kartą viename klubo susirin- 
k:me jie (naujieji ateiviai), su
manė kad estradoje šalia ame
rikoniškos vėliavos reikia pa- 

; statyti ir ‘lietuvišką vėliavą' . . 
: Mūsų veiklusis Charles Tamo

šiūnas pasiprašė balso ir pa
reiškė, kad mes esame Ameri
kos piliečiai ir prieš teisėją pri
siekėme tiktai vienai žvaigždė- 

'• tai vėliavai ... O kai dėl tos 
fašistinės vėliavos, tai ją ge
riau išmesti i sąšlavyną ... Ki
lo didžiausias lermas . . . Tada 
Charles Tamošiūnas pasikėlęs 
išė’o lauk. Tą pati padarė - ir 
kiti progresyvūs lietuviai....

Prieš kokius penkerius ar 
'šešerius metus mes suorgani
zavome savo klubą. Pavadino- 

’ me "Lietuvių Socialis Klubas".
Klubo salele turime visokių 
knygų ir laikraščių iš Tarybų 
Lietuvos . . . Visi klubo nariai 
šaunūs Tarybų Lietuvos patrio
tai”’.

Taip rašo V. J. Stan- 
’ kus, tik nepasako, kaip gi yra 

su priesa;ka žvaigždėtajai vėlia- 
. vai. jei visi yra sovietiniai 

patriotai” . . . Ar i šašlavyną jie 
meta vėliavą su kūju? ...
Vienybės prišlybcs . . .

; Vienybėje (rugsėjo 20) Vyt. 
Sirvydas nudėjavo. kad Darbi
ninke “vhai praleista tylomis" 
kum Masaičio sukaktis ir kun. 
Pau’lcaio mirtis, kadangi “re
daktorius neturi laiko, nes ra
šo apie caro Ivano Baisiojo 
piršlybas". Deja, prasižiūrėjo 

' ne Darbininko redaktorius, bet
* akvlusis Vvt. Sirvydas, kuris

turi pakankamai laiko kitokiem 
t "piršlybom” ... Yra kun. V.

Masiulis (ne Masaitis) ir buvo 
- taip p?t rašvta anie kun. Kaz.

Paulionio mirti (Darb. birž. 14. 
rūgo. 20). Nesistebime, kad Vie
nybei ir Vyt. Sirvydui parūpo 
Įsipiršti ir kunigam, kai Girna
kalis lepterėio apie kunigti 
“turtus, politikavimą, netikin
čiųjų persekiojimą” (Vienybė 
rūgo. 16). Reikėjo na’ieta nie- 

i na bent kiauru samčiu graibs
tyti.

PAKELIAMOS vėliavos moksleiviu ateitininku stovykloje Kennebunkport, 
Me. Visos nuotraukos P. Ąžuolo.

NAUJI FILMAI KORNELIJUS BUČMYS, OFM

NESĖKMINGAS ARTISTĖS KELIAS
Aistringos ir tragiškos mei

lės santykiai tarp vyresnio am
žiaus moterų ir jaunesniu vy
rų. ners amžiaus metai papras
tai ir nenusakomi, atrodo, yra 
tapusi gana mėgstama tema 
Hcllyvvccdo filmų pramonėje.

-Prieš 13 metų Billy \Vilder 
gabiai surežisuctrme filme 
"Sunset Boulevard" patiekė iau 
vystančios filmų žvaigždės Glo- 
ria Swanson susidomėjimą jau
nų vyru ne vien tik kaip jos 
agentu, bet ir vienatvės pra
blaškytoji!.

Kiek vėliau filmu eilėje to
kios išsirpusios gražuolės kaip 
Deborah Kerr (“Tea and Svm- 
pathy”), Vivien Leigh ("The 
Roman Snring of Mrs. Stone”). 
Lola A’b”ight "A Co’.d \Vind in 
August”). Melina Mercouri 
("Phaedra"). primenant vos 
keletą pavyzdžių, panašiai susi
painiodavo nepa'tevios medės 
siūlais su energingais, daug 
šviesesniais jaunuoliais. Be abe
jonės. visuose atvejuose tai pa
sibardavo ne linksmai nei lai
mingai.

