
Vengriją sutrypė Sovietą tankai
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IMRE NAGY, bolševikų suimtas parlamento rūmuose, kalbasi su 
pulk. Pal Meleter, kuris paliktas karinių jėgų vadu Vengrijoje, 
bet už jo stovi rusai.

IR VOKIETIJOS KOMUNISTAI NORI
Rytų Vokietijos komunisti

nė spauda karštai smerkė Ven
grijos pastangas išsilaisvinti. 
Tačiau lapkričio 2 rytų Vokie
tijos min. pirm. Grothevvohl 
parlamente pareiškė, kad “Vo
kietijos okupacija pažeidžia 
kiekvieno gero vokiečio jaus
mus” ir rytų Vokietija jau 
pradėjusi derybas, kad rytų 
Vokietijos okupacija būtų baig
ta.
ADENAUERIS SUJAUDINTAS

Vokietijos kanc- Adenaueris 
giliausiai sujaudintas Amerikos 
neryžtingumu padėti sukilusiai 
Vengrijai. Nei Adenaueris nei 
kiti vyriausybės nariai nelau
kia, kad Amerika imtųsi kari-

MINDSZENTY Vengrijos kardi
nolas.

DARBININKO NAUJAS 
ADRESAS

Nuo lapkričio 1 dienos Dar
bininko ir Pranciškonų spaus
tuvės administracija persikėlė 
Į naujas patalpas prie Willou- 
ghby Avė. Visais Darbininko 
ir spaustuvės reikalais prašo
ma nuo šiol kreiptis adresu:

910 Willoughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y

Ryšium su persikėlimu į 
naujas patalpas yra pasikeitęs 
ir Darbininko administracijos 
bei spaustuvės telefonas. Jis 
dabar toks:

GLENMORE 2-6916
Priėmimo valandos: 8:00— 

11:30 ir 1:30—6:00; šeštadie
niais 8:00—11:30.

Darbininko redakcijos tele
fonas liko tas pats: GLenmore 
5-7281. 

nių priemonių, tačiau laukė iš 
Amerikos bent energingos po
litinės — diplomatinės pagal
bos. Tokia padėtis verčia ir 
pačia, Vokietiją labai susigalvo
ti dėl tolimesnės politikos.

BULGARIJOJE
Bulgarijoje tebėra ramu. Ta

čiau režimas ėmėsi priemonių, 
kad ir bulgarai nepasektų 
vengrais bei lenkais. Gatvėse 
sustiprinti ginkluoti sargybi
niai. Naktim tikrinami gatvė
se dokumentai.

POPIEŽIAUS ENCIKLIKA
Pijus XII lapkričio 2 išleido 

naują encikliką, vadinamą 
“Laetamur admodum”, kurioje 
pasidžiaugia, kad kardinolas 
Wyszynskis ir k a r d i n o 1 as 
Mindszenty yra laisvi ir grąžin
ti Į savo bažnytines pareigas- 
Toliau Įspėja pasaulio valdan
čiuosius nepradėti naujo karo, 
nes jis duos tik nelaimes.

KARDINOLAS MINDSZENTY 
užėmus bolševikų tankam Bu
dapeštą, prisiglaudė Amerikos 
ambasados rūmuose. Jis šaukė
si pagalbos sukilusiai vengrų 
tautai.

Adlai Stevensono
Adlai Stevensonas, paklaus

tas, kaip jis žiūri į Lietuvos 
klausimą, lietuvių demokratų 
tautiniam komitetui pirminin
kui A. J- Varnui atsiuntė pa
reiškimą:

Kaip jūs žinote. Jungtinės 
Valstybės, vadovaujamos de
mokratų, niekad nepripažino 
smurtu Įvykdytos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos aneksijos. 
Aš remiu šią politiką.

Mes visi laukiame dienos, 
kada bus atstatytos pavergtų 
tautų teisės, ir jos vėl galės 
užimti savo vietas laisvų tautų 
bendruomenėje.

Demokratų partija skatino, 
kad Jungtinės Valstybės reika
lautų per Jungtines Tautas iš 
Sovietų Sąjungos atitraukti 
jos kariuomenę iš Lietuvos ir 
kitų pavergtų kraštų, o taip 
pat leistų laisvus ir nevaržo
mus rinkimus pagal tarptauti
nius Įsipareigojimus.

Įvykiai Lenkijoje ir Vengri
joje rodo, kad šaunios rytų 
Europos tautos jau pajudėjo 
nepriklausomybės link Mes 
Amerikoje išpažįstame didžiuo
sius tautinio apsisprendimo 
principus, kaip tai paskelbė 
Woodrow Wilson.

... Mes remsime dieną ir 
naktį su išmintimi Ir jėga lais-

Praėjusi savaitė davė du 
naujus karus: Palestinoje ir 
Vengrijoje. Palestinoje Izraelis 
užpuolė Egiptą, ir kitą dieną 
jau Įsijungė Į karą prieš Egip
tą dar Anglija bei Prancūzija. 
Vengrijoje kovos prieš okupa
ciją ir komunistini režimą vir
to Sovietų Sąjungos agresija 
prieš Vengriją.

Vengrijos laisvės 
kovos

stelbė ir žymia dalim jų eigą 
nu’ėmė staiga kilęs karas su 
Egiptu. Savaitės pirmom die
nom sukilėlių laimėjimai pri
vertė Nagy vyriausybę vis la
biau nusisukti nuo Maskvos. 
Tačiau savaitės antroje pusė
je kalbos apie galimą Sovietų 
kariuomenės atitraukimą iš 
Vengrijos pasirodė apgaulė, ir 
savaitės pabaigoje išaiškėjo, 
kad Sovietai iš naujo vykdo 
Vengrijos okupaciją kuo žiau
riausiu būdu- Iš Vengrijos 
ėjo be paliovos pagalbos pra
šymai. Bet į juos niekas neat
siliepė ir 2 sekmadieni Sovietų 
kariuomenė palaužė laisvės 
kovotojų pastangas. Tai vyko 
tokia dramatine eile-

Pirmadienį min. pirm. Nagy 
paskelbė reikalavimą, kad ru
sų kariuomenė pasitrauktu.

Antradieni Sovietų min. Žu
kovas ir paskiau vyriausybė 
paskelbė, kad rusų kariuome
nė laikoma Vengrijoje pagal 
Varšuvos paktą, bet jis galis 
būti peržiūrėtas ir kariuomenė 
galinti pasitraukti. Tą dieną 
rusų tankai pradėjo trauktis

Šeštadienį, lapkričio 10 d-, 
12 v. Buvusių Politinių Kalinių 
Tarptautinė Federacija drauge 
su Pavergtomis Jungtinėmis 
Tautomis organizuoja viešą 
demonstraciją prie Sovietų at
stovybės Jungtinėse Tautose 
patalpų (Park Avė. ir 68 St. 

kampas.) Kviečiamos dalyvauti 
visos Sovietų pavergtos tautos 
ir tų kraštų kilmės amerikie
čiai. Taip pat ir lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauk

pažadai lietuviam
vės reikalą, kuris yra istorinė 
Amerikos misija.

DVIEJŲ INTERNACIONALŲ 
KONGRESAI

• Valstiečių internacionalo 
penktasis kongresas Įvvko Pa
ryžiuje spalių 28—30. Kongre
sas buvo skirtas svarstyti klau
simui “Valstietis ir komuniz
mas”. Lietuvių delegacijai va
dovavo A. Devenienė. Į dele
gaciją dar Įėjo pulk- J. Lans- 
koronskis, P. Dulevičius, J. 
Jaks-Tyris, inž. L. Prosmskis. 
J. Senkus. A Narakas, A. 
Germanavičius, V. Garbė ir J. 
Jakštas. Iš Amerikos buvo at
vykęs H. B’.azas, Vliko prezi
diumo narys

• Krikščionių demokratų in 
ternacionalo kongresas Įvyksta 
lapkričio 8—9 Paryžiuje. Iš 
Amerikos į jį yra nuvykęs dr. 
Vladas Viliamas ir prof. K. 
Pakštas

• Prof. E. Fraenkeliui vo
kiečiu mokslininkui suėjo 75 
metai Jis yra tyrinėjęs ir 1 e- 
tuvių kalbą. Yra leidžiamas jo 
sudarytas stambus lietuvių 
kalbos etimologinis žodynas.
• Lietuvos mokesčių ir rink

liavų du trečdaliai (75 procen
tai) eina Sovietų Sąjungai

iš Budapešto
Trečiadieni sukilėliai trium

favo sostinėje, degino komu
nistų knygas ir nukrypo aiš
kiai prieš komunistų režimą.

Ketvirtadienį Sovietų tankai 
apsupo Budapeštą, ir nauji 
Sovietų kariuomenės daliniai 
traukė Į Vengriją iš Rumuni
jos, Čekoslovakijos, rytų Vo
kietijos ir pačios Rusijos. Na
gy paskelbė prieš tai protestą; 
paskelbė Vengrijos pasitrauki
mą iš Varšuvos pakto; kreipė
si į Jungtines Tautas pagalbos, 
taip pat Į keturis didžiuosius, 
kad garantuotų Vengrijos ne
utralumą. Sovietų tankų tai 
nesustabdė.

Penktadienį ir šeštadienį 
Sovietų tankai vis labiau supo

JOHN FOSTER DUELES, JAV 
valstybės sekretorius, guli \Va. 
shingtono ligoninėje.

VALSTYBĖS SEKRETORIUI
John lorest Dulles padaryta 
vidurių operacija Walter Reed 
ligoninėje Washingtone. Prieš 
tai jis kalbėjo Jungtinių Tau
tų posėdžiuose ir buvo geros 
savijautos. Ligos priežastis — 
vėžys-

TAUTOS FONDO VALDYBA 
IR TARYBA

Tautos Fondo lakinoji val
dyba sudaryta Amerikoje iš 
pirm. prof. J. Kaminsko ir na
rių — prel. J. Balkūno ir dr 
M. Devenio. Tautos Fondo ta
ryba taip pat sudaroma Ame
rikoje, bet ji rūpinsis telk:i 
lėšas Lietuvos laisvinimo rei
kalam visuose kraštuose.

Kanadoje iš Tautos Fondo 
atstovybės pasitraukė pirmi
ninkė M- Arlauskaitė. Nauju 
pirmininku paskirtas L. Giri
nis - Norvaiša. Tautos Fondas 
Kanadoj 8 melų laikotarpyje 
surinko 33.671 dol. 

EGIPTO karininke* iydu nelaisvėje, s ui m ta* jūros kautynėse 
prie I lai f o u*S1n.

sukilėlių laikomas vietas ir 
stengėsi atkirsti juos nuo Aus
trijos pasienio. Iš Budapešto 
vyriausybės, sukilėlių išlais
vinto arkivyskupo Mindszenty 
ėjo i laisvąjį pasaulį pagalbos 
prašymai- Prez. Eisenhovveris 
paskyrė už 20 mil. maisto ir 
medikamentų Vengrijai. (Ven
grijoje yra 9 mil. gyventojų).

Sekmadienio rytą Nagv pra
nešė, kad sovietai jau bombar
duoja Budapeštą ir nori pakei
sti Vengrijos vyriausybę. Bet 
vyriausybė lieka savo vietoje, 
ir Vengrijos kariuomenės kovo
ja- Paskui jau buvo pranešta, 
kad Nagy sovietų nelaisvėje, 
o kardinolas Mindszenty ieš
kojo globos Amerikos atstovy
bėje. Sovietai Budapešte pa
skelbė naują komunistinę Mas
kvai ištikimą vyriausybę, vado
vaujamą buv. partijos sekreto
riaus Kadar.

Nuo šeštadienio vakaro iki 
ankstyvo sekmadienio ryto 
Jungtinėse Tautose buvo svar
stoma Sovietų agresija Vengri
joje. Buvo reikalaujama, kad 
Sovietų Sąjunga liautųsi kišu- 
sis i Vengrijos vidaus reika
lus.

PASMERKĖ SOVIETŲ 
BRUTALUMĄ

Sekmadienį, lapkr. 4, Veng
rijos klausimas buvo svarsto
mas Jungtinių Tautų visumos

SAVAITĖ KOVU
L

Izraelis užėmė Sinajaus pu
siasalį, užėmė Gazos sritį ir 
keliose vietose pasiekė Sueso 
kanalą. Į nelaisvę paėmė 30,- 
000 egiptiečių ir daug karo 
grobio-

Anglijos ir Prancūzijos avia
cija sunaikino Egipto per 100 
lėktuvų iš Egipto turėtų 150 
lėktuvų, sunaikino daugumą 
aerodromų; sunaikino karinius 
sandėlius bei eilę kareivinių. 
Egipto oro jėgos nebegali pasi
priešinti. Bet ligi sekmadienio 
Sueso kanalo srities anglai su 
prancūzais dar nebuvo užėmę.

Egiptas netekęs teritorijos 
dešinėje kanalo pusėje, nete 
kęs Kairo radijo stoties ir sa
vo aviacijos, kovas tebetęsia ir 
sausumos kariuomenę pasiuntė 
prieš anglus ir prancūzus šiau
rės bei šiaurės rytų kryptimi. 
Egiptas numušęs 17 anglų 
lėktuvų, atmušęs pirmus mėgi
nimus išsikelti Sueso kanalo 
srityje, nuskandinęs torpedom 
ir kitais būdais 6 anglų laivus: 
paėmęs likusius Sueso srityje 
anglų karo sandėlius.

VENGRIJOS sukilimui užslopinti Sovietai patraukė savo di.izijai 
i'. Čekoslovakijos (1), Rusijos (?) ir Rumunijos <3)„ IluJapeš. v 
<i) užėmė naktj su 1000 tanioj.

posėdyje. Henry Cabot Lodge 
aštria kalba prikišo Sovietam 
brutalumą ir kišimąsi į Veng
rijos vidaus reikalus. Buvo 
priimta rezoliucija, reika'au- 
janti, kad Sovietai nedelsiant 
išeitų iš Vengrijos. Už rezoliu
ciją pasisakė 50. prieš balsavo 
Sovietų blokas — 8 (Vengrijos 
atstovas nedalyvavo), susilaikė. 
15 Azijos ir arabų valstybių.

EISENHOWER1O LAIŠKAS 
BULGANINUI

Savo laiške Bulganinui (lap
kričio 4) prezidentas pabrėžė, 
kad pasaulis buvo sukrėstas 
Sovietų atakos Vengrijoje po 
to, kai buvo paskelbta, jog 
Sovietų kariuomenė iš Vengri 
jos pasitraukianti. Laiške rei
kalaujama: 1. atitraukti Sovie
tų kariuomenę iš Vengrijos: 2. 
leisti vengrų tautai pačiai savo 
reikalus tvarkyti.
Tūkstančiai pabėgo į Austriją

Austrijon spėjo pabėgti apie 
10,000 vengrų- Kitus nuo sie
nos atkirto Sovietų tanka 
JAV vyriausybė davė Įsakymą 
savo atstovybei Vienoje teikti 
vengrų pabėgėliam visokerio
pą paramą.

PRIEŠ EGIPTU
Sueso kanalas užblokuotas, 

nuskandinus jame kelis lai
vus- Naftos pristatymas iš Ira
ko (kasdien po vieną milijoną 
barelių) nutrauktas. Vamz
džiai tarp Irako ir Viduržemių 
jūros (eina per Syriją) keliose 
vietose perkirsti.

KARO ĮVYKIAI PALESTI
NOJE' PLĖTĖSI ŽAIBO 

GREITUMU
Pirmadienį Izraelis užpuolė’ 

Egiptą. Britų. laivynas išplau 
kė iš Maltos ir Kipro Sueso 
kanalo link. Eisenhosveris pas
merkė Izraelį ir pareikalavo 
Saugumo Tarybos posėdžio.

Antradienį Angli jos-Prancū- 
zijos ultimatumas Egiptui ir 
Izraeliui atitraukti ginkluotas 
jėgas per 10 mylių abipus ka
nalo- Izraelis ultimatumą pri
ėmė, Egiptas atmetė — ulti
matumas kalbėjo vienašališkai 
Izraelio naudai. Saugumo Ta
ryboje Anglija ir Prancūzija 
pareiškė veto (Anglija iš viso 
pirmąsyk!) prieš siūlymą nu 
traukti kovas.

Trečiadienį .Anglijos ir Pran
cūzijos lėktuvai subombardavo 
Egipto aerodromus ir juose 
lėktuvus. Eisenhoweris pa
smerkė Anglijos ir Prancūzijos 
karo veiksmus ir šaukėsi i 
Jungtines Tautas, kuriose nėra 
veto.

Ketvirtadieni Angliia ir 
Prancūzija pasiskelbė užimsiu 
Sueso sriti. kad ja galėtu per
duoti Jungtiniu Tautų globai. 
Izraelis nuolė Gazos sritį Ka
nalas užblokuotas.

Penktadieni Jungtinės Tau
tos pasmerkė Anglija, Pran
cūzija. Izrae’i ir reikalavo pa
sitraukti iki buvusios demar 
kari jos linijos. Serijos ir Irako 
kariuomene įėjo i Jordanijos 
žeme kovai su Izraeliu

šeštad ani Anglija ir Pran 
cūzija atmetė J. Tautų reika
lavimą ir toliau bombardavo 
aerodromus, kareivines, gink
lų sandėlius, kad paruoštų ke-

JANOS KADAR, Maskvos past l- 
t y tas pr°sovietinės vyriausyb:’ s 
Vengrijoje,.priekyje.

EESTER P. PEARSON, Kanados 
vidaus reikalų nūnisteris.

lią išsikelti i Sueso sritį. Ne
patenkintas Anglijos ir Pran
cūzijos delsimu išsikelti. Izra
elis kai kuriose vietose priar 
tėjo prie Sueso kanalo-

INVAZIJA Į EGIPTĄ 
anglų ir prancūzii karinės pa 
jėgos pradėjo iš sekmadienio i 
pirmadieni, lapkričio 5. Kipro 
salos radijas pranešė, kad ka
riuomenė išsikėlė Port Saide, 
Išmaltoje ir pietiniame Sueso 
kanalo krante. Invazijai pasi
remta amfibiniais tankais ir 
parašiutininkų daliniais- Egip
tiečių pasipriešinimas palauž
tas. Nasseris paprašė taikos.

