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Kada Vakarų sąjungininkai susitars dėl derybų su Maskva?

Kokias' nuolaidas

O Chruščiovas kar«

WASHINGTONO
santy-

J. TAUTOSE PIRMAS TOKS ĮVYKIS, KADA AFRIKA
pereme iniciatyvą savo pražūčiai, Vakarų pasauliui nutilus

KATANGA IR J. TAUTOS

Amerikos lėktuvai tebeina Titui

Vokietijos, prieš Vokietijos ka
riuomenės menkesnį apginkla
vimą nei kiti Nato nariai ir to
kiu būdu tos kariuomenės dis
kriminavimą.-šitos rūšies nusi
statymai paskutinėm dienom 
buvo pritarti visų Vokietijos 
vyriausybės narių; tokia nuotai
ka sudaroma ir visame krašte.

J. Tautos ir kom. Kinija
Amerikos delegacija J. Tau

tose nesuranda valstybės, kuri 
sutiktų siūlyti komisiją kom. 
Kinijos klausimui iki 1962 iš
tirti-

kad Amerikos nuomonė buvo 
pareikšta ne prieš balsavimą, 
bet po balsavimo, spaudos at
stovam. Pats Stevensonas net

Tokio pasmerkimo priežastis 
—- oficialiai skelbiama, kad mi- 
nisterio kalba buvo “įžeidžian
ti klaidinanti”, rasistinė. Kai

GEN. VAN FLEET pakauk
tas iš atsargos v*l partizanę 
apmokyti. Jis 1948 trenira
vo graikų partizanus prieš 
komunistų agresijų.

Londone šią savaitę buvo 
numatytas Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos dip
lomatų aiškinimasis dėl derybų 
su Maskva. Ieškoma bendro Va
karų nusistatymo. -Ligi šiol jo 
nėra. Priešingai, dėl Amerikos 
ir Anglijos pasitarimų su Gro- 
myko Vokietijoje ir Prancūzi
joje augo 
NEPASITIKĖJIMAS IR 
NUOGĄSTAVIMAS

Paskutiniu momentu teko at
šaukti ir šią Londono konfe
renciją Prancūzijai pareiškus 
abejojimus, ar tai laiku. Pasi
tarimai gal vyks Washingtone 
tarp ambasadorių, bet kada — 
neaišku. Įspūdis — lyg tai ne
skubu.

tai būtų Vokietijos didesrfis pa
siaukojimas bendram reikalui. 
Iš kitos pusės — Vokietija ro
dė pasiryžimą nesutikti su nuo
laidom, kurios pažeistų ligšio
linius Vokietijos siekimus, pri
pažintus sąjungininkų. Kancle
ris Adenaueris rugsėjo 18 laiš
ke prezidentui Kennedy apgai
lestavo, kad Kennedy vyriausy
bė labiau susirūpinus, kokias 
nuolaidas duoti Maskvai, negu 
ko iš Maskvos reikalauti. Kanc
leris aiškiai pasisakė prieš de
militarizuotą Vokietiją, prieš 
atominių ginklų atitraukimą iš

PO BALSAVIMO:
Tos dienos herojais jautėsi 

afrikiečiai. Jie triumfavo laimė
ję daugiau kaip du trečdalius 
balsų. Tai jų laikas jau atėjęs 
dominuoti J. Tautose. Užside-

N. Y. Times spalio 15 jau 
rašė, kad Washingtone politikai 
vis turėjo vilties, , kad Chruš
čiovas norės susitarti priimti
nu abiem pusėm, būdu. Dabar 
daugumas įsitikinę, kad Chruš
čiovas nori susitarti tokiom są
lygom, kurios pažemintų Ame
riką, demonstruotų jos negalią 
tesėti iškilmingus pažadus. 
Chruščiovo visi reikalavimai, 
manoma Washingtone, pasak 
laikraščio, siekia dviejų dalykų: 
nutraukti politinius ir ūkinius 
santykius tarp vakarų Berlyno 
ir vakarų Vokietijos ir miestą 
palikti rylų Vokietijos malonė
je; antra — atskirti vakarų Vo
kietiją nuo Nato ir tokiu būdu 
suardyti pačią Nato organizaci
ją. Jai jau ne Berlyno—sam
protauja Washingtone — o Vo
kietijos krizė.

aukotis bendram 
reikalui, buvo galima įžiūrėti 
ir prezidento nepasitenkinimas.

Prezidento Kennedy valdymo 
laikas dar neilgas, bet jau su
spėjo susilaukti kritikos. Kri
tikos iš opozicijos, iš respubli
konų. Tautinio respublikonų 
komiteto pirmininkas Milleris 
rugp. 27 Kennedy užsienių po
litiką kaltino appeasementu, vi
daus politiką — informacijos 
slėpimu nuo visuomenės (rin
kiminėje kovoje tuo Kennedy 
buvo kaltinęs Eisenhowerio vy
riausybę). Buv. prez. Eisenho- 
weris rugsėjo 16 atsargiais žo
džiais kritikavo neryžtingumą 
Kubos ir Laoso krizėse. - Prez. 
Kennedy atsiliepė santūriai— 
esą naudingesnė kritika būtų 
konstruktyvi .— nurodymas; 
kas reikia daryti. 0 preziden
tą remianti spauda atsiliepė 
aštriau: tokiais laikais reikia, 
kad nutiltų tie, kurie šaukia 
apie vyriausybės appeasemen-

— Oro manovruoco, kurie 
buvo spalio 14 viršum Jungti
nių Valstybių ir Kanados, din
go bombonešis su 8 vyrais vir
šum Atlanto. Manevrų metu bu
vo sustabdytas keleivių susi-

Anglija linkusi į toliausias pasiryžimo 
nuolaidas Maskvai. Amerika lin
kus į nuolaidas, galimai mažes
nes. Kokios jos—tik spėliojama. 
Gen. Clay, senatorių Mansfiel- 
do, Fulbrighto, Humphrey pa
reiškimai minėjo tokias nuolai
das, kurios labiausiai ir sukėlė 
Vokietijos nerimą ir nuogąsta
vimą. Spaudoje imta net kal
bėti apie “krizę tarp Amerikos 
ir Vokietijos”. Vokietijos nuo
gąstavimas suprantamas — nuo 
laidos numatomos jos sąskaita. 
Prancūzija stovėjo Vokietijos 
pusėje. Ji net iš viso neprita
rė pasikalbėjimam su Gromyko 
ir atsisakė juose dalyvauti. 
Prezidentas de Gaulle sampro
tavo: Maskvos Įvykdytos agre
sijos ir naujų grasinimų aki
vaizdoje derybos reikš viena
šališkas nuolaidas. O tokios 
nuolaidos, tegul ir Vokietijos 
kaina, Prancūzijai taip pat pa- 

įtak'a 
ir Pa-

atmeta Vokietija
Vokietija pademonstravo dve

jopus nusiteikimus. Iš vienos 
pusės — norą atsižvelgti į 
Amerikos pageidavimus. Juos 
tenkindamas, Adenaueris pri
tarė Amerikos pasikalbėjimam 
su Gromyko; Brentano sutiko 
leistis į tam tikrus pasitarimus 
su rytų Vokietija; Straussas su
tiko, kad karinės tarnybos lai
kas iš 12 mėnesių gali būti 
pratęstas iki 18 mėnesių — ir