Tokią besilaškančių ir gyve
nimo apviltų moterų serija na- 
n;i^0 J^anre Woodward, at’ik- 
dama ragrmd:ni vaidmenį fi1- 
me "The Strioner". Šio fi’mo 

• tekstą paruošė ?4eade Roberts. 
p?-':"a'’dodamas \Villiam Inge 
vaidinimu “A Lo” of Ruses”. 
Nors šis vokalas 1959 m. Ne-.v 
Yorke buvo suvaidintas vos 25 
kartus ir la’kon-rs did.'-m nr-»a- 
sisek'mu. režisorius Frarklin 

| Schaffner vis dėlto ryžosi ji

pristatyti naujoje fermoje ek
rano mėgėjams.

Nesudėtingame turinyje ste
bime skundžią pravažiuojančia 
teatralų grupę atvykstant Į ne
didelį Kansas miesteli. Po Įvai
rių profesinių nepasisekimų 
Hollvivoode, vystanti praeities 
grožio karalienė Lila pastebi, 
kad yra atvykusi i savo gimti
ne. kur praleido malonias vai
kystės dienas. Netrukus atnau
jina santykius su anų laikų pa
žįstama, dabar jau našle Clai- 
re Trevor. Trupės vadovui, o 
taip pat ir ios meilužiui din
gus, Lila apsistoja pas savo se
na pažįstamą. Savo jaunatvės 
dienose Lila nekarta buvo sau
gojusi našlės sūneli, kurs dabar 
iau 17 m. amžiaus jaunuolis. 
Ts netrukus Įsimyli į naująją 
gyventoją, dėl jes palikdamas 
net savo bendraamže mokvk- 
les draugę. Lila nesipriešina 
jaunuolio meilės pareiškimam, 
gal net ii padra-ina. Visa padė
ti sumaišo grįžęs brutalus tru
pės vadovas. Nors ir prieš sa
vo norą. Lila priima vieninteli 
jai siūlomą darba — pralinks
minti geriančius vyrus, atlie
kant keletą kabaretiniu nume
riu. Jaunuolis sužino Lilos nau
ja darboviete ir. stebint ia sce
noje. trumpas romansas visai 
subyra.

Menkas teatralinis veikalas 
nedaug ką stipresnis teišėjo 
ir f’mo pavidale. Tikrai pui
ki Joanne Woodyvard vaidyba 
I :’os vaidmeny vis dė’to nepa
jėgia fi'mo vertės iškelti, šalu
tinėse relėse jai talkininkauja

MAS vasaros 
stovykla

Rytinio pakraščio mokslei
vių ateitininkų vasaros stovyk
la ir šiemet Įvyko Kennebunk
port, Maine, Tėvų pranciškonų 
globoje, rugpiūčio 10 iki ,24. 
Vadovybę sudarė A. Vainius 
Sr., A. Vainius Jr. —komen
dantas, I. Sandanavičiūtė-mer- 
gaičių vadovė, K. Girnius-ber- 
niukų vadovas, J. Gailiušytė- 
meno vadovė, M. Gailiušytė - 
dainų mokytoja, ir L. Baškaus- 
kas - sporto vadovas. Dienos 
bėgo greitai besiklausant 'pa
skaitų, besportuojant, maudan
tis ir dainuojant.

Labai naudingas ir Įdomias 
paskaitas ateitininkišką jauni
mą liečiančias reikalais siaitė: 
prof. A. Salys, kun. T. Bernar
dinas Grauslys, Giriūnienė, 
prof. A. Klimas ir dr. B. Radzi- 
vanas. Laužas taip pat liepsno
jo. Partizanų vakaro metu bu
vo prisiminti žuvę už Lietuvos 
laisvę. Atiduodant skolą litera
tūrai, buvo suruoštas Jakšto 
Dambrausko minėjimas. Išmok
ta daug naujų lietuviškų dainų. 
Kojas pamiklinti buvo progos 
ne tik šokiuose, bet ir sporte 
— žaidžiant tinklini, lenkty
niaujant. šokant i aukšti ir kt.