TARPTAUTINĖ POLICIJA
kovai dėl Sueso tildyti pasiū
lyta sudaryti iš Jungtinių Tau
tų narių. Joje neturėtų daly
vauti Saugumo Tarybos nariai. 
Tokiai policijai savo karinius 
dalinius pasiūlė Kolumbija. 
Norvegija, Naujoji Zelandija ir 
Kanada- Tarptautinės policijos 
vadu numatomas gen. Burns.

LONDONE demonstracijas 
prieš Edeno vyriausybę suruošė 
darbiečių partija. Sekmadienį, 
lapkričio 4. po masinio mitingo 
Trafalgaro aikštėje, minia ap
supo namus, kur Edenas tarė
si su Prancūzijos ministeriu 
pirmininku Pineau. Policija 
suėmė 20 asmenų. 4 sužeisti 
Demonstrantai veržėsi ir į bri
tų užsienio ministeriją. Mitin
gai prieš vyriausybę praėjo vi
same krašte. Daug anglų laik
raščių aštriai puola Edeno po
litika.
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New Yorko Lietuvių Tary
bos pirmininkui A. Ošlapui ne
reagavus į New Yorko Lietu
vių Tautinių Draugijų Centro 
du (1955 gruodžio 2 d. ir š.m. 
gegužės 4 d.) principinės reik
šmės raštus, šiuo turiu garbės 
patiekti vieną iš tų tekstų ir 
prašyti paskelbti Jūsų laikraš
ty, kad ir platesnė visuomenė 
sužinotų ir savo išvadas pada
rytų apie pastangas N. Y. Lie
tuvių Tarybą nukreipti i slidų 
appeasemento komunizmui kė-

ZINAI 
PENINSULA

POLITINIAI ĮVYKIAI VAIZDI OSE. 
Iš viršaus j aparia: 1. Vengrai pike
tuoja Sovietu Rusijos atstovybe Vie
noje. 2. Vengry sukilėliai prie Aus
trijos sienos. S, Vengrai drasko ko. 
monistine Vengry vėliava nutrauk
ta nuo stiebo New Yorke, Jungtinių 
Tautų aikštėje. 4, Amerikiečiai krau. 
stosi iš Kairo. 5. Žydų (viršuje du 
vaizdai) ir egiptiečių (apačioje) ka
rinės pajėgos fronte.

Vilniaus statyba
Vilniuje gyvenamiesiem na

mam statyti 1956 buvo skir
ta sąmatoje 62 milijonai rb 
Bet lig šiol pastatyta ir per
duota gyventi tik 16 namų. 
Vilniaus statybom vadovaująs 
Kapustin spaudoje aiškinosi, 
kad statybom trūkę medžia-

Didžiai Gerbiamas Pone 
-Darbininko" Redaktoriau!

ADLA1 STEVEN.’UtN Pltfsburgbr 
knlhėjn apie Inrptauthię padėt).

Didžią pagarbą reiškiu New 
Yorko Lietuvių Tautinių Drau
gijų Centro vardu

Vaclovas Alksninis.
1956. X. 30. I

atėjimu į Lietuvą. Tada Armė
nas buvo parvykęs nuo 1935 iš 
Amerikos į Lietuvą Jis buvo 
Amerikos pilietis, o žmona 
Lietuvos piLetė.Jam buvo į- 
sakyta išvykti iš Lietuvos per 
6 valandas. Jis su .dukteria iš
vyko, o motiną, belaukdama 
sūnaus, liko; Lietuvoje. 1948 
abudu buvo išvežti į Sibirą.

Pereitą savaitę D. Armohai- 
tė gavo iš Sovietų atstovybės 
laišką, kuriame rašo:

"Atsakydami dėl jūsų laiš
ko N. S- Chruščiovui, mes esa
me įgalioti pranešti, kad jūsų 
motina ir brolis yra ne kalėji
me. Jūsų motina, B. Armonas,

NEW YORKO LIETUVIŲ 
TARYBOS PIRMININKUI 

New Yorko Lietuvių Tautinių 
Draugijų Centro pareiškimas

K. Y. Lietuvių Tarybos 
pirmininkui

S. m. lapkričio 7 d. įvyku
siame New Yorko Lietuvių 
Tarybos plenumo metiniame 
susirinkime buvo įprasta tvar
ka (po keturis asmenis iš kiek
vienos keturių srovių) nomi
nuota New Yorko Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdyba, So
cialdemokratų srovės kandida
to K. Michelsono nominacijai 
nepritarė dvi į Tarybą Įeinan
čios srovės: Katalikų Federa
cijos vardu dr. V. Viliamas 
pasiūlė socialdemokratų srovei 
K. Michelsono kandidatūrą

koncentracijos lagerio jo žmo
na. Sovietų žurnalistai sumišo 
ir konferenciją nutraukė, išva
dindami jp pareiškimus apie 
žmonos likimą melu.

Dabar tas pats laikraštis mi
ni naujus įvykius. Sako, kad 
Annono duktė Dona, 21 metų, 
studentė ėmėsi iniciatyvos gel
bėti motiną ir brolį iš Sibiro- 
Ji parašė laišką tiesiog Chruš
čiovui š.m. balandžio 1.

“Prašau išgelbėkite juos 
(motiną ir brolį) iš vargo ir 
kančių ir leiskite jiem atvykti

į£y|^pi^k tup pačiu metu gavo 
J^įąai laišką ir iš Sibiro nuo 
motinos. Rašytas birželio 9- 
Jame rašoma: .

tiek daug, ką aš norė
čiau jom parašyti. Norėčiau iš
reikšti savo laimę, kurią jau
čia kalinys, gavęs laisvę, ir 
taip pat pasakyti tai, kad lais
vė yra brangiausias dalykas 
už viską pasaulyje. Bet aš ži
nau, kad tu gal nesuprasi ma
no didžiosios laimės, nes tu, 
Jonai, nesi buvęs kalinys.

“Dabar aš esu laisva ir man 
nereikia kur r.prs eiti. Aš ne
žinau, ar man bus leista vyk

ti į Lietuvą, kol aš dar nega
vau savo dokumentų- Čia Sibi
re niekas manęs nelaukia, nie
ko iš namiškių čia neturiu. 
Tačiau aš jaučiuosi daug pato
giau, nes aš vykstu aplankyti 
Joniuko ‘ ir, tikiuosi, gausiu 
leidimą jį pamatyti, o jeigu tai 
pasiseks, tai bus didžiausia 
laimė jam ir man".

New Yorko ALT, savo statu
to neturėdama, ligi šiol tvar
kėsi analogiškai pagal Ameri
kos Lietuvių Tarybos statutą 
ir tradicijas. Amerikos Lietu
vių Tarybos š. m. lapkričio 18 
ir 19 d.d. vykusio suvažiavimo 
metu trys Vykdomojo Komi
teto nariai (Simutis, Grigaitis 
ir Vaidyla). kalbėdami apie 
srovių bendradarbiavimą Ta
ryboje. labai griežtai akcenta
vo principą, kuriuo tas ben- 

(Nukelta į 8 psl.)

persvarstyti, o tautinės srovės 
vardu A. Sodaitis pasisakė 
prieš K. Michelsono kandida
tūrą, pareikšdamas, kad tai 
galioja ligi tautinės srovės 
kompetentingos institucijos 
atitinkamo sprendimo.

M. Michelsono kandidatūra 
į New Yorko Amerikos Lietu
vių Tarybą yra nepriimtina 
dėl ja praeities veiklos, kuri 
reiškėsi prieš. Amer- Lietu
vių Tarybos traicinę antikomu
nistinės veiklos linkmę. Disku
sijų eigoje (tame pat Tarybos 
susirinkime) buvo konstatuota 
K. Michelsapą pirmininkavus 
prokomunistiniame lietuvių 
demokratų kongrese, bendra
darbiavus “Laisvės” dienrašty
je, priklausius Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui, ėjus į 
ALT piketuojamus “Laisvės” 
parengimus^irt.t. Siu faktų ir 
pats K.Mkrhelsonas savo pa
sisakymuose nepaneigia, t.k 
nori juos nuvertinti kaipo ne
reikšmingus:

Be to, mums nėra žinoma, 
kad per visą ALT 15-kos metų 
veiklą K. Michelsonas bet ka
da ir bet kur būtų pasireiškęs 
kaipo ALT siekiamų idealų rė
mėjas. Atvirkščiai, mes jį pa
žįstame tik kaip tų idealų sie
kimo neigėją. Todėl mus ir 
stebina, kodėl jis veržiasi į 
šią daugelį metų jo paties 
neigtą instituciją.

Mes, iš esmės neneigdami 
socialdemokratų teisės nomi
nuoti į ALTą jų pačių parink
tus savosios srovės kandida
tus, tačiau negalime nemato
momis nuleisti šio ypatingo at
vejo, kur turima reikalo kol 
kas su “penktosios srovės” 
žmogumi, tai yra tos srovės, 
kuri neigia ALT tikslus, ALT 
veikloje niekad nedalyvavo ir 
dalyvauti neketina. Mes svei
kiname socialdemokratus, lai
mėjusius perbėgėlį iš priešin
gos stovyklos, jeigu jie juo pa
sitiki, tačiau negalime pritarti 
jo nominavimui į ALT, kur 
tenka dirbti su kitomis srovė
mis. kurių pasitikėjimo jis dar 
neįsigijo.
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anksto. 4, Žydų kareivių knnpa Sinajaus dykumoje.

Kauno menas
Tiesa skundžiasi, kad Kau

no valgyklos esančios pasibai
sėtinai dekoruojamos, nes dar
bai atiduodami visokiem Ka- 
satkinam/Tėliuchinam ir pan.

Lietuvių kalba
Veikalą “Lietuviškieji vie

tovardžiai galūne iški” parašė 
ir išleido Krokuvos profeso
rius J. Safąrevicz.

Prezidento namai
Buv. prezidentūroj Kaune 

eina remontas Pastatas būsiąs 
perduotas Kauno miesto moky
tojam. Juose bus koncertų sa
lė. kinoteatras, skaitykla. Kau
no Laisvės alėjoj remontuoja
ma — tam reikalui skirta pus
antro mil. rb. Ąžuolyne stato
mas baseinas. Įrengti Marvelės 
ir Lampėdžių plentai. Kaunas 
rengiamas, kad galėtų rodyti 
ekskursijom iš užsienio-
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graudžiu pagalbos 
“Gelbėkite, geibėki-

5

Buvo ruduo. Lapai krito. Ir 
oras diena iš dienos buvo vis 
šaltesnis ir šaltesnis. Ir tokią

Vengrę laisvės pastangos 
buvo didelės, ir aukos didelės. 
Sukilimą sukėlė noras nusi

Jos pasmerkė ir Sovietus dėl 
kad tą neutralumą garantuotų, jų brutalumo Vengrijoje. Bet 
Tai atėmė Sovietam pagrindą tie pasmerkimai užpuolikus 

------- jaudina tik tiek, kiek katiną
pono pamokslas,
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jos Uniją. Pagal ją Izraeliui 
buvo priskirta papildomos te
ritorijos iš arabą gyvenamų 
sričn& iš torių apie 900,000 
arabų buvo iškelti už demar
kacijos linijos. Taigi paliaubų 
sutartis buvo palankesnė Izra-

Angyįos interesai vidur!-' 
niuos* rytuose yra tusfc &do- 
U, kad jie pereitą vasarą įspė“' 
jo Londone Bnlganir^ ir ttru^ 
ščfovą, jog greičiau 'pasirinks

laikyti yra tik du keliai: arba 
išgauti iš arabų kraštų, ypa
čiai B Egipto atsisakymą “iš
trinti Izraelį iš žemėlapio",; 
arba leisti Izraeliui įsigyti 
ginklų, kad-būtų atstatyta ka
ro jėgų pusiausvyra.

oącA^ r atkers Ankstesnis karas tarp Izrae-
SSSe " '' lio ir Egįrto ^huyo baigtas 
riM ate** 1W paliaubų sutartimi tarp 

'** btųęfio ir Egipto, Libammo, 
i Sirijos bei/.JbMK. Ameri- 

r.. -;.-. pasi-
priemonių arba

Jo rezultatas — susidarė du 
blokai artimuose rytuose. An
glijos vadovaujamas Bagdado

Angly galybės atrama vidų- paktas, kuriame dalyvauja 
riniuoea rytuose buvo Jordani- Turkija, Persija, Irakas, Pakis
toje stovėjęs arabę lajiamu tanas. Q iš kitos pusės Egipto 

kol jam vadovavo per 25 vadovaujamas Syrijos Li^ano- 
metus anglų .gen- Glubb. Tai no, SaudiArabijos blokas, j 
buvo stipriausias karinis rife- kurį paskutiniu metu art^a ir 
netas viduriniuose rytuose. Ti- Jordanija, bitairine;»trabnną 
kėjosi anglai, kad ir politinė Pirmąjį bloką remia, nors ja- 
atrama jiem bus Jordanijos mė nedalyvauja Amerika, ant- 
jaunas karalius Huseeinas. Jis 
Angtijoje mokėsi; jis vedė 7 
metais už save vyresnę Egip
to princesę gražuolę Dinah, 
kuri taip pat mokėsi Anglijoje 
ir savo papročiais buvo visiš
ka europietė. Bet karalius Hus- 
seinas daugiau buvo paveiktas 
antiangEškos propagandos. Ir 
pirmas ja griežtas pasisakymas 
prieš anglus buvo gen. Glubb 
išlegijono atleidimas. Karinė 
ir politinė atrama anglam čia 
buvo pakirsta-
_ Anglę pastangos suorgani- 

AjoH politinį ti- karinį bloką, 
vadinamą Bagdado paktą, su
silaukė pasipriešinimo.

Zmonęm bemiegant atėjo neprietelis
Tie žodžiai yra 2 Evangeli- nės sienos miegojo.

jos.-Bet kadangi Evangelija . ★
yra gyvenimas, tai jie yra ir Laisvas pasaulis kruvinom 
iš gyvenimo. Jie yra iš pasku- vengrų dienom savo rolę atle
tinių kruvinų įvykių Vengrijo- ko blogai. Jisai padrąsino ne 
je. Paskutinės žiritos iš Buda- tiek sukilusią vengrų tautą, 
pešto paskelbė, kad Sovietų kiek jos užpuolikę- Pirmiausia

Pirmutinė ir svarbiausia 
konflikto priežastis yra naftos 
koncesija ir naftos tiekimas- 
Antra, iš naftos pelno kylan
tis ūkinis arabų kraštų gyveni
mas, bet su juo neinanti socia
linė pažanga. Trečia, kylantis 
nacionalinis jausmas arabuose, 
kuris reikalauja pelno šalti
nius paimti į savo rankas ir 
išvyti svetimus naftos koncesi- 
ninkus, anglus ir amerikie
čius. Ketvirta, noras atgauti 
žemes, kurios buvo iš arabų 
atimtos steigiant Izraelį — iš 
čia tokia arabų neapykanta 
Izraeliui ir tiem, kurie jį pa
laiko. Reikėjo tik tuos skirtin
gus interesus kurstyti ir vesti 
prie konfliktų- Tai meistriškai 
atliko sovietai, labiausiai pa
remdami Egipto Nasserį, kuris 
turf ambicijų vadovauti visam 

arabų pasauliui kovoje už išsi
laisvinimą iš anglų dominavi-

Hammarskjoldas jau gegu
žės 3 pranešė, kad jis gavo iš 
abiejų pusių besąlyginį paža
dą sustabdyti ginklų veikimą, 
išskyrus tik apsigynimo nuo 
užpuoliko atsitikimus. Pasta
rąją sąlygą rezervavosi ir Izra
elis ir Egiptas ir kiti arabų 
kraštai.

Tuožygiakaro konfliktai 
buvo atidėti kuriam laikui, bet 
nepašalintos pagrindinės kon
fliktui priežastys.

Tai pažymėjo ir pats Ham- 
jnarskjoldas savo pranešime.

ko blogai. Jisai padrąsino ne 
tiek sukilusią vengrų tautą, 
kiek jos užpuolikę- Pirmiausią 
Sovietus padrąsino Amerika, 
pareikšdama, kad ji ginkluotos 
pagalbos neduos, net jeigu 
Maskva ir siųstų savo kariuo
menę. Buvo balsų, kad Ameri-

Kai nepavyto nusodinti Nas< 
serio perversmo keliu, anglai 
rado natūralų sąjungininką 
raelyje- Natūralus čia Anglijai, 
sąjungininkas' ir Prancūzija.

Kitas kelias yra Amerikos.
Su Izraeliu ją sieja’ senti

mentas. Juk Amerika daugiau
sia prisidėjo, kad Izraelio val
stybė būtų sukurta. Tariau 
ūkinio intereso Izraelyje netu-%- 
ri. Su arabais sieja politiniai ir 
ūkiniai interesai. Saudi Arabi- | 
joje Amerika laiko karines 
bazes- Saudi Arabijoje ir kitur 
turi naftos koncesijas ameriki- s 
nės bendrovės/ Jos konkuruoja 
su anglų bendrovėm. Amerika 
yra linkus iš naftos uždirbti 
pati, bet duoti daug uždarbio 
ir vietos gyventojam. Dėl to 
ji eina į plačias nuolaidas ir 
nori laimėti arabų palankumą.

Amerika čia ir išsiskiria nuo 
Anglijos bei Prancūzijos.

Ji stengiasi surasti kompro
misus tarp arabų ir Izraelio, 
labiau paremdama arabus.

Kompromisus apsunkina ir 
padėtį aštrina dar ir arabų— 
musulmonų tikėjimo pranašų 
nurodymai:

"išplėštas daiktas turi būti 
grąžintas teisėtam savininkui"- 
"Tas, kuris miršta, beginda
mas savo nuosavybę yra kan
kinys", "Išvaryk juos iš ten, iš 
kur jie jus išvarė ir pulk juos 
tuo pačiu būdu, kaip jie jus 
užpuolė".

Šitokia padėtis vis labiau 
kreipė ietį ir prieš anglus ir 
prieš Izraelį. Izraelis jos ne
laukė, apskaitydamas, kad da
bar yra geriausias momentas. 
Juo pasinaudojo ir anglai.

