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Kosygino - Chou susitikimo reikėjo propagandai
Vykdamas namo iš Ho Chi 

Minho laidotuvių, Sovietų prem
jeras Kosyginas netikėtai pasu
ko į Pekiną susitikti su Kini
jos premjeru Chou En-lai. Pa
sikalbėjimas, gana trumpas, vy
ko aerodrome. Pasauliui tai bu
vo pati didžiausia ikšiol šių me
tų politinė sensacija.

Kosygino pastanga grąžinti draugystę laikoma nepavykusi

Niekas greit nesužinos, kaip ginas ir Chou En-lai, bet Chou, mumstų suvažiavime Maskvoj, 
tas susitikimas buvo suorgani- palikęs savo pavaduotoją atsto- kad nebūtų 
zuotas, bet iki to susitikimo vis- vauti Kiniją laidotuvių dieną, daus kad nebūtų ieš
kąs vyko keistai.

Juk jis gailėjo įvykti Hanoju
je, kur buvo atvykę ir Kosy-

i Kinijos vi-

mo. Jis susitiko tik su & temomis. Žinome, kad ta proga 
Vietnamo vadovybės viršūne, Rumunija gpkė ir savo “ere-

Pavogti milijonai našles grašių
New Yorko miesto Human

kad pareikštų užuojautą ir pa- ziją”.
žadėtų paramą karui tolini tęs- Kam p* buvo Maskvai

toji agentūra, kuriai pavesta or- 
ganizuoti visas programas, skir
tas neturtingųjų padėčiai ge

iš 
i-

— Ho Chi Minką gedėdami, 
komunistai paskelbė Vietna
me trijų dienų kovų paliaubas. 
Per tą laiką didelių komunistų 
puolimų nebuvo, bet ramybės 
irgi mebuvo. Terminui pasibai
gus, komunistai tuojau atnau
jino gyvenamų vietovių, kari
nių bazių ir atramos taškų puo
limą sunkiaisiais ginklais. Gi 
Washingtone “liberalai” ir da
bar tebespaudžia prez.Nixoną, 
kad jis sustabdytų komunistų 
persekiojimą visam laikui. Kiti 
eina dar toliau — ragina pa
skelbti paliaubas, nors komu
nistai ir kovas sustiprintų.

rinti. Didžiausia dalis pinigų 
federalinio iždo buvo skirta 
vairioms jaunimo programoms. 
Tam reikalui 1967-1968 metais 
New Yorko miestas- buvo ga
vęs 51 milijoną dolerių, bet la
bai daug tų pinigų tarnautojai 
pavogė.

Tuo tarpu dar tikrai nežino
ma, kiek tikrai pavogta, bet ži
noma, kad pavogta milijonai 
dolerių. Greičiausiai, kad ir va
gys ne visi bus susekti, ir ne 
visa pavogta suma bus apskai
čiuota, nes agentūra pradėjo 
darbą neužvedus! jokios siste
mos atskaitomybei tvarkyti. A- 
gentūrą dabar revizuoja New 
Yorko district attorney ir atitin
kamų federalinių agentūrų at
stovai, tačiau revizijos rezulta
tai dar menki — teismui pa
rengtos tik dvi bylos. Viena yra 
buv. finansų skyriaus direkto-

Chou En-lai norėjo parodyti pa- Bandymas • mažinti jau sti - 
sauliui, jog ginčo kaltininkė 
yra Rusija. Sakoma net, kad

su Hanojuje paliktu Kinijos vi
cepremjeru, bet jam nepavyko.

Iš Hanojaus Kosyginas galėjo 
vykti tiesiai į Pekiną, bet išvy
ko atgal namo per Indiją kaip 
ir buvo atvykęs. Tik lėktuvui 
nutūpus Kalkutoje, ten rasta ži
nia pakeitė kelionės kryptį. 
Čia, matyt, jam buvo perduota 
žinia, kad Kinijos vyriausybė 
sutiko jam leisti nusileisti Pe
kine. Iš tikrųjų kinam nepato
gu buvo prašymą atmesti, bet 
jie sulaikė atsakymą tol, kol Ko
sygino lėktuvas pakilo skristi 
namo. Taip darydami jie tikėjo
si Kosygino nesulaukti, bet tas 
buvo atkaklesnis ir savo tikslą 
pasiekė. Tik vietoj sugrįžęs at
gal į Hanojų ir iš ten pasukęs į 
Pekiną, jis pasuko į Tadžikijos 

lės Mrs. H. R. Lewis, kuri prisi- - sostiiię Dušanbę ir iš Rusijos 
pažino pavogusi 43,600 doL To- 

f ji byla greit bus atiduota teis
mui. Kitoj byloj yra keturi vy
rai, žinoma, neprisipažinę, bet 
revizoriai surado kelią kaip jie 
pavogė pusę milijono dolerių.

Ką tuo reikalu sako meras 
Lindsay ir jo paskirtos minė
tos agentūros vedėjas? Lind- 

Į say tyli, nes jis apie miesto 
| administravimą nieko neišmano. 
| gi agentūros vedėjas Ginsberg 

" teigia, kad jis nepajėgė darbo 
tvarkingai pradėti todėl, kad 

j buvo Įsakyta pradėti dirbti nie
ko nelaukiant.

Saudi Arabijos karaliui Pabartas, 
prieš kurio režimą susektas są
mokslas. Didžioji dalis s|tnolcsli- 
ninku esą kariškiai, jau patekę į 
kalėjimą ar pašalinti nuo pareigų, 
{kvėpimas maištauti eina ii Kairo, 
kurio diktatorius vis bando rasti 
kelią i Arabijos pusiasalį ir jo naf
tą. Jis pradėjo valdyti 1SW iš
stūmęs pusbrolį karalių Saudą. 
Tada buvo žadėjęs duoti moderniš
ką konstituciją, bet paskui apsi
galvojo ir pradėjo skelbti, kad 
valstybei valdyti pakankamai ži
nių duoda Koranas.

Uždraude kyšint 
ėmimą

— Saudi Arabijoj susektas 
sąmokslas pakeisti karaliaus 
Faisalo režimą. Didžioji dalis 
sąmokslininkų kariškiai, bet yra 
ir civilių. Areštai jau esą užbaig
ti.

— JAV kompartija turinti 
apie 12,000 narių, bet jos agen
tai, kurie kompartijos kortelės 
niekam nerodo, per visokius ne
išmanėlius padaro daug daugiau 
triukšmo, negu kompartija sa
vo vardu veikdama galėtų pa
daryti. Kompartijos gen. sekt. 
Gus Hali per Maskvą nuvyko j 
Hanojų Ho Chi Minh laidoti, 
bet valstybės dep. leidimo vyk
ti Hanojun neturėjo. Ir tik
riausiai jam pasas už to draudi
mo sulaužymą nebus atimtas.

teritorijos nuskrido į Pekiną.
Visos aplinkybės rodančios, 

kad susitikimo norėjo Maskva, 
bet tokio trumpo susitikimo ne
norėjo Pekinas, nes tokie susi
tikimai nieko nesutvarko — jie 
tarnauja tik propagandai. Kini
ja yra įsitikinusi, kad ji yra nu
skriaustoji pusė, todėl iš jos 
pusės nuolaidų nelauktina.

Susitikimą suorganizuoti Mas
kva buvo pasitelkusi Rumuni
ją ir S. Vietnamą Rumunijos 
premjeras Maureris į Ho Chi 
Minh laidotuves atvyko per Pe
kiną ir ten gerokai užtruko. Ru
munija ir Kinija draugai, nes ji 
kiečiausiai kovojo pasaulio ko-

keitimai, jei jie reikalingi kon
fliktams dėl menkų niekų su
mažinti. Nėra susitarimo pra
dėti pasitarimus. Jokio ženklo, 
kad šalys būtų suminkštinusios 
viena kitai rodomą priešišku
mą. Viskas rodo, kaip toli iki 
normalesnių Sovietų-Kinijos 
santykių. Ir kaip dar sunku 
vienas kitam į akis pažiūrėti.
Garsina prevenfyvinį karą

Ka iKosyginas ir Chou En- 
lai kalbėjosi Pekino aerodro
me, visoj Kinijoj partijos, vy
riausybės ir kariuomenės orga
nams buvo išdalinta medžiaga 
apie tai, kad Rusija žaidžia min
timi sunaikinti Kinijos atomi
nius įrengimus. Prie Kinijos- 
Rusijos sienų iš abiejų pusių 
vyksta dideli kariniai susistipri- 
nimai. Kinijoj pradėta didelė 
propaganda už civilinę apsau
gą, už maisto atsargų telkimą, 
už vidaus disciplinos stiprini
mą. Kaime ir mieste pradėtas 
kadrų ruošimas partizaninio ka
ro metui.

Kosygino kelionė į Pekiną ir 
Washingtono nedrąsios pastan
gos gerinti santykius su Kinija 
lyg ir sakytų, kad už Kinijos 
draugystę pradėjo varžytis Mas
kva su Washingtonu. Bet Kini- 
jos-Rusijos konfliktas yra toks 
gilus, kad daugiau linkstama 
manyti, jog jis geruoju neiš
sprendžiamas. Kosyginas bandė 
pirmą žingsnį taikos link, bet 
jis laikomas nepasisekusiu.

pimą ar čramatiskas - sa
vęs baltinimas pasaulio akyse? 
Ir viena ir kita. Bet ‘antrasis 
tikslas buvo pats svarbiausias, 
nes Rusija tūrėjo parodyti pa
sauliui, kad ji daro viską, kad 
tik nebūtų karo Tol. Rytuose. Ji 
turėjo patenkinti ir savo drau
ges kompartijas, kurios ragino 
dar kartą kalbėtis su Kinija ir 
galutinai įsitikinti, ar tas gin
čas vertas karo, šitas jos Pe
kinui padarytas mostas turi pa
sitarnauti ir tiems diplomati
niams žygiams, kuriuos Rusija 
yra pradėjusi Azijoje, ieško
dama pritarimo Azijos saugumo 
paktui sudaryti. Jis turi būti 
nukreiptas prieš Kiniją.
Ko pasiekta susitikus?

Šiek tiek propagandos srity
je, bet nieko faktiškai padėčiai 
pakeisti. Pokalbis buvo trum
pas, gal net aštrus ir piktas. Ko
munikatas teigia, kad abi pusės 
išdėstė savo pozicijas. Bet vie
nas komunikatas yra Maskvos, 
o kitas Pekino. Maskva teigia,
kad pasikalbėjimas buvo nau- ho Kinijon bandyti sudaryti 
dingas abiem pusėm, o Pekino naują kviečių pardavimo sutar- 
komunikate tos frazės nėra, tį. Kanada šiuo metu turi di- 
Maskva bandė reikalą kiek pla- džiulės kviečių atsargas, todėl 
čiau garsinti, Pekinas parašė ke- muša kainas, kad galėtų juos 
lias eilutes ir tas pačias kaž- parduoti, 
kur smulkių žinių tarpe paskan
dino. Nesistebėkim, jei Kosygi
nas būtų pagrasinęs represijo
mis, jei susidūrimai prie sienų 
nesustotų. Pasakyta ir tai, kad 
dėl Kinijos didžiųjų teritorinių 
pretenzijų negali būti kalbos, 
kad galimi tik maži sienų pa-

Jungt. Tautos. — J. Tautų 
gen. asamblėjos 24-ji sesija pra
sidėjo šį antradienį, rugsėjo 16. 
šį ketvirtadienį atvyksta čia 
kalbos pasakyti prez. Nbconas, 
nors buvo pirmiau manyta, kad 
Amerikos vardu bendrose dis
kusijose kalbės valst. sekreto
rius W. Rogjers.

Su Rusijos delegacija atvyks
ta pats užsienio reikalų ministe- 
ris Gromyko. Spėliojama net, 
kad prez. Nixonas planuoja su 
juo susitikti, kad dar kartą pa
ragintų padėti atnaujinti nutrū
kusius Keturių pasitarimus Vid. 
Rytų taikos reikalais. Motyvas 
skubėti yra rimtas, nes įvykiai 
prie Izraelio-Egipto sienų paver
tė niekais J. Tautų ten suorga- 
nimotas paliaubas. Tuo pat rei
kalu pasitarimai prasidės ir su 
Sovietų ambasadorium Wash- 
ingtone.

Atvyksta į sesijos atidarymą 
ir valst. sekretorius W. Rogers, 
kurs čia ilgiau pasiliks, kad 
galėtų su įvairių delegacijų va
dovais privačiai pasikalbėti. To
kią tvarką čia užvedė buv. vals
tybės sekretorius Dean Rusk,

tradiciją tęs ir prez. Nixono 
administracija.

Amerikos-Rusijos užkulisinių 
pasitarimų dienotvarkėj yra 
Vietnamas, Vid. Rytai ir nu
matyti, bet vis nukeliami ir 
nukeliami JAV-Rusijos pasitari
mai dėl .atominių tolimojo skri
dimo raketų gamybos ribojimo.

Apie ką kalbės prez. Nbco
nas? Turinys iš anksto neskel
biamas, bet spėliojama, kad jis 
išryškins JAV politiką dėl Vid. 
Rytų ir nusiginklavimo kontro
lės, nes abudu klausimai yra 
J. Tautų gen. asamblėjos die
notvarkėj. Galima tikėtis ko 
nors naujesnio ir apie Vietna
mą, nes apie pereitą penktadie
nį įvykusį didelį pasitarimą tuo 
reikalu ikšiol nieko nepaskelb
ta. Gal tai ir palikta pasakyti 
prez. Nixonui Jungt. Tautose.
- Sovietų pagalbos Vid: Rytų ir 
Vietnamo karus tvarkant Wash- 
ingtonas ikšiol nėra gavęs. Bet 
vis dar manoma, kad toji pa
galba turi ateiti, nes esąs atė
jęs laikas, kad didžiosios vals
tybės panašių reikalų pavieniai 
nebeturėtų tvarkyti.

Praga laukia paskutinio keršto smūgio 
Maskva užsimanė trijų liberalų galvų

— Kanados delegacija nuvy-

NAUJAUSIA JAV TAKTIKA
Valstybės Sekretoriaus W. 

Rogers pavaduotojas E. L. Ri- 
chardson ką tik New Yorke 
kalbėdamas išryškino naujausią 
JAV taktiką kinų-rusų konflik
to atžvilgiu, štai ką jis pasa
kė: “Mes nesiekiame panaudo
ti Sovietų ir kom. Kinijos prie- 
šiškmo tik savo reikalams. 
Ne mūsų reikalas domėtis tų 
dviejų komunistų milžinų ideo-

— Pirmas ženklas? Rugpjūčio 
mėnesio darbo statistika rodo, 
kad dirbančiųjų skaičius pradė
jo nebekilti. Ir tai turėtų būti 
vienas iš ženklų, kad Amerikoj 
pradės silpnėti infliacijos spau
dimas. To jau seniai laukiama.

— Š. Airijos katalikų neėp- 
ken fėjas protestantų dvasiškis 
lan Paisley atvyko Amerikon 
savo tiesos apie ten esančią pa
dėtį skleisti. New Yorke jis no
rėjo pamatyti merą Landsay,

tarptautinės taikos ir saugumo 
pažeidimo. Prez. Nixonas yra 
nusprendęs, kad mūsų saugu- bet tas jo nepriėmė. Labai supy- 
mui nebūtų naudinga, jei mes kęs, apie Lindsay nepalankiai 
tame ginče susidėtume su vie- nukalbėjo. Tą airių mergaitę 
na ar su kita ginčo puse..

Praga. — Čekoslovakijoj žur
nalistų sąjungos vadovybei' bu
vo įsakyta pasitraukti. Jos vie
ton kompartija paskyrė specia
lų komitetą reikalams tvarkyti 
iki kito kongreso, kuris turėtų 
įvykti 1970 m. Taigi jau su
griauta maždaug paskutinė li
beralų tvirtovė

Žurnalistų s-gos leisti laik
raščiai seniai uždaryti, labiau
siai prasikišę Dubčeko refor
mų šalininkai seniai iš pareigų 
atleisti, bet buvo pasilikęs bran
duolys, kuris kliudė kompartijai 
metodiškai naikinti 1968 ‘lais
vės pavasario’ nuotaikas. Rei
kia stebėtis, kad tiek ilgai buvo 
laukta, nes juk žinoma, kad žur
nalistai buvo uoliausi Dub
čeko rėmėjai ir reformų skatin
tojai.

Partijos kontrolės komisija, 
ideologinės nekaltybės saugoto-, 
ja, jau sudarė dokumentą, ku
riuo formaliai bus galima rem
tis kompartiją nuo eretikų va
lant. Ten reikalaujama “atsi
skaitymo” už savo veiklą. Tai, 
turbūt, reiškia ne tik pasiaiš
kinimą, bet ir atsidūrimą teis
me. Tai, žinoma, taikoma ne 
eiliniams, su kuriais jau susi
tvarkyta tyliai, bet didiesiems 
vadams.