Dvasinio susikaupimo dieną 
pravedė Tėv. J. Bacevičius. 
Buvo aplankytos ir Įdomesnės 
netoli esančios vietovės. Greit 
prabėgo dvi savaitės, pilnos į- 
spūdžiu, naujų pažinčių ir atei- 
tininkiškos nuotaikos. Prieš at
sisveikinant buvo išdalintos do
vanėlės. laimėjusiems skaity
mo, rašymo ir soorto varžybas. 
Visi nenoriai skirstėsi namo, 
linkėdami kitą vasarą vėl susi
tikti. Danutė Muraškaitė

Clalre Trevor, kaip draugiška 
našlė. Richard Beymer, kaipo 
ios nenusistojęs sūnus, bei 
Robert Webber grubaus tru
pės vedėjo rolėje. Filmo pra
džioje keliose scenose trumpai 
pasirodo ir čigonė Rose Lee. 
praeities dienų kabaretų kara
lienė.

Tiek filmo pavadinimas, tiek 
reklaminiai skelbimai daugelį 
smalsuolių gali nuvilti — kaba
retinio šekio išpildymas užima 
vos keletą minučių. Viso veiks
mo eiga yra sukoncentruota už
kulisiuose ir pagrindinės veikė
jos pergyvenimuose. Čia kaip 
t:k ir glūdi morališkai neeri- 
irrtincs idėjos ir situacijos. Tad 
tikrai naiviai skamba neatsa
kinga propaganda, raginanti vi
sas paaugles mergaites pama
tyti šį filmą, kad. girdi, tuo iš
moks apsisaugoti gudrių apga
viku. išlaikyti savo jaunystę ir 
groži. Yra ir daugiau būdų su
žinoti. kad ugnis nusvilina, tad 
nebūtina naciam ikišti rarka į 
liensna.c. šis filmas ne tik pa
auglėms mergaitėms, bet da
limi netinkamas net ir suaugu
siems.

RENGIASI kclronci.

Lietuviu dienos ...
(atkelta iš 5 psl.t

Daug pasidarbavę, gerai prave- 
dę seimą ir vaišingai priėmę 
svečius, buvo ryžęsi ir toliau pa
likti valdžioje. Toronto atstovai 
į valdyba buvo išstatyti 4 bu
vę valdybos nariai — dr. J. 
Sungaila. J. Matulionis. E. Cup- 
linskas, J. Kralikauskas, ir nau
ji: A. Kuolai. K. Mrnglkkas. A. 
Banelis ir P. Bastys. Tačiau 
JAV atstovai jau buvo su savo 
naujais planais atvykę ir dau
giau'ia užkulisiuose pasidarba
vo tautininkai. Balsuojant už 
Torontą pasisakė 26 atstovai, 
už Clevelandą — 38. Į naująją 
valdyba buvo rinkti: V. Ka- 
mnntas (60). St. Barzdukas (57). 
A Mikulskį (53), A. Nasvx lis 
(47) ir J. Račiūnas (43). Kaip 
naujausios žinios skelbia, pir
mininku išrinktas J. Račiūnas, 
nors balsų gavo mažiau už 
kitus.

Semias praėio. Torontui liko 
gausių Įspūdžių. bet ir tuščia 
vieta už išlietą prakaitą — val
džia nusikėlė Į Clevelandą. SS

1963 m., rugsėjo 24 d., nr. 64.

STOVYKLAUTOJAI

ŠV. BERUAuLivS statula Liur.'o grotoje.

NAUJA SAS VALDYBA
Ateitininkų studentų vasaros 

stovykloje Pennsylvanijoje (La
ke Ariel) rugpjūčio 24 -rugsė
jo 8 Įv\ kusiame metiniame su
važiavime išrinkta nauja sąjun
gos valdybą, ku: i šiemet bus 
Urbanoje. Valdyba jau pasi
skirstė pareigomis: Jonas Bo- 
guta (404 E. Daniel, Champain, 
III), sekretorės — Laima Poško- 
čimaitė ir Austė Paliokaitė, ižd. 
Jenas Seliūnas, nariai — Da
lia Kolbaitė, Janina Kanaukai- 
tė, Algis Norvilas. Spaudos ir 
informacijos reikalais rūpinasi 
Zita Acalinaitė (6555 So. Wash- 
ternavv Avė., Chicago 29, III.). 
Užsienio skyriaus vedėju išrink
tas Algis Šaulys (420 12 Avė., 
Paterson, N.J.), padėjėjas — 
Vladas Mėlynis. Dvasios vadas 
bus paskirtas susitarus su Atei
tininkų Federacijos vyriausiuo
ju dvasios vadu prof. kun.. Št. 
Yla.