Pagaliau mūsų laukiamasis 
žmogus atkeliavo. O jis buvo 
tikrai laukiamas. Negalėjau 
net tų sugaištų dienų. Juk jų 
ateis dar tiek daug- Turėsiu 
laiko. Jis gavo Algirdo vardą- Algučiu. Jis jaunas ir stipres-
Tik to vardo tenorėjau. Ar gi nis dainininkas už mane. Tik _ .... ___ ___  _____

altoriaus drauge- O rodos, me- negalima. Reikėjo pamiršti, iš visų vardų man galėjo būti dainuojant jam lopšinę, įsmei- skubėti Tariau priešintis neno-
Aš. dirbau įtemptai kaip ir tai yra ilgas laiko tarpas. Ro- kad pernai šiuo metu važinė- mielesnis už šį? Ne, risi kiti gdavo tas savo didžiules akis į rėjau.

pirmiau. Kartais reikdavo iš- dos daug dienų Juose sudėta, jau kažkur, ir būrys žmonių paliko labai, labai negražūs, mane ir nesųjudėdavo, kol

~ ^4
• Ar atominius bandymus ? 

sustabdytiTJTąų).siūlo Steven- 
sonas. Jam priešingas Ėisenho- 
weris. Esą 85% apklaustųjų 
pritaria tuo reikalu Eisenbo- 
weriui, tik 15% Stevensonui-
• Thomas Devey, buvęs resr 

publikonų kandidatas į prezi- 
dentus, pasisakęs draugam,
kad jeigu Eisenhoweris laimės . i 
ir jeigu Dulles nesutiks būti Sg 
valstybės sekretorium, tai šios 
vietos jis norėtų-

baigdavau- Net neužsimerkda- ; M 
vo, tarsi iš tiesų klausyta. 
Tuomet supratau, kad jis bu- 
vo mano geriausias klausyto- 
jas.

Pavasariui įpusėjus mano 
dienos pamažu grįžo į nuolati- 
nes vežias. Vėl pradėjau dai-. ..-..y 
nuoti. Algutį prftiūrėti atdda- 
vo mama, ir aš galėdavau ra- 
miausiai išeiti, žinodama, kad ^|||H 
jam niekas neatsitiks. O mama itS 
labai mylėjo savo vieninteli . 
anūkėlį. Ji saugojo jį gal net 
geriau už mane- Ar gi tad ,^j 
man reikėjo rūpintis? Ar rei- 
kėjo abejoti? Mama net apsi- ' 
džiaugdavo, galėdama jį pati- 
likti, o drauge ir į 
mano pasitikėjimą. Kodėl tad 
man nepasinaudoti laisvomis 
valandomis? Pagaliau, jos ga- Į 
Įėjo visuomet būti laisvos, ka- 
da tik mamos paprašydavai. 
Ar galėjau mesti, to taip tvir- 
tai siekiau, dabar, pariu ge- 
riaušių laiku? Ne, to negalė- 
jau pasakyti. Gal daug ko ga- 
Įėjau atsižadėti, tik ne šio. įg|

Ir taip slinko dienos. 1% da- 
bar Algirdas neateidavo manęs 
pasitikti uždangai nusileidus, gjj 
nes skubėdavo pas mūsų ma- 
žūtį. Jis negalėdavo jų dviejų 
palikti nors ir kažin kaip įti- 
kinėdavau, kad nėra reikalo O

lė patį vidurnaktį, žmonėm 
bemiegant- Mieste tada jokių 
šūvių nesigirdėjo. Neprietelis 
atėjo ramybėje, kad žmonėm 
atimtų bet tokią ramybę. Ar . ka savo pagrąsinimą Sovietam 
vengrai 
miegojo? 
didžiu ir 
šauksmu: 
te, gelbėkite. Kiekviena pavė
luota valanda gali būti pasku-' 
tinė”. Ji buvo paskutinė, nes 
laisvasis pasaulis saldžiai mie
gojo, kai neprietelis atėjo. Jis 
pramiegojo savo pareigą pa 
dėti nekaltiem ir neiaimm- 
giem žmonėm- Dėl savo miego 
jis vis labiau artėja į savo bai
sią valandą. Dar neužgniauž
tas, laisvas balsas iš Vengrijos 
paskutinę valandą šaukė:

- “Skubėkite mums padėti, nes 
tai ateis ir jums”!

pademonstruotų bent pajudė- 
da strateginėse bazėse. JAV 
vyriausybė tą mintį atmetė. 
Bulgąninas susilaukė Eisenho- 
werio laiško tik tada, kai So
vietų tankai užėmė Budapeštą 
ir sukilėlių centrus.

Sovietus padrąsino ir Angli
ja su Prancūzija, užpuldamos 
tuo pačiu metu Egiptą- Jei 
vieni puola, kodėl nepulti ki
tiem. Savi interesai ir čia ir 
ten; savi marškiniai labiau 
šildo. Jie šildo pavergtųjų kan
čia ir krauju, kuris nutekėjo 
mėlynuoju Dunojum, kadangi 
kitiem labiau rūpi, kad laisvai 
tekėtų nafta pro Suesą ir apie 
Suesą.

Padrąsino Sovietus ir Jung
tinės Tautos, rodydamos, kad 
jos turi tik žodžių sandėlius, 

kratyti rusais okupantais ir ko- Dėl tų. žodžių visą naktį ne-
munistiniu režimu- Nagy pa- miegojo, bet tiktai dėl žodžių-
skelbė Vengrijos pasitraukimą Jos tarė pasmerkimo žodį, kai
iš Varšuvos pakto, paskelbė Nasseris užėmė Suesą. Jos pa-
Vengrijos neutralumą ir krei- smerkė Angliją ir Prancūziją,
pėsi i Jungtines Tautas bei kai tas šoko Suesą atsiimti.

aiškintis, kad jie laiko savo 
kariuomenę Vengrijoje teisė
tai, pagal susitarimą- Visuoti
nis tautos sukilimas tą primes
tą susitarimą paneigė ir suda
rė laisvam pasauliui progą įsi
kišti. Pačių vengrų buvo pa
daryta visa, kas tik buvo gali
ma padaryti tai okupuotai de
vynių milijonų tautai atgauti 
laisvę. Bet pasaulis už geleži- 

vieną dieną mūsų keliai pra
dėjo tekėti drauge. Keista, 
daugumas nuotakų nori pui
kios vestuvių dienos, kai žydi 
gėlės ir juokiasi pavasaris, o 
aš pasirinkau vieną vėjuotą 
rudens dieną •.. šalnai pakan- 
dant paskutinius žiedus ir vė
jui krečhnt lapus, mes nuėjo
me prie altoriaus.

Atsimenu, kažkas mums sto
vintiems prie altoriaus, giedo
jo. Kažkas iškilmingai giedojo 
Veni Creator, tačiau man rodė
si keista, kad nebuvau aš ir 
visą laiką turėjau tylėti ir sto
vėti čia prie altoriaus. Vis ne
galėjau suprasti, kodėl nuotai
ka savo vestuvių dieną negali 
giedoti? Juk ji geriausiai iš 
visų giedotų. Tik ji viena galė
tų savo giesmėje išlieti, ką 
jaučia stovėdama čia prie al
toriaus, Tačiau tai negalima.

Maskva kitaip elgiasi- Ji el
giasi, kaip neprietelis, kuris 
ateina naktį su vėzdais ir ka
lavijais. Ji ateina brutaliai, 
efektyviai, kada kiti miega, 
nes Sovietai pasitinkami tik 
žodžiais. Jie nepadeda paverg
tiem išsivaduoti.

niekas nedaro? 0 negalima iš
siskirti iš minios. Jeigu mė
ginsi bent trupučiuką pakreip
ti žingsnį, būsi išskirta iš mi
nios- Išskirtas ir išjuoktas. To
dėl tylime ir laukiame. Nežiū
rint ką tą akimirką galvotum, 
negalima pasakyti. Reikia ty
lėti. Reikia laukti.

Dienos vėl greitai slinko, ir 
neįstengiau jų skaičiuoti. Ro
dos taip maža kas pasikeitė: 
tik gyvenau kitam bute. Algir
das mane palydėdavo einant 
dainuoti ir ateidavo pasitikti 
uždangai nusileidus. Ir vėl 
mes keliaudavome drauge na
mo- Tik dabar atlydėjus mane, 
jis čia ir palikdavo. Daugiau 
nereikdavo niekur eiti. Dabar 
mes peržengdavome slenkstį 
abu į savo namus.

Algirdas, buvo toks, kaip ir 
prieš vestuves. Man rodės, kad 
ir aš nei kiek nepasikeičiau. 
Gal būt žmonės taip greitai ne
sikeičia.

arabę nebuvo pažeistos tol, 
Icot Sovjatę Sąjunga nebuvo 
pradėjusi siųsti Egiptui čeko- 
slovakų ginklų.

Nuo pastarojo momento 
ypačiai Gazos juostoje, prie 
demarkacijos linijos prasidėjo 
vietiniai incidentai, užpuldinė
jimai. Egiptas suorganizavo iš 
arabų pabėgėlių vadinamas fe- 
dajų grupes, mirties grupes, 
kurios įsiverždavo į Izraelio 
žemes ir terorizavo vietos gy
ventojus.

Kai užpuolimai dažnėjo, Iz
raelio vyriausybėje ir parla
mente kildavo balsų už pre- 
ventyvinį karą su Egiptu, kol 
dar Egiptas nespėjo galutinai 
apsiginkluoti ir kol dar Egipto 
karo jėgos nesuspėjo iaoai 
žymiai persverti IzraeLo kari
nių jėgų. Narėdamas išlyginti 
karinį balansą su Egiptu, Izra
elis prašė Ameriką parduoti 
jam ginklų. Amerika nesutiko.

Ginkluotiem susikirtimam 
likviduoti Saugumo Taryba š. 
m. balandžio 4 pavedė gen. 
sekretoriui Hammarskjoldui 
vykti į Palestiną ir ten pasi- 
rūpinįi, kad paliaubos būtų 
vykdomos.

Ta proga Baltieji Rūmai ba- 
landžio”? pareiškė, kad galimo 
konflikto atveju

"JA Valstybės laikysis įsipa
reigojimų konstitucijos riboja 
priešintis visokiai agresijai, 
kur ji pasireikš, ir palaikyti 
bei remti tą tautą, kari taps 
agresoriaus auka".

Šitoks Amerikos pareiški
mas sutvirt.no Hammarskjoldo 
misijos svorį, tačiau jis nepa
tenkino Izraelio. Min. pirm. D. 
Ben-Gurio baladžio 23 parla
mente aštriai kritikavo Baltų
jų Rūmų pareiškimą ir Ame
rikos politiką Izraelio atžvil
giu. Jis aiškino, kad taikai iš

važiuoti į kitus miestus dainuo
ti, tačiau Algirdas savo pasiža
dėjimo laikėsi. Jis niekuomet 
ir nieko nepasakydavo- Tarsi 
būtų negalima pakeisti. Ma
čiau tik retkarčiais, kad jam 
iš tiesų ne labai miela būdavo 
šie mano išvažiavimai, tačiau 
nieko nesakydavo ir net ne
duodavo suprasti, kad norėtų 
kitaip. Ar aš galėjau ką pakei
sti? Juk negalėjau dabar su
stoti. Savo noru Sustoti. O Al
girdas nieko nesakė. Tuomet 
jis pamanytų, kad aš pavar
gau ir daugiau nenoriu ke
liauti tuo savo pasirinktu ke
liu. Pagaliau aš negalėjau su
stoti. Juk anomis dienomis 
tiek daug risto atsisakiau, ko
dėl tad dabar turėčiau niekais 
paleisti anas dienas? Dabar, 
po tiek laiko? Ne, ne -.. Ne
žiūrint, kas būtų, aš tariu eiti 
toliau. Tik nesustoti, nes 
ną kartą sustojus, vėliau 
sunkiau pajudėti.

Dienos bėgo viesulais, 
nepastebėjau, kai praėjo
žiema ir vasara, ir vėl atkelia
vo ruduo. Vėl lapai krito, kaip 
pernai. Kaip visais metais. Tik 
nejaučiau uždėtų metų ant sa
vo pečių. Nieko nejutau, nors 
buvo risi metai praėję nuo tos 
dienos, kai mes nuėjome nuo

IZRAELIO invazijos klausimas Saugumo Taryboj e. Apačioje — žydu delegatai: Abba Eban ir MOr- 
dach Kidron.

todėl turėčiau pajusti sunku
mą. Nejutau.

Būdami vieni, namuose at- 
šventėm savo vienerių metų 
sukaktį. Nenorėjom nieko dau
giau. Nenorėjom su trukšmu 
paminėti šią mažutę sukaktį. 
Tačiau mums ji buvo labai 
didelė. Mums ji buvo viena iš 
didžiausių dienų, nes nuo ta
da pradėjome keliauti drauge-
Tada mes pažadėjom, niekuo

met, niekuomet vienas kito ne
palikti. Ar džiaugsmuose ar 
liūdesyje. Vis keliauti drauge. 
Ir tą vakarą sėdėdami vieni 
namuose, pamažu vartėme ves
tuvinį albumą ir drauge juokė
mės. Iš tiesų, tie rimti veidai 
buvę šią pačią dieną prieš me
tus, dabar pasirodė labai juo
kingi. Tarsi būtume ėję į ka
pus. Abiejų veiduose matėsi 
rūpestis. Tačiau, nors veidas svečias bus jau čia? Pasirody
tą ir rodė, mes buvome labai tų tarsi nebūtų laukiamas, 
laimingi- Tarsi nenorimas ir tik laikinai

Vasarą, ir dabar rudenį ai, «* _%Įr
buvau kiek sustojusi su savo ne£atejau ii pasitikti, 
nuolatiniais darbais. Pas mus 
turėjo atkeliauti naujas šei
mos narys. Mes laukėme jo. 
Norėjome gražiai pasitikti. 
Man rodydavos taip keista 
niekur neinant, tačiau turėjau 
sutikti su mintimi, kad dabar

manęs klausė dainuojant. Da
bar, buvau tik paprasta Algir
do žmonelė. Jaučiaus pasime
tusi- Man rodės, ir Algirdas tai 
pastebėjo. Tik nenorėjo man 
pasakyti. Tikriausiai žinoda- 

Nei vienas netiko šiam mažu
čiui mūsų vaikučiui.

Algutis buvo gražus, 
nakis. Nežinau, ar kam 
jis buvo toks gražus,
mums su Algirdu. Mums jis 

mas, kad ir pas mane tokios buvo gražiausias iš viso pašau
nantys labai dažnai atsilanko, 
tarsi neprašytos viešnios. Ir 
taip nei vienas nei kitas šio 
galvojimo neišreiškėme žo
džiais. Nusidavėm esą neby
liai ar akli, ir praėjome tarsi 
užrištomis akinus.

Tačiau aš nenustojau vil
ties. Juk bus vėl daug dienų? 
Tuomet turėsiu laiko. O dabar, 
dažnai būdama viena namuose, 
mokiausi dainuoti lopšinę- Ar 
galėjau daugiau ką dainuoti? 
Pagaliau kas būtų, jeigu jos 
nemokėčiau arba pradėčiau 
mokintis tik tuomet, kai mūsų

lio vaikų- Stiprus kaip tikras 
vyras. Su kiekviena diena da
rėsi vis dar tvirtesnis. O tos 
dienos taip greitai dėjosi ant 
jo matačių petelių, kad rodės, 
negalima jų visų net nei su
skaičiuoti.

Kartais mėgindavom ginčy
tis su Algirdu, kurio panašu
mą turėjo šis mažasis, tariau 
kiekvienas prieidavome skir
tingos išvados. Tuomet nu
sprendėme: jis turėjo truputį 
panašumo iš abiejų. Ir šis at
sakymas buvo teisingiausias. 
Jis turėjo Algirdo dideles akis, 
tačiau lūpas mano- Ir taip vis 
išėjo, kad reikėjo dalintis 
abiems panašumą. Tik mūsų 
mažąjam tas visai nerūpėjo. 
Jis mums dainuodavo savo 
dainas, kurias ne t labai mėg
davome, o ypač nakties metu. 
Algirdas juokdavos, kad jam 
bus visai ne kas, turint na
muose net du dainininkus.

sutvirt.no


Vokietijos liet studentai kreipėsi į Lietuvos studentus

JAUNIMO GYVENIMOKRONIKA

rei-

Bonnoje; Daina

• Romas KosporavKiv*. iš 
Clcvclando, išvyksta Į šv Ka
zimiero kolegiją Romoje, kur 
studijuos teologijos mokslus.

Esam katalikai lietuviai. Per 
mažai vieni kitus pažįstame. 
Kas beko, turime ir specifinių

kiekviena proga prime- 
pasaulio sąžinei komu- 
mums padarytą netei- 
ištnamtuosius į Sibiro 
stovyklas, masini bei

vieni iš kitų susipaž nimtu su 
broliška organizacija.. Vienas 
ateitininkas pasakojo, kad yra 
buvę vasaros stovyklų, kurio
se svečiavosi latvis katalikas 
studentas. Argi mums lietuvis 
vytis, nors ir nekalbąs lietu- 
v'šVai nebūtu brangesnis sve
čias? 0 ir lietuviškai pramokt 
proga atsirastų, nes kaip kas 
pastebėjo, kad draugaujantis 
su vyčiais, kalbiniai bagažai 
abiem didėja. Reikėtų paremti 
vieni kitus ir parengimams. 
Kitas siūlė net abiejų organi
zacijų laikraščius prenumeruo-

Vokietijoje užsieniečių stu
dentų yra 6-882, daugiau nei 
praeitais metais (buvo 5.943). 
Daugiausia užsieniečiai stu
dijuoja mediciną, techninius 
mokslus, ypač statybas ir ki
tus praktinius dalykus, šis 
skaičius susideda iš 92 tauty
bių. Iki šiol daugiausia studi
javo amerikiečių, dabar jų

vairių vietotą, gąl ir JSsfiavį* 
rūmų jau®ioliąi, mergino6 
nuoširdžiai svarstė katalikiško
jo lietuvių jaimimn klausimus 
Nora trumpai suglaustai buvo 
apibudintos atskiros organiza
cijos, jų tikslai- ir priemonės, 
tačiau daugelis apie kites suži
nojo daugiau nei per visą savo

nes žinias apie 
Centro Valdyba 
anketą visiems 
ateitininkams-

tyvos stabdyti.
Skiriame daug visokių pre

mijų, stipendijų.
Paskirkime porą stipendiję 

studentams, kurie studijuotu 
žurnalistiką.