Toje grupėje pirmasis yra 
Dubčekas, antrasis J. Smrkovs- 
ky, trečiasis dabartinis premje
ras Cemikas. Ūkinių reformų 
vadas Sik yra užsieny, todėl jis 
nepasiekiamas. Dėl tų trijų esa

ma susirūpinimo, nes parinkti 
bausmę nėra taip lengva, ka
dangi galima sukelti jaunimo 
riaušes. Prez. Svoboda juos gi
na kiek tik galėdamas, vyriau
sias aukų degintojas Husakas 
mažiausiai norėtų jų pašalini
mo iš pareigų ir partijos, bet 
yra dar grupė, kuri reikalauja 
didesnės bausmės. Husakas su 
ta byla slapta vyksiąs į. Mask- 
vą, gal jau ten Kvykęs. Iš 
Dubčeko, atrodo, dar reikalau
jama, kad jis komiteto posėdy 

-prisipažintų, jog 1968 metų li- 
beralėjimo bandymas buvo ne 
kas kita, kaip tik antisocialisti- 
nių jėgų kontrrevoliucija, ku-. 
rios jis nenorėjo ar nepajėgė 
sutramdyti. Tai Imtų netiesio
ginis pateisinimas Čekoslovaki
jos okupacijos. Maskvai tokios 
išpažinties dabar labai reikia, 
Husakas nebepajėgia atlaikyti 
maskvinių bernų spaudimo. Tai
gi šį mėnesį gali būti surikiuo
tas Maskvos keršto smūgis. Bet 
ką gi jis dabar bereiškia, kai 
Maskvos nusikaltimas pasaulio 
pasmerktas?

Japonai išveža, 
Amerika dejuoja
Tokio. — Privati amerikie- 

čių-japonų grupė, susirenkanti 
pokalbiams kas antri metai, 
šiemet sutarė beveik visais abi 
šalis dominančiais klausimais, 
išskyrus vieną — prekybinius 
santykius.

negalim nesirūpinti, kad tas

Neseniai ištraukta viešumon, 
kad nariai federalinės komisi
jos, kuri reguliuoja didžiausią 
dalį krašto vidaus komercinės 
veiklos, jau seniai ėmė iš jos 
veikla suinteresuotų biznio ins
titucijų visokias dovanas. Daž
niausiai tai buvo apmokėjimas 
kelionių, viešbučių ir restoranų 
sąskaitų.

Aišku, kad tas “dovanas” 
davinėjo tie, kurių komercinius 
reikalus minėta komisija spren
dė. Toji komisija taip vadina
si:' Interstate Commerce Com- 
mission. Nauju jos pirmininku 
prez. Nixonas neseniai pasky
rė Mrs. Virginia McBrown. Jos
pirmas darbas ir buvo Šitokių teroristinius veiksmus jau įves- 
“dovanų” priėmimą uždrausti. ta mirties bausmė.

ko priemonių, kaip sutramdyti 
teroristų grupes, kurios an- 
tivyriausybinės veiklos vieta pa
sirinko didžiuosius miestus. Tuo 
tarpu teroristai sėkmingai pasi
ima ginklų iš kariuomenės san-

plėšdami bankus. Paskutinė jų j 
išdaiga buvo pasaulinė sensaci
ja — dienos metu pasigrobė 
Amerikos ambasadorių ir už jo 
paleidimą išlaisvino iš kalėji-

Paskutinės žinios iš Lotynų A- 
menkos sako, kad Brazilijoj už

na ar su kita ginčo puse...” Bernadetą meras priėmė ir 
Lengva pasakyti, bet sunku miesto raktu apdovanojo. Mat, 

padaryti. Kiekvienas JAV tai- Lindsay gina savo reikalus — 
kus mostas Kinijos pusėn Mas- juk greit jam reikės New Yor- 
kvoj sukelia didžiausią įtarimą, ko airių balsų, todėl apsimoka 
Tas pats sakytina apie Kini- bandyti juos savo pusėn vi
ją jei kas nepalankaus toje by- lioti.
loję apie ją sakoma. Todėl * 
kalbant su rusais ar darant mos- Į 
tą Kinijos pusėn dabar reikia 
laikytis didžiausio atsargumo 
bei neutralumo. p

Bet kaip to pasiekti, kaip iš- ■ -L 
laikyti neutralumą, visudse 
kampuose Washingtone kalba- S 
ma ne apie tai, kaip išlaikyti fl J ,■
neutralumą, bet kaip tą rusų-

i kinų ginčą geriausiai panaudo-
: ti Amerikos ir jos sąjunginin- S
' kų naudai. Ir tuo reikalu dabar 9 [

vyksta didžiausi ginčai. Po to fl. ;
jau prasidės ir užkulisiniai spau- 9 -.
dimai. Viskas sutirštės apie tą | x ...............
laiką, kai J. Tautų gen. asamb
lėjoj prasidės diskusijos dėl ko- 
mun. Kinijos įvedimo į Jungt. 
Tautas. Ikšiol Rusija buvo už 
įvedimą, Amerika prieš. Lauk
sim, kas bus šiemet.

NixonM paskyrė buv. kino artistę 
Shlrtey Tempte. Ji priklauso res
publikonų partijai ir labai stkmin-

Mirė kun.
M. Tamulevičius

Rugsėjo 15 d. 11 v. prieš
piet mirė kun. Mykolas Tamu- 
levičius, Aušros Vartų parapi
jos klebonas Worcestery, Mass.

Velionis buvo 53 metų, kuni
gu įšventintas prieš 26 m., Ma
rijonų kolegijos alumnas, bai
gęs kunigų seminariją Montrea- 
lyje. Liūdesy paliko du brolius 
Antaną ir Jurgį su šeimomis, 
brolėną Jurgį, seserėčias Ka
roliną ir Mariją.

Velionis pašarvotas kleboni
joje. Trečiadienio vakarą nuly- 
dimas į bažnyčią. Laidojamas 
ketvirtadienį 10 vai. ryto.

— Iki lapkričio galo apai- 
įprųiT* įsrrMRcn is vivmamo 
dar 40,000 JAV karię, -akai- 
b*a Pidę Vietnamo vyriausybė. 
Pranu Imki* DMkutinio korėta 
smūgio

Japonų prekės keliauja j 
Ameriką be jokių suvaržymų, 
bet Japonija praktikuoja labai 
toli einantį savo pramonės pro
tegavimą ir beveik neįsileidžia 
tų prekių, kurias ji pas save ga
mina. Dėl tos priežasties Ameri
kos rinka užversta japoniško
ms! prekėmis, bet visa eilė Ame
rikos prekių nepatenka Japoni- 
jon. Ypač didelę konkurenci
ją daro Amerikos tekstilės pra
monei Japonijos medvilnės ga
miniai.

Amerikiečiai pasikalbėjimų 
dalyviai darė didelį spaudimą 
į japonus, kad jie veiktų savo 
vyriausybę mažinti savo pra
monės globą, nes kitaip bus 
susilaukta Washingtono atkir
čio, bet išvyko namo negavę 
tuo reikalu jokių pažadų. Ame
rikos kongrese yra stiprus judė
jimas įvesti importo kvotas kai 
kurioms Japonijos prekėms.

•“ Komp. Juozas Bertuli* mu
rk rugsėjo MCMcagojo.

Šeštadieni vieningai dalyvaujame demonstracijoje prie Jungtinių Tautų!11
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Duosiu jami i viską ir nieko iš jo nereikalausiu
3.

John Toiand knyga “The 
Lašt 100 Days” teigia, kad ka
rinius sprendimus darė prezi
dentas Rooseveltas su savo pa- 
tar. Harry Hopkins ir genero
lais — jungtinio štabo šefais. 
Kiti vyriausybės nariai, kaip 
karo ir laivyno sekretoriai, į 
Pentagono pasitarimus su pre
zidentu nebuvo kviečiami. Net 
svarbesnėse konferencijose ne
buvo kviečiamas ir valstybės 
sekretorius Hull. Gal dėl jo ne
sveikatos, o gal kad jis galėjo 
turėti kitokią nuomonę nei pre
zidentas. _ _
Hopkins ir Marshallas:

Prezidento artimiausias pata
rėjas buvo Harry Hopkins. Jis 
turėjo daugiausia įtakos —dau
giau nei buvę Maskvoje diplo
matai A. Harrimanas ir W. C. 
Bullittas. Pentagono generolų 
bene Įtakingiausias buvo gen. 
G. C Marshallas, kurį, anot 
knygos autoriaus, “atrado” ir 
prezidentui pasiūlė į armijos 
štabo viršininkus tas pats Hop
kins.

Marshallas parėmė Hopkin- 
so įtaką prezidentui, nors, gal 
būt, kitais sumetimais. Jis no
rėjo, kad karo našta Amerikai 
būtų kuo lengvesnė. Tam jis 
veikė prezidentą, kad Jaltos 
konferencijoje jis įkalbėtų Sta
liną įstoti į karą prieš Japoni
ją. Tai sutaupysią pusę, o gal ir 
milijoną amerikiečių gyvybių.

Iš čia aiškėja jau ir priežas
tys, kodėl amerikiečiai turėjo

Tjio Rooseveltas tarėsi atversiu Staliną į demotaatifo 
■■ " . ajįiĮg tfiimni jin iiiton‘-raworapr^n»
tai ratiraa. Tučteu Toiand ųai- piktai attavė: «ą jau susitarę Timpanas pradėjo iš ei
ni Kwenb9węrio štabo nario ta, reikia tik. kad Sovietai su- gų pokario pr ^on^TĮ kiečiau- 
gen. Bedali Spjth pe reiškimą sitarimą vykdytų; draugišku- šią politiką su Sovietais — po- 
koropoiMtentam Paryžiuje, kad mas tarp J. Valstybių ir So- briką be iliuzijų.
esą susitarta su Sovietais susi
rikti Leiprigo — Dfesdcno sri-

vietų Sąjungas galimas tik abi
puse pagarba susitarimam, o ne

P. S. Iš to paties veikalo pa
tiriame:

tyje, vadinas, Berlyną palikus vienos krypties keliu. Moloto- 
Sovtetam. vas susijaudinęs šūktelėjo: su
RanaavoNo “filosofija“: juo esą niekas taip nekalbėjo

Kai Harrimanas įspėdinėjo 
prezidentą, kad už nuolaidas
Stalinui gautų aptinkama kai
nų iš jo; kai Bullittas tvirtino, 
kad Stalinas susitarimų nesi
laikys, prezidentas galvojo ki
tau) Hopkinso įtakoje: esą jis, 
Rooseveltas, paveiks Staliną at
sisakyti nuo sovietinio impe
rializmo ir imtis demokratinio 
bendradarbiavimo, kad gautų 
viską, kas tik reikalinga kovai 
prieš nacius; esą Harry (Hop
kins) jam sakė, kad Stalinas nie
ko kito nenori kaip tik saugu
mo savo kraštui, ir “aš manau, 
kad jeigu aš jam duosiu viską, 
ką tik galui, ir už tai neprašy
siu nieko iš jo, noblesse obli- 
ge—jis nemėgins imtis aneksi
jos demokratijos ir taikos la
bui”.

Dėl tokio įsitikinimo Roose
veltas buvo nuolaidus Jaltoje ir 
paskiau. Rooseveltas buvo jau 
atsisakęs nuo Morgenthau kerš
tingo plano — sunaikinti vo-
kiečių tautą, atimant iš jos pra
monę ir paverčiant žemės ūkio 
kraštu. Bet derybose dėl poka-

per visą jo gyvenimą. Truma- 
nas: “Vykdykite savo sutari-
mus, tai neteks su jumis taip

— nrario 13 Draadene 
ra* bantodavimo žuvo 135, 
M0 iš boudeo Dravdene gyvo. 
UMių Mikus 1,880,4* tarp 
kurių buvo 600,000 pabėgėlių 
iš rytų.

. — “Geležinės uždangos” go
džiai ilgą laiką buvo priskiria
mi Churchilliui. J. Toiand sa-

— Prie Danzigo Sovietų po- ko — pirmą sykį jį pavartojęs 
vandeniniai laivai totpedavo J. Goebbels, įvertindamas Jal- 
vokiečių laivą “WilhehB Gast- tos konferencijos nutarimus.
toff”, kuriame buvo daugiausia 
pabėgėliai. Išgelbėta 950, žuvo
8000 — penkis kartus daugiau

Rašė: “Jei vokiečiai kapitu
liuos, Sovietai okupuos... visą

nei su “Titaniku”.
rytų ir pietų rytų Europą su di
dele dalim Vokietijos. Priešais 
šią didžiulę teritoriją... nukris 
geležinė uždanga.”

VAIŽGANTAS OKUPUOTAME 
KRAŠTE

Pirmą kartą po karo Vilniu
je išleido Vaižganto Pragiodru- 
«!? abudu tomus. Leidinyje yra 
ir du straipsniai apie autorių ir 
kūrinį, parašyti A. Venclovos ir 
A. Vaitiekūnienės.

Be to, mokyklinio amžiaus 
skaitytojams išleista Vaižgan
to kūrinių rinktinė, vardu Va
liulio pasaka. Toks, kiek trum
pesnis rinkinys jau buvo išleis
tas 1957 metais, tada pavadin
tas Dėdė lapę nušovė.

Teherano konferencijoje iš k. į d. prez. Rooseveltas, Churchillis, Stalinas

Ir Pragiedrulių ir rinktinės 
išleista po 25,000 egzempliorių. 
(Elta)

SKUNDIKAI PAVYDI PRIV AČIOS STATYBOS

4. B. 8HALIN8-ŽALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava. 
rate Bygy yrayNM» Ntodbavea, N.R. 11421. «MMb wra» nlrĮĮMt visose sraito Žteym. BteTtiPEM 7-4489.

FUNBBAL Brau Norai 187 W«totor Ase. Cambridge 
M»u. VNtlra. ratetevly raraorlua ų baramuocojaa. ModerniAKa

CsmkridCT U BosUMH. TR 6-6434.

ratERN BAraiVA (MtoMBRIS, BALSAMUOIOJAS- S modernios 
koptyCtoa. 231 Bedford Avenuet Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-8770.

MATTH£W F. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dttioned. ▲. J. Batton-Baltranaa, Ucenaed Manager and Notary Public. 660 
Grand SU, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

UTEPHEN AROMISKIS (Armakaueka*) — Graborius-baLsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 623 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-433&

BUVUS FUNERAL. HOME, Mario Teuceira, Jr. laidotuvių direktorius. 428 
Lafayetie SU, Newark> N J. 07105; teL MArket 2-6172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinama*

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių ištaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N.Y. Telaf. EV 4-4952 

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estats. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės i mūsų jstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė, Richmond HU1, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgevood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to^ duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama luina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5838.

daryti nuolaidas Sovietam Euro
pos fronte, nekelti Sovietų ne
pasitikėjimo vakariniais sąjun
gininkais. Kai tik vokiečių ge
nerolai Italijoje pasisiūlė kapi
tuliuoti, tiek Churchillis, tiek ir 

, Rooseveltas informavo apie tai 
Staliną ir kapituliacijos akte 
jau dalyvavo ir Stalino atsto
vas. (Ne tuo pačiu atsilygino 
Sovietai. Jie nieko nepranešė

Japonijos pasiūlytas per Sovie
tus derybas dėl kapituliacijos. 
Jie ir į karą prieš Japoniją įsto
jo tada, kada, anot amerikie- 

• du, visas juodas darbas jau 
buvo atliktas. Įstojo, kad atsi
imtų be darbo Jaltos konferen
cijoje sutartą grobį. Nors bu
vo sutarta, kad Stalinas rems 
Kinijos Chiang Kai-sheką, bet 
gen. Marshallas, sulaikyda
mas Chiang Kai-shekui karinę 
paramą, faktiškai padėjo Sta
linui sustiprinti komunistus, 
kovojusius prieš Chiang Kai- 
sheką.)

Nors turėti Sovietų palanku
mą paaiškina, kodėl gen. Ei- 
senhoweris negalėjo žygiuoti į 
Berlyną, į Prahą. Dėl to su So
vietais buvo susitarta. Bet tai 
buvo slepiama nuo visuome-

rinės Vokietijos jis buvo artes
nis Stalinui nei Churchilliui. 
Kada Stalinas reikalavo milži
niškos reparacijų sumos iŠ 
Vokietijos, o Churchillis tam 
priešinosi, Rooseveltas ieškojo 
“kompromiso”: esą jis nenorįs 
sunaikinti vokiečių tautos, bet 
pokarinės Vokietijos gyvenimo 
standartas neturįs būti aukštes
nis kaip Sovietų Sąjungos.

Ir dėl Lenkijos sienų Roose
veltas buvo pamėginęs derin
tis prie Stalino reikalavimų 
tiek, kad net H. Hopkins rašte
liu įspėjo prezidentą, jog jis ga
lįs susilaukti pasipriešinimo se
nate, nes jis peržengia konstitu- 
cijos numatytas teises.

Gal būt, Rooseveltą veikė 
jau liga, ir jis norėjo kuo grei
čiau visais reikalais nusikraty
ti nuolaidų keliu. Tuo naudojo
si Stalinas ir buvo nustebintas, 
kai kitaip elgėsi Roosevelto įpė
dinis po Roosevelto mirties 
1945 balandžio 12.
Trumanas kitoks:

Po prezidento Roosevelto 
mirties Trumanas iškilmingai 
pažadėjo tęsti savo pirmata- 
ko užsienio ir vidaus politiką. 
Tačiau Hopkins pasitraukė, pa
reikšdamas, kad jis nebetiks

Rezistencija prieš okupacinės OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
valdžios padiktuotus reikalavi- 
mus Lietuvoj pasireiškia labai . " 7 : ~ .
įvairiais pavidalais. Apie vieną 
tokį atvejį rašo Tiesa (rugp. 
5) vienoje iš savo “nepaprastų 
istorijų”:

“.. .valstietis St. Kudrevi- 
dus pasistatė namą. Naują, mū
rinį, net skamba. Ir stovi jis ne 
kur nors naujoje gyvenvietėje, 
o vienui vienutėlis puikuojasi 
senajame Kudrevičiaus vienkie
myje.