Nieko nuostabaus, jei kriti
kuoja opozicija. Labiau stebina 
kritika, kuri eina iš draugų, iš 
šalininkų, rėmėjų: iš tų, kurie 
prieš metus, anot W. S. White 
^Journal American) isteriškai 
pasisakė už Kennedy, nenorė
dami pripažinti respublikonam 
jokio padoraus motyvo. Tdd» jų sugestijos Kubos ar Berty- 
kritika, lyg pagal kokį ženklą, no reikalu baigėsi nesėkmių* 
ėmė garsinti* iš tę, kurio sa- gai. Jiem visiem tekę nusivil- 
vo vedina 'Tlbordab ir inte- ti pirmiausia dėl to, kad jie 
lektualais". Pažymėtina, su kri- buvo pervertinę žodžio ir ba
tika ėmė reikštis ne tik Ame- liaus įtaką politinio bei ūkinio

Vokietijoje 
prieš Ameriką
Vokiečių spauda aštriai ėmė 

kaltinti Ameriką ryšium su gen. 
Clay, senatorių Fulbrighto, 
Humphrey, Mansfieldo pareiš
kimais. “Ar jau Vokietijos iš
pardavimas eina?”, “Pragma
tizmas pakeitė principus”, 
“Laikas atsisveikinti su sapnais 
ir pasakom” (suprantama: ku
rias sekė Amerika). Tokiais pa
reiškimais mirga vokiečių spau-

rikos, bet ir Anglijos tokiais gyvenimo atspariai tikrovei pa- 
vardais besivadiną, buvę Ken- keisti. Taip mano Restonas. Iš 
nedy šalininkai. (Jų platesnę 
apžvalgą minėjo James Reston 
NYT).

Prezidentas orientavosi grei
čiau nei jo draugai intelektua
lai. Jis paklausė seno poeto 
Robert Frost patarimo inaugu
racijos dieną būk daugiau ai
ris negu harvardietis. Iš čia 
prezidento orientacija į vidurio 
kelią, iš čia “intelektualų” at
silikimas nuo jo ir jų kritika.

jis gynė savo krašte esančią 
rasių atskyrimo sistemą, jis mi
nėjo, kad jo valstybėje afrikie
čiai gyvena geresnėse socialinė
se ir ūkinėse sąlygose nei ki
tuose Afrikos kraštuose. Kon
krečiai suminėjo Etiopiją ir Li
beriją. Tikroji priežastis galėjo 
būti ir kita: Pietų Afrikos at
stovas tvirtino, kad sąmokslas 
iš anksto buvo paruoštas, ir 
balsavimas priklausė ne nuo jo 
kalbos turinio.

labiau sukompromitavo, kad pa
rodė J. Tautę dvilypę matą iš 

ir nedalyvavo posėdyje kaip ir naujo. NYHT priminė, kad nie- 
kalbant Domininkonų Respubli- kas nepakėlė protesto, kai Šo
kos prezidentui. vietų kalbėtojas pakaitinėse

senhowerio vyriausybė, patvir- Amerikos pasyvumas leido kalbose įžeidinėjo ir Hammars- 
tino Kennedy. Tačiau visuome- pasireikšti gaivalui, kuris vėl kjoldą, vadindamas jį galvažu- 
nėje reakcijos nepalankios. sukompromitavo J. Tautas. Juo džiu.

— Amerika šią savaitę ren
giasi paleisti raketą Saturną. 
Tai didžiausia lig šiol raketa: 
2 kartus didesnė už sovietines 
ir 4 kartus už ligšiolines Ame
rikos leistas raketas.

tojo savo kietai
Kai Vakarų nusistatymai dar 

nesutarti, Chruščiovas savuo
sius spalio 12 iš naujo pakar
tojo: vidurio Europos demili- 
tarizavimas, atominių ginklų 
uždraudimas rytų ir vakarų Vo
kietijoje, rytų ir vakarų Vokie
tijų priėmimas į J. Tautas; 
taip pat Berlyno pavertimas 
“laisvu ,miestu”.

Čia neminimi tokie reikala
vimai. kaip susisiekimas su va
karų Berlynu ^rytų; Vokietijos 
kontrolėje, pašalinimas iš vaka
rų Berlyno propagandos prie
monių (Rias radijas ir kt.), Ode
rio - Neissės linijos pripažini
mas. Tie dalykai Chruščiovo 
laikomi jau “aiškūs”,- dėl jų 
priėmimo įtakingieji Amerikos 
senatoriai nesipriešino, nors vy
riausybė oficialiai ir nepaskel
bė dar savo sutikimo.

Kongresmanas Tower ir se
natorius Jačkson iškėlė aikštėn, 
kad Amerika pardavė 130 ko
vos lėktuvų Jugoslavijai Par
davė po 10,000 dol., o Ameri
kai jie atsiėjo po 300,000 dol. 
Amerikoje, Texas, apmokomi 
taip pat 8 Jugoslavijos lakūnai. 
Išaiškėjo taip pat, kad Graiki
ja pardavė Jugoslavijai 50 iš 
Amerikos gautų lėktuvų, su 
Amerikos apsaugos departamen 
to sutikimu. Kongresmanas To- 
wer reikalavo, kad biznis būtų 
sustabdytas, nes tai priešo rė
mimas. Belgrado konferencija 
parodė, kad Tito remia Mask
vą ir visai nėra neutralus. 
Nors prezidentas Kennedy po 
Belgrado konferencijos žadėjo, 
peržiūrėti užsienio paramos po- 

' litiką, tačiau ir dabar iškilus 
lėktuvų bizniui įsakė jį vykdy
ti. Nėra kaip kaltinti kurios 
partijos, nes biznį pradėjo &

Ar patenkintas pats prezi
dentas? — Prezidentas, mano 
Restonas, taip pat kai kuo nu
sivylęs. Nusivylęs, kad nepasi
sekę laimėti, ko buvo tikėjęsis. 
Nusivylęs iš dalies ir pačiais 
intelektualais, kuriuos sutelkė 
apie Baltuosius Rūmus, kada

Jungtinię Tautę istorijoje 
pirmas toks balsavimas, kuriuo 
buvo pasmerktas kalbėtojas ir 
jo vyriausybė dėl jo čia pat 
JT posėdyje pasakytos kaltos. 
Taip nutiko Pietų Afrikos mi- 
nisteriui spalio 11. Pertraukus 
visus debatus, Liberijos atsto
vo siūlymu, ministeris ir jo vy
riausybė buvo pasmerkti 67 bal
sais. Iniciatyvos ėmėsi Afrikos- 
Azijos blokas, remiamas ko
munistų, iš Europos dar Olan
dijos ir kelių pietų Amerikos 
valstybių, o 29 susilaikius ar 
balsavime nedalyvavus. Tarp 
jų Amerika, Anglija, Prancū
zija, Belgija, Švedija, Danija, 
EI Salvadoras, Islandija.

— Katanga spalio 13 sutarė 
su J. Tautom pasikeisti belais
viais. Katangiečių J. T turi 220, 
daugiausia airių, pateko į ne
laisvę 191.
riausybė pareiškė protestą J. 
Tautom, kam padarė paliaubų 
sutartį su Katanga.

Prezidentą ėmė kritikuoti jo draugai 
"intelektualai". Ko jie reikalauja iš 

prezidento?
Kuo tie “intelektualai” ne* 

patenkinti?