Gal tuo klausimu turėtų su
sirūpinti Lietuvių žurnalistų 
Sąjunga, gal Lietuvių Bend
ruomenė, o gal kurie 
sluogsniai. Tačiau pradžios

šti savo rmnfts žodžiu ir raštu. 
Todėl, 
name 
trizmo 
sybę, 
vergę 
planingą musę tautos naikini
mą ir kartu reikalaujame su
stabdyti sovietų vykdomą ge-

skaičius nukrito į 3 vietą; pir
moje vietoje yra persai (843 
studentai), toliau norvegai. 
Sunkiausiai laikosi studentai 
iš okupuotų kraštų. Jie sunkiai 
kovoja už savo padėtį, siekda
mi aukštojo mokslo Dėl sun
kių gyvenimo sąlygų, kas šeš
tas studentas užsienietis serga 
džiova. Sergančių skaičius nuo
lat didėja. Iš okupuotų kraštų 
studentai turi savo organizaci
ją, kuri rūpinasi studentams 
praktiškai padėti. Vokiečių vi
suomenė raginama ateiti į pa
galbą, nes užsieniečių studen
tų padėtis esanti kur kas sun
kesnė, nei vokiečių studentų.

kini nesklandumus, 
mint po nepasisekimų.

Kalbėjo dar tėvas J- Borevi- 
čius, S. J., jaunimo sekreto
riato ALRK, Federacijoje va
dovas. - /

Jis pasidžiaugė kai kuriais 
pavykusiais bandymais rengti 
jaunimo bendrą šv. Kazimiero 
minėjimą, siūlė rengti jaunimo 
dieną-

Kadangi Ameriką sudaro ne 
atskiros šeimos, bet atskiros 
tautos, todėl ir Amerikai tiek 
būsim naudingi, kiek būsim 
tvirta kaip tauta!

Viena iš puikiausių jaunimo 
posėdžio vąlandų buvo 

diskusiniai rateliai.
Sis metodas prigijo pas atei

tininkus nuo anų metų ideolo
ginių kursų Kennebunkporte. 
Kai sudaromos mažos grupelės 
apie apvalų stalą ir kai duoda
ma proga kiekvienam svarsto
mu klausimu kalbėti, proble
mos ir sprendimai tampa nebe 
vieno asmens, o viso kolekty
vo.

Sėdėjau prie stalo, kur buvo 
7 vyčiai ir 3 ateitininkai- Kal
bėjomės lietuviškai. (Prie kai 
kurių stalų diskusijos vyko an
gliškai). Teko gėrėtis, kaip į-

Keiunt beatdravtmo klausi
mą, pagrįstai buvo pageidauja
ma, kad organizacijos sutvirtė
tų savo viduje.

. Didelis mūsų jungėjas yra 
Kristus švenčiausiame Sakra
mente. Bendros komunijos ga
lėtų imti pato pirmasis mūsų 
bendravimo žingsnis- Dabar, 
kai męs mažais būreliais eina
me prie komunijos, nepajun- 
tame, kad yrat daug dar bro
lių ir seserų tokių pat, kaip 
mes. Tiei vyčiai, tiek atėiti- 

bent karta me-

Kai kas sakys, kad tai ne
reikalinga. Žurnalistiką baigęs, 
nueis j angliškus laikraščius. 
Tuo abejotume. žmogus jaus
tų moralinę pareigą atiduoti 
duoklę ir savai lietuviškai 
spaudai. Jis atneš modernio
sios spaudos laimėjimus, pato
bulins mūsų laikraščius. (Aiš
ku, toks žurnalistikos studen
tas turėtų pastudijuoti ir li
tuanistiką).

Bijomės, kad mūsų siūly
mas, skirti porą stipendijų 
žurnalistikai studijuoti, gali 
nerasti atgarsio vyresniųjų 
tarpe- Pažiūrėkime realiai į 
gyvenimą. Plyšys tarp vyres
niosios ir jaunosios kartos nė
ra toks didelis, — nedidinki
me patys. Ieškokime bendros 
kalbos, dalinkimės patirtimi.

Pagaliau reikia paraginti ir 
mūsų jaunimą daugiau domė
tis lietuviška spauda.

Mes, jaunieji, patys daryki
me, kad musę spauda būtę ge
resnė, Įvairesnė, tobulesnė. 
Ateikime j spaudos darbą- Jis 
kartais Įdo
mus. • V.K.

Vadų kursai, skirti nedide
liam kandidatų skaičiui, numa
tomi suruošti Velykų atostogų 
metu.

Kad sklandžiau ir geriau ei
tų lavinimasis ir ugdymasis 
atskirose draugovėse, Centro 
Valdyba paruoš magnetofono 
juosteles, j kurias įkalbės žy
mesnieji lietuviai. Juostelės 
bos greitu laiku pasiųstos 
draugovėm.

nocidą bei duoti pavergtoms 
tautoms teisę laisvai ir nepri
klausomai gyventi.

Mieli Kolegos, nors ir sunki 
jūsę padėtis, tačiau vistiek 
drįstame kreiptis į jus, prašy
dami išsilaikyti šioje nelygioje 
kovoje, likti tauriais ir susipra
tusiais lietuviais. Lietuvos 
ateitis gludi ne musę, gyve
nančiu vakarę pasaulyje, ar 
kity rankose, bet jūsę, liku- 
sięię Tėvynėje ir besiekiančię 
aukštojo mokslo- Jei jūs liksi
te tvirti lietuviškoje dvasioje, 
tai musę visę su ilgesiu laukia
mas laisvės rytas tikrai išauš. 
Jūs, mieli Kolegos, esate tau
tos gyvybinis branduolys, esa
te Lietuvos atgimimas. Tik iš

Norėdama surinkti * tiksles- 
draugoves, 

išsiuntinėjo 
studentams

• New York© L. Stud. Są
jungos skyrius spalio 28 turė
jo susirinkimą. Išrinkta nauja 
valdyba: R. Krivickas, Ir- Ba- 
naitytė, <Pr. Bilėnas, A. Noą- 
kąitė, D. Stasiūkynaitė. Į revi
zijos komisiją: S- Bobelis, A. 
Grigaitis, Al. Petrikas. Susi
rinkime priimta reoliucija dėl 
Vengrijos įvykių ir pasiųsta 
Amerikos prezidentui Eisen- 
howeriui ir Laisvosios Vengri
jos Komiteto pirmininkui.

• | Kanados LB krašte ta
rybą iš Toronto akademikų 
tarpo yra išstatyti net penki 
kandidatai.

• Sydnėjaus universitota 
Australijoje studijuoja 17 lie
tuvių studentų; daugiausia 
studijuoja mediciną, inžineri-

★ Liet. Stud. Sąjungos De
troito skyrius išsirinko naują 
valdybą: B- Rackaitė — pirm., 
M. Lekniūtė — sekr., S. Simo- 
liūnas — vicepirm., J. Sverec- 
kis — ižd. ir D- Bulgarauskai- 
tė — narė. Revizijos komisi
joj: N. Udrys — pirm., P. Za- 
ranka — sekr. J- Polikaitis —

Pasisakyta dėl vaikę organi
zavimo.

Atrodo, kad jaunimas, net 
ir lietuviškai nešnekąs, supra
to, kad negalime dar kurti 
vienos katalikų vaikų organi
zacijos. Lietuviškai kalbančių 
šeimų vaikai turėtų stoti į 
ateitininkus ar skautus, gi lie
tuviškai nemoką į jaunuosius 
vyčius. (Keista buvo vėliau iš
girsti. rezoliuciją, siūlančių 
kurti naują organizaciją; aiški
nantis, kad j anas organizaci
jas tėvai neleidžia dėl to, kad

anose nesą pakankamai pabrė
žtas religinis momentas Jau* 
nimo diskusijose kai kurių bu
vo nusiskųsta. kad kai kur 
dvasios vadai per daug pasy
vūs esą, ir dėl to religinės pro
gramos arba nėra, arba ji ne
gyva. k

Vokietijoje studijuoją lietu
viai studentai septintame savo 
visuotiname suvažiavime pri
ėmė Lietuvos studentams svei
kinimą, kurį pasiuntė per ra 
diją į kraštą-

Mieli Kolegos kenčiančioje 
Tėvynėje,

Septintasis Visuotinis Vokie
tijos Lietuvię Studentę Sąjun
gos Suvažiavimas sveikina jus 
likusius vergijos prispaustoje 
Tėvynėje. Jūsę padangė tamsi 
ir niūri. Jūs esate įpriversti 
nešti sunkią gyvenimo naštą. 
Mes, nors esame toli nuo Tė
vynės, tačiau galime naudotis

Jaunimas visuomet buvo 
naujų minčių nešėjas, naujų 
kelių tiesėjas. Ir lietuviška 
spauda įgavo konkretesnes 
formas tik jaunimo dėka. Juk 
Basanavičius, Kudirka, Jakš
tas nebuvo seni, kai pradėjo 
leisti laikraščius. Jie spaudą 
atnešė visai tautai.

Dabar mūsų laikraščius pri
rašo ir redaguoja senieji. Juos 
dažnai ir teskaito vyresnieji. 
Yra daug priežasčių, kode 
jaunimas nesireiškia spaudoje. 
Gal viena didžiausių priežas
čių — tai mūsų spaudos atsi
likimas- Pavartykime laikraš
čių puslapius, ką ten rasime: 
polemikas, pasenusias žinias, 
milijonus skelbimų, sieksni
nius straipsnius- Laikraščio 
technika — apipavidalinimas 
dažnai nesiekia pusėtino lygio

kodėl taip yra?
Mums atrodo, kad spaudoje 

trūksta naujo, jauno kraujo. 
Senieji nešė darbų naštą il
gus metus. Jiems reikia padė
jėjų, pavaduotojų. Kai jie pa
sitrauks iš spaustuvių, redak
cijų, kas užims jų vietą. Ar 
turime daug akademikų, kurie 
studijuotų žurnalistiką. Jiems 
suskaičiuoti net vienos rankos 
pirštų būtų per daug.

Čia ir yra viena sritis, kuria 
tiek vyresnieji tiek jaunesnie
ji turėtų susirūpinti- Daug 
kalbame, bet maža darome. 
Reikėtų daugiau skatinimo 
akademikams. Jie turi akty
viau įsijungti mūsų darban. 
Vyresnieji neturėtų jų inicia-

Septintasis Visuotinis 
Vokietijos Lietuvię Studentę 

Sąjungos Suvažiavimas

narys.
• Regina Plokštytė, Adelai

dės lietuvaitė, skautų ir atei
tininkų veikėja, iš Australijos 
išvyko studijuoti baleto i Lon
doną.

• Patricija šatkutė iš Cice
ro, III., gavo 4 metų stipendiją 
St. Mary’s of the Woods, In
diana, kolegijoje ir išvyko stu
dijuoti.

• Natalija šatūr.aitė gavo 
stipendiją de Paul universite
te Chicagoje Studijuoja mate
matiką.

• Detroito sporto klubas 
Kovas suorganizavo iškylą į 
ALRK Federacijos jaunimo 
stovyklą. Jaukioj nuotaikoj 
prie laužo kepa dešrelės, bul
vės, dainuoja ir juokauja. At
rodo, jei bus sniego žiemą, 
stovyklos kalneliai bus idealūs 
slydinėjimui. Jaunimas vis 
daugiau pamėgsta šią vietovę

• Lietuviai stm.er.tai Vokie
tijoje savo septintame visuoti
name suvažiavime priėmė re
zoliuciją. kurioje kviečia vi
suomeninius ir politinius veik
snius baigti tarpusavio ginčus, 
atskirų veiksnių darbą koordi
nuoti ir bendromis jėgomis 
siekti tėvynės išvadavimo.

• Laisvoji Europos kolegija 
šiais metais paskyrė dešimt 
stipendijų lietuviams studen 
tams. Jas gavo: Algimantas 
Narakas. studijuoja mediciną 
lianoje. Šveicarijoje; Algir-

jūsę eilię išais nauji Mairo
niai, Basanavičiai ir Kudirkos, 
kurie laikui atėjus, kurs naują 
ir Nepriklausomą Lietuvą. 
Joks despotizmas nepajėgęs iki 
šiol pavergti žmogaus dvasios 
ir jos laisvės troškimo, neat
sieks to ir raudonasis prispau
dėjas.

Mieli Kolegos, mes linkime 
Jums nesuklupti po sunkia 
vergijos našta, būti tvirtais sa
vo Įsitikinimuose, siekti savo 
užsibrėžtę tikslę ir tikėti lais
vos Lietuvos ateitimi. Mes esa
me su jumis, o Dievas tepade
da jums.

sosirinko. Dauguma L. vyčiai, nes valdybos, vietovių valdy- 
daug ateitininkų, keliolika bos ir atskiri ‘žmonės. Dau- 
sfrmitų- giau bendrų susibūrimų, šven-

PreL Pr. Juras malda prade- fių, programų. Bandyt išsiaiš- 
da posėdį. kint nesklandumus, nenusl-

L. vyčię dvasios vadas kun.x 
A. KontantaSr šio posėdžio or- 
ganizatortes* pristato kalbėto
jus.- Mariją KRmkaitytę ir dr- 
Vyt. P. Vygantą. . _

Pirmoji kalba apie parapiji
nes jaunimo organizacijas. Ak
centuoja principingumą. Die

vui ir Tėvynei šūkį skelbda 
ma, jaunimas turėtų tuo šū

kiu ir gyventi- Jis turi žinoti, 
koks yra katalikiško gyvenimo 
kelias. Organizacija jam turi 
būti ne vien linksmalaikio tei
kėja, bet ir atsakymas į įvai
rius gyveninio klausimus.

Kalbėtoja jauna, jau čia gi
musi vytė, sodąlietė.

Prabyla dr. Vyt. P- Vygan
tas. Jis gvildena du klausimus 
— jaunųjų organizavimą ir 
bendradarbiavimą.

Jei mes esame lietuviai ka
talikai ir mūsų jaunimas turi 
būti auklėjamas lietuviškoje— 
katalikiškoje dvasioje. Per pa
rapijas turim pradėti organi
zuoti jaunimą gana anksti- Se
selės, kapelionai turi duoti 
pradinį akstiną. Nebūtina jiem 
vadovauti. Daugiau globoti, 
prižiūrėti. Leisti pačiam jauni
mui, net vaikams, būti būre
lių vadovais. Patarimais jiems 
padėti. Kviesti retkarčiais im
ponuojančių asmenybių į su
sirinkimus Ugdyti jaunime 
kilnią širdį, tvirtą protą ir 
stiprią valią. Rodyti gyvenimą 
ir mokyti, kaip gyventi. Kovoj 
su blogiu parodyti jauniesiem 
ir gėrio.

: Bendradarbiauti mes turime
ir galima.

Studentų Ateitininkų Są
junga šiems metams pasirinko 
studijinę temą: visuomeninės 
pareigos, išplaukiančios iš ka
talikiškos ateitininkiškos ideo
logijos. Sąjungos naujoji val
dyba prašo glaudesnio organi- 

bendradarbiavimo ir 
uolesnio dalyvavimo visuome
niniame darbe.

Ateities darbuose Sąjunga 
yra numačiusi: — Liet. Stu
dentų Sąjungos suvažiavimo 
išvakarėse toj pat vietoj su
ruošti Centro Valdybos pasita
rimą su draugovių bei korpo
racijų valdybų nariais- Pasita
rime Imis panagrinėta metinė 
studijų tema, planuojama žie
mos stovykla ir Lt

Kalėdų atostogų metu Cen
tro Valdyba planuoja surengti 
vieną žiemos stovyklą, kuri 
sutrauktų sąjungos narius ir 
atstotų tradicines studijų die
nas, rengtas New Yorke ir Chi
cagoje.

Fe^traclja turi savo valdyboje 
narį, jaunimo reikalams ir kad 
šiame kongrese buvo duota 
proga abieję kontinentęlietn- 
vię jaunimui suartėti. .
. Pageidaujama buvo, kad ir 
Federacijos skyriuose būtų po 
žmogų jaunimo reikalams ir 
kad tas žmogus pradėtų mūsų 
jaunimo organizacijas suvesti 
bendrai veiklai. <

Jaunimo posėdis užsitęsė 
draug su diskusijomis 2 va
landas- Pabaigoje vysk. • V. 
Brizgys pasidžiaugė jaunimo 
bendraviimv>tač?au nesiskun
dė, kad naujai atvykę veda 
daugiau svetimtautes nei čia 

gimusias lietuvaites. Ragino 
bendrai veikti kovoj dėl Lie
tuvos išlaisvinimo. Taip gi* ra
gino domėtis politiniais klausi
mais^ vienok neiti per anksti 
į partijas ir anoms pasakyti: 
“atitraukit rankas nuo jauni
mo”. Nežinau; kaip tai supra
to vyčiai, ateitininkams (ir tai 
ne visiems) buvo aišku, kas 
tai per partijos. Nejučiom pa
galvojau, jei vyresnieji suge
bėtų susėsti prie stalo taip, 
kaip mes buvome susėdę ir 
diskutuotų reikalus be senų 
sąskaitų ir kartėlio Širdyje, ne
reiktų šnekėti apie vienybę, 
sugyvenimą ir skilimus.

Kaip auksinį kviečio grūdą 
įsidiegėm katalikiškojo lietu
vių jaunimo bendradarbiavimo 
mintį širdyje- Ar greit regėsim 
auksines derliaus varpas? Ti
kėkime jaunyste! P. Natas

universitete jau gauna savo 
formas. Paskaitos įeina Į nor
malią tvarką- Greitu laiku at
vyks paskaitų skaityti dr. A. 
Salys, šiuo metu yra 15 stu
dentų.

• L Stud. Sąjungos litera
tūros konkursas susilaukė šio
kio tokio atgarsio studentų 
tarpe Jo daviniai bus paskelb
ti L. Stud. Sąjungos suvažiavi
me.