“Jeigu Kudrevičius pasistatė 
vienkiemyje, tai kodėl aš ne
galiu ... — nutarė kolūkietis 
P. Krušinskas. Nuėjo į Kapsu
ko rajono vykdomąjį komite
tą, išdėstė savo planus, pasirem
damas kaimyno patirtimi. Bet 
Krušinskui žodžiu buvo paaiš
kinta, kad savavališka statyba 
negalima nei tam, nei anam. Į- 
statymas vienas. Kad būtų tik
riau, rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
A. Vilūnas parašė dar tolti raš
tą: ‘Į Jūsų 1968.08.27 d. (ty., 
pernai, rugp. 27 d. E.) rajo
no vykdomojo komiteto posė
dyje buvo apsvarstytas Kudre
vičiaus savavahnės statybos

griauti. 0 namas stovi sau kaip 
stovėjęs, savininkas jį dažo, 
gražina, iš sienos, gink dieve, 
nė vienos plytos nelupa ir sto
go neardo. Praėjo penki mė
nesiai. Nesulaukęs, Krušinskas

redakcijai. Dabar A. Vilūno at
sakymas buvo dar trumpesnis 
ir konkretesnis: ‘Rajono vykdo
mojo komiteto 1968.11.13 d. 
sprendimu Nr. 309 Kapsuko 
tarpkolūkinės statybos organi
zacija įpareigotą nugriauti pil. 
Kudrevičiaus gyvenamą namą 
jo sąskaita’. Atėjo žema.—Nu
griaus tavo namus statybinin
kai mechanizatoriai, — pagal
vojo apie kaimyną Krušinskas.

Ir vėl apsiriko. Tie, kurie turė
jo griauti — nesirodė. O kiti 
— toliau statė, dailino. Ta
da Krušinskas parašė trečią 
laišką. Dabar plunksnos ėmėsi 
pats Kapsuko rajono vykdomo
jo komiteto pirmininkas R. Pa- 
čėsa: ‘Pranešame, kad nugriau
ti Kudrevičiaus savavališkai pa
statytą gyvenamą namą negali
me, nes jis šiame name gyvena. 
Norint savavališkai pastatytą 
gyvenamą namą nugriauti, rei
kia jam (?!) suteikti gyvena
mąjį plotą. Ateities kolūkis bei 
Jurgežėlių apylinkės vykdoma
sis komitetas gyvenamo ploto 
neturi’.”

Tiesa sakosi nežinanti, reikia 
ar nereikia tą namą griauti. 
Tik kuriems galams, esą, reikė
jo tokius raštus rašinėti. .(E.)

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
autonmbiMų, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 8 iki 8 vaL; žežta>- 
rtianiftia iki 6 v. pp. {ff-09 Jamaica Avė, Woodiiaven N.Y. 11421; VI7-4477.

8 A G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-08 Jamaica Avn. 
Woodbaven, N.Y. U421, VI8-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2^329. Papigintom kainom priimama užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial prtcs 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė, Woodhaven, N.Y. — VI8-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New Yorit, N.Y. 10002, 
AT, 4-8318. Vilnonės madžiagna jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medingos kostiumams, paltams ir suknriėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakirtus | 
Europą. Užrikite ir įritikinrite! .

C. A. VOKET LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jacksou 
Heights, N. Y. NE 8-6620.

ANTANAS J. šAVELSKIS — lietuvis advokates — 80-30% Jsmaiea Avu, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 8 r. Ud 8 ▼.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda tafta (ga
li vykti ir į lotus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiU toto 
patarnavimaL 422 Menahan St- Ridgeirood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vaL WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, NJ. 07205; tri. 201 - 289-6878.

NEVY YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Ketys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11378.

LOS ANGELES, CAUF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p.

nės. Kai 1945 balandžio mėn. prie naujo prezidento. Kai ba- klausimas. Rajono vykdomasis 
Drew Pearson paskelbė spau
doje. kad amerikiečiai jau stovį 
prie Potsdamo, bet esąs susi
tarimas su Sovietais į Berlyną 
amerikiečiam neiti, H. Hopkins 
su pasipiktinimų paaiškino, kad

landžio 23 susitiko su Moloto- komitetas įpareigojo pažeidėją 
vu, Trumanas tiesmukai prašne- per mėnesį laiko nugriauti gy- 
ko apie Jaltos nevykdomus susi
tarimus dėl Lenkijos. Kai Mo
lotovas pradėjo aiškinti, kad 
galima susitarti,

Vengia net minėti užsieninius vaistus
Mokslas ir Gyvenimas, Vil

niuje leidžiamas mokslo popu- 
liarizacijos žurnalas, įdeda pa
pasakojimų apie kaikurias už
sieniuose išrastas naujoves. Pa
rašo kartais ir apie įvairius nau
jus vaistus. Rugp. 10 d. Tie
soje tas žurnalas buvo oficialiai 
pabartas ir įspėtas, kad “ne
klaidintų žmonių”. Kadangi

Lietuves ___ .
AlMrt Zakarfca (CMcago),

venvietę’. Gavęs raštą, Kru
šinskas laukė lygybės trium
fo — kada jo kaimynas savo 

Trumanas rankomis pradės naują namą

čiau taip nėra. Minėtas prepa
ratas gaminamas JAV, o Tary
bų Sąjungoje TSRS Sveikatos 
apsaugos ministerijos Farmako
loginio komiteto 1967 lapkričio 
mėnesio nutarimu leistas tik 
išbandyti klinikoje. Buvo rašy
ta apie klomidą, apie prepa
ratą Kolizaną. TSRS Sveikatos 
apsaugos ministerijos Farma
kologinio komiteto 
leidžiančių šiuos 
bandyti ar vartoti 
praktikoje Tarybų 
taip pat nėra”.

Todėl respublikinės Sveika
tos apsaugos ministerijos var
du visos redakcijos prašomos 
“prieš spausdinant ar skelbiant 
straipsnius apie naujus prepa
ratus, suderinti su respublikos 
Vyriausiąja farmacijos valdy
ba arba jos tarprajoninėmis 
kontoromis Kaune, Klaipėdoje 
ir Šiauliuose". ..

Tai yra reikalavimas nesaky
ti Lietuvoj, kas

lo įstaigos neturi teisės be lei
dimo iš Maskvos net bandyti 
užsieniuose išrastų vaistų, ir 
neturi teisės patys nuspręsti, 
vartoti juos Lietuvoje, ar ne. 
Kaip maskviniai komitetai vil
kina tų klausimų sprendimą, 
matyti ir iš to, kad apie prepa
ratus, kuriuos M. ir G. bendra
darbiai Vilniuje jau žinojo 
1967 metų pradžioj, Maskvoje 
dar nesiteikė ką nors nutarti 
net ir 1969 metais: nei patys 
tiria, nei kitiems leidžia. (Elta)

SPARČIAI NYKSTA VĖŽIAI

Rugpiūčio 9 Tiese vėl rašė, 
kad pastaruoju metu dar pla-

kūnas Lietuvos kaip didžiuosiuo-

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Grerii St, Pfailadelpbia, Pa. 18123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 85.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn, telef. 248-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralpb Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, teL 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St, Brockton, Mass, teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins SL Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p.

nutarimų, 
preparatus 
medicinos 

-Sąjungoje,

nyse. Vyraujantis spėjimas, 
kad tai dėl cheminių trąšų.

tėse vešliąri auga javai, dobilai, 
bet kur pagerėjo javų derlius, 
ten visai sunyko vėžių derlius. 
Manoma, kad pereiti prie 
kranto ir perdaug prilieja 
amoniako vandens ir jo per
tektais nuteka į eferus. Javams

įrodymų dar nėra, nes stekas 
jų neieško. Gal ir kita kokia 
yra vėžių nykimo priežastis, 
bet kai ji nežinoma, tai niekas 
nežino ką ir daryti. Aišku tik,

medicinos xad ten, kur būdavo aibės vė- 
mokslo yra atrasta užsieniuo- žiu. dabar — “tik vaikams pa- 

Lietuv°j Sveikatos “mi- žiūrėt, viena kita žnypiė” 
Nuotr. v. Maželio nisterija”, nei medicinos moks-
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THE Stalinas su Molotovu, pirma

Užnemunė Sovietam kaštavo beveik kaip Aliaska
Liūdnas 30 mėty sukakties prisiminimas

ti vokiečių kilmės gyventojus Vokietijos* nenaudai. Kol Rei- už tos teritorijos juostos pali- 
iš Lietuvos ir taip pat iš tos te- cho vyriausybė detaliau svars- 
ritorijos juostos. Molotovas ke- tys šį klausimą, man būtų į-

prasidėjo to gėdingo pirkimo 
derybos:

' sunkumus, domu išgirsti kurį quid pro quo 
įdarytų Sov. siūlo Sovietų vyriausybė”.

kimą Sov. S-gai 3,860,000 auk
so dolerių (t y. pusė sumos, ku
rią JV sumokėjo Rusijai už A-

Morale—irgi nauja?
Kalbama apie gyvenimo pa- — Vardan taikos 

žangas ir dėl to apie reikalą gal- jie reikalauja, kad 
vojimo ir gyvenimo stilių pri
derinti prie nauji}, modernių

Naujint, modemint yra pras
mingas noras. Tik vargšės bi
telės ir skruzdėlytės savo staty
bos ir gyvenimo stiliuje tos pa
žangos nepažįsta.

Kalbose apie prisiderinimą 
prie naujų laikų dažnai karto
jamas moralės žodis. Reikią ją 
panaujinti. Kuo?

ir laisvės 
amerikie- 
Vietnamo v 

(nes karas nemoralus), bet jie 
nereikalauja, kad Sovietai pasi
trauktų iš jų užgrobtos Euro
pos. <

— Vardan meilės Vietnamo 
žmogui jie protestuoja prieš 
bombardavimus; demonstruo
ja prieš fabrikus, kurie gami-

čiai pasitrauktų iš

Berlyną iš Maskvos, 1M0 lie
pos 13).

‘‘Molotovas, pakvietęs mane 
šiandien, pareiškė Štai ką: Sta
linas dar kartą rūpestingai ap
svarstė padėtį, susijusią su Lie-

S-gaš dėl perleidimo kalbamos Taip Maskvoj jie buvo Lie- 
teritorijos juostos, ir pavaizda- tuvą pasidalinę. O kai vienas 
vo savo ir Stalino prašymą panoro pasilaikyti ir . kitą dalį, 
esant labai skubų, pakartotinai tai atsakymas buvo- — gerai, 
išreikšdamas viltį dėl Vokietijos -pagalvosim, tik sakykit, ką 

mums už tai duosit... O “tai” 
šiuo atveju buvo Lietuvos žemė 
ir žmonės.

išreikšdamas viltį dėl Vokietijos 
nuolaidos. Prašau telegrafuoti 
instrukcijas. Gal būt, Sovietų

ir finansiniam
rija į tą teritorijos juostą ir Baltijos valstybių atžvilgiu”. 
Sovietų įsipareigojimas pertes-

Dokumentų serijoj pažvelgti*

prekėmis, kaip Vokietija no-

Iš Berlyno atsakyti neskubė-

Moralėje, bent socialinėje mo
ralėje, esmine žyme dabar pa- 

~ " brėžiama meilė, meilė žmogui, 
taika žmonijai. Tai kas, kad 

■" popiežius Paulius taiką sieja 
su teisingumo vykdymu. Teisin
gumo žodį dabar nustelbia 
meilė. Lyg teisingumas turėtų 
būti išbrauktas iš Dekalogo, 
jo vietoje dar sykį įrašius mei
lę.

O laisvė — laisvė galvoti ir 
elgtis, laisvė nepaisyti valdžios 
bei popiežiaus direktyvų ir įs
tatymų: laisvė elgtis pagal “sa
vo asmeninę sąžinę” — yra ki
ta tos moralės žymė. Elgesio 
norma pagal “asmeninę sąžinę” 
taip pabrėžiama, lyg ji turėtų 
virsti visos žmonijos nerašytos 
konstitucijos pagrindu.

Laisvei, taikai, meilei žmoni
joje įvykdyti išpopuliarinta da
bar dar laisvė vartoti prievartą, 
smurtą. Be prievartos, sako, ne
pakeisi seno stiliaus, nepaša
linsi persenusių žmonių galvoji
mo. Prievartos laisvė leidžia— 
sudeginti, sudaužyti, primušti, 
nustumti kalbėtojus nuo tribū
nos ar prie jos visai neprileisti.

Prievarta daros “naujoj mo
ralėj” lyg vienas iš sakramentų.

kif ėmimo būstines ir naikina 
dokumentus, bet jie nekelia bal
so, sakysim, prieš Nigerijos vy
riausybę, kuri masiškai išžudė 
30,000 gyventojų Biafroje; ku
ri ir dabar blokados keliu Biaf- 
ros gyventojus marina badu.

--Valdan taikos Ameriką 
jie vadina agresorium Dominin
konų respublikoj, bet jie nede
maskuoja Sovietų Sąjungos nei 
Anglijos, kada jos pristato gink 
lūs Nigerijai Biafros gyvento
jam žudyti.

— Jie pripažįsta sau teisę 
vartoti smurtą, bet protestuoja, 
kad smurtą prieš juos pavarto
ja policija.

ritonjos juostos perleidimas bū- bendrininkai ir Lietuvos piri
tų Sovietų v-sybei nepapras- jungimo apeigas vykdė pilnu 
tai nepatogus ir sunkus<Dėl to tempu. Kai į Maskvą jau buvo

šo Vokietijos vyriausybę pa- ptašymu “priimti Lietuvą į šei- 
svarstyti, ar ji, turėdama galvo- mą”,_ Ribbentropas pagaliau da- 
je nepaprastai draugiškos san- vė palankų ženklą dėl Lietu- 

2 Vokietijos irSov. vos Užnemunės. Telegrafavo 
S-gos, nerastų būdo, kure p* Schulenburgui (rugp. 2): 
stoviai paliktų kalbamą teito- Prašau painformuoti poną 
rijos juostą Lietuvai. (Kai Mo- Molotovą, jog Reicho vyriausy- 
lotovas prašė Užnemunės “Lie- - - -- - - • -
tuvai”, kitą dieną jau buvo 
Lietuvoj paskirti “rinkimai”, 
kurių tikslas buvo prijungti Lie
tuvą — visą! — prie Rusijos.
E.) Molotovas pridėjo, kad mes 
galime betkuriuo metu iškeldin-

tykius tarp

dančius, kaip anuomet buvo 
baigta 1939 rugpiūčio 23 die
ną pradėtoji Kremliaus valdo
vų su naciais prekyba Lietuvos 
žemėmis ir gyvais žmonėmis, 
už kuriuos grobikai vieni kitiem 
mokėjo grynais (auksiniais) pi
nigais ir karui tęsti būtinomis 
medžiagomis.

“Labai skubu — Slapta — 
Nr. 1638, rugpiūčio 12 d. — 
Maskva, 1940 rugp. 13 d. 12:25 
vaL Gauta 1940 rugp. 13 d. 
16:25 vai.

Molotovas šiandien įteikė 
man Lietuvos teritorijos juos
tos klausimu ilgą memorandu
mą, kur pareiškia, kad terito
rinė kompensacija Sov. S-gai 
nepriimtina, tačiau pažymi, jog

bė priėmė dėmesin Sovietų vy
riausybės norą, kad Vokietija 
paliktų Sovietų S-gai tą Lietu
vos dalį, kuri pagal Maskvos su
sitarimus yra priskirta Vokieti
jai. Tat reiškia gana reikšmin- , _____
gą Maskvos sutarties pakeitimą Sov. S-ga pasirengusi sumokėti

Tie pagrindai (ir laisvė, ir 
meilė, ir taika, ir prievarta) sa
vaime yra teisingi ir seni. Ta
čiau kas paseka apie naują mo
ralę kalbančių žodžius bei veiks
mus, mato juos praktikuojant 
dvigubą moralę: vieniem jos 
reikalavimus taiko, kitiem—ne. Nuotr. V. MažeHo

Šių prieštaravimų šviesoje 
nauja moralė neatrodo nei nau
ja nei vedanti į laisvę, taiką, 
socialinę, pažangą. Jos prakti
koje atsiliepia senasis Kaino ag
resinis smurtas prieš brolį, se
nasis farizėjinds veidmainiavi
mas, dabartinė sau viską lei
džianti lotynų Amerikos
lių išvirkščia krikščionybė, ku
ri jų “asmeninei sąžinei” leido 
sugrobti visas žemes, nors Die
vas leido jas tam, kad naudo
tųsi visi žmonės.