— Ateities didingam koncer
te spalio 20 New Yorke, Com- 
modore viešbutyje, laukiama 
ateitininkų iš viso rytinio pa
kraščio ir tolimesnių vietovių.

— Kristaus Karaliaus šven
tei ir minėiimui spalio 27 jau 
ruošiasi visi ateitininkų viene
tai.
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! TIK VIENAS lX)LERIS
Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, gaus 
DARBININKĄ susipažinti iki Šių metų pa
baigos. Kas prisius 5 dol., gaus vieneriem

BALTO VAJUS CHICAGOJE
Chicagos beturiu organizaci- vajus turi būti vispusiškas — 

• apimti tiek užjūrio, tiek vietosjų atstovai, atsiliepdami į Bal
to vajaus 1963 vykdomojo Ko
miteto kvietimą, susirin k ę 
Tautos šventėje, rugsėjo 8, V.

Baito vajaus vykdomojo ko-

lietuvių ša^pą.
Pritariame Badfo vadovybės 

ryžtui imtis diueho darbo: pa- 
Hebenti kiekvieno Chicagos

TO PLACČ
YOU* AD 

CANCEL <Nt CHANGE 
CaN LO 3-7291

DiSPLAY

C.A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tetef. — APpfeflMs 7-7083

Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos 
papiginimu ir užsakyti DARBININKĄ sau 
arba artimiesiem. Paraginkite draugus 
bei pažįstamus arba prisidėkite auka, 
kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori 
skaityti, bet negali užsimokėti. Prašome 
pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

Jerome, Noras Gūgienės, dr. J.

atstovų kalbų, vienbalsiai pri
ėmė šią deklaraciją:

DARBININKAS
910 WILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN 21, N, Y.

Prašau siųsti laikraštį adresu:

Vardas ir pavardė

Adresas

Užsakė

Siunčiu už prenumeratą' $.

Ilgo grojimo plokštelė —

MYLĖSI
LIETUVĄ
IŠ TOLO

ll-sios Dainų Šventės rinktinė
High Fidelity — $4-00 Stereo — 5.00

Galima jsigi/ti: 
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221
Užsakymai iš kitų vietovių priimami adresu:

K. KASAKAITIS 
4719 So. Maplewood Avė., Chicago, I1L 60632

GENERAL CONTRACTING
Plumbing and Piastering 

Cement ųfork
Uowest Kates - Special consičtera- 
tton to Religious groups. — CaU: 

z \ ’ <JL 8-3470

RUBBISH AGoneral ftemoval —

ganizuojamam labdarybės va
jui 1963 lapkričio mėnesyje 
vienbalsiai pritariame. Norime, 
kad kiekviena beturiu4 organi
zacija ar lietuviškas vienetas

skietų. Labdarybė nėra t& Bal-

Savininkas

Ine.
VYTAUTAS BELECKAS

WINTER 6ARDEN TAVERN

WfflTE HORSE TAVERN

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.,

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
TeL

PRANAS BRUČAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. VIrginia 6-9519
SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

R E PU BLIU
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ BROOKLYN H. N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKUBAHT8, Htanagar 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — Šventėms bei kitokioms pivgouis.

f----------------------------------------------------------------- '-------------- - --------------------1
į Norite geros meniškos fotografijos — Į
j PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ |
g įvairių progų: vestuvių, krikStynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- j 
g traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sųlygomis a 
i padarys — , t

VYT. MAŽELIS
| 422 Menehen Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y.
| Tel. HYacint 7-4677 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      J
VAISTAI | UŽJŪRI

Siunčiame naujausius vaistus, skiepus, dantų chirurgi
jos ir kitus medicinos reikmenis į Lietuvą, Lenkiją ir Rusi
jos okupuotos kitus Europos kraštus. Muitas apmokamas. 
Vaistai ir kiti mediciniški reikmens siunčiami iš JAV, Va
karų Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos. Siunčiame ir oro 
paštu. Rašyti adresu:

V. G. SKRINSKA 
96 "G" Strrat, 

South Boston 27, Mest.

sene vargo. Tad vai-

bės vajumi! Težino visi, kad
ISO ST 3-8084
Nlghts — UL 5-0380

JUOZO IR iZABhi.. MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
jaltma gauti įvairiausios rusies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno

103-55 USFFERTS BLVD. RICHMGND fflLL, N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

brolį varge,

Amerikos lietuvių Taryba 
Lietuvių Taryba, 

Amerikos Lietuvių Teisininkų 
Draugija, Balfas: Chicagos aps
kritis ir Skyriai, Buv. Anglijos 
Lietuvių Klubas, Chicagos 
Aukštesnioji Lituanistikos Mo
kykla, Chicagos Lietuvių Mote-

tiška! savinamės, nes visų yra 
pareiga ir net privilegija gel
bėti vargstanti lietuvį.