Prezidento poziciją dažnai gi- 
ginąs White (JA) sako, kad te* 
riamfoji intelektualai laukę iš 
Kennedy griežtos rankos de
mokratę partijai vadovaujant 
ir liberalios programos greito 
vykdyme. Jie dabar nusivylę, 
to nematydami. Esą visa Kon
greso sesija nebuvus pakanka
mai “liberali”. Jie kaltina pre
zidentą, kad jis ėmėsi vidurio, 
nuosaikaus, kompromisinio kur
so, net prisiimdamas respubli
konus į atsakingas vietas.

James Reston (NYT) prisi
mena, kad rinkiminės kampa
nijos metu Kennedy kalbėjo 
turįs naujus atsakymus į se
nuosius klausimus — agresijos, 
Šaltojo karo, nusiginklavimo, 
nedarbo, švietimo ir kt. Bet jo 
atsakymai pirmos sesijos metu 
pasirodę panašūs į senuosius 
atsakymus. Užuot griežtai nu
traukęs su praeitimi, jis deri
nosi į savo pirmatako Eisen- 
hovverio liniją. Dėl to kai ku
rie intelektualai ir pavadino 
jo valdymą "trečiąja Eisenho* 
worio vyriausybe".

Tokis yra ir nepasitenkini
mas tarp “intelektualų”, demo
kratų — liberalų.

vojingos. Jei Sovietų 
sieks Reiną, jie paims 
ryžių viena propaganda.

Prezidentas Kennedy _________________
kiam su sąjungininkais švel-
ninti aiškino, kad pasikalbėji- SE|| įj ,
mai su Gromyko nereiškia de- m I?
rybų, o tik “išsiaiškinimą”. Taip 
pat prezidento žodžiuose, kad ym. specialų >asfcynma t P»«tų Viet-
Vokieuja turėtų rodyti daugiau namą.

tikrųjų, kalbos, kurias sako pre
zidentas, nudailintos. Po kal
bos laukiama, kaip pasaulis re
aguos. Lyg nuo to žodžio turi 
pasaulis suktis. Teko greitai nu
sivilti išgirdus pareiškimus: ga
na žodžių, reikia darbų.

Tai nelengva: Vokietija prieš nuolaidas, Prancūzija ir prieš 
derybas; sunkiausia apsispręsti Amerikai... o Maskva graso

Kurie daugiau galvoja, atsi
liepė kitaip. “Įvykis yra skan
dalingas”, pareiškė vienas iš 
balsavusių privačiai, tačiau jis 
negalėjęs nebalsuoti, kada siū
loma prieš Pietų Afriką. Kitas 
pripažino: “Tai laidojimas or
ganizacijos rankom tų. kuriem 
ji labiausiai reikalinga”.
AMERIKOS ROLĖ:

Adlai Stevensonas pasmerkė 
balsavimą: nors mes nesutinka
me su rasistinėm pažiūrom, bet 
atstovas turi teisę pareikšti sa
vo skirtingas nuomones.

Stevensono elgesys nepaten
kino nė vienos pusės. Afrikie
čiai atvirai piktinosi, kad Ame- j tautų ■ istorinis žmo- 
rika SUSilaikė nuo balsavimo. . GUS: Pietų Afrikos min. Louw, 

gimo pagauti, žadėjosi eiti to- Pietų Afrikos atstovas prikišo, <*• fcurto žodžių jt prarado svei- 
liau: dar šios sesijos metu siū
lyti pietų Afriką visai pašalin
ti iš J. Tautų.

Kiek “intelektualų” šauks
mas svarus? — White atsilie
pia, kad šios grupės balsas yra 
nepalyginti - didesnis noi jos 
reali jėga politikoje. Jos šauks
mas, grasinamai sako autorius, 
galįs priversti prezidentą nu
traukti ryšį su tais žmonėm ir 
veikti priešingai, nei jie reika- 

Laopoldville vy- lauja. Jei jie galės išvesti pre
zidentą iš kantrybės, kad nusi
kratytų jais, kraštui nuo to bus 
tik geriau. Taip samprotavimus 
baigia White.

Teisingas atrodojo tvirtini
mas, kad kraštui bus geriau, 
jei nebus vykdoma anų libera
lų užsienių politika. E “ame
rikiečių akcijai už demokrati
ją” buvo matyt, kad ji veda 
į galutines nuolaidas Rusijos, 
Kinijos, pasaulio komunistam. 
Tačiau jų įtaka ne taip lengva 
bus prezidentui nusikratyti, 
kaip pagarsina White: tarp tų 
liberalų yra toki nusipelnę ir 
autoritetingi demokratai mohi
kanai kaip 77 metų Mrs. Roo- 
sevelt, Adlai Stevenson ir kt, 
kurie sukliudė prezidentui pa
čią pirmą pastangą—nusikraty
ti savo bendradarbiu Bovrfa.

PIETŲ VIETNAMAS
Prie komunistų agresijos pri

sidėjo potvyniai, kurie atnešė 
badą pusei milijono žmonių.

Spalio 15 į Pietų Vietna
mą išvyko gen. Taylor, prezi
dento Kennedy karinis patarė
jas. Nuo jo pranešimo priklau
sys, ar prezidentas siųs ka
riuomenę į Pietų Vietnamą.

— Paryžiuje labai eina gan
dai apie būsimą perversmą, ku
rį rengia slaptoji organizacija 
prieš de Gaulle.
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Katalikų Feder. kongreso išvakarėse
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Federacija gyvuoją jau 55 me
tus. Buvo įsteigta 1906 balan
džio 17-18 Wilkes-Barre mies
te, Pennsylvanijoje, suvažiavus 
lietuvių katalikų atstovam iŠ 
32 didesnių kolonijų. Jie nu
tarė jungti visus Amerikos lie
tuvius katalikus ir jų organiza
cijas bendram ir sutartinam dar 
bui. Tasai darbas apėmė tris 
sritis: katalikišką akciją, lietu
vybės išlaikymą ir kovą už Lie
tuvos laisvę. Buvo siekiama 
steigti ir remti savas parapi
jas, vienuolynus bei mokyklas, 
išlaikyti ir platint savo spau
dą, telkti lėšas lietuvių tautos 
kovai dėl laisvės gimtoje že
mėje. Federacijos įnašas buvo 
ypač žymus 1917 - 1921 me
tais, kai kūrėsi Nepriklausomo
ji Lietuva. Drauge su kitomis 
lietuvių grupėmis sudaryta 
Amerikos Lietuvių Tautos Ta
ryba ir įsteigtas Tautos Fon
das.