Naujo yra tiek, kad tie
mai, kurie ligšiolinėje moralėje 
buvo vertinami prasilenkimu 
su moralės principais, dabar 
norima pakelti į dorybes; tie 
asmens, kurie buvo prasilen
kę su moralės normom ir lai
kėsi sau tyloje, dabar keliami 
į herojus.

Betrūksta, kad Kainas, kuris 
ėmėsi agresijos prieš brolį, bū
tų įrašytas į Šventųjų eiles. Registracija Lietuvos vyčių seime

Memorandumo tekstas bus 
pasiųstas trečiadienį lėktuvu 
per kurjerį. Schulenburg.”

“Vokietijos ambasadorius S. 
S-goje (Schulenburg) Vokietijos 
užs. reikalų ministerijai — Te
legrama — Maskva, 1940 rug
sėjo 10 d. 17:58 vai. — Gauta 
1940 rugsėjo 11 d. 20 vai. — 
Skubu, Nr. 1900, rugsėjo 11 d. 
— Liečia: jūsų 10 d. telegramą 
Nr. 1649.

Molotovas parodė didelio su
sidomėjimo pareiškimu, kurį aš 
keletą kartų turėjau pakartoti, 

•kad “Reicho v-bė yra prin
cipe pasirengusi, gaudama ati
tinkamą kompensaciją, atsisa
kyti teisių į Lietuvos teritori
jos juostą, dėl kurios perleidi
mo (Vokietijai) buvo sutarta 
Maskvoje”. Turiu įspūdžio, kad 
Molotovas buvo patenkintas. 

, Mano pareiškimą, kad pasiūly
toji kompensacija aiškiai mum 
nėra priimtina ir kad mes ruo
šiame kontra-pasiūlymą, Molo- 

: tovas pasižymėjo nekomentuo- 
r damas. Schulenburg.”

Ir pagaliau, dar vienas slap
tas protokolas:
“Vokietijos ambasadorius gra

fas von Schulenburg, Vokietijos 
reicho vyriausybės įgaliotas, iš 
vienos pusės, ir SSSR Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmininkas 
V. M. Molotovas, SSSR vyriau
sybės įgaliotas, iš antros pu
sės, susitarė šitaip:

1. Vokietijos reicho vyriau
sybė atsisako nuo savo preten
zijos į Lietuvos teritorijos juos
tą, minimą 1939 m. rugsėjo 28 
d. papildomame slaptame pro
tokole ir pažymėtą žemėlapyje, 
pridėtame prie protokolo;

2. SSSR vyriausybė yra pasi
rengusi kompensuoti Vokieti
jos reicho vyriausybei už teri
toriją, minimą protokolo pir
mame punkte, mokėdama Vo
kietijai 7,500,000 aukso dole
rių, arba 31,500,000 reichsmar
kių.

SSSR vyriausybė 31.5 milio- 
no reichsmarkių sumokės šiuo 
būdu: vieną aštuntąją dalį, t. 
y., 3,937,500 reichsmarkių, ne 
geležies metalo tiekimais trijų

mėnesių būvyje nuo šio proto
kolo pasirašymo dienos, o li
kusiais sepępias aštuntąsias 
dalis, arba 27,562,500 reichs
markių, auksu, atskaitant iš vo
kiečių aukso mokėjimų, kuriuos 
Vokietija turi sumokėti 1941 
m. vasario 11 d. pagal laiškus, 
pasikeistus tarp Vokietijos eko
nominės delegacijos pirmininko 
Dr. Schnurre ir SSSR užs. preky
bos liaudies komisaro pono A. 
J. Mikojano ryšium su 1941 
m. sausio 10 d. susitarimu 
dėl tarpusaviu tiekimų sutar
ties antrojo periodo metu pa
gal ekonominį susitarimą, 1940 
m. vasario mėn. pasirašytą tarp 
Vokietijos reicho ir SSSR.

3. šio protokolo surašyta po 
du originalinius egzempliorius 
vokiečių ir rusų kalbomis; pro
tokolas įgyja galios jį pasira
šius.

Maskva, 1941 m. sausio 10 d.
Už Vokietijos reicho vyriau

sybę; Schulenburg (antspaudas)
SSSR vyriausybės įgaliojimu: 

V. Molotov (antspaudas)”
★

Neišėjo į gera Molotovui, Sta
linui ir “ponui Mikojanui” tas 
neva pirkinys. 1941 pavasari 
jie turėjo mokėti Hitleriui už 
sutikimą leisti rusams pasilikti 
Lietuvos Užnemunėj: teikė ne
rūdijančių metalų (šoviniams 
lieti), teikė nemokamai kitokių 
gėrybių Hitlerio karo mašinai 
ruoštis naujiems žygiams. Po 
pusšešto mėnesio nuo šio “pir
kimo” Hitlerio karo mašina at
sisuko prieš savo sąžininguo
sius tiekėjus...

Visi aiškinimaisi, esą, Stali
nas su Molotovu “naktimis ne
miegoję” besirūpindami, kaip 
čia savo kaimynus, jų tarpe 
ir Lietuvą, apsaugojus nuo ka
ro baisybių, jau 1941 metais 
sudužo į šipulius: nieko, net ir 
patys savęs tomis kombinacijo
mis jie nuo karo baisybių ne
išgelbėjo. Priešingai, iš savo 
gobšumo, jie tik padėjo toms 
baisybėms įsiliepsnoti. (Elta)

★

Minint Vokietijos Reicho ir 
Sovietų Sąjungos gėdingo san
dėrio 30 metų sukaktį, Bato
nas rengia pabaltiečių protes
to demonstraciją prie Jungti
nių Tautų rugsėjo 20, šeštadie
nį, 2 vai. popiet. Ir lietuviai 
kviečiami gausiai prisidėti. 
Smulkesnės informacijos šios 
dienos ir penktadienio laidos aš
tuntam puslapy.
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P. KLIMAS

VOKIEČIŲ OKUPACIJA 
LIETUVOJE
1915 m

NETIKĖLIŲ GOLGOTOJ
Kaip iš Po visų tų fantazijų ir tikre- 

po žemių, iš to tilto staiga iš- nybių atėjo man eilė padrebin- 
šokusi blizganti smaila kaska ir 
plienu nuskambėjęs šūkis 
“halt” patikrino tą fantazijos 
žaislą. Visai nelinksmas pasiro
dė tas patikrinimas mano šne
kiam “furmonui” pamačiau jį 
besėdint pastirusį, be kepurės, 
be spalvos, be žado, vadeles pa
leidusį paskutinio arklio valiai. 
Plentą dabojęs vokiečių žanda
ras pirmą kartą pasiįntėresavo 
mano “ausweis’u”.- Paeiliui iš
skaitęs visą mano prekių no
menklatūrą, visus rezervus ir 
antspaudus, pačiupinėjo paso- 
tės šiaudus ir jausdamasis atli
kęs visas savo pareigas, kirsto 
atkirto: “los”.

atkentėję už savo “užsispyri- taip pat neperėmė oei inkvizi- 
mą”. Bet šį kartą aš jau gale- cijos nei nenušliaužė į palai- 
jau archeologo akimis žiūrėti į dą balą kaip jų broliai pamoks
tą “mažųjų bedievių” Bastiliją.

Puošni išsigimusio renesan- se. 
so katedra, per tris amžius vi
sokių gerovių ir negerovių pri- mėse, gimusi, kaip daugelis dar 
tyrusi, šiandien rymojo be vie
nuolių ir be klierikų. Bemaž 
šimtametės seminarijos rū
muose pirmą kartą vietoj kuk
laus, maldoj pagrimzdusio silue
to šmėkšiojo barbariška puiky
be išdidęs “ortskomendantas”

nūs, nesenai baime miręs dzū
kas buvo dabar visai ramus. Jis

mindamas reikšmingą šiaudų 
pačiupinėjimą, pasijutau įtaria
mo pirklio kaily..

Bet kai pamačiau puikius se
nųjų dominikonų bokštus, 
smalsumas užmigdė net atsar
gumo jausmą. Tai šit toji mū
sų netikėlių Golgota, kur tiek

Kuciūniškis drąsuolis dar vi
są varsną važiavo vienplaukis 
ir tik kaskai vėl į požemius nu
grimzdus, atgavo savo spalvą, 
smagiai nusispiovė ir atsigrįžęs 
patenkintas prabilo: “Tai, tur, 
būt, ponas gerus turi popierius, 
kad mano arklio neatėmė...”

pius negavo iš landrato nei o- 
dos nei medžiagos. Ką jie vei
kė, man nepasisekė patirti, nes 
jie niekur nesirodė. Greičiau
sia, sijonuoti ir skaromis apsi
rišę, jie vengė gaidžio pavydo, 
o su ūsuotomis panosėmis neri
zikavo išsiskirti iš atlikusių gra
žuolių būrio. Napoleonas kadai 
vistik daugiau turėjo laimės, su
siviliojęs paraitotomis “kafe- 
hauzo” šeimininkės alkūnėmis.

Kadangi paskui vokietį kul
tūra eina kaip akėčios paskui 
velkę, landratas galvojo apie 
vokišką mokyklą. Viena tokia 
jau buvo įsteigta Suvalkuose. 
Visą seną nekultūrą jis tuo tar
pu nušlavė trumpu “verordnun- 
gu”, kurs panaikino “galiuf- 
kas” (caro šventes), seną ka
lendorių ir rusiškas valandas. 
Pasisekimas buvo, žinoma, mil
žiniškas, nes caro švenčių čia 
niekas, ir be to, galvon nesidė
jo, naujas kalendorius jau nuo 
amžių buvo įvestas, o valando
mis, maskviškėmis ar berlyniš
kėmis, Seinų amazonės, su saule 
gyvendamos, niekados nesiter- 
liojo.

Dar norėjau apžiūrėti, kuo 
pavirto mūsų laikraščių rekor
dą sumušęs ‘Šaltinis’, pragarsė
jęs savo loterijomis, ir kas liko 
iš didžiosios lietuvių spaustu
vės, bet perdideUs. smalsumas 
lyg tyčia prinešė prie nedide
lio spalvoto popierėlio, kurs 
mane visai numušė nuo kojų.

(Bus daugiau)

pat tuščias, kad net neatsirado 
ožkos rinkoje išbujojusiai žolei 
nugraužti. Pora šimtų amazo
nių — vienos teatlaikė pozici
jas, keturiais atvejais užima
mas ir atimamas. Kaip Home
ro dainose, jos čia pasirodė 
drąsesnės už vyrus, kurie visi

mitams gaudžiant iš keturių 
vienuolyno bokštų Marijos Mer
gelės garbei, iliuminuotame so
de tamsią padangę skrodė fe
jerverkai, armotų šūviai ir visa 
eilė netikėtų siurprizų. Prie to 
maldos ir puotų rezginio dar 
šauniau prisipindavo biznis. At
laidų metu būdavo ir patys di- išlakstė pirmoms vokiečių pa- 
dieji prekymečiai. Nedovanai trankoms sugaudus. Susikrovu- 

rė tuose miškuose gyvą židinį, vienuoliai leido čia žydams įsi- sios kiekviena po kraitį dar ru- 
Vienuolių dėka čia atsirado ne 
tik puiki bažnyčia ir vienuoly
nas su savo spaustuve ir mo

šų savo štabu. Jis labai primi- kykla, bet ir visas miestas su 
nė kitus prūsus, kurie čia ėmė savo rotuše, garsiuoju “kafe- 
šeimininkauti prieš šimtą su chauzu” ir sinagoga. Vienuo- 
viršum metų, kai visa Sūdu
va pateko Fridrichui —Vilhel
mui n-ajam. Anie tuomet išvai
kė čionai dominikonus, kurie 
nuo XVH a. pradžios buvo su
kūrę savotišką dangaus ir že
mės imperiją, jei ne visada bal
tą kaip jų rūbai, tai ir ne juo-

lininkai kaikuriose kitose šaly-

Jų imperija Višnevieckių že-

didesnių žygių, iš paprasto sap
no, susapnuoto mėnesienos nak
tį, čia per porą amžių sukū-

kurti, o kai buvo atidaroma pir
moji sinagoga, ne kas kitas, 
tik dominikonas procesijoj ne
šė thorą. Koks nepaprastas se
noviško darnumo pavyzdys!

sams apkasus kąsdamos, jos 
dabar atrodė visai geros nuo
taikos, tikėdamosios, kad tie 
rubliai amžinai jas gelbės. Vi
sai linksmai tad su vokiečiais 
iš pusės kasė bulves pabėgėlių 
užuoganose. Tos bulvės turėjo 
joms pavaduoti duona, kurios 
bijojo pritrūkti jau dėl to, kad 
rusai javus dar žalius nupjo
vė, jau ir dėl to,- kad naujų ne-, 
pasisėjo visą laiką čia šoviniam 
zvimbus.

Toj moteriškoj respublikoj 
vokiečių landratas turėjo dau
giau pasisekimo negu kitur, nes 
jis ir pats daugiau jo ieškojo to
kioj malonioj draugijoj. Tie
siog iš kariuomenės sandėlio jis 

nūs, kun. Petrauską ir Srvicką, dalijo amazonėms ir druską ir 
kurie tūnojo sargų landose kaip mįltus įr cukrų, stengdamasis 

va^,nin^’ visoms būti lygiai galantiškas. 
Ketino net atidaryti valgyklą, 
kad dar ryškiau aikštėn išeitų, 
kaip maloningu jas globoja kai
zeris, maitindamas visą Lietu
vą... Bet ir gražiausioji mer
gelė netesa daugiau duoti negu

..................... . „ Visas tas istorinis komplek- 
liai, kalbėdami rąžančių ir per fia valdyti
aštuonis menesius pasmukau- karaliaus vaidininkui buvo ly- 
darni, mokėjo atsigriebti per li
kusią metų dalį.

Kasmet skelbiami treji atlai
dai čia suplukdydavo po 20 ir 
30 tūkstančių lietuvių, kurie, 
žinoma, užpirkdavo kuo ne tiek ra ar įspūdingas šteueramtas. 
pat mišių ir dar daugiau su
vėdavo aukų natūra, bet kurie 
taip pat gaudavo puikios pasi- 
žmonėjimo progos. Gerai nusi
tekę asketai tuomet sukviesda
vo į ketvirtuosius atlaidus dar 
visą apylinkių šlėktą, kuriai 

Tai sprendžiant, visai nerei- ypatingai demonstruodavo savo 
kia būti šv. Augustino ar šv. orkestrą, savo chorus ir savo 
Norberto regulos garbintoju. f pamokslų iškalbingumą. Tai po- 
Juoba, kad seiniškiai “jakobi- nijai atsiųsdavo popiežius net 
nai” savo disciplinoj ir savo specialų palaiminimą. Didingos 
mokykloje nepagamino Lietu- puotos baigdavo maldas, ir pa- 
vai nei Tomo Akviniečio nei gal rangą išrikiuota šlėkta ma-

giai neįmanomas, kaip gudriau
siam asilui. Aigipto jeroglifai. 
Jam daug kultūringiau atrodė 
padaryti čia pelningas alaus 
bravoras, kolonizacijos konto-

steigimas čia buvo toks pat van
dalizmas, kaip kad vėliau mes Hohenzollemų rankose, čionai 

tuose pačiuose rūmuose užti
kau du senosios rasės mohika-

meilę ir retai ją beatgaudami, 
kitais kančių takais nustumti! 
Dievobaimingų motinų nuo lop
šelio išlūkuriota dangaus prie
menė numylėtam sūnui buvo 
dažnai kaip nelaisvės anga! “Ei
ti į Seinus" ... tas sakinys bu
vo viso gyvenimo kryžkelio ant
raštė. Bet kas iš suvalkiečių 
moksleivių nebuvo Seinų “per
ėjęs”, net juose nebūdamas? Ir_ ____ ____  _________  ___ o_. .__o_ ______________ ___
tie, kurie kunigais netapome, Savanarolos ir nei Fra Barto- tydavo spektaklių, kurių gal ir pavasario dienos.... 
bemaž visi buvome šimteriopai lomeo nei Fra Angelico. Bet jie šiandien galėtume pavydėti. Tri- Vyskupų miestas buvo taip plauko siuvėjai ir vienas kur

kutinis karas mus geriausiai į- 
tikino, kad tuo atžvilgiu nišai 
buvo tik vokiečių mokiniai.

dar prieš Napoleoną. Taip no
rėjo juokdarys priepuolis, kad 
aš juodu išvysčiau perrištais 
žandais, lyg paskutinės karša
ties sulamdytus.

Ak, kur dingot, giedrios jūs
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Solistas
Aleksandras
Kutkus

(1889 balandžio 6 — 
1969 rugsėjo 6)

Chicagoje rugsėjo 6 vakarą, 
ilgai ir sunkiai sirgęs, mirė 
Aleksandras Kutkus, buvęs v- 
binės operos solistas Lietuvoje.

Jis buvo gimęs 1889 balan
džio 6 šlapiašilio kaime, Svėda
sų valsčiuje, Rokiškio apskrito
je. Pradžios mokyklą, gimnazi
ją ir teisių fakultetą baigė Pet
rapilyje. Nuo 1913 iki 1916 
dainavimą ir muziką studijavo 
Petrapilio liaudies konservatori
joje. Dainavo įvairiuose koncer
tuose, o rusų operoje pradėjo 
reikštis 1919, dainavo Sevasto
polyje, Kryme.