Todėl Balfo sumanytąjį lab
darybės vajų laikome visos Chi
cagos ir apylinkės lietuviu 
labdarybės vajumi ir skelbia
me lapkričio mėnesį lietuvis- rų Klubas, Chicagos Ateitinin

kai Sendraugiai, Vyresniosios 
Giedrininkės ir korp! Giedra, 
Dainavos Ansamblis, Illinois 
Lietuvių Inžinierių Draugija, Il
linois Lietuvių Gydytojų Drau
gija, Illinois Liet. Gydytojų Pa- 
geibinis Moterų Vienetas, Ku
nigaikštienės Birutės Karių 
Šeimų Moterų 'Draugija, Lietu
vių Fronto Chicagos Sambūris, 
Lietuvos Dukterų Draugija, 
Lietuvių Opera Chicagoj, Lie
tuvių Skaučių Seserijos Vadi- 
ja, L.S.T. Korp! Neo-Lithuania, 
Lietuvių Skautų Brolijos Va- 
dija, Jūrų Skautai, Lietuvių 
Skyrius, Lietuvos • Ūkininkų S- 
ga, Lietuvių Tautinės S-gos Chi
cagos Skyrius, Lietuvių Žurna
listų Sąjunga, Marųuette Parko 
Namų Savininkų Klubas, San
taros-Šviesos Federacija, Susi- 

gaš, ar jis būtų čia; Ūhicagoje, • vienijimas^tteturių Amerikoje 
ar užjūryje. Dėl to labdarybės Stephens Ansamblis, Vasa-

kos labdarybės mėnesiu Chica- 
goje.

Raginame visus lietuvius 
lapkričio mėnesi ne tik aukoti, 
bet ir aukotis: organizuoti va
jui rinkėjus, patiems jungtisį 
jų eiles, aktyviai dalyvauti va
juje. Toliau gyvenančius lietu
vius, tačiau įeinančius į Chi
cagos plotą, kviečiame patiem 
siųsti savo duoklę labdarybei, 
nes galimas daiktas, kad nuo
šaliau gyvenančių gali mūsų 
rinkėjas ir nepasiekti.

Raginame asmenines aukas 
padaryti tiek svarbias, kad jos 
ne tik pasiektų vajaus pasirink
tą tikslą 25,000 dolerių —bet 
jį viršytų.

Žinome, kad vargstantis lie
tuvi yra lygiai šalpos reikalin-

HOTELS

LOMBARDY HOTEL
Just of Park Avenue

“A Fine Home away from Home” 
Transients - Permanents. Air con- 
ditioned. TV. Near 5th Avė. shops 
- St. Patrick’s Cathedral - Radio 
City and Theatres.
Reasonable rates. special attention 
to religious groups. Laurent Rest- 
aurant - Cocktail lounge. PL 3-8600 
111 E. 56th Street, New York City.

TRAVEL AGENCIES

PO VESTUVINĖM KEUONĖM 
pilnas patarnavimas lėktuvais, lai
vais ir kitom priemonėm. Specialus 
patarnavimas religinėm grupėm —

WARD TRAVEL AGENCY
79-19 Roosevelt Avenue 
Jackson Heights, LJ. 

OL 1-5640

WEDDH4G PARTY

Are you haveing a wedding or a 
party? We deHver to your home all 
popular brands of beer, eold keg 
beer, bettle & can beer by'the case, 
also soda by the case all flavors. 
Fast efficient, courteous Service — 
special consideration to religious 
groups. CaU Scarhardt Distributors 
YOnkers 3-4292.

RESTAURANTS

OYSTER BAY RESTAURANT

Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 
Banketo stalo specialistai 

Nuo 25 iki 500 žmonių
31-01 Broadway, Astoria. L. I.