*
Tautos Fondas 1914-1922 me

tais buvo vienas iš stambiausių 
Federacijos darbų. Dr. K. Pakš
tas, buvęs Tautos Fondo ge
neraliniu sekretorium, ' savo 
apyskaitoje nurodo, kad ligi 
1922 metų rudens buvo surink
ta daugiau kaip pusė milijono 
dolerių kovai dėl Lietuvos lais
vės ir nukentėjusiem nuo karo 
šelpti. “Visa šita stambi suma 
buvo surinkta dažniausia smul
kiomis aukomis iš lietuvių ka
talikų: darbininkų, kunigų ir 
negausių pasauliečių inteligen
tų. Tai buvo didžiausia lietu
vių istorijoj ... organizacija^ 
kūrusi Lietuvos valstybę ir ma
loningai atsiliepusi į visus 
opiausius tautos reikalus didžio
jo suspaudimo dienomis ... 
“Toji” Amerikos lietuvių kata
likų veikla Lietuvos valstybei 
atstatyti galėtų būti pasišventi
mo pavyzdžiu ir šių dienų Ame-
rikos lietuviam” (Katalikų Dar-

bai, 1943).
Per pastaruosius 18 metų 

Amerikos lietuviai katalikai, 
manome, yra sutelkę dar dau
giau lėšų šalpos darbam, ku
riuos vykdo Baltas, ir Lietuvos 
laisvinimo kovai, kuriai šiame 
krašte vadovauja Altas. Fede
racija yra viena iš stipriausių 
Alto narių ir rėmėjų. Tebevyk
domas dar 1917 metais mestas 
šūkis: “Patriotizmas — krikščio 
nių pareiga ir dorybė”.

*
Krikščionybė yra tvirčiausia 

atrama kovoje su ateistiniu bol
ševizmu, nes kerta pačias gi
liausias to pikto šaknis — Die
vo neigimą ir žmogaus nuver
tinimą. Negalima mūsų laikų 
negerovės įveikti, atsistojus 
ant netikėjimo pagrindo, kaip 
neįmanoma išvaryti velnio per 
Belzabubą, anot šv. Rašto.

šiuo atžvilgiu katalikai vyk
do laisvinimo darbą ne vien 
lėšas telkdami bei vesdami po
litinę kovą, bet ir apaštalauda
mi. Juo tvirčiau bus laikomasi 
krikščioniškų principų, juo grei
čiau bus pasiekta laukiamos 
atmainos ir pergalės, nes kas 
atrodo sunkiai pasiekiama žmo
nėm, yra lengva Dievui.

*
Katalikiškoje akcijoje šiame 

krašte lietuviam yra taip pat 
svarbu išlaikyti vieningumą ir 
savarankumą, kurio Katalikų 
Bažnyčia ne tiktai nepaneigia, 
bet dar skatina. Tai liudija 
pripažinimas tautinių parapijų 
ir organizacijų. Federacija yra 
Amerikos episkopato globoje, 
bet sudaro atskirą vienetą ki
tų katalikiškų organizacijų šei
moje. Reikia tą savarankumą 
išlaikyti ir stiprinti. Kai kurie 
reiškiniai, rodą norą susilieti 
su kitomis organizacijomis, 
prieštarauja lietuviškų parapijų 
bei organizacijų paskirčiai. Fe
deracijos kongresas Detroite 
spalio 21-22, tikimės, tam klau
simui skirs deramą dėmesį.

Kaukam viena legenda pa
sakoja apie demoną, įsižiūrėju
sį į dailiąją Gruzijos kuni- lyno, kurio pusę jau buvo pra-
gaikštytę Tamarą. Užsiund^s rijusi, demonas savo pačią už- slavijos, kad ir komunistinės,
plėšikus ir nužudęs jos sužade- kėlęs Kaukazo kauburiu ir pa- ir Graikijos. Kaukazas atidalo
tinį, mergaitės širdies vis tiek rodęs: toli į pietus driekėsi nuo Turkijos ir Persijos, ša-
nelaimėjęs. Kaukdamas dingęs kalvotos lygumos su rožių so-
kalnų nykumoje. dais, kurių ji dar nebuvo trem-

Rusų poetas Lermontovas, pusi. Demonb vedama, ji nusi-
caro laikais nutremtas į Kau- leidusi nuo Kaukazo kalnų ir
kazą, 7 kurį rusai tik neseniai pasileidusi eiti Kaspijcfc pama-

................... riu. Takas jai buvo klotas per
sišku kilimu, bet už vienos 
raukšlės užkliuvusi ir taip pri- 
sitrenkusi, kad demono ranko
se belikusi tik jos siela ...

KILIMAS Į PAKALNĘ

Kalnę kauburiai, kaip galite 
matyti iš žemėlapio, driekiasi 
visu pietiniu Sovietų Rusijos 
paribių. Niekur nėra ji kalnų 
perkopusi, išskyrus Uralą, ku-

grįžusi iš didelio miesto Ber-

kotos Himalajų plokštumos ir 
aukštos snieguotos viršūnės pri
dengia Afganistaną, Pakistaną,

toje susikabina su komunisti
ne Kinija ir abi nuo kalnų nu
sileidžia ligi Geltonosios jūros.

čia rusiška meška dabar glė
besčiuojasi su kinietišku dra
konu; bet žvėrių galinėjimasis 
visada baigiasi vienam prastai. 
Sovietų Rusijai reikia ieškoti 
kito prasiveržimo pro kalnų 
kiauteres. Jos žvilgsnis seniai 
jau įbestas į persišką kilimą, 
kuris tiesiasi į Kaukazo nuokal
nę. Kad taip pamėginus

buvo prisijungę (1801), iš tos 
legendos sukūrė poemą “De
moną”, o Rubinšteinas iš poe
mos sukomponavo operą. Ji bu
vo statoma ir Kaune.

Gal kada mūsų palikuonys 
savo vaikam pasakos kitą le
gendą. Kaukazo kalnų demo
nas nedingęs. Vėliau jis įsikū
nijęs gruzino Juozapo Džiuga- 
švilio asmenyje ir pavirtęs Sta
linu. Antrąjį kartą įsimylėjęs 
nebe kalnų mergaitę, o lygu- ris Sovietų Rusiją dalija į eu- keliu nužengti? 
mų — Rusijos proletarų Sovie- ropinę ir azinę. Iš vakarų į ry- 
tę ir užvaldęs jos širdį. Toji tus — nuo Berlyno ligi Vla- 
moteriška, ragavusi šėtono mei
lės, 
kad

divostoko — visur tyso banguo- 
pasidariusi tokia besotė, ta lyguma. Pietiniu šonu rai- 
rijusi visa, ką tik galėju- tosi mažesnės ir didesnės

PERSIJOS dabartinis iachas Rėza. Pahlevi su žmona Farah 
Diba, ii kurios susilaukė įpėdinio.

tuo

kai*

ŽIRGAS ii senosios Persijos karališkų rūmų Persepolyje, kurį sudegino 
Aleksandras Didysis apie 300 m. pr. Kristų.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

KOVA su MASKVA
Jono Žiauriojo laikais

(2)
Gerai žinome, kad nuo to 

šiaurės karo laikų Maskvos ka-

di- 
po-

UŽTAIKĖ ANT LIŪTO 
UODEGOS

Persija kitados garsėjo 
dele savo galybe, lyg koks
tvynis ir atoslūgis. Didelio gar
so buvo pasiekusi valdant Da
rijui (5-tas a. pr. Kr.), Cho- 
zarui (6-7tas po Kr.), Malikui 
(11-tas' a.), Abasui (14-tas a.), 
kurio valstybė siekė iki Ispani
jos visu Viduržemių jūros pa
kraščiu.