• Toronto Liet. Stud. Są
jungos skyriaus valdybon iš
rinkta: B. Petrulytė, A Kuo- 
laitė, K. Manglicas, R. Vašto 
kas ir V. Mickevičius. Į revizi
jos komisiją: E- Petrušaitis, 
A Gvazdaitis ir J. Matuliony-

das Šukys, studijuoja.~katbas 
Anglijoje; Pranas Jurkus, stu
dijuoja teisę Bonnoje; Vytau
tas Kempka —ekonomiją Bon
noje; Kasperas Diksaitis — 
ekonomiją
Augustaitytė—filologiją Muen- 
chene. Dar gavo Černius ir 
Brinkis Vokietijoje, bet pasta
rasis atsisakė nuo stipendijos, 
nes išvyksta į JAV. Richardas 
Bačkis gavo stipendiją specia
lizuotis ekonomijoje ir komer
cinėje teisėje, Margarita Mac
kevičiūtė Romoje —baigti me
no istorijos studijoms.

• Lituanistika Fordhamo
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Įsidėjo maisto, primusą- Ke
lionėje virs ir keps, susėdę po 
saules nudegintu medžiu. Poil
siaus kur gražiuose slėniuose, 
nakvos pakelės “moteliukuo- 
se”. Bga kelionė į gražų egzo
tišką kraštą. Nors laiko daug 
nebus, bet vistiek prašėme to
mis poilsio valandomis neuž
miršti ir prisiminti mūsų laik
raštį.

Štai redakciją pasiekė pir
masis laiškas.

Lietu- 
tai jo

Sovietai vykdo lietuvių diskri
minaciją Lietuvos mokyklose

LIETUVIAI su respublikonu kandidatu j senatu. Iš k. j d.: Darbininko red. T, B. Mikalauskas, adv. St. Bre- 
des, Xew Vorko valstybės vyr. prokuroras ir kandidatas j senatu Jacob K. Ja vi t s, Pranė Lapienė ir žurna. 
Irstąs VI. Barčiauskas. Jacob K. Javits išreiškė padėka lietuviam, kurie jį remia ir juo pasitiki.

Pagaliau radau ir lietuvišką 
pavardę —

E. Navickaitė parašė muzi
kos vadovėli, o J. Žiugžda lie
tuviu kalbos gramatiką ir če- 
kienė su Eidukaičįu lietuviš
kus skaitinius. Tai ir viskas

NEIVARKO Balto skyriaus rinkliavos komisija pas miesto majoru: iš 
kairės į dešinę: komisijos pirm. ktin. J. Totoraitis, Izabelė Dilienė. 
Pranas Vaškas, majoras Leo C'arlin. Balto skyriaus pirm. inž. Vladas 
Dilys, Veronika Mėlynienė. Balto rinkliava Newarke prasidėjo spalių 
29, baigiasi lapkričio 10.

Kaip ir Baltuose kalnuose 
New Hemshire valstybėje čia 
medžiai keičia savo spalvas- 
Saulės nušviesti Blue Bridge 
kalnai atrodo lyg dailininko 
įvairiomis spalvomis nudažyti.

Toliau kelias vingiuoja lyg 
užburtu sodu: tarpekliai, slė
niai, kalnų viršūnės.

Kai šis kelias bus galutinai 
baigtas, tai bus vienas iš gra
žiausių kalnų kelių, turės 470 
mylias ir vadinsis Blue Bridge 
Parkway. Jis sujungs Shenan- 
doah parką su Great Smoky 
Mountains National parku, 
North Carolina ir Tennesee 
valstybėse.

Nors ir labai skubėjome, bet 
negalėjome nesidžiaugti gam
tos grožiu.

Prieš akis dar ilga kelionė.-.

Sapovalenko, Epštein, Gold- 
farb, Smorgonskij. Irgi nėra.

Gamtos mokslam vadovėlius 
parašė Tetiurev, šalajev, Ry- 
kov, Kabanov, Melnikov, šiba- 
nov, Korsunskaja. Vis neras
damas nė vieno lietuvio auto
riaus, su desperacija imu dar 
geografiją: Zaslavskis, Gerasi- 
mova, Ivanovas, Dobrovas, če- 
franovas, Mamajevas ... Isto
rija: Kovalev, Kosminskij, 
Pankratova, Jefimov, Galkin, 
Zubkoy, Rotovič, Chostov •.. 
Gerai dar, kad iie pro-chvos-

galima sustoti automobiliams 
E čią toli toli matosi, ffią dai
lininkas jauneišlaikė nesisu
kęs Dievo vardo, — taip jam 
gražu pasirodė. Į vakarus žvel
gdamas, matei Shenandoah 
slėnį, kur mažyčiai kaimai, 
bažnytėlės. Tarp jų, iyg siūlai, 
vingiuoja keliukai. Iš slėnio 
lytmeč-o. miglose kilo Mašsa- 
nuten ir Allegheny kalnai, gi 
rytuose išdidus ir įvairiausio
mis medžių spalvomis pasipuo
šęs — Hawksbill — aukščiau
sias parko kalnas (4.049 pė-

kos 516005 tTnritiiff*rdfJtfns įteik
ti >0400 pezų (800 doL)

užstatą.' Neaišku, kam tas 
užstatas: negi kas norės Lkū 
šiame neturtingame Meksikos 
srasie. ■ ■ ""

Galų gale visi dokumentai 
jau buvo tvarkoje. Spalio 15 
išvykome iš Nėw YorKo, iš jo 
kankinančio ir dusinančio tra- 
iiKO. i\ew uersey senu pasuko
me į pietus. Pirmąją Keuones 
naktį praleidome netoli Ba.ti- 
morės motelyje. Sekančią Ke
lionės dieną, trumpai sustoję 
Washingtone,

Įvažiavome Į gražiuosius Vir
gin, jos kainus-

Čia Shenandoah National 
parkas, kur aukščiausi Virgini
jos kalnai — Blue Bridge. Par
kas tęsiasi apie 75 mylias ir 
apima 193,473 akerius. Admi
nistruoja federalinė valdžia.

Nuo Front Royal, Virg., mie
sto iki Rockfish Gap per visą 
Shenandoah parką vingiuoja 
apie 105 mylios nuostabiai 
gražaus kelio — The Skyline 
Drive.

Tai aukščiausias kelias ry-

Kai praėjusiais metais kartu 
su dailininku Adomu Galdiku 
grožėjomės nustabiomis Maine 
jūros pakrantėmis, kur uolos, 
įlankos, tūkstančiai salelių, 
žvejų kaimelių, kai džiaugėmės 
Maine kalnais, slėniais, eže
rais, netikėtai kilo mintis ap
lankyti Meksiką, tą karštąjį, 
saulės nudegintą kraštą.

Kad butų mažesnės kelionės 
išlaidos, bandėm prikalbinti 
dr K. Gečį. Tačiau susidarė 
tokios aplinkybės, kad jis ne
galėjo vykti. Taip Meksikon 
išsiruošėm dviese su A. Galdi-

K. Šukienė, kuopos pirmi
ninkė. komisijos padedama 
rūpinasi kuo geriausiai priim
ti svečius, kurių žada būti iš 
visos apylinkės. Bilietai jau 
parduodami. Prašoma Įsigyti 
iš anksto, nes gali nelikti vie
tų. Bilieto kaina $2.00.

M. Čižauskienė, Moterų S- 
gos 53 kuopos choro vedėja, 
buvo pagerbta pobūviu, kurį 
surengė narės jos gimtadienio 
proga. Buvo Įteikta dovanų.

A- Krotulier.ei, N, Y. ir N.J. 
Moterų S-gos apskrities ižd.. 
cfibras surengė išleistuves, jai 
išvažiuojant visai žiemai į Flo
ridą. Vaišės Įvyko M. Pribušic- 
nės bute.

pavardes- štai 
dovėlius parašė 
marev, Syrnev, 
kin, Abrikosov, 
viškos pavardės 
dinas, lietuviai 
tikai.

Ieškau tarp fizikos vadovė
lių. Va, juos parašė Periškin, 
Faliejev, Krauklis, Znameskij, 
Moškov, Piotrovskij, Rimne- 
vič, Svaičenko, Voroncov, Vel- 
jaminov. Lietuvių vėl nėra.

Ieškau tarp chemijos vado
vėlių Tikrai jų turi būti... 
Kiriuškin, Chodakov, Cvetkov,

greičiau atsidurti 
Portfelyjė . sudėta 

popieriai, pieštukai. Jau č.a

Gaunama: DARBININKAS. 680 Busim irk 
Rrooklvn 21, N.

0 Lietuvos istorijos vadovė
lis? Nėra tokio. J. Žiugžda bu
vo vienintelis, kuris “sugebė
jo” parašyti Lietuvos istorijos 
vadovėli. Bet jis taip pasisten
gė, kad lietuvių tautos laimė
jimu laikė ir spaudos uždrau
dimą, o su rusais tai lietuviai 
nuo priešistorinių laikų ge
riausiai sugyveno, ir buvo Lie
tuvai laimė, kai Rusija prisi
jungė Lietuvą. Matyt, ir ko
munistam jau buvo, persūdyta.

Mamajevai, Jefimovai ar 
Ivanovai dar neparašė 
vos istorijos vadovėlio, 
ir nėra.

Atrodo, lyg lietuviai 
tojai, profesoriai virto 
čiais- 0 jų tiek buvo 
jie vadovėlių prirašė “buržua
zinėje Lietuvoje”. Sovietinėje 
Lietuvoje beliko “raštingas“ 
tik vienas J. Žiugžda. Visi kiti 
netinka rusam. Mokykla turi 
laikytis to. ką moko rusai. 
Taip yra paniekinti Lietuvos 
mokytojai ir mokslininkai.

Tokis lietuvių išstūmimas ir 
rusų spraudimas Lietuvos mo
kyklose bolševikiškai vadinasi 
"tautinė forma ir lietuviškas 
turinys”. Vakarietiškai tai va
dinasi vietos gyventojų diskri
minacija.

Jeigu sovietai pučia savo 
spaudoje, kaip Amerikoje vyk
doma kai kur spalvotųjų žmo
nių diskriminacija baltųjų nau
dai, tai Lietuvoje vykdoma 
vietos gyventojų diskriminaci
ja rusų atėjūnų naudai

Lietuvių diskriminacija švie
timo Įstaigose ir ūkinis išnau
dojimas yra du būdingiausi 
Lietuvoje vykdomi sovietinio 
kolonializmo ženklai- M.

Maskva išleido 1956 knygų 
katalogą, pavadintą “Tarybi
nės knygos (naujienos) Peda
goginė literatūra lietuvių kal
ba”. Iš katalogo matyti, kokius 
vadovėlius vartoja vidurinės 
mokyklos Lietuvoje.

Ieškau tarp jų lietuvių peda
gogų, kurie dabar vadovauja 
lietuviškai mokyklai.

Vartau vadovėlių autorių 
matemikai va- 
Kiselev, Pono- 
Laricev, Ryb- 
Bradis. Lietu- 
nesutikau. Va- 
— nematema-

Sodalių
surengta madų paroda parapi
jos salėje (Fashion Shovv) spa
lio 30 d. 8 vai. vak. nusisekė 
labai gerai- Sodalės dėkoja vi
siems, kurie atsilankė į tą gra
žų jų vakarą. Visi dalyvavu
sieji buvo labai patenkinti.

Petras Karalius
po ilgos ligos atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Jisai daugiau, kaip 
dešimtį metų gulėjo ligoninė
je suparalyžuotas, kentėdamas 
didelius skausmus. Velionis sa
vo kantrumu stebino ne tik 
kitus ligonius, bet ir visus, ku
rie jį lankė. Buvo visada geros 
nuotaikos, atsidavęs Dievo va
liai Gedulingos mišios, buvo 
atnašautos už jo sielą šv. Al
fonso bažnyčioje trečiadieni, 
spalio 24. Palaidotas Nevv Ca- 
thedral kapinėse.

Katalikų jaunimo švantė 
Baltimorės vyskupijoje buvo 
nuo spalio 28 iki lapkričio 4. 
Sv. Alfonso parapijos jaunimas 
pradėjo tą savaitę, gausiai da
lyvaudamas ir - priimdamas ko
muniją 8:30 vai mišiose. Sa
vaitės tikslas buvo paskatinti 
jaunimą dažniau eiti šv. Sakra-

O. Stankienei, buvusiai kuo
pos pirm, jos vedybinio gyve
nimo auksinės sukakties pro
ga. kuopa Įteikė piniginę do
vaną.

V. Plungiene, sunkiai ser
gančią. narės uoliai lankė ir 
kaip choro narei Įteikė dova
ną. Sūnus inž. Jonas Plungis 
buvo atskridęs iš Cincinatti. 
Ohio. aplakyti savo motinos. 
Dabar dukters priežiūroje 
sveiksta ,

K. Šukienė, kuopos pirm., 
džiaugiasi 12-tu anūku, kurio 
susilaukė jos duktė B. Ašmon
tienė. S-gietė

minia žmonių, Švc 
Draugijon per šias 
priimti nauji nariai 
žus pavyzdys skatina ir 
vyrus prisijungti prie 
draugijos. Jonas Obelinis

mentų ir priminti, kad jų am
žini namai yra dangaus 
lystė.

Lapkričio mėnesi 
šv. Alfonso bažnyčioje 
dienio mišios bus aukojamos 
už mirusius parapiečius. Be to, 
kaip praėjusiais metais, 500 
šv. mišių bus aukojama už 
mūsų mylimus mirusius kito
se bažnyčiose Vėlinių dieną 
žmonės gausiai dalyvavo visose 
mišiose, labai daug priėmė 
komuniją ta dieną.

Oisterių rostas, 
kurį kiekvienais metais rengia 
šv. Vardo Draugijos vyrai, šie
met Įvyks sekmadieni lapkričio 
1 d. Kasmet šiose vaišėse su
silaukia vis daugiau ir dau
giau dalyvių. Vikaras kun. J 
Antoszewski, šv. Vardo Drau
gijos dvasios vadas, uoliai dir
ba su šios draugijos rengimo 
komitetu. Pernai iš šių vaišių 
gauta apie 1,000 doL pelno, 
kuris buvo paskirtas mokyklos 
reikalam Kunigas Juozas 
kviečia visus dalyvauti šiame 
didžiausiame mūsų parapijos 
parengime. Ateikite! Jeigu ne
mėgstate oisterių. rasite kitų 
skanių valgių. Jaunimas turės 
gerą progą pašokti. Gros ge
ras orkestras, kurį diriguoja 
visų gerai žinomas Jonas Le- 
kevičius. Gros smarkias polku
tes ir kitokius šokius. Galėsite 
šokt nuo 1 vai. iki 9 vai)

Šventoji Valanda 
sekmadieni, spalio 28. Kris
taus Karaliaus šventėje, po 
piet 4 vai. Įvyko šv. Alfonso 
bažnyčioje. Dalyvavo didelė 

Vardo 
pamaldas 

Jų gra- 
kitus 

šios

Moterų S-gos 53 kuopos 
metinė vakarienė ruošiama 
lapkričio 11, sekmadienį. Li
berty Park svetainėje, Lin- 
den, N. J.

Meninę programą išpildys 
M. čižauskienės vadovauja
mas choras, kuris jau yra pa
ruošęs naujų ir gražių 
Be to, bus Zupkienės 
nienienės duetas, joms 
Scbeckienė, Dobilienė 
kienė. Antras duetas 
Strazdienės ir M. Lelešienės. 
Visos yra parengusios naujų, 
dar negirdėtų dainų. Zupkienė 
ir Šukienė suvaidins linksma 
komediją. Žada ir vyrai pasi
rodyti.

• New Britataa; Conh., 
kričio 10—11 d.d vyksta 
mojo rajono skautų vyčių ir' 
kandidatų bei vyr. skaučių ir y 
kandidačių suvažiavimas.Lap-, 
kričio 10 d. 8 v. laužas, šokiai. J 
Antrąją suvažiavimo dieną lt?: 
vai. šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje mišios' 
už žuvusius lietuvius skautus- 
Visi kviečiami atsilankyti į 
laužą ir pasilinksminimą- Taip 
pat kviečiama visa lietuvių vi
suomenė kuo gausiau dalyvauti 
pamaldose. Suvažiavimas vyks
ta New Britaino šv. Andrie
jaus liet, parapijos salėje.

• Kar.. Vaclovas Zakaraus
kas lapkričio 6 švenčia 50 me
tų amžiaus sukakti- Kunigų į- 
šventintas 1931 m., buvo Kau
no bazilikos vikaru. Aušros 
berniukų ir mergaičių kape
lionu, pavasarininkų vyr. dva
sios vadu. Dabar vikarauja Šv. 
P. Marijos Gimimo bažnyčioje 
Chicagoje ir ten dėsto litua
nistinius dalykus 
mokykloje

• Dail. Antano 
paroda atidaroma 
d. Chicagoje. Organizuoja Chi- 
cagos Dailininkų Sąjunga.

• Vyrų choras Chicagoje 
stato Rigoletto operą, 
vau ja VI. Baltrušaitis, 
atliks ir pačią Rigoletto 
ją Operos pastatymas 
kovo 30 ir 31 d.d. Chicagoje.

• Lietuviškų namų statyba 
susirūpino Bakstovvne lietuvių 
kolonija- Norima Įsigyti salė, 
kurioje galėtų veikti šeštadie
ninė pradžios mokykla, kur 
galėtų prisiglausti lietuviškos 
organizacijos. Namų statyba 
rūpinasi Australijos Liet. Ben
druomenė.

• Stasys Baranauskas išvy
ko studijdoti dainavimo į Ita
liją. Studijas pradėjo lapkri
čio 2.

• Lietuviu jaunimas Rosa- 
rio mieste, Argentinoje, kun. 
A. Kleivos iniciatyva susiorga
nizavo. Organizaciniame susi
rinkime išrinkta valdyba- Ber
niukų sekcijai vadovauja Pra
nas Adomaitis, o mergaičių— 
Nelida Švarlytė. Organizuoja
mas ir jaunimo choras, kuriam 
vadovauja kun. V. Šimanskis, 
tautinių šokių mokys Angelė 
Pundytė? ~

• VI. Šimoliūnas, gyvenęs 
keletą metų Argentinoje ir ten 
uoliai reiškęsis lietuviškoje 
veikloje, persikėlė gyventi Į 
Ameriką-

• Buvę politiniai kaliniai 
Sydnėjujė yra susiorganizavę 
ir išsirinko valdybą: pirm. P. 
Sakalauskas, sekret. J- Rama
nauskas. valdybos nariai—kun. 
P. Butkus. J. Bernotavičius.