Į Lietuvą grįžo 1922. Netru
kus Baltosios Gulbės salėje su
rengė koncertą. Kritikai jį su
tiko su susižavėjimu. Nuo 1922 
rudens pradėjo dainuoti Valsty
bės operos teatre, pakaitom su 
Kipru Petrausku dainuodamas 
pirmaeilius tenoro vaidmenis, 
kurių savo repertuare turėjo 
per 40. Jis buvo lyrinis teno
ras, todėl nedainavo dramati
nių vaidmenų. Savo vaidmenis 
kūrė savaimingai, gerai juos iš
ieškodamas. Scenoje ne tik gra
žiai dainavo, bet ir vaidino. Apie 
dvidešimt metų Lietuvos opero
je jis buvo pačioje viršūnėje, 
sukūrė neužmirštamų vaidme
nų, kaip Pajacuose, Hoffmanno 
pasakose, Pakalnėje, Žydėje.

Solistas Aleksandras Kutkus

Šalia dainavimo jis reiškėsi ir 
kaip muzikos pedagogas. Nuo 
1922 keliolika metų dėstė dai
navimą Kauno konservatorijo
je. Kuri laiką iš mokyklos bu
vo pasitraukęs, bet, atsiradus 
teatre naujiem tenoram, vėl 
grįžo konservatorijon ir dirbo 
joje iki 1944. Tais metais rude
nį nuo karo pasitraukęs į Vo
kietiją, gyveno Uchtėje, kur 
vadovavo chorui, 1947 dalyva
vo Sevilijos kirpėjo pastatyme, 
į JAV atvyko 1949 birželio 25. 
Kurį laiką gyveno New Yorke. 
paskui persikėlė į Chicagą. Ir 
čia pasireiškė kaip sumanus 
dainavimo mokytojas.

BALIAUS REIKALU

Dr. R. Saidaitienė
Dr. M. Žemaitienė
Dr. P. I^egeckas
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VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI I
NAUJO KULTŪROS ŽIDINIO ŠVENTĘ

KALBĖKIM SU JAUNIMU KAIP SU SUAUGUSIAIS
Neiškenčiu nepareiškęs savo, 

kaip skaitytojo, padėkos už to
kį taiklų vedamąjį “Liudi
jimai”, atspausdintą rugpiūčio 
27 dienos Darbininke.

Ypač taiklus, manau, ir kiek 
galint dažniau kartotinas yra 
Jūsų iškeltas klausimas ryšium 
su baltiečių jaunimo herojišku 
atsparumu net koncentracijos 
stovyklose (pagal Marchenko 
knygą “My Testimony”): “—ar 
tokis atsparumas yra jaunų bal
tiečių Vakaruose, patogumų ir 
laisvių sąlygose?”

Man rodosi, kad mes, kaip 
viešai, taip ir privačiai, dažniau 
turėtume su savo suaugusiu jau
nimu kalbėti kaip dera su su
augusiais. Užuot vien kaltinę 
vyresniąją kartą, turėtume pra
dėti klausti jaunuosius, kuo jie 
mano pateisiną savo tautinę

Jo žmona yra solistė Jadvy
ga Vencevičaitė, dainavusi 
valstybėnėje operoje pirmaei
les partijas.

A. Kutkus muzikos, operos ir 
teatro klausimais rašė spaudo
je, o 1959 išleido savo autobio
grafija, pavadinta “Daininin
ko dalia”.

Velionis buvo malonaus bū
do žmogus ir draugiškas, išsi
mokslinęs, mėgo žmones ir ver
tino bičiulystę, visiem paliko 
šviesaus menininko prisimini
mą.

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ S-GOS 
AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ ir
AMERIKOS LIETUVIŲ DANTŲ! GYDYTOJŲ D-JŲ
N. Y. ir N. J. skyriai

maloniai kviečia visus j

TRADICINĮ BALIŲ
kuris įvyks 1969 m.

spalio 4 d., šeštadienį 8 v. v.
AMERICANA viešbučio “Royal Ballroom B” salėje, 7th Avenue 
tarpe 52 ir 53 gatvių, Manhattan'e. N.Y. šokiams gros Joe Thomas 
5 asmenų orkestras. Baliaus kaina S 19.50 asmeniui. Bilietus reikia 
gauti iš anksto, nevėliau rugsėjo 28 dienos.

ALIAS, AEG ir ALDG skyrių valdybos
KREIPTIS:

(212) 296-88.80
(201 ) 947-3611
(212) 523-3641

Inž. 
Inž. 
Inž 
Inž.

V. Bioševas
A. Garbauskas
E. Verba

Mašinų pastatymas: Motelio garaže S4-50; Miesto garaže 53gatv. 50e valandai

LAIŠKAS REDAKCIJAI

bei žmogišką egzistenciją, ypač 
inteligento-akademiko vardą, re
to gilumo krizę pergyvenančio
je tautoje ir žmonijoje.
Mum turėtų darytis nebepato

gu, kad, lietuvių teises ginant 
ir Lietuvos skriaudą viešumon 
keliant Sovietų priespaudoje 
viskuo rizikuojantiem baltie- 
čiam, ukrainiečiam, rusam ir 
žydam. Vakaruose laisvėje gy
veną inteligentai (tremtinių vai
kai!) dažnas eikvoja daugiau lai
ko, energijos bei sumanumo fi
losofavimui “būti ar nebūti” lie
tuviu. pasiteisinimam, kodėl ne
dalyvauja Lietuvos laisvinimo 
kovoje.

“My Testimony” knyga ir 
Jūsų puikus vedamasis prime
na ir tai, kad ne vienas mūsų 
vyresniųjų veikėjų bei spau
dos žmonių, “Sovietų suliberalė- 
jimo” karštligės pagautas, ne 
tik pats įtikėjo koncentracijos 
stovyklų išnykimu, bet ir ki- 
tatataučius bei savąjį jaunimą 
turbūt ne kartą suklaidino. 
Juk tikrumoje ne vienas tokį 
savo (dažniausiai tik jau ne 
“kraštui” naudos nešantį) bend
radarbiavimą pateisino tuo ta
riamu koncentracijos stovyk
lų nebuvimu.

Pagal Human Events straips
nį “Those Russian L a b o r 
Camps” (perspausdinta iš Bir-

(201) 484-9015
(516) 694-2171
(516) 798-0162
(212> 44 1-7831

Siame plote stovės naujasis 
Kultūros Židinys. Plotas — 70, 
000 kv. pėdu su viršum. Už
pakalyje, kur medžiai, eina In- 
terborough Parkway, priekyje, 
priešais namus, — Highland 
Blvd., dešinėje didžiulis parkas. 
Tai labai graži vieta, ant kal-

mingham News)—“keistas rei
kalas su tom stovyklom: čia jos 
būdavo, čia jų vėl nebebūdavo, 
priklausant nuo to, kas apie jas 
kalbėdavo.” Straipsnis baigia
mas: “Kai besilankantiem So
vietų Sąjungoje bus leidžiama 
visur važinėti, tik tada žino
sime, kad senieji, blogieji lai
kai yra praėję.” Mum beliktų 
pridurti: ir kai iš tenai kiekvie
nam, kas nori, bus leista čia 
atvykti.
Reikia džiaugtis, kad pastaruo

ju metu amerikiečiai vis daž
niau ir dažniau skelbia tiesą ir 
mum ją raštu, jei norime savai 
kovai panaudoti, kaip ginklą į 
rankas įduoda.
Be Jūsų minėtos knygos, ku

rios santrauka buvo atspausdin
ta ir Reader’s Digest, yra išleis
ta visa eilė puikios medžiagos.

1. 1968 metais AFL-CIO biu
letenis atspausdino SSSR kon
centracijos stovyklų žemėlapį.

2. Pasaulinio Komunizmo 
Teismo Washingtone 1968 me
tų leidinys apie terorą.

3. Pereitą rudenį Eugene Ly- 
ons parašyta kapitalinė knyga 
“Workers’ Paradise Lošt”.

4. The Revievv of the News 
savaitraščio (kaip tik š.m. bir
želio mėnesį) atspausdintas že
mėlapis “The Red Empire”, 
vaizduojąs vergų darbo stovyk
las.

5. Katalikų žurnalo Immacu- 
late speciali Pavergtųjų Tautų 
laida liepos mėnesį.

6. Iš spaudos išeinanti Bernar
dine Bailey knyga “The Capti- 
ve Nations”.

— Saltykovo-Sčedrino biblio
tekoj Leningrade, anot Elta 
Pressedienst, atrasta pirmoji 
Lietuvoj išleista medicininė 
knyga. Tai 1584 Vilniuje iš
leista “Comentariola Medica et 
Physica ad aliąuod scripta” 
(Mokslinė literatūra tada leis
ta lotynų kalba. Lietuviškai bū
tų “Medicininiai bei fizikiniai 
aiškinimai ir kiti raštai”). Kny
gos įvadas pasirašytas mediko 
Simo Šimonius. Tuo tarpu nie
ko konkretaus nepatirta apie 
autoriaus tautybę, išskyrus tai, 
kad jis 
džiojo 
Stepono 
jas. (E.)

buvęs karaliaus ir di- 
Lietuvos kunigaikščio 
Batoro rūmų gydyto-

no, iš kur prasiveria tolimi regi
niai.

Visi čia matomi namai bus 
nugriauti, išskyrus dešinėje 
esantį gražų pastatą. Jis bus į- 
jungtas į naująją statybą. Šio 
gražaus pastato kieme šį sek
madienį, rugsėjo 21, bus iškil
mės — Kultūros Židinio žemės

7. Ką tik iš spaudos išėjusi 
knyga “Ali the News that 
Fits”, parašyta buvusio New 
York Times tarptautinės laidos 
redaktoriaus ir žurnalizmo pro
fesoriaus Herman H. Dinsmo- 
re; knygoje atskleidžiama NYT 
prosovietinė linija ir plačiai 
rašoma apie pavergtąsias tau
tas. jų tarpe ir apie Lietuvą.

Jau vien su tokia amunicija 
mūsų jaunoji karta gali surasti

KAIP NUVAŽIUOTI Į KULTŪROS ŽIDINIO IŠKILMES
Busimasis Kultūros Židinys 

yra prie didelio Forest Parko 
pačio vakarinio galo, kur pri
eina Highland Blvd., visai ne
toli nuo Bushwick Avė., netoli 
Interborough Parkway, gi 
kalnėje yra Jamaica Avė.

Kultūros židinys yra — 
Highland Blvd., visai prie 
parko. Šią vietą galima pasiekti 
Įvairiais būdais. Highland Blvd. 
lengvai pasiekiamas iš Bush- 
wick Avė., iš Jamaica Avė. Už
sikėlus ant kalno, bus lengva su- 

pa-

361 
pat

(U1

pašventinimas. Kartu bus gali
ma apžiūrėti ir pati namą, ku
riuo visuomenė galės naudotis 
savo kultūriniam reikalam.

Aplinkui parke yra daug vie
tos sustoti automobiliam. Pra
džia 3:30 v. Visi kviečiami ap
žiūrėti busimąjį Kultūros Židinį.

šimtus frontų, būdų ir progų 
pakelti savo balsui už Lietuvos 
laisvę ir teisingumą. Ligi šiol 
mūsų horizontus nušvietę pa
vyzdžiai rodo, jog dalis mūsų 
jaunimo nestokoja drąsos, idea
lizmo ir pasiryžimo. Tačiau to
kių pasireiškimų, deja, per re
ta ir per maža.

Tad kalbėkime su jaunimu 
kaip su suaugusiais ir priminki
me jam pareigą.

Vilius Bražėnas

rasti didžiulę namų grupę prie 
parko. Taip pat galima įvažiuo
ti iš Interborough Parkvvay, iš
važiavimas prie Cypress Avė. 
Iš Cypress Avė. pusės galima 
atvažiuoti 
autobusu 
lipti ties 
traukiniu
Van Siclen stotyje.

autobusais, 
važiuojant. 
Barbey St. 
važiuojant,

Jamaicos 
reikia iš- 
Jamaicos 
išlipti —

St.

Koncerto ir vakarienės salė
Koncertas ir vakarienė bus

Matthias salėje Ridgewoo- 

Lietuvos vyčių seime rugpiū- 
čio 22-24 Nevvarke buvo kalbė
ta apie specialų pašto ženklą 
Lietuvai prisiminti. Lietuvos vy
čiai jau kuris laikas rūpinasi, 
kad toks ženklas būtų išleistas, 
atžymint Lietuvos nepriklauso
mybės 50 metu sukakti. Vyčiai 
nuolat reikalą judina, ieško 
sau draugų valdžios žmonių 
tarpe.

Rezoliucijos kongrese
Tokių žmonių jie surado. Jau 

yra Įneštos dvi rezoliucijos 
kongrese, kad būtų išleistas 
toks specialus pašto ženklas.

Kongresai. P.W. Rodino rug- 
piūčio 6 įnešė rezoliuciją H.R. 
13368. Jis pasiūlė išleisti vieną 
pašto ženklą visom trim Balti
jos valstybėm pagerbti, jų ne
priklausomybės sukakties pro
ga. Pasisakoma ir už pavergtų 
tautų išlaisvinimą.

Kongresm. Samuel S. Strat- 
ton rugpiūčio 13 įnešė kitą re
zoliuciją — H. R. 13546. Joje 
pasisakoma, kad specialus paš
to ženklas būtų išleistas Lietu
vos respublikos neprklausomy- 
bei atžymėti. Taip pat pasisa
koma, kad JAV vyriausybė rū
pintųsi atstatyti pavergtų tau
tų laisvę.

Pašto sekretorius rugpiūčio 
15 laišku atsakė kongresm. P. 
Rodino. Jis priminė, kad spe
cialiame komitete jau ne kartą 
buvo svarstytas toks pašto ženk
lo išleidimas, bet dar vis neras
ta tinkamos progos. Ženklo iš
leidimo visa medžiaga esanti 
“in our active files”. Pašto sek
retorius net dėkoja kongresma- 
nui, kad šis susidomėjo ženklo 
išleidimu.

Apie rezoliucijas kongresm. 
Stratton painformavo Lietuvos 
vyčių centro valdybos pirmi
ninką — dr. Jokūbą Stuką. Ką 
toliau vyčiai darys? Jie žada 
reikalo neužmiršti, nuolat ir 
nuolat belstis, tikėdamiesi, kad 
vieną kartą susidarys tinkama 
proga pašto ženklu atžymėti ir 
Lietuvos sukaktį.

leng-

de, t.y. 58-15 Catalpa Avė., ku
ri atsiremia į Myrtie Avė. Šio
je salėje jau yra buvę visa eilė 
lietuviškų parengimų ir Darbi
ninko koncertai. Salė 
vai randama. Važiuojant Metro
politan traukinio linija, išlip
ti Forest stotyje. Iš ten salė vi
sai netoli. Catalpa Avė. yra vie
nos krypties gatvė, įvažiavimas 
iš Forest St.

Koncerto ir vakarienės pra
džia 6 v.v. Visi prašomi nesi- 
vėlinti.
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Mokytojų studijų savaite
Kai prieš metus važiavome iš 

1968-jų studijų savaitės namo, 
visa šeima ten pat automo
bilyje nutarėme, kad truks — 
plyš — 1969-jų vasarą vėl 
ten pat vyksim!

Beveik trūko, ir beveik ply
šo, tačiau iš tikrųjų ir šiais me
tais atsiradome Dainavoje.
Kodėl važiavome apie 800 my
lių?

Gal todėl, kad mūsų vaikai 
pernai ten pabuvę džiūgavo, jog 
“Dainavoj — tai tur būt kaip 
Lietuvoj!” Gal ir dėl to, kad 
pereitais metais pajutome šiltą, 
įvairaus amžiaus žmones tuoj 
surišusią draugiško “pasišpilka- 
vimo" nuotaiką. Tikrai, jei kas 
prašytų apibūdinti mokytojų 
studijų savaitės dalyvius, pasa
kyčiau, kad, lyginant su jų 
bendraamžiais, tai jaunatviš- 
kiausia (savo dvasia) žmonių 
grupė. O tokiais jie yra todėl, 
kad, vedami profesijos ir savo 
prigimčių, vis ie'ško būdų, kaip 
geriau prieiti prie jaunimo, kaip 
pristatyti lietuvybę jaunuoliui 
prasminga vertybe.

Taigi, ne tik draugiškumo, 
bet ir bendro profesinio darbo 
gijomis buvome suausti tą sa
vaitę nuo rugpiūčio 17 iki 22.

St. Rudžio švilpuko ženkle
Savaitė riedėjo karštomis sau

somis dienomis ir vėsiomis nak
timis. Kiekviena diena prasidė
davo J. Tamulio pravedama, 
raumenis, kaulus ir juoko gys
lelę pabudinančia mankšta. To
liau — mišios, su St. Sližio pa
ruoštomis giesmėmis, vėliavos 
pakėlimas (kanadiečiai vieną 
rytą partizaniškai bandė iškelti 
ir savo klevo lapą), pusryčiai 
ir dvi rytinės paskaitos.