Naujais amžiais iš persiškos 
galybės beliko trupiniai, supa
mi Rusijos ir Anglijos. Tuo pa
čiu metu, kada Rusija sudras
kė Lietuvos - Lenkijos valsty
bę (1772 - 1795),-ji veržėsi taip 
pat užimti Persiją. Išstūmė iš 
Kaukazo *kalnų, užėmė Gruziją 
ir Armėniją, leidosi nuo kalnų 
į Persijos įlanką, kad pietuo
se pasiektų marių vandenis. 
Bet čia jau plaukiojo Anglijos 
imperijos liūtas, apkėtęs sąvo 
letenom Indiją ir Artihi. Ry
tus. Anglija dėjosi į sąjungą 
su Vokietijos imperija, kad Ru
sijai pagrasytų ir prilaikytų. 
Tiktai po rusų pralaimėjimo ja
ponam (1905), jie susitarė su 
Anglija (1907) Persijos neliesti. 
Po tos sutarties Britanija pri
tapo prie Rusijos - Prancūzijos 
santarvės prieš Vokietiją, Aus
tro - Vengriją ir Turkiją. Pa
mažu iš tos dvejopos rikiuotės 
įsižiebė pirmasis Didysis karas 
(1914). Jo metu Anglija ir Ru
sija buvo. Persiją okupavusios, 
bet po karo pasitraukė.

KAUKAZO DEMONAS 
ĮSIKŪNIJA

Demonas po I pas. karo Ru
siją buvo užsėdęs. Kadangi 
Juozapas Džiugašvili - Stalinas 
buvo kilęs iš Gruzijos, tai ji 
tapo ir pirmoji auka. Pirmoji 
bolševikų sutartis buvo sulau
žyta su Gruzija (1921). Kraštas 
okupuotas, kaip “tradicinis”. 
Užgrobta ir laisvoji Armėnijos 
respublika. Anglai budėjo, bet 
žiūrėjo į bolševikų revoliuciją 
pro pirštus. Galvojo, kad de
moniškas siautėjimas tiek Ru
siją susilpnins, jog daugiau ne
bebus varžovė, kuri vis leidosi 
nuo Kaukazo kalnų. Ilgainiui, 
kaip žinome, išėjo kitaip. So
vietų Rusija išsiplėtė visu plo
tu tarp Korėjos ir Vokietijos. 
Būtų gera dar prasimušti už 
Kaukazo į Persijos įlanką —_ 
prie vandenų ir prie naftos.

PERSIJA PAVIRSTA IRANU
Persija dar 1935 persiorga

nizavo, ėmėsi europinių refor
mų, pakeitė savo vardą į Iraną 
su sostine Teheranu (nuo 1892). 
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje Teherane įvyko garsioji 
konferencija, išdavusi bolševi
kam daugelį kraštų, bet iš Ira
no jie turėjo pasitraukti. Bu
vo užėmę šiaurinę jo dalį. Pie
tuose prie Persijos įlankos, 
Abadane, anglai turėjo žibalo 
koncesiją. Daug žibalo ir daug

eksploatacijos, o Tranui nauda 
menka.

Irano nacionalistai ir komu
nistai 1951 užkūrė neramumus 
tai eksploatacijai panaikinti. 
Jeigu pirmieji turėjo gerą no
rą savo kraštą pakelti, tai ant
rieji pritapo tam, kad persiš
ką kilimą patiestų Sovietų Ru
sijos prasiveržimui. Vidaus ne
ramumai buvo išgyventi be di
desnės katastrofos, atėjus į pa
galbą JAV. Nafta liko nacio
nalizuota, bet jai išgauti suda
ryta bendrovė (amerikiečių, 
danų, prancūzų, anglų). Valsty
bė iš jos gauna pusę pajamų. 
Be to, Iranas ir JAV 1959 ko
vo 5 pasirašė tarpusavio pagal
bos sutartį.

Irane yra apie 20 mil. žmo
nių, daugiausia ūkininkų ir 
bastuolių, kurie gano avių ban
das. Nemažai žemės tebėra di
delių žemvaldžių rankose, bet 
ji skirstoma. Auga pramonė, 
prekyba ir švietimas. Tačiau 
kraštui iš archainės santvarkos 
nėra lengva greitai pakilti ir 
prisitaikyti modemiškam ūki
ninkavimui ir gyvenimui. Ne
mažai kliudo sausra, vietomis 
negailestingas klimatas (per 
karšta arba per šalta). Bet yra 
ir dailių gamtos užuovėjų, ypač 
Kaspijos pamaryje, kur daugiau 
drėgmės. Yra mažai dar eks-

( nukelta į 4 psl.)

pęs Tado Kosciuškos sukilimą), 
carienė Kotryna II Didžioji (tri
mis padalijimais sudraskiusi 
jungtinę Lietuvos ir Lenkijos 
valstybę), maršalas Mikalojus 
Kutuzovas (Napoleono laikų) ir

toja, gi savo sienas praplėtė 
iki ribų, kurių niekada nesiekė.

Šu šia ekspansija iškilo nau
jas uždavinys sovietų istori
kam: dabartį rišti su praeiti- 

, . mi tokiu būdu, kad svetimų že- 
kiti. Kai kurie 15 tų vartų bu- grobimas būtų pateisintas 
vo Stalino suminėti Majakovs- ankstyvesnių istorijos faktų. Mo stoty 1941 lapkričio 6, to- In¥ f fctus kr^us padl

skrosti kūdikiai (ž. Liet. Eckl. 
XVI 385). .

Ano meto kronikose dar skai
tome: Į

“Jie paauguolius vaikus vars
tė lenktais kalavijais arba maus
tė ant tvoros stipinų”.

Kada tai buvo? — Caro Jono 
TV žiauriojo laikais, prieš 400

paaiškėję, dėl ko prisimenamas 
taip tolimas Pabaltijo praeities 
epizodas.

bumai scenoje nevisada gelbsti
gyvenime Sūnaus klausimas bu KARO metu reikalas rusų 
vo tiesus ir kategoriškas — rei- tautą nuteikti patriotiškai, kad

ir sekė. Sulaukęs 13 metų ir 
spėjęs nužudyti savo mokytoją, 
išvertė iš valdžios globėjus 
Šulskius su visa taryba, o po 
ketverių metų (1547) vainikavo
si caru ir didžiuoju Rusijos 
kunigaikščiu (car i kniaz vseja 
Rusi). Vedybos su Anastazija 
Romanovna, pirmąja žmona, Jo
ną IV jungia su Romanovų di
nastija, kuri pasibaigė su caro 
Nikalojaus n nužudymu. Caras 
Jonas IV Žiaurusis valdė 37 
metus. Iš jų 24 metus praleido 
kovodamas dėl Pabaltijo.