Ieško Piragio A. iš Plungės 
(ten turėjo savo laiku kepyk- -i 
lą). Svarbu atsiliepti, nes žmo- 
na sunkiai serga Plungėje. ..;
Taip pat ieškomas iš Plungės 
Liudas Jablonskis- Dėl šių 
abiejų atsiliepti adresu: B. x
Martišius. 715 East St„ \Vren- .r'*
tham. Mass.

Knygų išpardavimas. Gabi- 
jos leidykla nuo lapkričio 1 d. .4
iki gruodžio 31 d paskelbė sa- -J
vo ir kitų leidyklų knygų iš- 5^
pardavimą. Knygos nupigintos <
nuo 25G iki 90*r. Didelis pa- 
sirinkimas. Knygų sąrašas .'.iį

siunčiamas nemokamai, para- 
sius šiuo adresu: Gabija. 
Straight Pat h. Wyandanch.

Visi kelionės ekspertai tvir
tino, kad, vykstant Į Meksiką, 
nereikia jokių ypatingų doku
mentų.

Taip mums sakė JAV imi
gracija, AAA klubas ir kiti, jau 
Meksiką lankę. Norėjom išva
žiuoti liepos gale ir buvo pasi
ruošta, bet kilo mintis pasitei
rauti Meksikos konsulate Bos
tone. E ten pasigirdo kitos 
kalbos: man, kaip Amerikos 
piliečiui, nesą'jokių sunkumų- 
A. Galdikas — Lietuvos pilie-

PAIEŠKOJIMAI
Balfo Centras yra prašomas 

paieškoti Amerikoje šių as
menų:

Jonas Stačiūnas, sūnus Jo
no, gim. 1921 m. Ieško žmona.

Jonas ValantE, sūnus Jono.
Ona Vabalienė, duktė Jono
Kazys Butėnas.
Raupelis Aleksas.
Tadas Baltrūnas, kilęs iš 

Debeikių parapijos.
Ona Juozūnaitė - Laukaitie

nė, duktė Franio, gim. Kybar
tuose. .

Juozas Širvys, sūnus Jono, 
gim. 1900. gyv Kybartuose.

Patys ieškomieji arba apie 
juos žinantieji, prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

BALFas 105 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y.

Šiam reikia ypatingo Meksi
kos leidimo,

o toks leidimas gaunamas 
tik- per. 2 mėnesius. Tas nelai
mingas leidimas vos nesuardė 
mūsų kelionės.

A. Galdikas Eskubėjo iš 
Maine (E Greene) į New Yor- 
ką, tikėjosi čia greičiau gauti 
vizą E Meksikos konsulato. 
Bet čia formalumų formalu
mai- Reikėjo pristatyti visą 
glėbį dokumentų, Lietuvos pa
są. Negelbėjo ir vicekonsulo



JCNlOt? ENGINEERS
FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND 

ESSENTIAL

Top Pay for 200 Experienced 
DRIVERS

Year round nork. TraveJ the entire United States from choise of 
terminais while earning big money. World’s oldest and largest 
transporters of mobile homes needs ower 200 drivers to handle 
expanding business. Mušt be between ages 25 and 55. physically 
able to meet ICC reąuirements. and have late model 1 orl’j 
ton-truck.

App»y in Person

MORGAN DRIVE AWAY, 
INC.

Midwey Airport — Dulap. Indiana 
between Elkhart and Goshen on U. S. 33

DETROIT, MICH.

iŠ

Juozas Audrusis

RHODE ISLAND

OVERSEAS PARCEL SERVICE

Darbo laikas:LIETUVIŠKI SŪRIAI

Pažink modernaus šventoji

per 200. 
didžiulis

Kristaus Karaliaus šventė 
Detroite buvo atšvęsta tinka
mai, organizuotai per sumą su 
savo vėliava tepasirodė ateiti
ninkai. KJeb. kim. X Bore.ši>

P. W. Shalins 
84—02 Jamaica Ava. 

Woodhav»n, N- Y.

ganizadjų vėliavų. (Jau antri 
metai tokie faktai kartojasi. 
Neaišku, ar ALRK Federacijos 
4-to skyriaus valdyba nesuge-

TRIS KARTUS buvo apmirusi 
Therese Garaste (Cheverly, Md.), 
kai jai iš nosies prasiverždavo 
kraujas. Išgelbėta kraujo trans- 
fuzija.

172 East Ava Pawtucket, R. I. — Te! PA 6-1185

• Juozas Pauža Argentinos 
karo aviatorius, vairuoja 
sprausminius lėktuvus. Jo tė
vai ir brolis gyvena Tandilyje.

jas Jurgis Jankus — “Lietu
vybės išlaikymo rūpesčiai”.

Apylinkės seniūnai renka 
Bendruomenės tautinio solida
rumo Įnašus. Tai pagrindinis 
Bendruomenės mokestis, rodąs 
lietuvio norą priklausyti di
džiajai lietuvių šeimai- Tauti
nio solidarumo Įnašai taip pat 
priimami sekmadieniais po pa
maldų Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Bendruomenės apylinkės 
rengiama' V-ji Lietuvių diena 
1957 m. Įvyks birželio 30 "iL 
Šiam tikslui paimta Diamond 
Lake vieta, kuri yra lengvai 
pasiekiama ir graži

Parengimų kalendoriuj yra 
Įregistruotas vakaras — kon
certas, kurį 1957 m- sausio 19 
d. Lake Shore Country Club 
patalpose rengia DLK Birutės 
karių šeimų draugija.

Bendruomenės apylinkės 
renkamas senas popierius rei
kia pristatyti Į garažą 1353 E. 
82 St. Kas negali — teskam
bina valdybos nariui F. Eidim- 
tui tel.: SW 14908. SP

• Windcore šeštadieninę 
Marijos Pečkauskaitės varde 
mokyklą veda Petronėlė Pet
rauskaitė.

— Labai paprasta. Pirmiau 
jos ateidavo, tačiau vieną die
ną aš padėjau pustuzinį kiau
šinių po anuo krūmeliu, ir kai
mynui matant, juos susirinkau 
ir įsinešiau į virtuvę.

Galvosūkis laikraščiui
Sudbųry Daily Star (Kana

doje) skelbia Minnesota State 
Medical Association bulletenio 
komentarą, kuriame sakoma, 
jog žmogus gali būti senas, tu
rėdamas 40 metų amžiaus, ir 
gali būti jaunas, turėdamas 
80. Tai priklauso nuo jo savi
jautos. Kanadiškis laikraštis 
klausia:

— O prie kokių reikėtų pri
skirti tuos žmones, kurie su
laukia 60 metų?

Surinko Pr. Alšėnas

Ieškau savo sesers Pranės 
Jurėnaitės - Tekutienės, Bene
dikto, gimusios Sidrų km., Ro
kiškio apskr- Mano adresas: 
Ksavera Juronaitė. Lelijų 2, 

! Klaipėda, LTS.

HELP W. MALĖ

na, Kristui Karaliui skirta, 
skambėjo pirmą kartą.

Popietėj ispanų sateje įvyko 
akademija, kurią rengė AlRK 
Federacijos 4-tas skyrius.

Žmonių susirinko 
Scenoje dominavo 
Kristaus paveikslas, kalbėtojo 
staliuką puošė jurginų žiedai-

Skyriaus pirmininkė A. Am- 
brasienė atidarė akademiją, 
pakviesdama kun. K. Simana
vičių sukalbėti Tėve mūsų. Pa
skaitą skaitė T. T. žiūraitis, 
OP, iš Osford, Mich- Detroitie- 
čiams kalbėjo pirmą kartą.

Nors 35 minučių kalboje— 
mąstymuose buvo lyg apstoka 
lietuviško gintaro bei Nemuno 
vandens, nors -žmogaus, lietu
vio karališkumas kartais atro
dė tampa mastu Kristaus ka
rališkumui, Tėvą Žiūraitį iš
klausėm kaip naujos formos 
kalbėtoją, daugiau patriotą, 
negu teologą...

Tuoj po paskaitos Detroito 
studentai ateitininkai, pasitel
kę porą moksleivių, išpildė 
giesmių, šv. Rašto ištraukų, B. 
Brazdžionio ir B- Pūkelevičiū- 
tės kūrybos pynę.— montažą: 
“Garbė tau, Viešpatie”. Mon
tažas ir visa akademija užsi
baigė bendra giesme “O Kris
tau, pasaulio valdove”. Kata
likiškos akcijos ir Kristaus Ka
raliaus šventės pagrindinė 
mintis ir buvo išreikšta gies
mės žodžiais: “Su tavim eina 
tautos gyventi, su tavim eis vi
sa Lietuvai”. N. Natas

COOK-HOUSE KEEPER—$60
Many Part Time Positions

Also
Many Other Good Paying

Positions
Park Avenue Employment 

Agency
1026 Park Avė

(bet. 85 and 86 St.) N Y.C.
BU 8-3445

PETRAS LISAUSKAS 
64.09 CIJNTON AVENl’F. MASPETK. N.-Y

Telefoną*: TW 4—M87

SEWING MACHINE 
MECHANIC

Experienced on industrial 
machines.—Factory Service. 
Mušt be good precision man.

Overhaul, repair, maintenance.
Excellent salary.

ENGLANDER CO- 
2451 Roosevelt Rd.

MOnroe 6-7500

Immediate Opening for

OFFICE HELP
Steno - Secretaries

Typist - Billers
Clerk - Typist
Experience Desirable 
Will consider capable 

Beginers
Good starting salary with 

opportunity for advancement 
5 day week

Company be^efits
Convenient South Loop 

' location
Good Transportation

WAbash 2-9374
Personai Office

Mr. Rotker

JO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FORAD.TAKER

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819t..- Vakariniam Šeriene, tardo

ma mokytoja, atbėgusi iš Ryti
nio Berlyno.

Valdimnkui parūpo paklau-
' Sti:

— Kaip tamsta manai, ka
da bus galimą tytų ir vakarų 
Vokietiją suvienyti?

— Po septyniolikos metų.
— Iš kur tamsta tai žinai
— Matote, rytinėj Vokieti

joj yra 17,000,000 gyventojų.
- Kasmet į vakarinę Vokietiją 

perbėga po 1 mil- su viršum 
žmonių. Tad po septyniolikos 
mėtų tenai nieko nebeliks ir 
Vokietija bus suvienyta...

Bandito džiaugsmas
Viename Kanados mieste į 

alaus barą įsibrovė ginkluotas 
.plėšikas- Girkšnoję alų žmo
nės puolė jį kėde, kas alaus 
bonka, ir parmušė žemėn. Sa
vininkas iškvietė policiją-

— Gerai, kad atėjai, — pa
sakė plėšikas policininkui, — 
o tai tie nenaudėliai galėjo 
mane visai užmušti

Goras išradimas
Petras:
— Kaip jūs padarote, kad 

kaimyno vištos niekada ne
ateina į jūsų daržą?

Juozas Andružis, apdraudi
mo agentas — General Insur
ance Broker, gimė 1916 sausio 
30 d. New Yorke- Daugumas 
seniau atvažiavusių gerai prisi
mena jo tėvus, kurie turėjo sa
vo biznį Brooklyne, buvo gerai 
žinomi ir mėgiami lietuvių 
tarpe. 1927 m. Andružis išva 
žiavo į Lietuvą, kur ir liko gy
venti.

Juozas Andružis, Lietuvoje 
baigęs gimnaziją, studijavo 
techniką Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. Karo metu 
perbėgęs į Vokietiją buvo pa
kviestas dirbti į UNNRA, vė
liau IRO, tuo pačiu metu dės
tė anglų kalbą Meerbacko sto
vyklos gimnazijoje ir suaugu
sių grupėms- Be to, dažnai bu
vo kviečiamas į Amerikos kon
sulatą Bremene patvarkyti 
grįžtančiųjų Amerikos piliečių 
reikalų. z

1947 metais grįžęs į Ameri
ką, išlaikė reikalingus (Civil 
Service) egzaminus ir stojo 
dirbti į New Yorko centrinį 
paštą, kur išdirbo 8 metus. 
Bedirbdamas studijavo Ėigmo 
Institute draudimą ir išlaikęs 
valstybinius egzaminus, kaip 
apdraudimo agentas, atidarė 
apdraudimo įstaigą—238 Leo- 
nard St. Brooklyn, N. Y. šio
mis dienomis perkėlė apdrau-' 
dimo ofisą į nuosavą namą — 
87—09 Jamaica Avė- Woodha- 
ven, N. Y. (Jamaica traukinio 
linija tarp Woodhaven Boule- 
varii ir Forest Parkway sto
čių) Tai.: VI 74477.

Jis užpildo federalinius ir 
valstybinius taksus, tvirtina 
Įvairius dokumentus (Notary 
Public), apdraudžia gyvybę, 
namus, baldus, automobilius, 
biznius ir visa kita taip pat 
tarpininkauja namus perkant.

Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje, dirbdamas pašte 
ar šiame apdraudimo biznyje, 
jis pasižymi savo pareigingu
mu, sąžiningumu ir kruopščiu 
darbo atlikimu- Dėl šių savo 
gero būdo ypatybių yra visų 
gerbiamas ir mylimas.

Linkiu naujoje vietoje šia
me biznyje geriausio pasiseki
mo.

- IEŠKAU
savo pusbrolių Venskraidžių, 

I- jau nuo seniai gyvenančių 
Brooklyne. (Jų motinos pavar- 

į dė Gvildytė). Ieško iŠ lietu- 
vos teta ir pusbrolis Stanislo
vas Jučas- Jie patys ar žinan
tys malonėkite pranešti: Ona 
Dzetaveckaitė, 288 Suydam St. 
Brooklyn 37, N. Y.

Muitas užmokamas vietoje- Paruoštus siuntinius galite 
mum? prisiųsti paštu. Apmokėsite gavę mūsų sąskaitą.

Spalio 20 Clevelando skautų 
ir skaučių Pūėnę ir Neringos, 
tuntai minėjo Lietuvos skautų 
sąjungos 38 metų sukaktį. 
Tuntininkai A. Petukauskienė 
ir V. Kamantas savo kalbomis 
ir atitinkamais įsakymais iš
kėlė šios šventės reikšmę. 
Trys kandidatai davė skautų 
Įžodį, ir kaklaryšius jiems už
rišo neseniai iš Australijos Į 
Ameriką atsikėlęs sktn- inž. V. 
Civinskas. Toliau programą 
buvo atlikta prie laužo —skau
tai ir skautės darniai padaina
vo skautiškų ir tautinių dainų, 
parodė juokų ir kt. Po progra
mos buvo žaidimai ir šokiai. 
Girtini skautų vadai už tai 
kad jų pastangomis skautai 
buvo pamokyti lietuviškų ra
telių. Gražų Įspūdį darė tvar
kingai išrikiuotos ir tikrai gau
sios skautų gretos. '

Čiorlionlo ansamblis spalio 
27 d- ankstų rytą išvyko Į To
rontą, kur kartu su vietiniu 
Varpo choru davė koncertą. 
Revizitą Varpo choras padarys 
lapkričio 18 d. — atvykęs į 
Clevelandą, vėl kartu koncer
tuos su Čiurlionio ansambliu. 
Šiame koncerte taip pat dai
nuos ir solistai A. Stempužie- 
nė bei V. Verikaitis- Bilietai Į 
šią mažąją dainų šventę jau 
parduodami. v

Rugsėjo 25 d. Florionas Sau- 
kevičius, senosios emigracijos 
Clevelando lietuvių veikėjas, 
aktyvus lietuviško gyvenimo 
dalyvis, minėjo 40 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį, šei
moje iškilmes jam surengė 4 
jo išauginti sūnūs ir dvi duk
terys. Ir mes jam sakome: Il
giausių metų!

Dr- Ad. Damuiis, buv. ALRK 
Federacijos pirmininkas, Bos
tono kongrese išrinktas į nau
ją centro valdybą, joje tesi- 
tenkina mažesnėmis pareigo
mis — yra vicepirm. jaunimo 
stovyklos reikalams.

Ii Bondruomanės gyvenimo:
Detroito - Rochesterio - Cle

velando - Pittsburgho rajonų 
LB apylinkių atstovų suvažia
vimas įvyko Clevelande lapkri
čio 3 d. Paskaitą skaitė rašyto-

WORCESTER, MASS.

Juozas P. Keršys, 65 metų 
amžiaus, mirė rugsėjo 11, Po 
iškilmingų gedulingų mišių, 
laikytų rugsėjo 15 Švč. Mari
jos Vilniaus bažnyčioje, palai
dotas šv. Jono kapinėse.

J- Keršys buvo gimęs Lietu
voje, Jokėnų kaime- Worces- 
tery išgyveno 44 metus. Buvo 
lietuviškos parapijos organiza
torius ir visų lietuviškų reika
lų uolus rėmėjas.

Giliame nuliūdime paliko 
žmoną Mikeliną (Kvetkauskai- 
tę), dvi dukteris: Ireną Ada- 
maitienę ir Ritą Palūšienę, tris 
sūnus : Vilimą, Joną ir Pranciš
kų (Lietuvoje), seserį Kateri- 
ną Bazienę, taip pat Lietuvoje 
ir anūkus.

Juozas Keršys buvo uolus 
Darbininko skaitytojas.

R- Pelušienė

PITTSBURGH, PA.

Susirinkimas
Lietuvių Jungtinių Organi

zacijų Vakarinės Pennsylvani- 
jos komitetas, kuriam vado
vauja adv. Edwardas A. 
Schultz, maloniai kviečia klu
bų, draugijų, organizacijų ir 
parapijų atstovus atvykti į su
sirinkimą, kuris įvyks sekma
dienį, lapkričio 25 d-, 3 v. p.p. 
lietuvių šv. Petro ir Povilo 
parapijos svetainėje, 1321 Miff- 
lin St, Homestead, Pa. Bus 
svarstomi organizacijos Įsta
tai organizacijos piniginis sto
vis, ateinančių metų veiklos 
planai ir bus pasiruošta didžiu
liam metiniam susirinkimui. 
Nepamirškime, dalyvauti!