Spalio -' lapkričio - gruodžio rezer
vacijai skambinti banketo vedėjui: 

LH 5-8402

X. W. MALĖ & FEMALE ‘

I NEED

WOULD YOU LIKĘ 
TO SELL?

CaU Mr. Reilly — UL 4-6159

FUNERAL HOME

rio 16 gimnazijos rėmėjai, Vil
niečių Sąjunga.

Parengimai New Yorke
Rugsėjo 28 — LAK sporto 

sezono pradžios vakaras Atle
tų Klubo salėje.

Spalių 19 — Great Necko 
vyčių šokiai Atsimainymo pa
rapijos salėje, Maspethe.

When the need ari.ses choose Fu- 
neral service with discretfon — 
Charles GANNON Funeral Home. 
152 East 28th St.. N.Y.C. LE 2-6579. 
A superior Funeral Service gtving 
comfort and solace to those in grief 
— every wish obeerved. Air condi- 
tioned. Chapels in all localities.

Cafvary & St. Cyprian's
Parochial School

966 Bushwick Avė., Brooklyn. Have 
a snūdi numbea of places left for 
Nursery thru 5tn Grade — highest 
academic standards. Call after 6: 

GL 3-5450

MOOERN SHADE & AWNING Co. 
Joseph Cotroneo—Owner. Avvnings, 
Canopies, Shades, Blinds, Railings, 
Storm doors, Windows. Free esti- 
mates - reasonable prices - work 
guaranteed. CaU (914) WE 9-4722 
70 Westchester Avė., Port Chester,

Buying meat from MILLER’S 

is likę 

put+ing . 

money in 

the bank. 

The saving-. 

are GREA?

M E AT - POULTRY - PROVISIONS

MILLER’S
BROOK AVĖ. MEAT CO., INC. 

449-53 BROOK AVĖ., BRONX, NY 
CY 2-2986, 2987 • Free Parking

WHOLESALE — RETAIL

STERN’S PASTRY SHOP "Patar
navimas ir kokybė pirmoj eilėj” — 
Pobūvių, sukakčių, vardinių, krikš
tynų kepiniai pristatomi mokyklom, 
draugijom ir kt. bet kur pasaulyje. 
Užsakymai priimami teleionu. Ati
darą ’l dienas savaitėje. Teirautis: 
Ext. 3 ES 7-9443; 1201 Avenue J’ 
Brooklyn, N. Y.

Spalio 20 — Ateities kon
certas Commodore viešbučio 
salėje New Yorke.

Lapkričio 30 — Solistų D. 
Stankaitytės ir St. Baro kon
certas F. K. Lane mokyklos sa
lėje; rengia ALB New Yorko 
apygardos valdyba.

Numatomus parengimus pra
šoma pranešti Stasiui Dzikui, j 
89-17 97 St. Woodhaven, VI 7-1 
5113. 1

REAL ĖST ATE

ANDRE MULLER 
Contracting Corp.

Route 25A & Harrison Avė. 
Miller Place, L. I.

General Contractors and Builders,
Custom House building. Building 
plots available in Port Jefferson 
and Miller Place. — SH 4-2177

Sunnyside, St.Raphael parish, forced 
to sėli 1 fam. semidetached house, 
6 rms, colored tile bath, garage, 

*‘walk in” appartm. in basement to 
let $100 monthly. Private entrance. 
Convenient to everything. Mušt be 
seen to appreciate. O\vner, EX 2-5095

— SEAFORD —
NEW HIGH RANCH, 6 Rooms. 3 
Bedrooms, 1 Baths, Cabinet lined 
kitehens, full basement attached, 
garage — $18.990, — BUILDER:

CA 1-5511

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius Ir sūrius

-----  We take all orders special price for Weddtags and Parties-----  
Home-Made Bologna

•I

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

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Namų pardavimo be> apdraudimo reikalais kreipkitės

• NSiiRANCF REAJ ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hifl 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

MOLY LIG H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Red Estafe — tasurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų. baldų Ir k. Namų parda
vimu, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Fimds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; AcHtadieniais iki 6 vai popieL

•7-09 Jamaica Avs^ Woo4wv«n 21, N. Y. • TeL VI. 7-4477