RUSUOS caru pirmas vaini
kavosi Jonas IV, • vadinamas 
žiauriuoju (Ivan Groznyj). Sa
vo giminėje turėjo lietuviško 
kraujo. Jo senelis Jonas m bu
vo Vytauto dukters Sofijos vai
kaitis, o motina Elena Glins
kytė buvo kilusi iš Lietuvos 
didikų. Jos tėvas Vosylius 
Glinskis buvo didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Aleksandro

kiečiam besiveržiant į Maskvą. invarija , praeit: č metų. Tartum kokiam pasity-
kaimyninių tautų. Istorija, kaip

išleistas pirmas bolševikinis 
Lietuvos istorijos vadovėlis ir 
jame parašyta:

“Valstiečiai rusų kariuomenę

ir žemė, imta grobti rusų tau- 
_______ ____ _______ __ __ tai: žemė ginklu, istorija falsi- 

riuomenė paliko Lietuvoje ligi kėjo išsisukinėti. Robertas Magi aukotųsi savo kraštui ginti, pra- fikaoja._____
paskutinio Lietuvos ir Lenkijos 
padalinimo (1795) Tai buvo bal
tosios rusų bazės, kaip 1939 
raudonosios. Estija ir didelė da
lis Latvijos su Ryga 1721 me-

Štai 1958 Lietuvoje buvo iš- j^bėtojus'doff buvo lindininlni daugelio eities carų ir karo vadų šlovi-
tokių keblių situacijų. Kaip ru- nimą dar labiau iškėlė. Bolše- leistas Istorijos vadovėlis aukš- 
siškos kilmės amerikietis žur- vikų naujieji “herojai”,' iŠ ku- tesnėm mokyklom ir mokyto-

Maskvos slinkimas arčiau Bal(1492 - 1506) rūmų užvaizdą, 
Tuo būdu vykdomas Mask- o dėdė Mykolas Glinskis — vy- tijos marių prasidėjo dar Jo- 

nalistas, jis savo tėvų krašte, rių Stalinas nė vieno neužsi- jam. Atsiverčiame 74 puslapį, vos^sakymas^rusų invaziją Pa- 
Maskvoje, Stalino laikais pragy- minė, laikinai nustumti užpa- ir skaitome: »

“Latvių ir estų valstiečiai pa-

no m laikais (1462 - 1505). Tam 
Jono Žiauriojo seneliui pavyko 
savo įtakon paimti Naugardo

riausias patarėjas. Abu atsira- 
baltijoje jungti su mūsų laikų do Maskvoje, kai po Aleksand- 
bolševikų okupacija, kad dary- ro mirties jiem nepavyko su-

kitimas prieš karaliaus brolį ir Pskovo pirklių miestus. La-
tais buvo tiesiai prijungta prie veno apie 12 metų. Gerai pa- kalin: mirusieji drąsos neįkvė- “Latvių ir estų valstiečiai pa- 1 , ,
Maskvos. Filme tai pavaizduo- žino raudonojo caro valdymą pė, o gyvieji nesugebėjo kraš- sitiko rusų kariuomenę, kaip. aišku, jog to įsvadavuno _

— - - - - g Krenjjjaus tvirtovės, to ginti. Priešas atsidūrė prie išgelbėtojus”. siekįa Jau anksčiau, dar Jono Zigmantą H Senį (1506 -1548). P tol jie visom jėgom kratėsi
Visa ta senoji praeitis pa- Savo • knygoje “Kremlius Maskvos vartų, apsupo Lenin- tamamu* Žiauriojo laikais.

ta “išlaisvinimu”
Uždengus metus daž™ pa- ” -~J- Elena Glinskyte ištekėjo už Maskvos valdžios. Savo apsau-

rodyta komunistinėje dvaskįe. prieš tautą” (The Kremlin vs. gradą, prasiskverbė iki Uralo sakytų, jog rašomi apie 1944 Apie U carą, kuris taip pat Maskvos kunigaikščio Vosyliaus gai buvo laikę lietuvių kariš-
Terminai pavartoti ne istoriniai, Pėople, New York, 1953) tasai ir Kaukazo. Padėtis pasidarė vasarą, kai iš Pabaltijo traukė- susilaukė bolševikų liaupsini- P1/147® - 1533). Buvo antro- kas Įgulas bei didžiojo Lietu-
o bolševikiniai: burtuazija, pro- am^ikletis pastebi, kad Sali- kritiška. * TOBeaai. Sakinys prašneka mo, Robertas Magidoffas pašte- i* taona. Vyrui mirus, pasi- vos kunifiukjao ™^nkus.
letariatas, klasių kova, inter- nas į berniuko klausimą būtų E nelaimės išgelbėjo du pa- mūsų laikai* girdimais bolše- M, jog jisai “savo negailestin- ^*7* . —
ventai, liaudies išnaudotojai, atsakęs teigiamai nė nemirkte- šaliniai sąjungininkai: rusiškos yjkų propagandos žodfiais. Bet gurnu ir nepasotinamu valdžios ^Ha^os^unigaikštys- 1492),^šv.
engėjai ir tt Iš visos filmo lėdamas. Tokia išvada daroma žiemos šaltis ir Amerikos bei užuot pasakius, kada tai buvo, geiduliu buvp Stalino kraujo f

darė savo sūnaus Jono IV glo- Karalius Kazimieras (1440 -
Kazimiero tėvas,

tės valdytoja. Dėdė Mykolas 1449 metų sutartimi su Mask-
tendencijos berniukas tegalėjo iš to, kad prieš antrąjį pašau- Anglijos parama. Priešas buvo geriau atriskleisti to meto kny- brolis (40 p.). Jonas Žiaurusis ^P0 ▼Fj»u«as va tų savo teisių atsisakė. Di-
pasidaryti vieną išvadą ir ją linį karą buvo pradėta kelti ir atmuštas ir išvytas. gą piešiniais ir pasižiūrėti, pirmas iš Maskvos kunigaikš- Pa^ai^ias- Abu baigė nelamun- Naugardas ir Pskovas
pasidarė: caras Petras I Didy- bolševikinti ne tiktai Kijevo Atsigriebus, Šlovės viršūnėje Vaizdas toks: čių pradėjo invaziją, kuri da-
sis buvo bolševikas .... Savo kunigaikštis šv. Vladimiras ar atsirado pats Stalinas — “di- Po medžio šakomis kabo kū- bartinių sovietinių istorikų 'va- ~
tėvą tiktai klausė, ar visi carai Petras Didysis, bet ir Aleksand- džiojo tėvynės karo laimėto- dikiam išplėštos širdys ir už dinama estų ir latvių “išgelbė- du’ 0 ^“4 nunuodijo.

Glinskį numarino kalėjime ba-

buvo bolševikai? ras Nevskis (karaliaus Mindau* jas”. Žiūrint tik ruso akimis, plaukų pakabintos nurengtos jimu”. Tuo tarpu tikroji gel- Jonas IV buvo tik aštuone-
Tėvo ir sūnaus pasikalbėji- go amžininkas), Dimitras Dons- užsimerkus į bolševikinę pikty- moterys. Eilė barzdotų ir ke- bėtoja tada buvo Lietuva, pa- rių metų, kai nebeteko ir tė-

mą girdėjo amerikietis žurna- kietis (Algirdo ir Kęstučio lai- bę, toji liaupsė nėra perdėta, purėtų vyrų šaudo strėlėmis, sipriešinusi Maskvos ekspansi- vo ir motinos. Valdė bajorų
listas Robertas Magidoff. Jis tė- kų). Jonas IV žiaurusis (pirmas Nesvarbu kieno ir kokia pa- Kelios strėlės jau susmigusios jai Baltijos erdvėje. taryba. Vaikas augo vaiduose
vą pažino asmeniškai, kaip ge- mojęsis užimti Pabaltijį), gen. rama išsigelbėta, bet Sovietų į nelaimingas motinas. Ties jų Čia ir noriu stabtelėti kiek ir pjautynėse dėl valdžios,, ir

šiaurėje — paliktos Maksvos 
nemalonei. Naugardas po 30 
metų pasidavė Jonui m (1478), 
o Pskovas galutinai užimtas Vo
syliaus UI (1510), Jono Žiaurio
jo tėvo. Lietuvą nebeteko Šiau
rinio savo sparno prieš Maskvą.