Rytai skirti vien darbui, už
tat tuoj po pietų žingsniuodavo
me prie Spyglio ežero. Ir jei 
būtų buvęs slaptas užmojis vers
ti vyriausybę nuo kojų, jis tik
rai būtų gimęs šioje aplinkoje, 
čia vandenyje ir ne vandenyje 

DR. VINC| TEKO JONĄ PRISIMINUS
Rugsėjo 12 suėjo 5 metai, 

kaip mirė dr. Vincas Tercijo- 
nas. O jis dar vis gyvena mū
sų tarpe ir šviečia mum savo 
pavyzdžiu.

Buvo jis gimęs 1890 Lietu
voje, augęs netoli Marijampo
lės, baigęs Marijampolės gim
naziją. išėjęs medicinos moks
lą Maskvos universitete, gydy
tojo praktika vertėsi keletą me
tų Rusijoje, į Lietuvą grįžo 
1921 ir čia atidavė savo tautai 
visą savo mokslą ir jaunystės 
jėgas.

Jo tikslas buvo savo įgytas 
žinias panaudoti jaunai priau
gančiai kartai, apsaugoti jos 
sveikatą, sumažinti mirtingumą.

Dar nenusivilkęs kiek dido
kos jam karo gydytojo unifor
mos. stojo dirbti valstybinėj 
vaikų ligoninėj, vėliau virtusioj 
V. D. Universiteto vaikų klini
ka. Vaikų gydytojui darbo dir
va buvo labai plati. Karo nualin
tame krašte siautė epidemijos, 
priemonių su jom kovoti be
veik kaip ir nebuvo. Tautos 
prieaugli naikino džiova, rachi- 
tas, mitybos sutikrimai. Nuo 
ligų reikėjo ne tik gydymo, 
bet ir profilaktikos.

Dr. Tercijonas niekada nesi
tenkino tik darbu ir budėjimu 
ligoninėje, nors tai kartais ir 
sudarydavo ilgas valandas. Jo 
darbai ir nauji užsimojimai vis 
augo. Jis niekada nesakė “ne", 
jei matė, kad darbą reikia atlik
ti. odarbo ranku trūksta.

Dabar net sunku suprasti, 
kaip tada gydytojas idealistas 
galėjo tiek pareigų atlikti, čia 
darbas ligoninėje, čia didelės 
ambulatorijos, kur ligonio išty
rimas buvo ypatingai sunkus, 
nes pats gydytojas turėjo atlik
ti labai daug — rentgeno per
švietimus. laboratorinius tyri
mus Ligoniai vaikai buvo at
vežami kaimiečių iš toli. Būtu 
jiem didelis vargas, jei reikėtų

buvo užbaigiamos diskusijos, 
čia dalinomės savo pedagogi
nėmis sėkmėmis ir nesėkmė
mis, čia prasidėdavo ir nauji 
planai.

Po pavakarių vėl rinkdavo
mės salėn — dviem paskaitoms 
ar simpoziumams. O jei ir po to 
dar likdavo nepabertų klausi
mų, iškratydavome juos vakari
nėje laisvoje tribūnoje. Maž
daug taip ir gyvenome stovyk
los programos planuotojo ir 
pravedėjo St. Rudžio švilpuko 
ženkle.

Klausėmės vertingų paskai
tų: prof. A. Senno “Lietuvių 
kalbos proistorė”, A. Rinkūno 
— “Beskyrė sistema”, A. Baro
no — “Okupuotos Lietuvos ra
šytojai ir jų kūryba”, St. Ban
duke —- “LB lituanistinių mo
kyklų tautinio ugdymo progra
moje”, J. Juknevičienės — 
“Vaizdinės priemonės priešmo
kyklinio amžiaus vaikų auklėji
me”, S. Vaišvilienės “Laisvės ir 
atsakomybės vystymasis vaikuo
se”, dr. J. Pikūno — “Lemtin
gi momentai vaiko auklėjime ir 
J. Matulaitienės — “Tautinių 
šokių ir žaidimų programa li
tuanistinėse mokyklose”. Būtų 
gerai, jei jcs visos anksčiau ar 
vėliau pasirodytų mūsų periodi
koje.

L. Dambriūnas pravedė 9 se
minarus lietuvių gramatikos ir 
skyrybos klausimais. Pagrindi
nė jo mintis buvo toji, kad mo
kydami vaikus gramatikos, lie
tuviškus terminus gretintumėm 
su angliškaisiais. Kai kurie vai
kai bus jau mokęsi jų angliš
koje mokykloje, ir tai padės 
jiem greičiau suprasti linksnia
vimą, asmenavimą, būdvardžių 
rūšis, ir t.t. Be to, L. Damb
riūnas ragino atsisakyti senų, 
retai tevartojamų formų moky
mo, o vietoj to geriau laiką pa
naudoti plečiant vaikų žodyną.

Beskyrė sistema
Seminaro formoje buvo svars

tą kelią pakartotinai atlikti. Dr. 
Tercijonas buvo pats ūkininko 
vaikas ir žinojo kaimiečių var
gus.

To dar negana. Gydymo įstai
gom trūko pagelbinio persona
lo. Ir čia jis daug metų dėstė 
seserų ir akušerių kursuose. O 
kur dar paskaitos per radiją, 
įvairiose organizacijose. Jis reiš
kėsi Motinos ir Vaiko draugijo
je, šauliuose. Vakarais rimtai 
ruošėsi tom paskaitom ir labai 
daug rašė vaikų sveikatos klau
simais to laiko mūsų spaudoje.

Nemažai jis talkino įvairiom 
organizacijom ir draugijom. 
Ypatingą dėmesį kreipė džio
vos ligos profilaktikai vaikų tar
pe. Lietuvos Vaikų Gydytojo 
draugijoje buvo aktyvus narys 
ir ilgametis sekretorius. Lietu
vių Gydytojų Draugijai padėjo 

Dr. Vincas Tercijonas

toma ir A. Rinkūno anksčiau 
pristatytoji beskyrė sistema, 
šešios grupės atskirai diskuta
vo ir paskui visiems referavo 
šiais klausimais: visoms gru
pėms bendru — “Kokia gru
pės nuomonė apie beskyrę sis
temą”, ir atskirais — 1. Kaip 
pakeisti mūsų programas, kad 
jos tiktų beskyrei sistemai'’ 2. 
Kaip perdirbti ir paruošti mo
kytojus tokiai sistemai? 3. Ką 
daryti, kad kiekviena mokykla 
turėtų biblioteką (be jos besky
rė sistema beveik neįmanoma)? 
4. Vaizdinių priemonių įsigiji
mas. 5. Kaip palaikyti beskyrė- 
je sistemoje drausmę? ir 6. 
Paruošti atsakymus pavyzdinei 
kortelei apie Trakus ir sudary
ti kitai kortelei klausimus.

Tai buvo bene gyviausiai vi
sus darban įjungęs programos 
punktas. Savo grupių rateliuo
se diskutavome pateiktus 
.klausimus, lyg tie busimieji 
beskyrės sistemos mokinukai. 
Ir buvo įdomu, buvo prasminga, 
nesinorėjo užbaigti! Nei patys 
to nesuvokdami, savo darbo 
nuotaika tik patvirtinome A. 
Rinkūno teigimą, jog beskyrė- 
je sistemoje vaikai noriai dir
ba, patys susiieškodami atsaky
mų medžiagą į jiems duotus 
klausimus.

Tų grupinių diskusijų rezul
tatai maždaug tokie — daugu
moje principiniai esame už to
kios sistemos įvedimą, bet dar 
ne tuojau. Kliūtys — netinka
mos turimos patalpos, mokyto
jų ir visuomenės nepasiruoši
mas ir beveik svarbiausia—ne
turime gerų ir įvairių vaizdinių 
priemonių bei bibliotekų. Paaiš
kėjo, kad kai kurios mažosios 
lituanistinės mokyklos toje sis
temoje dalinai jau yra dirbu
sios. Ji gerai veikia ten, kur 
trūksta ir mokytojų ir moki
nių. Disciplinarinių problemų 
neturėta.

leisti “Medicinos” žurnalą, di
delę jo dalį užpildydamas savo 
straipsniais ir referatais iš už
sienio pediatrijos žurnalų.

Tas žmogus visa atiduodavo 
savo užsibrėžtam tikslui— Lie
tuvos vaikų sveikatai. Privati
nės praktikos nemėgo ir jai 
skyrė kiek laiko tik antrojo pa
saulinio karo metu, kada buvo 
sugriautas visas organizuotas 
darbas krašte.

Sakoma, istorija kartojasi. 
Bet apsižvalgęs veltum ieško
tum tokio gydytojo žmogaus, 
koks buvo velionis dr. V. Terci
jonas. Gal istorinės aplinky
bės vėl kada suksis ir iškels 
naujus idealistus žmones. Poe
to žodžiais tariant, nesigailėki
me, kad jo nėra, bet būkime 
dėkingi, kad jis buvo.

Dr. A. B.

Nev< Yorko lietuvių gydytojų grupė savo susirinkime rugsėjo 23 pas dr. Narvydą. Iš k. j d. — A. Narvydas, 
A. Goeldnerienė, už jos — J. Trojanienė, R. Jauniškie nė, M. Žemaitienė, P. Legeckis, V. Avižonis.

Nuotr. L. Tamošaičio

Simpoziumai
Savaitės bėgyje buvo keletas 

simpoziumų. Jaunimo simpoziu
mą “Kas ir kaip padėjo mums 
išaugti sąmoningais lietuviais” 
moderavo A. Barzdukas. Jame 
dalyvavę Bilaišytė, Ruzgaitė, 
Visockaitė ir Aukštuolis pasi
sakė, kad lemiamai teigiamos 
reikšmės turėję draugai, tėvai 
ir liet, jaunimo organizacijos. 
Kai kuriais atvejais tėvai, per 
stipriai “grūsdami lietuvybę”, 
yra tik pakenkę.

Antrajame isimpoziume — 
Eglutė kaip pagelbinė moky
mo priemonė — dalyvavo E. 
Vaišnienė, G. Valiulienė, ir 
perskaitytas negalėjusios at
vykti E. Ošlapienės pasisaky
mas. E. Vaišnienė teigė, jog 
namie “Eglutė” mažai skaito
ma, ir jei mokytojai per lit. 
mokyklas neįves jos vaikų skai- 
tybon, šio vaikų laikraštėlio 
ateitis bloga. Beveik tuoj pat 
reikėtų jį sustabdyti, nes fi
nansinė padėtis beviltiška. Mo
kytojos Valiulienė ir Ošlapienė 
aiškino, kaip jos klasėje nau
doja “Eglutę”. Pirmoji — kaip 
pagelbinę priemonę, antroji — 
kaip skaitinių rinkinį vietoj va
dovėlio — trečiajame skyriuje.

Simpoziume “šeimos ir mo
kyklos bendradarbiavimas litua
nistinio švietimo darbe” daly
vavo Veseklienė, J. Masilionis, 
P. Zaranka ir perskaityti Ryge- 
lių ir Lipčienės paštu prisiųs
ti pasisakymai. J. Masilionis 
nurodė, kaip tėvai, vaikams gir
dint, kritikuodami mokyklą ar 
mokytojus, ardo darbą. Be 
to, mūsų mokyklų gyvavimas 
neturi jokio teisinio užnuga
rio, taigi — priklauso vien nuo 
abipusio tėvų ir mokytojų idea
lizmo. P. Zaranka piešinių ir 
plakatų pagalba pavaizdavo 
bendradarbiavimo pagrindus ir 
paskui — juos labiausiai griau
nančius tėvų ir visuomenės nu
siteikimus.

A. Radžius iš Baltimorės re
feravo, kaip jo mokykloje vyk
domas tautinis ugdymas. Vy
resnieji mokiniai supažindina
mi su liet, organizacijomis, jų 
veikla ir struktūra. Mokomi ra
šyti korespondencijas, pirmi
ninkauti. sekretoriauti ir kitų 
praktiškų visuomeninių darbų.

Pristatytas G. Česienės nau
jas II skyriaus vadovėlis “Rū
telė". Mokytojai pasisakė daug 
kur jau juo naudojęsi. Jis tin
kamas. ir patys vaikai ji mėgs
ta. Z. Ašoklio paruoštas Lietu
vos geografijos vadovėlis taip 
pat diskutuotas. Mokytojai pa
geidavo, kad autorius vadovė
lį papildytų faktais ir iš nepri
klausomos Lietuvos gyve
nimo. o šalia metrinės sistemos 
matavimu skliausteliuose įterp
tu ir amerikietiškus.

Ketvirtadienio popietėje bu
vo įdomi staigmena. Pristatytas 
Romas Kinka — jaunas Lon
dono (Anglijoj) lituanistinės mo
kyklos vedėjas Jis yra ir lietu
vių kalbos mokytojas Berlitz 
kursuose, kur jam yra tekę 

svetimtaučius mokyti lietuvių 
kalbos. Iš gretimo ūkio atsive
žęs tris amerikoniukus, R. Kin
ka čia pat prieš mūsų akis, nau- 
duodamasis “New Key” metodu, 
nepasakydamas nei vieno ang
liško žodžio, išmokė juos kele
tą lietuviškų žodžių ir jų są
moningo panaudojimo teigimo 
ir klausimo sakiniuose. Ši paro
domoji pamoka ypatingai sudo
mino mokytojus, turėjusius 
dirbti su mišrių šeimų vaikais. 
Kadangi Švietimo Taryba ragi
na šiais mokslo metais prie vi
sų mokyklų atidaryti specialias, 
lietuviškai nemokantiems vai
kams klases, susipažinimas su 
tokiu metodu buvo labai nau
dingas.

Daug kas iš mūsų tikrai ne
būtumėm galėję taip pilnai stu
dijų savaitės programoje daly
vauti, jei ne Rūta Ruzgaitė, ku
ri tuo metu užiminėdavo moky
tojų vaikus. Jos rūpestingoje, 
kūrybingoje ir grynai lietuviš
koje globoje ne vienas vaikas 
atgaivino savo lietuvių kalbą. 
Ačiū, Rūta!

Vakarinės programos
Turėjome ir vakarinių prog

ramų. Dviem atvejais bandyti 
jaunimo šokiai neįsisiūbavo to
dėl, kad nebuvo jaukios patal
pos ir geros šokių muzikos. Ta
čiau literatūros vakaras pasise
kė puikiai. Pradedant jį, aktorė 
Z. Visockienė padeklamavo iš 
Maironio “Raseinių Magdės”. 
Patys jaunieji mokytojai, L Bub

Nauji DARBININKO skaitytojai
Kun. A. Bitinas, Hamden, N.J., 

J. Dranginis, B’klyn, N. Y., O. 
Ulevičienė, So. Boston, Mass., 
P. Molis, Shrewsbury, Mass., 
G. Rannit, Jamaica, N. Y., J. 
Brokas, Detroit, Mich., A. Bra
zauskas, Athol, Mass., J. Na- 
kutavičius, Merrick, N. Y., E. 
O'Neil, Oxon Hill, Md.. S. Juo- 
delienė, Brockton, Mass., A. Dai- 
lyda. Woodhaven, N. Y., R. 
Kruch. Maspeth, N. Y., J. Pet
rulis, New York City, J. Shavv, 
Ellenville, N. Y.. VI. Dramon- 
tas, Corning, N. Y., T. Klova, 
B’klyn, N. Y., S. Žvirblis, B’
klyn, N. Y., J. Pajunas, Dunel- 
len. N. J.. A. Pash, Flushing, 
N. Y.. V. M. Strazdis, B’klyn, 
N. Y., V. Kligys, Edison, N. J., 

Ncw Londono. Conn.. LB valdyba. 16 d. i k. A. Giedraitis. EI. Kondr.i 
tienė, M. PakStys ir V. Mockus; stovi svečias inž. Vilius Bražėnas.

lienės paruošti, atliko montaži- 
nį lietuvių .poetų kūrybos skai
tymą tema “Šviesa ir tamsa”. 
Kontrastingos nuotaikos buvo 
išryškinamos garsų ir šviesos 
raibulių pagelba. Čia jiems tal
kino ir A. Vaičiūnas. Tiesiog 
neįtikėtinai paprastutės, bet kar
tu ir meniškos Sės. Marytės 
foninės dekoracijos vystė tą pa
čią šviesos — tamsos temą.

Mirusius partizanus paminėjo 
me degalų ir žvakučių eisena, 
kuri užsibaigė kalno viršūnėje, 
mišiom po žvaigždėtu dangumi. 
Jos buvo koncelebruojamos 
abiejų kapelionų: kun. J. Šul
co ir kun. J. Staškevičiaus. Jau
nimo gitaroms palydint, giedo
jome Strolios — kun. Ylos su
kurtas giesmes.

Rytojaus vakaras buvo pas
kutinysis stovykloje. Jo suruo
šimu rūpinosi A. Vaičiūnas ir 
padėjėjai. Laužas buvo sukur
tas ant Spyglio kranto. Protar
piais ir patys padainuodami, ste
bėjome įvairius pasirodymus, 
kurių kulminaciniu tašku buvo 
opera apie studentų meilę, jų 
barzdas ir mokytojų nuogąstavi
mus dėl tų visų dalykų. Lau
žas rš tikrųjų buvo tik ilgo, ilgo 
vakaro pradžia. Iš jo vykome p. 
Masilionienės ir talkininkių 
paruošton kavutėn ir po to — 
dainavom, dainavom ir dar dai
navom ...

Užbaigiamasis posėdis įvyko 
tuoj po pusryčių sekmadienį.