Balfo drabužių vajus
'' Pittsburgho apskrities Balfo 
skyriaus drabužių vajus prasi
dės lapkričio mėn. su Padėkos 
dienos savaite- Visi ruoškimės. 
Kurie turi atliekamų dėvėtų 
arba naujų drabužių, prašom 
paaukoti Balfui. Drabužiai bus 
priimami visose lietuvių para
pijų salėse. Balfo vajaus vado
vybė ir visi talkininkai tikisi 
kad Į jų darbą nuoširdžiai at
silieps lietuviškos širdys, sku
bančios padėti savo broliams 
Europos stovyklose ir kenčian
tiems Sibiro taigose. Į labda
ros darbą mus kviečia krikš
čioniška meilė, lietuviškojo 
kraujo giminystė ir bendras 
likimas. Fr. Žilionis

Mes siunčiame senus ir naujus drabužius, odą batams 

ir batukams, visokius vaistus ir kitokias gerybes.

KUN. J. LEM0YNE 

ŠV. JONAS BOSCO 
JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA

LIETUVIŲ DĖMESIUI*
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI I SSSR
| UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.
SianMnme nuUnto prodnktaa, ‘nauju* fr dėvėtu* drabužiu*, 

medžiaga.*, vaistus ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.
Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas npie Uaiuntitną - 
- Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaiėTu bė^y.le.

Siuntiniai, siunėlnnii oro paštu, pristatomi 7-10 dienu bk^yj 
SluHtvjns «nona asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 
MTTTU. IR PRTSTAT\’MAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai » vakaro. 
AHtndimiais nuo 9 va), ryto Ir 4 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsyivnnijos RelžkeUo stoties Nebark e.

PACKAGE EXPRESS €0.
»14 MARKTT NIKAIS, N. 4.—MItctoH Z.74J2

<8twttiaM perahtnėiami ra Parceto to Ruatda, Ine. leidimui

kasdien nuo 9 vai. iki 8 vai. vakaro, 

šeštadienį nuo 9 vai. iki 4 vai. po pietų
IJetuvtški a&rfaL puninami MieMsan valstybėje yra švieži 

nes jie atgabenanti lėktuvais.

Gydytojai sako, kad maitinimasis pieniškais produktais, ypač sūriu, 
stiprina žmogaus stoiką ta ir ilgina jo amžių.

Petro Lisausko krautuvėje <prieš Maspetho lietuviu bažnyčią) taip 
p«tf caSte gaoti lirtuviškM duona*, tikrą lietuvišku dešrą ir švie.

Žiu, tiesiai Lš farmoa atvežtą kiaušinių.
Putra UsMMka krautuvėje gaunanti tik švieži produktai.

SEWING MACHINE 
MECHANIC 

Experienc«d ©n industrial 
machines. sactory servke- 

Mušt be good precision man, 
Overhaul repair, mainten

ance. Exce!lent salary. 
Mr. Covyeau, 

Personnel Mgr. 
ENGLANDER CO. 
2451 Roosevelt Rd. 

Monroe 5-7500

sausų organizacijos neskaito 
laikraščių, ar katalikams vete
ranams ir Lietuvos vyčiams,© 
ir skautams Kristus Karalius 
nevertas pagarbos,)
. Ekihninguino teikė ir baž- 

nytinio choro. giedojimas. Var
gonininkas A, Mateika vis 
daugiau pradeda sudrausminti 
chorą, —, nyksta perdėtas šau
kimas, reldniąą; ir frazių kapo
jimas. Buvo sugiedotos trys 
lietuviškos giesmės, kurių vie-

Draftsmen & Checkers
RESUMES WELCOMED FROM YOUNG MEN DESIRING 

EXPERIENC£ AND A GOOD FUTURE.
WE ARE PIONEERS IN OXIGEN REGULATOR FIELD 

PERTAINING TO HIGH ALTITUDE FLYING.
DiCLUDE 1N YOUR LETTER YOUR INTERESTS, 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT ITEMS 

ALSO WE WELCOME LETTERS FROM MEN 
BETWEEN THE AGES OF 45 AND 55. 
IF YOU CANNOT APPLY IN PERSON 

IVRITE. CALL OR WIRE

ARO EOUIPMENT CORP.
2700 E. 79th ST-, CLEVRLAND, OHIO



ygMII

kreiptis pas

Juozas Andriušis

CURDO

Juozas Andriušis

mi-

Woodhaven 21, N. Y.

Tai.: VI 6-2164

Dept. 36 Providence 5, R. I.

REFINISHING
and Tel. APplegate 7-0349

REAL ESTATE

BROOKLYN HOMES
BROOKLYN, N. Y

DISPLAYIV 3-6914

NYC.MU 6-8689

REAL ESTATE

FAMILIESI!

BELLEROSE VILLAGE

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

Office phonen

P. * K HOMES CORP. 
HOUb 4JtU» • HOfflt

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku? 
mentn fvirt$vUv»vm

ST. MARTEN'S ON THE 
CARIBBEAN ISLAND

St. Pctcr’* St. Mary’s 
Port W«*hington Monhosoot 

WANTEDII

Large & small buildings 
HANDYMEN 

,With or vithout room 
PORTERS 

Muitas Agency, 
403 Bridge St,Breoktyn, NY.

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT . NOTARY PUBLIC

JULIUS MALDUTIS 
savininko*

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Coanecticat

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vaL ryto iki 8 vaL vak.

PORTERS, 
STOCK PEOPLE, 
K1TCHEN HELP

Fufi timeschedule. Many 
empioyees benefits. Apply 

immediately—Work immediat- 
ely. Apply during store hours.

Gerti—Hicksvflle, L. I.
Mid-Island Plaza

3rd floor—Personnel Dept-

Bellerose $16,990
OPP ST. GREGORY SCHOOL

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs'dokumentai.

fvatru.^ draudimu s.»-.. •.»

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Baltijos Šachmatų klubo 
New Yorke pirmenybių preli
minarinis turnyras jau beveik 
įpusėjo. Šukys ir Staknys įvei
kę trečiame rate savo varžo
vus, ir toliau žengia be pralo
šimo, abudu užimdami pirmau- 

Klinuskovas su 5A2-11/-* ir Ka- jančias vietas pasekmėmis 3-0.

Pavaizduotoj padėty juodi 
praleidžia: natūralų tęsinį 1... 
Bxb4! po kurio baltiems tik 
lieka 2. Bd8 . Žxd8 3. Bxd8-H 
Rxd8 4. Vxb4 su juodu geres
nę baigme, dėl praeinamų b 
linijos pėstininkų- Juodi gi su
lošė 1... Žxf4??, tikėdami pi
gaus bokšto išlošimo, nes jei 
Vxf4 sektų Vxd5 ir bokštas 
negalėtų imti valdovės dėl 
mato su Bal. Vienok sekė bal
tų 2. Bd8+ Rf8 3. Vxf4 ir bal
ti netrukus išlošė dėl pririšto 
juodų rikio-

LAK:RWgewood 52:71
Nors atletai ir pralaimėjo 

net 19 taškų skirtumu, bet 
žaidė tikrai ne taip jau pras
tai Priešininkas, atrodo, šiais 
metais pasinešęs rimtai nusi
nešti pirmąją vietą ir neatro
do, kad bet kas jam kelią už
stoti galėtų. Gana aukšto lygio 
rungtynėse jau pirmame kėli

nyje Ridgevfoodas veda 15 taš
kų skirtumu. Mūsiškiai, nors 
ir rimtai sukrutę, ypač trečia
me ketvirtyje, tokios didelės 

persvaros atgriebti neįstengia 
ir pralaimi’.'Naujai žaidęs Bą- 
čanskąs visai neblogai prisitai
kė prie komandos. Cilčius tuo 
tarpu labai gerai laikė didįjį 

priešininko vidurkio puoliką, 
pasiekusį vos 10 taškų. Mūsiš
kiams taškų gavo: Daukša — 
14, Bačanskas I — 13, Kesko- 

nis — 10, Šutė — 6, Kidžius— 
5- Cilčius — 4, ir Bačanskas IL

Atletas

NOW OPEN 
ta t-esit

TU 2.7382-84

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo 
stiprintiTvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven 
Rfchmond HiD, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE,

FOGAL
For large family. Sturdy buiit, 
sunny 11 room house. Near 
schools, Stores, buses, Beach- 
es- Fine ! residential section. 
$16,500. Immediate occupaney.

NE 2-8799

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Įtikinančiai laimėdamas prieš 
latvį Teko, Šukys dabar veda 
trečioje sekcijoje, o po jo~seka 
Allik ir Hazners po 2-0, Pa- 
miljens 1-0 ir t.t. Staknys, iš
lošdamas prieš Kulpavičių, ei
na priekyje pirmoje sekcijoje 
kartu su latvių žaidėju Rau
kiu, o iš paskos iems seka re
zultatu 21/2-,/2 kitas latvis Zno- 
tinš, sunkiai pelnęs pergalę 
prieš Trojaną.

Savo rezultatą padidino pus- 
taškiu Vilpišauskas, padaręs 
lygiąsias su Adamsons. Vilpi
šauskas . antroje sekcijoje da
bar užimą trečia vietą santy
kiu

".. . "
PLUMBERS, 

ezperienced on jobbing alter- 
ations. Call for interview Sid- 
ney B. Wechter and Co- 30 
Hillside Avė., VVilliston Park. 
PI 2-1770. ;

musajĮ 
juo

To fili homes from $15,000 
and up- 

Personai Attention to aH. 
Call today and let me help 
you solve your problem. 

Mrs. Weed. Broker 
POrt Washington 7-5405

Watch for Grand Opening 
Sat.-Nov.3rd!

87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y-
VIrginia 7-4477

REUPHOLSTERING
Special Refinishing

And Restyling
OUALITY WORKMANSNIP

Reupholstering Sofa or 2
Chairs ............................. $79.00
Complete Bedroom .... $149.00

FREE ESTIMATES GIVEN
FRANK CONIGLIARO

$2L990. Home <rf. distinetlon.
brick spUt level. spacloąį-^ 
romas kitehen of your dreąjąfc ' 
two full tile baths, staĮJ 
wal]cjn dosets, two car 
patio. Near everything. Mušt 
to apprecaite value. VVąlkln';
ance to Catholic Schools
chureh. Located on Martin Ave.,^ 
west of Bellmore Avė. Bullder.Hį 
Su 5-2283 or SU 1.0298. >

jų matčą su didmeisteriu 
Bronšteiųu- 12 parijų tas su
lošta Maskvoje, 6—Stockhol-

BUILDER’S CLOSEOUT 
ONLY 4.HOUSE LEPT 

SPECIAL $16,500 
Bell Manor Homes opposite St. 
Gregory parish and parochial 
school. Introducing new 6 room 
brick deluxe homes. llį baths, 
Hollywood kitehen birch cabinets, 
oil hot water heet, baseboard ra. 
diation, sewers, garage, full base, 
ments, landseaped plot. Model 88 
Avė. & Cross Island Parkway. Di- 
rections: Drive out Cross Island 
Pkwy. to Jamaica Avė. exlt, bear 
left to aervice, road, then left 3 
blocks to modei home.

artdto 7 ts, Eeurestein ed’, 87. «»■ ėji-

latvis Mednš 6, D. Byrne, 
Berastom, Turner po 5^ž, to
liau į&nefis B Flsdmr ir kt

Flatbush—126 CJarkson Avė., 
Brooklyn, N. Y.

2 fsmUJF brick detached. AB vacant 
25x360: 4 and 5 rooms apartments 
«H vacant. Plūs porches. Modern 
baths Gas hęat. 3 income garages. 
Large yard- ~2 blocks to L R. T 
sutnvay — $17,950.

Broker BU 4-SSto

VYRAI
nuo 18 iki 50 m. 

reikaling i fabrikui, kuris dirba 
dvigubus aluminijaus langus. Rei
kia mokėti angliškai kalbėti, rašyti 
ir skaityti Rekomendacijos nebūti, 
nos. Kreiptis i Mr. Epervary nuo 
9 iki- 4.

Excellum Aluminum 
102 4th Ave^ Garden City Park 

Long Island
(1M)

Rezervinė, ištikima tradici
joms, ir šį kartą prieš New 
Yorką pralaimėjo 1:3 (0:1)- 
Garbės įvartį mušė Butrimas. 
Nedaug trūko, kad priešžais- 
mio ir vėl nebūtų, žaidikų šį 
kartą užteko, tik aprangos ne
buvo. Atėjus rungtynių laikui 
ir teisėjui laukiant viduryje 
aikštės, pusė mūsų rezervistų 
slampinėjo aplink aikštę basi. 
Prisiėjo greitom išvilkti iš 
uniformų ką tik rungtynes 
baigusius jaunius. Nepaisant 
klubo vadovams tokiais daly
kais apsirūpinti, .nereikia ste-

_ REIKALINGOS VALYTOJOS 
valyti raštines didžiuliam pa
state. Turi kalbėri angliškai. 
Amžius iki 45 metų. Darbas 
nuo 6 vai. vakare iki 12 vaL 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti- .
Natk>nal CIeaning Contractors 

9 West 29th St. N. Y. C.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

A ncw esmmonfty of om* family 
detaehed A seml-det. eountry 

l/pe nriCK ineitMnnlto
Choico 5 or 6 large rootns

• Flnlshed Recreation Room
• Hollywood Kltchen
• Garagr f Hot Watcr System
• Many Othcr FcMufm

G. La •% doįra H yr. mtge. 
loor dewn payment for etvfHaaM 
MODEL: HTNTINGTON AVĖ. 

OFF Mtt'CKNER BLVD.
MWmi OF E. 177 BRONX

Now opening the lovely Car- 
ribbean Island of St. Marten’s 
to American vacationers, home 
owners and investors. For full 
Information phone or see Erik 
Lawaetz, Hotel Roosewelt.

Beautiful one family detached •— 
6 rooms and porch — one car gar. 
age — oil heat —good section — 
St. Vincenta parish -r- Bairgain at 
$14,200. Also 2 family brick —4—6 
rooms apartments — colored tile 
bath — 2 car garage — Possession 
of 6 room apartment — $19,500.

KIEFER 
1231 Flatbush Avė.

Brooklyn. N. Y. — BU 7-3060
HOTEL GREYSTONE 

91 St. and Broadway, N. Y. C, 
Famous for ercellent Service with 
moderate prices.

We specialize in :
Wedding 
Communion breaktast 
Showers for brides 
Anniversary parties 
Club & organization sočiais 
AH . sodai funetions , 

Telepbone now: TR 3-5918 — Ask 
for Banjvet Dfrretor

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taiji gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- 
tyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

MEN (18—40) 
CIIECKERS 

MEAT CUTTERS 
PRODCCE MEN 
DAIRY MEN 

BAKERS 
Part & full tune, 

experienced and inexperienced 
THE GRAND UNION CO. 

is about to launch a tremendous 
expansion program in the South 
Shore L I area. we are vitally in- 
terested in experienced and inex- 
perienced men who can be train- 
ed and developed as future mark
ei and dept. managers. 

Top salaries 
Regu 1 ar salarie inereases

5 day week, paid vacations and 
holidays, group life Insurance,) 
hospitalizations Siek beneftte with 
pay, Retirement Plan, Many other 
benefits. Excellent opptles for 
promotion. Extremely pleasant 
working conditions. Interview 
MonJFri-9 AM-5 PM

GRAND UNION MARKETS 
N. E. Corner Rooseveit Field 
Shopping Center. 155 7th Avė. 
Garden City; 400 Hillside Ave^. 
Williston Pk., East Williston 2931 
Hempsted Trpk. Levittown.

8 rm. center helL brick and 
frame. 4 bedrooms, 2^ 

baths, 2 car garage. Overhead 
door, modom kitehon, New 
phimbing, excoBenf location. 

$21500 
Martai Merk

bėtis, kad ir žaidikai į savo 
pareigas imą neberimtai žiū
rėti. Tai niekam nedaro gar
bės.

Jauniai <"■ žaidė' pirmąsias 
draugiškas rungtynes šį sezo
ną- Neturėdami keletos savo 
iškilių žaidikų, krito mūsų vy
riokai prieš Eintrachtą net 
0:6.

Maskvoj vyksta Aliochino 
vardo turnyras. Pirmauja Smy- 
slov, Taimanov, Botvinnik, 
Bronštem, ; argentinietis Naj- 
dorf, čekas Pachman, estas Ke
res. '',

Kazys Škėma (Detroitas) 
laimio tašką Michigano šach
matų rinktinei, rungtynėse su 
Ohio valstybe. Jis įveikė Har- 
kinsą. Laimėjo Ohio, santykiu 

4^3-’ ; - '
Dr. A. Nasvytis įveikė labų 

Garais, Clevelando pramonės 
lygos rungtynėse, lošdamas už 
White Motors komandą.

Chicaga. Neries klubo tur
nyre pirmuoju eina meisteris 
Tautvaiša, seka Zujus, Vosy
lius, Jakštas, Karpuška, Kal
vaitis ir Estka.

Bestenąs- čia. vyksta stiprus 
šachmatų turnyras Boylstono 
šachmatų klube. Naujosios An
glijos meisteris John Curdo 
pr. sekmadienį įveikė K. Mer
kį užsitikrindamas sau pirmą 
vietą. Jis turi 7—1 taškų; se
ka Bostono-meisteris . .Aleksis

*; 'Sr ....

90<rn wr

Fxperienced for private homes 
Sįeady. Good pay.

1020 LcKmetan A ve., N. Y. C.

LSK:S. C. New York 
3.-0 (0:0)

Pereitą sekmadienį neblogai 
šildžiusi saulutė mūsų sporto 
fanatikams atrodė dar skais
tesnė- Po trijų lygiųjų ir 
dviejų pralaimėjimų pagaliau 
mūsų pirmoji komanda pasie
kė laimėjimą. Nors ir buvo 
laukta mūsiškių laimėjimo 
prieš paskutinėje vietoje besi
trinantį New Yorką, bet vis 
dėlto buvo nervais pagrotą. 
Nors smarkiai mūsiškius spau
dė, pirmojo įvarčio teko lauk
ti virš valandos laiko. Ypač 
pirmam kėliny, pasigesta tik
resnio spustelėjimo, 
reikėjo tai nelaimei 
Reiųėzą taip užklupti! Su 
jau pirmąjį kėlinjL būtum 
miW 2:0 ved^’ Paslgesime 
mėzos dar nekartą.