(Btu daugiau)
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Vii pasirinkčiau Li<
Iš prof. J. Ereto svečiavimosi Cievelande 

- ST. BAtZtiUKAS '
fesorius buvp,«teitininkų sve-Prof. J. Erete; atvykęs į 

Liet Kat Mokslo Akademijos 
suvažiavimą Cbkagon, po to

tovėse. Clevelandui buvo skir
tos rugsėjo 28 — spalio 3 die
nos. Be privačių vizitų, svečias 
taip pat dalyvavo platesniuose 
susitikimuose: rugsėjo 28 Alto 
skyriaus iniciatyva surengto j 
vakarienėj, rugsėjo 29 pas atei
tininkus studentus, rugsėjo 30 
ateitininkų vakarienėj, spalio 
1 pas čiurlioniečius (jie jam 
čia įteikė savo dainų plokšte
lę), spalio 1 taip pat kalbėjo 
ateitininkų surengtame prof. K. 
Pakšto mirties metinių minėji
me, spalio 3 matėsi su vietos 
spaudos žmonėmis ir kt. Pro-

nas profesorius klausėsi kitų, 
dar daugiau pats reiškėsi. Visų 
minčių mozaika gali būti taip 
pat įdomi visai mūsų visuome
nei.

tų statyti oro pilį. Bet Lieta-J 
va turės tvarkytis demokratė- ] 
kai, tik su stipresne vykdomą- ' 
ja valdžia, negu ji buvo. Rei
kės rasti kokį nors vidurį tarp i 
Šveicarijos, kur valdžia yra jau 
perdaug pastovi, ir Amerikos ] 
ar de Gaulle Prancūzijos, kur 
prezidentai duota per daug ga-prezidentui duota per

dkteta&i mteftų su savu vidn- 
riniutapmu, kuris kitur temi
mai prisidėjo prie kultūros ug
dymo. Nepriklausoma Lietuva, 
teturėjusi 20 metų, visą savo 
dėmesį ir energiją buvo nukrei
pusi | valstybės kūrimą. Neiš
teko energijos kultūrinei eks
pansijai. Todėl 'mūsų kūrėjai 
plačiajam pasauliui maža tepa
žįstam! ar ir visai nepažįsta
nt Baltrušaitis telaikomas ru
sų literatūros atstovu, ir tai

IŠ VISUR
—- Jonas Jasaitis, naujasis 

JAV LB Centro Valdybos pir
mininkas, organizuoja valdybą. 
Jau sutiko įeiti: Z. Dailidka, 
kun. St. šantaras, V. Adamka- 
vičius K. Januška, adv. A. Rė
želis ir J. Ignatonis.

ste&ūamu Balmonto. Milašius 
tokiems prancūzams didžiąja 
dalimi tėra lenkų kilmės pran
cūzas.

Bet tai nereiškia, kad lietu
vių tauta neturėtų kultūros. Lie
tuvių liaudies kultūra (dainos, 
audiniai, drožiniai, papročiai ir 
kt) labai savita ir aukšta. Lie
tuvių Putinas, V. Krėvė, B. 
Brazdžionis, iš mokslininkų St. 
Šalkauskis ir kiti vardai yra 
verti viso pasaulio dėmesio. 
Būtų buvę kitaip, jei nepriklau
soma Lietuva būtų patverusi 
bent viena nauja generacija 
ilgiau. Išeivijai reikėtų Kultū
ros Tarybos, kuri efektyviai 
rūpintųsi lietuvių kultūrinių 
vertybių rinkimu ir jų prista
tymu pasauliui (nuo savęs pri
dedame, kad tai yra susiorga
nizuojančios Lietuvių Bendruo
menės uždavinys). (b.d.)

KELSIS
DEMOKRATINI LIETUVA vaMynkcf 

kimūs buvo tas, kad ji neturė 
jo dviejų rūmų — be seimo, 
turėjo būti taip pat ir senatas.

JEI GRĮŽTUMĖTE VĖL Į 
LIETUVĄ?

Taip, jei tektų vėl grįžti į 
nepriklausomą Lietuvą, — sakė 
svečias, — daryčiau tai, apie ką 
esu kalbėjęs jau anksčiau mū
sų spaudoje: nebebūčiau poli
tiniame gyvenime toks tempe
ramentingas, daugiau vertin
čiau kitų demokratinių partijų 
jėgas, arčiau susieičiau su jų 
nuoširdžiais veikėjais. Lietuvai 
reikia ko daugiausia visus jun
giančių tiltų, ne skiriančių pra
rajų. Pasisakyčiau už krikščio
niškąją demokratiją, bet su 
tais niuansais, kurių į ją šian
dien įneša mūsų jaunieji. Tarp 
kitko: Lietuvoje nebesileisčiau 
į aktyviąją politiką, apsiribo
damas mokslu ir kultūra, kas 
labiau tinka iš svetur atėjusiam.

DEMOKRATO NEPADARYSI 
NUTARIMU .

Profesoriui sakėme: į Lietu
vą žiūrite iš laiko perspekty
vos ir iš Šveicarijos tolio, tad 
kaip dabar atrodo ta netolima 
jos praeitis?

Profesorius sakė: Lietuvis di
delis individualistas, kiekvienas 
vis nori gyventi savo galva ir 
kas sau. Ir suprantama kodėl: 
tokį jį formavo istorijos sąly
gos — Lietuvos nelaimės jos 
žemių draskymas, padalinimai, 
politinė vergija, sunki kova dėl 
paties išlikimo. Bet toks pat 
individualistas ir prancūzas, to
dėl Prancūzijoj po n pasauli
nio karo laisvė buvo tiesiog 
piktnaudojama. Laisvė be dis
ciplinos čia buvo virtusi chao
su.

Demokrato vienu nutarimu 
nepadarysi. Demokratija išugdo
ma. Antai, šveicarai jau turi 
kelių šimtmečių demokratines 
tradicijas. Demokratijos dvasia 
jau įaugusi į jų prigimtį. Švei
caras nieko nedarys neatsiklau
sęs savo kaimyno, bet kai da
lykas apsvarstytas ir nubalsuo
tas — jis turi būti vykdomas. 
Šituo būdu susidaro bendruo
meninė nuotaika. Jei šveicaras 
savo siūlymoynepraveda, jis ne
galvoja, kad visi kiti būtų prieš 
jį. Jis priešų neieško ten, kur 
jų nėra. Tas pat Anglijoj: 
anglai tvarkosi net be rašyto
sios konstitucijos, bet jų 'gyve
nimo tvarka jiems yra šventa. 

. Jie į šią tvaiką įaugo. Šveica
rijos ir Anglijos demokratija 
atremta į tarpusavio susiklau
symą ir pagarbą. Demokratija 
negalima be politinės discipli- F 
nos. Ne kitoks taip pat turi 
būti ir lietuvių tautos kelias.

AR GALIMAS POLITINIS 
IŠEIVIJOS GYVENIMAS?