G. Ivaškienė

N. Shumberis, Bayside, N. Y.
Kitiem užsakė: J. Leonaitis, 

M. Karpuškienei abu iš Hart
ford, Conn.; Prel. J. Shlikas, 
Sheboygan, Wisc. — Seselėm 
mokytojom parapijos mokyklo
je: Pov. Zumbakis, Jr. savo tė
veliam, visi Chicagoj; Kun. V. 
Cukuras, Voluntovvn, Conn. 
— Sr. Marie Louis, France.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į admi
nistraciją: 910 NVilloughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

— Solistės Aldona Stempu- 
žienė ir Juzė Krištolaitytė-Dau- 
gėlienė dainuos Tėvynės Gar
sų radijo valandėlės dvidešimt
mečio sukakties bankete spalii 
12 Šv. Jurgio salėje. Solistės at
liks lietuvių kompozitorių dai
nas ir duetus iš pasaulinių ope
rų.

— Dr. Vytautas Klemo pa
skaita apie spalvų optimizaciją 
Marso paviršiaus fotografavi
mui yra įtraukta International 
Astronautical Federacijos XX- 
to kongreso programom Kong
resas įvyks spalio 10-14 Mar 
de Plata. Argentinoje.

— LB abi Clevelando apy
linkės rugsėjo 21 Clevelando 
rengia Lietuvių dieną. Progra
moje pamaldos lietuvių parapi
jų bažnyčiose. Po pamaldų pie
tūs naujosios parapijos apatinė
je salėje. 4 vai. naujosios para
pijos salėje koncerte dalyvauja 
solistė Dan Stankaitytė (akom- 
ponuoja muz. Alvydas Vasai- 
tis) ir solistą* Leonas Baltrus.

— Julijos Rajauskaitės forte
pijono rečitalis įvyks rugsėjo 
20 d. 7:30 vai. vak. Chicagoje, 
Jaunimo centre. Programoj 
Beethoveno, Scarlat'u, Gaidelio, 
Banaičio, Debussy, Liszto kū
riniai.
— Antanas Jonas Skirius, Los 

Angeles lietuvių veikėjo ir “Lie
tuvių Dienų” leidėjo Antano 
Skiriaus sūnus, šį pavasarį bai
gęs Dartmouth kolegiją aukš
čiausiais pažymiais, nuo rudens 
Belmont Hill mokykloje (neto
li Bostono) dėstys ispanų kal
bą ir literatūrą.

— Vytautas Volodka aplei
do Melbourną ir išplaukė į Ro
mą, kur gyvens šv. Kazimiero 
kolegijoje ir ruošis kunigystei. 
Į Melbourną jis prieš porą me
tų atvyko iš Lietuvos.

— Dr. Danguolė Variakojytė, 
paskutiniu laiku profesoriavusi 
Chapman College World Cam- 
pus AFLOAT, buvo pakviesta 
Loyolos universitete dėstyti an
tropologiją. Darbą pradeda nuo 
šio semestro pradžios. Danguo
lė visą laiką palaikė ryšius su 
lietuviais ir dalyvauja Akademi
nio skautų sąjūdžio veikloje.

— Amerikos Lietuvių Kong
resas, įvykęs Darbo dienos sa
vaitgalyje Detroite, dar gyvas 
ne tik spaudoje ir dalyvių po
kalbiuose. bet ir pačiame Alto 
biure. Alto valdyba gauna 
daug laiškų, kuriais išreiškia
mi sveikinimai su pavyzdingai 
pravestu ir pasisekusiu kongre
su ir taip pat skatinimai nenu
ilstamai dirbti Lietuvos laisvi
nimo darbą.

— Dr. Vladas Simaitis, Alto 
valdybos sekretorius, praleidęs 
atostogas Europoj, grižo i JAV 
ir dalyvavo Amerikos Lietuvių 
kongrese Detroite. Dr. VI. Ši
maitis rūpinasi Alto rastinės 
reikalais ir aktyviai dalyvavo at
skiru kolonijų lankyme. Prieš 
kongresą lankėsi Los Angeles, 
\Vaterbury ir Philadelphijojc.

— Šiemetinė studentų atei
tininkų stovykla, vykusi rugpiū
čio 23-31 Pennsylvanijos kal
nuose. Lake Ariel. praėjo ypač 
su dideliu pasisekimu. Stovykla
vo daugiau kaip pusšimtis mu
su akademinio jaunimo. Dienos 
buvo praleistos studijų, kūry
bos ir pramogų ženkle. Stovyk
los vaduvvbę sudaro: dvasios 
vadas — kun. Gediminas Ki- 
jauska.s. S. J., stovyklos komen
dantas — Povilas Žainbaki.'. 
mergaičių vadove* Aldona 
Zailskaitė. berniuku vadovas 
Augustinas Sužiedėlis. vakari
nių programų vedėja - Ele- 
nutė Bradūnaitė

— Dr. A. Matukas is W od 
stoek. Ont. Canada Ll Tau 
to- Fondui atsiuntė 30 dol mu
ša ir v ra įrašytas i Ypatingom 
TF Rėmėju sąrašą 1 ta s irasa 
įtrauktiesiems TF valdvba'užsa 
ko ištisiems metams lietuviš
kus Eltos Infonnai ijų biulete
nius. (E.)
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$65 a week — any car can pull our
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LENKIŠKAS KUMPISTikrai, jis Kijeve 3000 metrų su

t vej (nepasakyta kodėl) atsira-

PAMID
HAVEN

HOME

Reikalaukite autentiško importuoto 
kumpio kiekviena proga, pasirink
dami bet kurią iš šių trijų pasau
lyje pagarsėjusių rūšių:

OUALITY WORK
Patattag & Decorattag Rapert Pa
per hangtag Free estimates Ali 
work guaranteed.

Can 624-6531 
Aak for Frank

DAUNIU INK A*

TOKS, 
KOKIO NORITE

aukštos kokybes simbolis, ga
minama panaudojant daugelio 
metų patirtį kiaulių auginime 
ir kulinarijoje.

Atžymėta dailininkė Gražina Raugienė
Gražina Raugienė dirba Pru

dential Insurance bendrovėje 
Newarke, N. J. Dirba kaip ko
mercinė dailininkė reklamų ir 
skelbimų skyriuje. Ji sukūrė 
plakatą, skatinantį pirkti JAV 
bonus. Skelbimas yra tiek pa
trauklus, kad bendrovėje padi
dėjo JAV bonų pirkimas. Tai 
pripažino ir JAV valstybės iždo 
bonų taupymo autoritetai.

Dail. Gražina Raugienė pati 
saiįo darbą taip apibūdina, 
kad pirmiausia norėjo patrauk
ti naujus jr jaunus investuo
tojus. Parinktam šūkiui ieško
jo atitinkamos patrauklios ir 
modernios formos, kad prisi
derintų prie šių laikų. Piešiny 
esą dail. Aubrey Beardsley 19

amžiaus anglų ihustratoriaus, į- 
takos. Jo technika dabar mene 
esanti p<ų>uliari.

Jos plakatas buvo parinktas 
ir šių metų bonų pardavimų 
kampanijai. Plakatas visur mie
lai kabinamas, o žmonės mėgs
ta jį iš įstaigų perkelti į savo 
namus.

Apie dailininkę rašė Pruden
tial Insurance bendrovės laik
raštis “Coho Action”.

Ji yra iš Philadelphijos, jos 
mergautinė pavardė —Marija- 
Gražina Raubertaitė. Philadel- 
phijoje baigė meno akademiją 
B.A. laipsniu 1966, ištekėjo už

kartais savo rašinius prisiun- 
čiantiem skubos paštu (spėriai 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo
kestį nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 45 centų.

Parduodami visi buvusios fo
to studijos įrankiai. Gera proga

Pardavimo priežastis: senas am
žius ir nesveikata. Kreiptis: 
R. Krachas, 65-23 Grand Avė., 
Maspeth, N. Y. 11378.

•— Rašomos mašinos nuo ma
žiausios iki Standard 92Ž. bet. 
anglišku raidynais, taip pat TV, 

_______ __________ w_____ _____ radijo ir biznio mašinos. Reika- 
Kęstučio Raugo, kuris yra mo- laukite katalogėlių: J._U Gied- 
kytoju prie Ęlizabetho, N.J.

- ma. Jam 27 metai. Kijeve įvy
kusiose varžybose dalyvavo su 
užrašu ant krūtinės “Lietuva”.

■

RUNGTYNIŲ KALENDORIUS
Skelbiamas 1069-70 metų fut

bolo rungtynių tvarkaraštis.
Lietuvių Atletų klubo abejos 

f seniorų komandos, žaidžia Ger- 
man-American Futbolo sąjun
gos 2 lygos pietinėje grupėje, 
susidedančioje iš 5 komandų. 
Su savo grupėje esančiomis ko
mandomis teks žaisti po du kar
tu, o su pietinėje grupėje esan
čiomis — po vieną. Pietinėje 
grupėje be mūsiškių yra: BW 
Poughkeepsie, Yonkers SC, Col
lege PC SC, American-Czecho- 
slovaks. šiaurinės grupės na
riai yra: White Plains SC, Doxa, 
Stamford United, Schwaben 
SCj Shamrock Rovers, West 
N.Y.

Rugsėjo 21 — Stamford Uni
ted, rungtynės įvyksta Stam
ford, Conn.

Rugsėjo 28 — Prieš Ameri- 
can-Czechs — namie.

Spalio 12 — prieš Doxa — 
namie.

Spalio 19 — prieš Shamrock 
Rivers — svetur. '

KRAKUS ATALANTA TALA

MALĖ - FEMALE

General Factory Help for new clean 
plant in Westwood -— Punch press, 
Assembly or Spray room experience 
helpful, būt will trata. For first 
shift 7:45 to 4:30 pm. Good fringe 
benefits. Apply Kurt Versen Co. 10 
Charles St. Westwood, NJ. (201) 
664-8200 Ext. 14

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. FEMALE

Florence Csik Prop.

N J. State Approved

AGED & REFHRED MEN 
AND WOMEN

HOMELIKE AND COUNTRY 
ATMOSPHERE

Englishtown Road 
Jamesburg 

r- 201-521-1194

Maspetho žinios
Maldininkų kelionė į Šiluvos 

koplyčią Washingtone, D. C., 
rugsėjo 7 gražiai pasisekė. Per 
šimtą lietuvių išklausė mišių, 
giedojo giesmes. Mišias laikė 
preL J. Balkūnas ir kun. Ka
zimieras Pūgevičiuš. Maldinin
kai apžiūrėjo sostinę ir aplan
kė prez. J. F. Kennedžio kapą.

Fatimos keliaujančioji statu
la aplankys lietuvių bažnyčią 
spalio 5, 6 ir 7. Kun. A. Bre- 
ault, 0.M.L sakys pamokslus 
angliškai. Pamaldos bus rytais 
9 vaL ir vakarais 7:30 v. Spa
lio 6 bus pavergtų tautų diena 
su maldavimu ir Kryžiaus Ke
liais, spalio 7 — Eucharistinė j 
diena Mėtoj 40 valandų atlai- į 
dų). Procesija su statula bus 
kas vakarą;

Leonas Gasparavičius palai
dotas rugsėjo 7.

Maspethe lankėsi prel. J. Bi-

raitis, 10 Bany Dr., E. North- 
port, N. Y. 11731 telef. (516) 
757-0055.

Spalio 26 — prieš College 
Point SC — namie.

General Factory Help, MACHINE 
OPERATORS day or night shifts 
Experienced OK Union Shop —■ full 
benefits Fine Company. Will train 
for: Punch Press - Brakes - Spot 
Welders. Apply direetly — 

NU LABORATORY 
FURNITURE CO.

270 Duffy Avė. Hicksville Iii.

Inžinierių ir Architektų Są
jungos N. Y. skyrius rengia sa
vo tradicinį balių spalio 4 šešta
dienį, 8 v.v. Americana viešbu
tyje, Royal Ballroom salėje. 
Šiais metais oficialiai baliuje 
dalyvauja Am. Liet. Gydytojų ir 
Am. Liet Dantų Gydytojų D- 
jos. Šokiam gros Joe Thomas 
5 asmenų orkestras. Stalai de
šimčiai asmenų ir pavienės 
vietos užsakomos iki rugsėjo 
28, nuperkant bilietus iš anks
to. Pinigus siųsti: E. Verba, 
252 Roosevelt Avė., Massape- 
qua Park, N. Y. 11762, telef. 
(516) 79B4162. Baliaus reika
lais galima kreiptis pas šraos 
asmenis: dr. R. Saldaitienę 
(212) 296-8880; dr. P. Legeckį 
(212) 523-3641; V. Bioševą 
(201) HU 4-9015; A. Garbauską 
(516) 694-2471; Z. Jūrį (212) 441 
-7831.

Visuomenė yra maloniai kvie
čiama kuo gausiau tame poky- čiūnas ir prel. K. Dobrovolskis, 
lyje dalyvauti. (z.j.)

Prie Highland Blvd. parduo
damas 3 šeimų mūrinis namas. 
Informacijai skambinti po 6 v. 
v. tel. MI 7-9698.

Išvykstant kitur gyventi, pi
giai parduodami baldai: virtu
vei stalas su kėdėm, šaldy
tuvas, kitiem kambariam 2 
lovos, sofa, minkštos kėdės, di- 
vonas 12x12, elektrinis vėsintu
vas, įvairūs įrankiai, elektrinis 
valytuvas vamzdžiam valyti, a- 
lyvos apšildymo vienetas, ypač 
naudingas namų savininkam. 
Informacijai telef. CL 8-6340.

Gera proga pensininkam! Iš
nuomojamas keturių kambarių 
le miestelyje — Catskill kalnuo- 
butas gražiame Jeffersonvil- 
se. Skambinti (914) 887-5358.

Cypress Mills sekcijoj išnuo
mojami 2 baldais apstatyti kam
bariai. Pageidaujama dirbąs vy
ras ar moteris. Nuoma savaj

ai iš Romos. Vysk. A. Deks- tei 15 doL Skambinti nuo 9 v. 
nys grįžo į Vokietiją. ryto įįį 4 va£ popiet 827-7009.

Lapkričio 2 — 
:epsie — svetur.

BW Pough-
516-931-3100

Lapkričio 9 -
— namie.

Lapkričio 23 — White Plains 
SC — namie.

Lapkričio 30 — Amer.-Czechs
— svetur.

Gruodžio 14 — Yonkers SC
— svetur.

Gruodžio 21 — BW Pough- 
keepsie — namie.

Praleisti sekmadieniai numa
tyti taurės varžybų ir atšauk- 
tom rungtynėm-

Mūsų aikštė bus greičiausiai 
ir vėl Kissena Corridor, Flush- 
ing, L. L

Yonkers SC
SERVKE

— TELEPHONE CLERKS
Major Retail Organization near 
CaMweil Aaa^ inunediate c^entags 
ta its cedit department for Tele- 
phone Clerks — Full or Part time. 
Previous credit investigation orAu- 
thorization. Experience desireable. 
Būt not reųuired Mušt be high 
school Graduate. Excellent Compa
ny Benefitsand worfcing conditions. 
For AppomtmeiU call Mr. Roberts 
at 201 228-3300 — Monday, ,Thru 
Friday — An Eųual Opportunity 
Employer.

ERNIE & RUDY’S 

TEXACO SERVICE STATION

Complete Automotive Service and 
Road Service. 4 No Beverwyck Rd. 
Lake Hiawatha NJ. 201-334-6976

FOR SALE

Church bei n g jlemolished entire con- 
tents for sale: pews, stained glass

CEMENT WORK
ALL TYPES FOR THE HOME

Reasonable rates 
Free Estimates Given 

Call 843-6545

HAT & CANE Restaurant & Cock- 
tail lounge Lunch dinner and Late 
supper parties, Showers, Communi- 
ons and Confirmations. Accomodate 
80 people — 70 Hackensack Avė. 
Hackensack N J. Dial 201—487-4950

H. W. MALĖ

V/AREHOUSE SELECTORS 
(6)

Night Work 8 PM - 5 AM 
Work with Frozen Foods 

We provide necessary clothing 
$2.90 per hr. plūs 10% Bonus 

to $3.29 per hr.
After 30-60 days $350 per hr.

Call (201) 256-9000 ext. 281 ask for 
Mr. Herb Keenan or Mr. (Hlforte 

HUDSON WHOLESAI^S 
b'LUGREE FOOD 

TaftRd. Totowa,NJ.

church organ. St. Jotui the Evaag. 
Church E. 55th St. & Ist Avė., NYC 
Open daily Mon. thru Fri. 9-3 pm. 
D&D DEMOLITION CO., Ine. Mr. 
Drachman (212) 593-1817-18

H. W. MALĖ

EXP OPERATORS ON 
STREET DRES8ES

Mušt do a complete garment Stea
dy work nice working eonditiens. 
TAILORED GIRL 367 We9t 38th 
Street N.Y.C. llth Floor. Call —

(212) LO 3-6577

Atletas

Bdexter park 
PHARMACY |3

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A VENŲ E 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELTVER 
Mkhigan £4130

OOG TRAINING SCHOOL 
Obedient Guard and Attack trained 
Dogs for sale or rent — 104-41 At
lantic Avė. Richmond Hill, N. Y. 