Įvarčių laukėm net 65 
nutes. Priteistą. baudinį Aren- 
sas tik iŠ antro karto pavertė 
įvarčiu-' Gerai dar, kad mušant 
pirmąjį kartą baudinį prieši
ninko gynikai per liniją prieš 
laiką iššoko, o tai, ko gero, 
dar ir šio įvarčio nebūtų buvę. 
Pralaužus ledus, neilgai teko 
laukti ir antro įvarčio. Pašėlu
sią! tikslų Sabaliausko padavi
mą Robertsas pro ' išbėgantį 
vartininką be vargo pavertė 
įvarčiu. Minutę prieš rungty
nių pabaigą įsismaginęs Viliu
kas ir trečią gabalą įdėjo.

Ligai prie lovos pririšus Jo
kūbaitį, jo vieton stojo Gražys, 
iš profesijos kraštinis puolikas. 
Pusėtinai jam ten ėjosi, nors 
Jokūbaičio ir neatstojo. Saba
liauskas pirmą kėlinį žaidęs 
neįprastam jam kairiąjam 
krašte, nedaug tepešė. Antra
me kėlinyje dešiniame krašte 
visai kitaip atrodė- Iš jo pada
vimo ir krito taip svarbus an
trasis įvartis. Ir Arensas šį 
kartą buvo tikresnis. Vaitkevi
čius, nors ir neblogas paskuti
nėse rungtynėse kažko trūko. 
Mileris tuo tarpu pasirodė 
tvirtai — greito starto ir už
tikrintas — atrodo yra pake
liui į gerą formą. Puolime ir 
vėl geriausias Bileckis. Atrodo, 
ir vartininko problema, bent 
tam kartui bus išspręsta.

Mūsiškiai šį kartą šio sąsta
to žaidė: Bilkanych; Vaitkevi
čius, Mileris; Wells, Arens, 
Gražys; Markus, Vitiukas, Ro- 
berts, Bileckis, Sabaliauskas.

devotional rosary sėt



BOSTON, M8SS.

FAOTI-

menme

NEW YORK

IŠNUOMOJAMAS

IŠNUOMOJAMAS Visagalis savo prieglobsti mirusio vėlei,

LIETUVIS ADVOKATAS

Programą išpildys

L. S. “RAMOVE” NEW YORKO SKYRIUS RENGIA

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bn oklyn, N. Y.

Reikalinga auklė 
lietuvių šeimai New Yorke. 
Dėl sąlygų skambinti telef.

VIrginia 9-0099

Brooklyn 11, H. Y. 
Tel.: EV 4-9293

414 Broadway 
So. Boston 27, Mase.

Po iškilmingo akto seks me
ninė dalis, vėliau šokiai. I. B.

Įeinant aukojama: suaugusiems — 
moksleiviams ir stud.

Stephen B rėdės Jr- 
ADVOKATAS

Pakrikštyta
Spalio 28 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje buvo pakrikš
tyta Edmundo Prusik ir Ire
nos Rasimavičiūtės-Prusik du
ktė Sharon ir Marijos vardais. 
Tėvai gyvena 20 Sanger St- 
So. Boston.

Šokiai grojant J. Vedegio orkestrui Veiks užkandžių 
bufetas ir baras.

‘Km. J. KonBu*, ■' ■ kibiro i
pirm-,lapkričio 9 United todaite 
laivu grįžta iš Europos, kaprog 

ičio ll . dalyvaus Balfo Įr;

Vakaro pradžia 6:30 vai. p. p.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS IR VISAS

įvyksta lapkričio 5 iki hpkr. 
11 — nuo 12 vai. pietų iki 11 
nakties-.
Įžanga 91 c., įskaitant taksus.

71 *t. REG1MENT ARMORY
34 SL ir Park Avė.

Lietuviy pasirodymas 
Lapkričio 11-

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Viktorijai, Brooklyno 
Maironio šeštadieninės Mokyklos mokytojai, ir jos duk
rai Vidai-
TESUTEIKIA

sų pagerbtas būrys jaunųjų, iš
tesėjusių pareigą savo tautai, 
kad ir nepalankiomis lituanis
tinių pamokų lankymo sąlygo-

37 Sheridaa Avė.
Brooklys 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

LAPKRIČIO 11 D., SEKMADIENĮ, 1956 
*V. STATOLOVO SAUR

BSOOKLTN, N. Y.

APREIŠKIMO PARAP. SAttJE,
North 5th ir Havemeyer St. kampas, Brooklyn, N. Y.

preliudą, o Daiva Audėnaitė— 
Šopeno nokturną ir Bramso 
valsą. \

Minėjimo programa buvo ge
rai paruošta, be priekaištų at
likta .ir tvarkingai pravesta. 
Niekas nelaukė programos pa
baigos, nes kiekvienas jos 
punktas kėlė vis naują susido
mėjimą, vis naują pasigėrėji
mą. Dalyvis

4 kambarių butas. Pageidau
jama vyresnio amžiaus vyras 
arba moteris. Kreiptis: TeL 
VI 6-0146 nuo 6—8 v.v,

Harvest vakarienė
Lapkričio 4 d. 5 vai. Kata

likų Klubo salėje įvyko pirmą 
kartą tos rūšies vakarienė- 
Buvo gražiai pasivaišinta ir 
pasilinksminta. R.

ALRK Federacijos Nėw Yor
ko apskrities valdyba spalio 
28 d. Apreiškimo parapijos di
džiojoje salėje suruošė / Kris
taus Karaliaus šventės minėji- 
mą, kurį pradėjo ir įvedamą
jį žodį pasakė apskrities valdy
bos pirmininkas Stasys Lūšys. 
Invokaciją sukalbėjo apskri
ties dvasios vadas kun. Jonas 
Pakalniškis. Momentui pritai
kytą paskaitą skaitė jaunas 
akademikas Kęstutis Kudžma. 
Paskaita buvo kruopščiai pa
ruošta, turininga ir pažymėti
nai gražios formos. Minėjimo 
dalyviai su dideliu susidomėji
mu išklausė paskaitininko 
minčių, buvo gražiai nuteikti 
ir reiškė karšto dėkingumo

prelegentui. * - rv'
Po paskaitos sekė 

dalis. Ji.buvo kitokia, negu 
kitais metais; ją atliko išimti
naijaunimas. Studentė Dalia 
Karaliūtė su pilnu įsijautimu 
paskaitė Pauliaus Jurkaus pa
ruoštą tekstą “Kristus pas Pi
lotą”, Ramunė Vilkutaitytė 
nuotaikingai pade klamavo 
Ados Karvelytės Aukštąją 
Psalmę ir Meldimą, o pianisto 
Alekso Mrozinsko piano studi
jos mokinės gražiai pasirodė ir 
technišku pasiruošimu ir sub- 
tyliu kompozicijų interpreta
vimu. '• t

Vida Lušytė išpildė Šopeno 
polonezą, Angelė Vištartaitė— 
Šopeno valsą ir Rachmaninovo

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y

režisuoja dramos akt. Vttafis Žukauskas 
dekoracijos dail. Jurgio Juodžio 

Nusikelsime į kenčiančią ir kovojančią Tėvynę, pamaty
sime ’ likiminėje kovoje miško brolius.

Ugdomas patriotizmas
Ruošiantis švęsti Amerikos 

ar Lietuvos patriotinę šventę, 
šv. Petro parapinės mokyklos 
mokiniai šventės išvakarėse 
surengia tos šventės prasmę 
vaizduojantį vaidinimą, kurį 
patys mokiniai parašo ir suvai
dina. Dabar vyresniųjų skyrių 
mokiniai rašo vaidinimėlį, ku
ris pavaizduos Paliaubų dieną, 
lapkričio 12- Geriausias iš jų 
bus suvaidintas.

W AITRUS 
FtfNBlAl 80Mt

197 Webster Avenue
' Cambridge, Mass.
PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojaa
NOTABY PUBLIC

PROGRAMOJE:
Prof. Brazaičio kalba. '
Brook yno Vaid. Trupė išpildys V. Vingio 6 pav. montažą:

“TĖVYNĖS AIDAS”

Prasidėjus rudeniui, 
ką bepirktumėt, pirmiausia 
užeikite į Ginkų krautuvę. 
Rasite didelį pasirinkimą Įvai
rių, naujų ir gražių prekių do
vanoms. Gražių naujos laidos 
lietuviškų ir angliškų atviru
kų; prekyboms urmo kaina. 
Šviežių - lietuviškos gamybos 
Rūtos ir Petrausko saldainiai; 
taip pat amerikoniški ir im
portuoti Užsukę įsitikinsite, 
kad viskas parinkta Jūsų sko
niui-

Juozas, Ona ir sūnus Ginkai 
495 Grand St.

Tolimame Sibire mirus

JONUI JOCIUI,

Lapkričio 24 d., 5 vai.,.Ap
reiškimo parapijos salėje jiem" 
bus iškilmingai įteikti mokyk
los atestatai- Brooklyno lietu
viai kviečiami gausiai dalyvau
ti šiose iškilmėse. Tebūna vi-

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Nauja moderniška .koplyčia šer
meninis dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to»

William J. Drake- 
Dragūnas

(Atkelta iš 2 psl ) 
dradarbiavimas remiamas:

Joseph Garszv
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

BARASEVICIUS ir SŪNUS. 
F UNĖRA L B0M1 
V,251 W.Broadway 
. \s South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVICIUS

Laidotuvių Direktorių* 
ToL ANdrow 8-2590

Kun. Jonas Žuromskis ir jo 
sesutės Paminklinėje mokyklo
je dirbančioms sesutėms pado
vanojo šaldytuvą. Dabar sese
lės pietums galės atsinešti ir 
geresnių valgių.

Mirusieji
Spalio 31 d. iš šv. Petro pa

rapijos bažnyčios palaidota 
Katarina Gaidienė 91 m- am
žiaus. Velionė gyveno 19 Tho- 
mas Park, So. Boston. Nuliū
dime paliko tris dukteris, sū
nų, brolį ir seserį. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Lapkričio 3 d- 9 vai. ryto iš 
šv. Petro parapijos bažnyčios 
palaidotas Petras Bacevičius 
68 m. amžiaus, kuris buvo 
automobilio užmuštas einant 
jam skersai D gatvę. Velionis 
gyveno 1 Dyer Avė., So. Bos
ton- Nuliūdime paliko žmoną, 
tris dukteris, sūnų ir seserį. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gurno, galvos 
kvaišinau ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, Jir-

' llnuomojame* l’/2 kamba
rio butas su visais patogumais. 
Kreiptis: Tek VI 7-7546.

CAMBRIDGE, MASS.

Susituokė: spalio 7 susituo
kė Helena Lukošiūnaitė su Ed
vardu Gendrolium. Linkime 
laimingo ir ilgo gyvenimo.

Pakrikštyta: Motiejaus ir 
Antaninos Girdvainiu sūnus 
Motiejaus vardu.

Mirė: spalio 14 neilgai pasir
gęs mirė Matas Norbutos, su
laukęs per 80 metų amžiaus. 
Jis buvo labai dosnus visiems. 
Lietuvos bonų buvo pirkęs už 
15 tūkstančių dolerių. Aukavo 
visoms įstaigoms, bažnyčioms, 
vienuolynams, šelpė jaunuo
lius, einančius į mokslus- Per 
savo gyvenimą yra išleidęs 
apie 50 dol. labdarybei Iškil
mingai su šešeriomis Dūšio
mis palaidotas iš Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios šv. Mykolo 
kapuose.

Spalio 2 palaidotas Leonas 
Lignarskis, buvęs pirmam pa
sauliniame kare. Palaidotas 
Cambridge miesto kapuose.

Spalio 12 mirė Juozas Re
meika- Jis kurį laiką gyveno 
Brocktone senelių prieglaudo
je. Iškilmingai palaidotas iš 
vienuolyno koplyčios spalio 15 
vienuolyno naujuose kapuose.

Spalio 13 mirė Mykolas Jak
štas. Palaidotas iš Nekalto 
prasidėjimo bažnyčios spalio 
19 d.

kambarys su visais patogu
mais. Galima naudotis virtuve. 
Mrs. Eva Dome, 414 So. 5th 
SL, Brooklyn, N. Y

išgąsčio
dies supykinau ir šurpuliavi 
mų, ausų spiegimo ir greizo 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.

šiam kraštui pragaištingą veik
lą, I sąmoningai nesivadina ko
munistiniais vardais. Todėl ir 
K. Michelsono tik formalinis 
išsisukinėjimas, vengiant apei
ti esmę, neatrodo nuoširdus.

Turėdami galvoje socialde
mokratų nominuotojo kandi
dato į New Yorko Amerikos 
Lietuvių Tarybą K. Michelsono 
praeities veiklą tokiose orga
nizacijose ir institucijose, ku
rios iš esmės paneigia ALT 
tikslus, jo nenorą pasmerkti 
tą Lietuvai ir šiam kraštui 
pragaištingą veiklą ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos Vykdo
mojo Komiteto narių lūpomis 
pareikštą lietuvių srovių Tary
boje bendradarbiavimo prin
cipą, — mes socialdemokratų 
nominuotojo kandidato K- Mi
chelsono nelaikome New Yor
ko Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariu ir prašome Tamstą, Po
ne Pirmininke, padaryti iš to 
atitinkamas išvadas.

Liet. jlrūrinĮfr -
sukaktis šiais metais rengiama 
lapkričio 17 d. 6:30 v-1 v. Ap
reiškimo parapijos salėje. Pro
gramoje prof. J. Brazaičio pa
skaita, Brooklyno Vaidintojų 
Griipė, režisuojant Vitaliui Žu
kauskui, išpildys V. Vingio 6 
pav. montažą iš gyvenimo ir 
kovų tėvynėje — “Tėvynės ai
das”- Po programos šokiai, 
grojant J. Vedegio orkestrui. 
Pelnas skiriamas karių invali
dų šalpai. Iškilmingos pamal
dos už kritusius dėl laisvės ka
rins įvyks lapkričio 24, sek
madienį.

Maironio šeštadieninė 
Mokykla

išleidžia trečiąją abiturientų 
laidą. Šiuo metu vyksta egza
minai. Penkiolika mokinių pa
siryžę sėkmingai išlaikyti eg
zaminus ir gauti liet, mokyk
los baigimo atestatus.

Koplyčios nemokamai ' visose, 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. Į

Tel. VIrginia 7-4499

PasUir. ksmino katalikiškai
Spalio 31 visoje Amerikoje 

yra rengiami Holtoween Party. 
Vaikai, apsirengę visokiomis 
baidyklėmis ir šmėklomis, vai
kščioja po* namus ir daro vi- 
sbkįas išdaigas tiems, kurie. 
jiems nieko neduoda, šiais 
metais Bostono majoras nu- :; 
statė, kad toki vaikų vaikščio- : 
jitoad leidžiami tik tarp 6—8 ; 
vaL vakaro.: Gyventojams įsa
kyta neduoti pinigų- .

Pereitais metais šv. Petro • 
partijos mokiniai surengtą 
katalikišką Holloween Party 
paminėjo ir Bostono angliškoji 
spauda. Panašiai ir šiais mę- Į 
tais spalio 31 parapinėje mo-J 
kykloje kiekvienas vaikas, tu
rėjo apsirengti taip, kaip jo 
vardo šventasis nešiojo arba 
b^t papasakoti savo ~ vardo 
šventojo istoriją. Tai kaip tik ‘ 
atitinka Visų šventųjų išvaka
res. .■ ■ ■

Po programos — šokiai, grojant Jurgio Vedegio orkestrui • Veiks 
užkandžių bufetas ir baras • Bus lietuviškų knygų laimėjimai • Įei
nant aukojama: suaugusieji — $1.50, moksleiviai ir studentai — 
$1.00 • Uniformuotiems skautams įėjimas nemokamas.

VISAS KONCERTO PELNAS SKIRIAMAS PASIUNTOKII 
SIUNTINĖLIŲ LIETUVIAMS TREMTINIAMS SIBIRE.

Kviečiame vfeą Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenę stiihnliyfi 
f šį koncertą ir tuo paremti šelpimą vargstančių tautiečių Sibirė

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius , 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas? 
(BIELIAUSKAS)

rUNEBAL HOME »
M. P. BALLAS—Direktoriui g
ALB. BALTRŪNAS-BALTON į

Reikalu Vedėju
660 Grand Street į
Brooklyn, N. Y. ;

NOTARY PUBLIC į

iš Vykdomojo Komiteto dar
botvarkės išimami tie klausi
mai, kuriems bent vienos sro
vės atstovas pasipriešina: klau
simas grįžti į darbotvarkę, tik 
priešinimuisi išnykus.

ALT mes laikome lietuvių 
patriotų organizuotos visuome
nės politinės veiklos ir antiko
munistinės kovos štabu. Todėl 
netenka įrodinėti, kad tokioje 
institucijoje turi būti savitar
pinis pasitikėjimas. Be to, ga
lima spėti, kad ir asmeninė 
ALTo sudėtis rūpi šio krašto 
valdžios įstaigoms. Tad dėl 
vieno asmens gali būti ir visai 
institucijai metamas įtarimo 
šešėlis, silpninąs ir lietuvių vi
suomenės paramą ALTo dar
bams.
K. Michelsono pareiškimas— 

“komunistu nebuvau, nesu ir 
nebūsiu” — yra tik formali
nis išsisukinėjimas, viso reika
lo nukreipimas į šalį, nepalie- 
čiant jo esmės, kitaip tariant, 
nepaneigiant Lietuvai pragaiš
tingos savo praeities veiklos. 
Tokius pat pareiškimus esant 
reikalui lygiai galėtų duoti 
“Laisvė” ir jai artimos Lietu
vos priešų organizacijos, ku
rių veikloje K. Michelsonas 
reiškėsi, nes jos, norėdamos 
pridengti savo Lietuvai ir

■- mary;71
Km. dr. St ValiušaHh Dalyvai 

lapkričio 10 kalbės per Štoko Motorų 
. radiją Balfo koncerto proga. Moterų

s,;,