441-7106

A SS E M BL Y VVORKERS

(3)
TRACTOR TRAILER 

DRfVERS
Work with Frozen Foods 

Guaranteed work 5-day week 
Call (201)256-9000 

Askfor
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte

HUDSON WHOLESALE 
FILIGREE FOOD 

Taft Rd. Totowa, N J.

& Letter presą steady postttos, good 
pay hospitalization, other fringe be
nefits Work wkere you live ta — A 
fine air cond plant ųuality workers 
wiU be happy here — Castlereagh 
Press Ine. 300 Buffalo Avė, Free- 
port L.I. Tel. 516-379-2122

Dabar moka 5^%^ vis’l rūšių taupomus pinigus.

l a m Gar Service

sonnel Office 10 am to 3 pm or can 
(201) 245-2320 — H. K. Porter Co. 
Coupling Works, 109 Aldene Road 
RoseUe, NJ. Eq. Opp’ty Employer.

Kankinių koplyčiai Romoje 
25 doL paaukojo Julius Boty-

ALL VENT CORP.

Rubbish Removal and Carting 
Demolition, Lto. No. 6736 90 (665- 
394) — Frw estimates. 324-8470-1

Factory utility men. A good opp’ty 
for ambittous men with mechanical 
interests. Ebccellent starting rates, 
liberal vacation plan, 10 paid holi-

Will Train 
Electronic Manufacturing

VVHIPPANY ELECTRONICS

1275 Bloomfield Avenue 
Faizfield (Caldwell) NJ.

(201) 228-2141

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
lyčiai.

Kolegei Leonildai Giedraitienei ir jos šeimai, mirus jos 
tėvui

AfA

Juozui S vilui
reiškia užuojautą

460 West Broadvay, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’ 
ALFRED W. ARCH1BALD 

President
banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 

O. biudma ir adv. jonas J. Gnga>«is. Reikaie ta patarnautojai* gar 
susikalbėti ir ItatuviikaL • Turtas (Asnets) virt $132,000,000

Current dividend on all accounts.

for

BOYS 
YOUNG MEN

Wanted ta Shipptag Department
Good Starting Salary 

Chance for Advancement 
Good woridng conditions 

Apply —
PARK LAME LINGERIE 

COMPANY
15 Otaton SL Yonkers, N.Y. 

(914) YO 3-6700

LIBERTY U.A. RECORD 
DISTRIBUTING CORP.

Major record distributor needs Sev
erai warehousemen. Advancement 
to supervisory positions possible — 
good starting pay, 40 hr week, ex- 
cellent company benefits. Start at 
once. (201) 964-1560 — 1835 Bur- 
nett Avė., Union, NJ.

Work Near Home 
MALĖ CUTER8

On ChiMren sportvrear Permanant.

PRODUCTIDN TRAINEE 
SUPERVISOR

Large commercial laundry — H.S. 
Grad. Good starting salary, excel- 
lent future. Good benefits. Apply in

Esat 94th Street, N«w York City or 
can Mr. Thomas 376-7509.

Mušt be Exp.
CLARK KNITTING MILLS

Chartatodt, N. J. 
(201) 933-8844

DISPLAY

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

Chann Beauty Shoppe H A L AUTO CLEAN UP SHOP 
Open 6 dnys a week Your car wUI 
look tikę new Polishing and Simo- 
nizing. clean inside. We take pride 
in our work. Call <201) 741-9785

Starting Rate $3.08 plūs shift dif- 
ferentlal and week end premiums. 
High School graduate or eųuivalent 
preferably with Chemical eperating 
experience. Contact Mr. J. L. Pfel- 
fer 486-6000

AMERICAN CYANAMIO 
COMPANY

Foot of South Wood Ava. 
Linden. N J.

(P.O. Box 31. Linden. N J. 07036* 
An Equ«I Opportimfty Empteyer ■

PRIVATE GOURMET 
CATERING

We go to youę Home or Church 
Affairs — for aU occajdons. Call 
PIERRE your Chef —

MAPLE CREST KENNELS I

BOAJUMNO AND GROOMING 
ALL BRKEDS

By appotntment. Dtal 201 <62-8270 
Oakland Kils Road FreehoM NJ.



DARBIMINKAS

Mum 
NABnĖNOSj

— Maironio lietuviškos mo
kyklos mokslo metų pradžios 
visuotinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 20 d., 11:30 vaL, Ap
reiškimo parapijos salėje, 259 
N. 5th St, Brooklyn, N. Y. Tė
vų dalyvavimas būtinas. Po mo
kyklos visuotinio tėvų susirin
kimo, 1 vaL p.p., yra šaukia
mas skautų tėvų rėmėjų susi
rinkimas. Skautų tėvai yra 
prašomi šiame susirinkime da
lyvauti, tuo padedant naujai iš
rinktam komitetui nustatyti dar
bo gaires. Pirmoji skautų-čių 
sueiga taip pat įvyks po lietu
viškos mokyklos pamokų, 1 v. 
po pietų.

Lietuviai, kurie nori prisidė-

kviečiami šį penktadienį, rugsė
jo 19 d., 7 v.v. atsilankyti į 
Commodore viešbutį, į rinkimi
nį Proccochipo štabą pirmam 
aukšte. Ten .bus lietuvių susi
rinkimas.

Lilijos Šukytės, Metropolitan 
operos solistės, koncertas Town 
Hali, New York, N.Y., rugsėjo 
14 praėjo su dideliu pasiseki
mu. Solistė puikiai pasirodė, sa
vo parinktomis dainomis suža
vėdama gausią publiką, kuri bu
vo užėmusi beveik visas erdvios 
salės vietas. Lietuvių į koncer
tą buvo atvykę ne tik iš New 
Yorko ir New Jersey, bet ir iš 
tolimesnių vietovių, kaip, pav., 
iš Bostono su sūnum Vyteniu 
atvykęs muz. L Vasyliūnas, 
kurs pažadėjo Darbininkui pa
rašyti muzikinį šio koncerto į- 
vertinimą. Koncertą ruošė Lais
vės Žiburio radijas.

Elizabetho skyrius 
Lietuvių Laisvės svetaū 

Elizabeth, N. J., rugsė- 
Programą praves ir paį- 
Irena Veblaitienė. Minė-

Bpnualuvė _ __ 24915 j*®® kalbės V. Bražėnas. Meni-
Kgdakclja ________GL 57281' dalį atliks Irena Stankūnai-
Adminktradja____GL 22923 Jai akomponuos J. Stankū

nas. Po minėjimo vakarienė ir 
šokiau Auka 10 dol. Gros geras 
orkestras.

Pabaltiečiy 
demonstracijos 
prie
Jungtinių Tautų
Dr. K. Valiūnas, Vliko pir

mininkas, kalbės protesto de
monstracijoje prie Jungtiniu 
Tautų rugsėjo 20.

Jaunimo tokiai įvyks rugsė
jo 27 d. 7:30 vaL vak. Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje.

Gros geras orkestras. įėjimas 
1.50 doL

Jaunimo organizacijos su vė
liavom kviečiamos dalyvauti 
Kultūros židinio — Jaunimo 
centro žemės pašventinimo iš
kilmėse rugsėjo 21 d. Higbland 
Blvd., Brooklyn, N. Y.

LB Oueens apylinkės numaty-

nukeliamas į rugsėjo 27, tuo 
pačiu laiku ir toje pačioje vie
toje. Nukeliamas dėl svarbios 
demonstracijos prie Jungti
nių Tautų. Visi pakvietimai ga
lioja. Jei šeštadienį, rugsėjo 27, 
lytų, susirinkimas bus tą pa
čią valandą sekmadienį.

Lietuvoje, Veiviržėnuose, mi
rė kun. Jono Pakalniškio tėve
lis, sulaukęs 84 m. amžiaus. Pa
laidotas rugsėjo 15. Už jo vėlę 
sūnus kun. J. Pakalniškis aukos 
šv. mišias Maspetho parapijos 
bažnyčioje rugsėjo 22 d. 11 vaL

Rima ir Juozas Bružai, siun
tinių įstaigos savininkai, parė
mė Laisvės Žiburį 100 dol. au
ka. Radijo vadovybė širdingai 
dėkoja.

New Yorko žinių ir skelbi
mų dalis šiame numeryje spaus
dinama ketvirtame ir septinta
me puslapiuose. -

Batonui labai reikalinga pi
niginė parama rengiamų de
monstracijų prie Jungtinių Tau
tų proga. Aukas silpti: United 
Daltic Appeal, 2789 Schurz Av., 
Bronx, N. Y., 10465.

Sol. Aldona
Stempužiene 

dainuoja 
Židinio vakare

Kultūros Židinio iškilmėse į 
sceną įžengs dainininkė Aldo
na Stempužienė, iš Clevelando. 
Nei palydėti, nei pristatyti jos 
nereiktų, nes ji save pristatė 
gražia plokštele, visa eile kon
certų. Ir New Yorke yra dai
navusi bent kelis kartus.

Jos dainavimo kelias eina per 
Čiurlionio ansamblį, į kuri įsi
jungė Vokietijoje 1946, su Čiur
lioniu dainavo apie 300 koncer
tų. Atvykusi į JAV, nuo 1949 
atsidėjusi mokėsi dainavimo 
pas žinomus dainavimo moky
tojus, 1955 įstojo į Cafarelli o- 
peros studiją Clevelande, 1955 
moterų balsų grupėje laimėjo 
pirmąją vietą, konkursą skelbė 
Plain Dealer ir Clevelando dien
raštis. Laimėjo ir Chicagoje pir
mą vietą su aukso medaliu.

Tai davė progos dainininkei 
atsistoti ir išeiti į sceną su sa
vitu dainininkės veidu. Ji bent 
porą kartų keliavo į Pietų A- 
meriką, kur dainavo įvairiom 
progom lietuvių kolonijose: bu
vo nuvykusi Vokietijon, kur į- 
rašė plokštelę ir dainavo su

Solistė Aldona Stempužienė dainuoja Kultūros židinio koncerte—vakarie
nėje šį sekmadienj, rugsėjo 21 Matthias salėje Ridgewoode.

Stuttgarto simfoniniu orkestru, Kokias dainas ir arijas šį kar- 
dalyvavo visoje eilėje liptiiyiš- tą ji atveš ir padainuos iš savo 
kos operos pastatymų, daina
vo ir įvairiuose koncertuose, ku
rie buvo prieinami ir amerikie
čiam. Iš jų laimėjo simpatijas 
ir gerus įvertinimus.

Kultūros Židinio projekto fasadas, archrt. Adolfo TyKaus. Išplanuota salė. Lituanistinės mokyklos patalpos, organi
zacijoms kambariai, bibfiotoka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vienuo
lynas, muziejus.

AMŽINYBEI... TĖVŲ ŽEMEI

ŠVENTINAME LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO, 
JAUNIMO CENTRO, AUŠROS VARTŲ KOPLYČIOS * 

BEI VIENUOLYNO STATYBAI
ŽEMŲ 

1969 rugsėjo 21 dieną 
sekmadienį, 3:30 po piet,

361 Higbland Blvd., Brooklyn, N. Y. (Higbland Parke) 
(Automobiliais lengviausiai patiekiama INTERBOROUGH PKWY pirmas iivažiavimas po Cypress Hills Hvažia- 
vimo, nors nepažymėto, bet iemyn Ir j ktir, VERMONT PU, Higbland parką.)

Pašventinimo proga 6 vaL vakare

KONCERTAS - VA K ARIENE
RIDGEWOOD, 58-15 CATALPA AVĖ. (prie Myrtle Avė.)

Programoje: ALDONA STEMPUŽIENE

Koncerto-Vakarienės auka Statybos Fondui 10 dol.

Nuolankiai kviečiame Jus ir Jūsų artimuosius dalyvauti ir paremti savo dvasia ir auka šį di
dingą mūsų visų Kultūros Židinio statybos reikalą.

> Dėkingi Tėvai Pranciškonai

PABALTIJO ŠOKIŲ 
ŠVENTI

So. Bostono Lietuvių 
čių draugijos didžiojoje 
rugsėjo 28 d. 5 vaL ] 
bus Pabaltijo tautinių 
Šventė. Dalyvaus Waterbury, 
Worcesterio, Brocktono bei Bos
tono lietuvių tautinių šokių gru
pės ir latvių tautinių šokių gru
pė. Po gražios patrauklios pro
gramos bus šokiai, griežiant 
geram orkestrui. Veiks bufetas. 
Bus loterija, kurioje leidžiamas 
laimėjimam dail. V. Rato pa
veikslas “Bakūžė”. Gautas pel
nas skiriamas jaunimui, Vyks
tančiam į tarptautinį festivalį 
Knoxville, Tennessee, lietuvių 
tautai atstovauti. Kviečiami vi
si jauni, seni ir maži atsilanky
ti ir kartu padraugauti su lie
tuvišku jaunimu. Rengia Bosto
no lietuvių tautinių šokių sam
būris.

Kun. Mykolas Vembrė pir
mas padarė staigmeną, paskir
damas 10 dol. Bostono lietuvių 
tautinių šokių sambūriui, vyks
tančiam į tarptautinį festivalį 
Knoxville, Tennessee.

irgi kalbės protesto demonst
racijoje prie Jungtinių Tautų 
rugsėjo 20.

Demonstracija prie Jungtinių 
Tautų vyksta rugsėjo 20. Ren
gia Batonas ryšium su Ribben- 
tropo-Molotovo slapto susitari
mo 30 metų sukaktimi. Pra
džią 2 v., tęsis iki 5 v. popiet. 
Visi kviečiami kuo gausiausiai 
dalyvauti. Rengėjai — Bato
nas yra išsiuntę apie 200 laiš
kų, kviesdami įvairias organiza
cijas dalyvauti ir paremti jų žy
gį. Iki šiol atsiliepė dar mažas 
organizacijų skaičius. Prašomi

. atsiliepti ir kiti.
New Yorko Operetes choras, 

vad. muz. Mykolo Cibo, pasipuo
šęs tautiniais drabužiais, daly
vaus Batono rengiamoj demon
stracijoj prie Jungtinių Tautų 
ir atliks Lietuvos, Latvijos, Es
tijos bei JAV himnus.

N. Y. Lietuvių Tautininkų S- 
į gos l-sis skyrius paskyrė Bato

nui 150 egz. Algirdo Budreckio 
leidinio “Soviet Occupation and 
Annexation of Lithuania” pada- 

z linti užsienio spaudos atsto
vam demonstracijos metu ir 
JT misijom.

Protesto demonstracija bus 
prie Jungtinių Tautų, Hammar- 
skjold Plaza, prie Ist Avė ir 
47 Street. Pradžia 2 vaL

Informacijų reikalu skambin
ti: į Batuno įstaigą — (212) dovam ir pan. Kaina 
828-2237, Batam) vykdomajam Užsisakyti galima adresu:: AT 
pirmininkui Kęstučiui Miklui Stelingis, 85-16 88 Street, 
(516) 935-0896, N. Y. LB apy- Woodhaven, N. Y. 11421. Ga- 
gardos pirmininkui A. V akseliui Įima gauti ir Darbininko admi- 
(212) 846-3246.

“dainų skrynelės”, pamatysime 
atvykę i koncertą. Jos balsas 
dar kartą parodys, kaip jis ar
tistiškai ir skoningai skamba.

pilie- 
salėje 
popiet 
šokių

Pirmą kartą viešai spaudoje 
pristatoma sferinės geometri
jos studija. Supažindinama su 
sferiniais dėsniais, teorija, kar
tu palyginama su linijinės geo
metrijos dėsniais. Leidinys va
dinasi: Spheric and Linear 
Laws of Geometry. Autorius — 
A. Stelingis. Žinios naudingos 
visiem, ypač architektam, inži
nieriam, menininkam, geomet
rijos mokytojam, industrijų va- 

2 dol.

nistracijoje.

ESAM LAISVI — NETYLĖKIM!

DALYVAUKIM

PROTESTO 
DEMONSTRACIJOJ

PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ
(Hammarskjold Plaza, Ist Avenue ir 47th Street)

šeštadienį, rugsėjo 20 d. 
nuo 2 iki 5 vai. popiet

" REIKALAUKIM
Jungtinių Tautų, kad Stalino ir Hitlerio sąmokslas su Molotovo - 
Ribbentzopo palete būtą pasmerktas, kad rusai pasitrauktą iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, ir kad būtą sugrąžinta toms tautoms 
nepriklausomybe;

PROTESTUOKIM,
kad 3d šiol nei Jungtines Tautos, nei JAV, nei kitos laisvojo pa
saulio valstybes neko nepadarė dėl laisves ir nepriklausomybės at
statymo mūsą Tėvynei Lietuvai ir mūsą šiaurės kaimynams — 
Latvijai bei Estijai

Demonstracijos metu kalbas pasakys:

JAV Transporto pasekretorius — MR. WALTER L. MAZAN
Laisv. Kinijos atstovas prie JT — MIN. WANG MENG-HSIEN
VLIKo Pirmininkas — DR. J. K VALIŪNAS
Latvių vardu — MIN. ALFRED BERZINS
Estų vardu — DR. HEINE AINSE

Visos organizacijos kviečiamos su savo vėliavom ir plakatais. Pa- 
sipuoškit tautiniais drabužiais. Nesivėluokit — demonstracija pra
sidės 2 vaL punktualiai

BATUNAS