Kiekviena išeivija — neuraL 
giškas reiškinys: atramos po ko
jomis nėra, o nervai sudirginti. 
Pridėkime dar tai, kad Lietu
vos okupantas daro visa, kad 
lietuviškoji išeivija būtų suskal
dyta, suniveliuota, sumenkinta. 
Tam reikia priebutis. Tikėda
mi Lietuvos prisikėlimu, taip ] 
pat turime būti aktyvūs poli
tiškai. Taigi čia glūdi politinių 
mūsų grupių darbo prasmė. Po
litika yra didelis menas. Jo ne
įsigysi be lavinimosi, be dar
bo. Todėl politinės partijos iš
eivijoj reikalingos taip pat ir { 
politiniam stažui įsigyti. Su- j 
prantama, politinių partijų vei- i 
kimas išeivijoj negali virsti par
tijų tarpusavine žūtbūtine ko- — 
.va, nes šiuo atveju jos neturi 
dėl ko kovoti.

Komunizmas, koks dabar yra, 
svetimas žmogaus prigimčiai. 
Todėl jis neprigis nė slavuose. 
Tesilaiko prievarta, bet ji -ne
gali būti įamžina. Todėl kelsis 
jo prispaustos tautos, kelsis ir 
Lietuva.

šiandien kalbėti apie busi
mąją Lietuvos santvarką reikš-

pagerbimas Cievelande. Kalba dr. P. Stravinskas.
Nuotr. V. Bacevičiaus

šiomis asmenybėmis nesusilau-

PROF. J. ERETAS SVEIKINASI su P. Balčiūnu Cievelande
Nuotr, V. Bacevičiaus

| klausimą, ar ne geriau po
litiškai veikti ir stažą įsigyti kia pasauly reikiamo respek- 
pačių amerikiečių partijose, pro 
fesorius atsakė: Politinis lietu
vių veikimas taip pat turįs spe
cifinių atspalvių. Taip pat rei
kią politinio gyvenimo studijų. 
Gaila, kad, be A Maceinos, šia 
sritimi niekas daugiau nesido
mįs. *■

MfŪSŲ KULTŪROS KELIAS 
Klausėme: turime M. K. Čiur
lionį, V. Mykolaitį - Putiną, Mi
lašių, Baltrušaitį ir kt. kūrėjus, 
kodėl mūsų tautos vardas su

to? Šiais vardais juk mes di
desni kad ir už tokius švei
carus?

Profesorius:' $vqicr<ū turi 
aukštą politinę kultūrą. Didžiau
sias jų meno kūrinys — tai pa
ti jų valstybė. Nėra tautos, ku
ri lygiu pajėgumu reikštųsi vi
sose srityse, todėl kitos sritys 
Šveicarijoj ne tokios ryškios.

Lietuvių tautai kelią į pasau
lį pastoja jos nelaimės.

Lietuviai taip pat neturėjo

PROF. J. ERETAS BOSTONE
Prof. Juozas Eretas, prieš iš

vykdamas savo gimtojon Švei
carijon, viešėjo Bostone.

Pas lituanistinės mokyklos 
mokinius
Lituanistinės mokyklos vedė

jas, rašytojas Antanas Gustai
tis, pakvietė profesorių pakal
bėti ir mokyklos mokiniams. 
Mokyklą lanko virš šimto mo
kinių. Kalbėti mokiniams, ku
rių amžius yra tarp 6 ir 18 me
tų, yra labai sunku. Bet profe
sorius turi tikrą Dievo dovaną 
prie visų prieiti. Jis sayo kal
boje papasakojo, kokiu būdu 
atsirado Lietuvoje ir pradėjo 
jai dirbti. Ragino mokinius mo
kytis lietuvių kalbos, kuri yra 
tokia graži ir kurios mokosi 
net svetimtaučiai.

Per radiją
Laisvės Varpo vedėjas įrekor- 

davo profesoriaus kalbą moki
niams, be to, Laisvės Varpo ve
dėjas Petras Viščinis turėjo il
gesni pasikalbėjimą su prof. J. 
Eretu. Pasikalbėjimas įrekor- 
duotas, kad sekmadieniais ga
lėtų perduoti per Laisvės Var
po valandėlę.

Prof. J. Eretas taip pat bu
vo pakviestas Ir Lietuvių Radi
jo valandos vedėjo Jono Ro
mano, kuris jo kalbą irgi įre- 
kordavo ir praeitą sekmadienį 
perdavė savo klausytojams.

Pagerbimas
Tą pačią dieną Leimonų bu

te ir jų suorganizuotas profe
soriui Juozui Eretui jo 65 me
tų amžiaus sukakties paminėji
mas, kuriame dalyvavo prel. P. 
Virmauskis, kun. J. švagždys 
iš Brocktono, kun. prof. S. Yla 
iš Putnam, Conn., kun. L. Jan
kus iš New Yorko ir gausus 
būrys svečių. Palinkėta profe
soriui sveikatos, sudainuota ‘Il
giausių metų’. Sujaudintu žo
džiu profesorius atsakė į pa
sveikinimą. prisiminė jaunystę 
ir papasakojo, kokiu būdu jis 
išmoko lietuviškai ir pradėjo 
dirbti Lietuvai Gi dabar Lie
tuvos žemė esanti ir jo žemė, 
nes ten ilsisi amžinybėje ir jo 
keli vaikučiai. Po trumpo laiko 
jis išeinąs pensijon ir tada sa
vo jėgas skirstąs vien tik Lietu-

(nukelta i 8 psl.)

LIETUVIS SAVO SVTAUPŲ NENEŠ KITUR
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Schuykr Sayings and Loan 
Association of

KEARNEY, NEW JERSEY
primena, jog laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansines drau
gijos, turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve
timtaučių tarpe. «

Draugija apdrausta FEDERAL SAVINGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK. f

4r/c dividendo už palūkanas.

Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na
mams įsigyti.

Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. x

Laukiame atsilankant arba paskambinant:
24 0ŠV18 Ave^ Itadney, NJ.; Telef. WY 1-6001

JVLlVS PAKN1S, Prezidentas
P. VBLĖVAS, Šekret. J. BELZA, Iždininkas

lai- 
lie-

ka-

MERGAIČIŲ VEIKLA RAUDONDVARIO BENDRABUTY
Vasara pasibaigė. Prisisėmu- 

sios malonių įspūdžių, grįžta 
bendrabutietės į Raudondvario 
pastogę. Kambariuose, korido
riuose, salėse aidi draugiška 
kalba, juokas. Vėl pasigirsta 
skambučio aštrūs priminimai, 
kad laikas skubėti į koplyčią, 
valgomąjį,'mokyklą.

Pirmosios suvažiuoja moks
leivės. Koks naujas ir įdomus 
gyvenimas prieš akis. Pirmieji 
žingsniai savarankiško gyveni
mo. Jas pasitinka sės. M. Ber
nadeta, pensijonato vedėja, ir 
sės. M. Rita* padėjėja- Dar ne
spėja pilnai su moksleivėmis 
susipažinti, kai suvažiuoja stu
dentės. Nors pirmas dienas at- 

xrodė, kad pakils stogas nuo 
linksmų prisiminimų ir kalbų, 
bet triukšmas greit aprimo. 
Rimtas darbas prieš akis, o 
knygų kalnai nemaži.

Praėjo savaitė. Visos susipa
žino. Oficialus bendrabučio ati
darymas buvo rugsėjo 24. Sau
lės spindulių lydimos, bendra
butietės eina į koplyčią. Per 
pamokslą kapelionas kun. St. 
Yla kalba apie bendrabučio 
vertę ir istorinę kilmę. Užsi
mena, kad mūsų bendrabutis 
suvažiuoja ne tik iš įvairių JAV- 
kraštų, bet taip pat iš Kalia-' 
dos, Pietų Amerikos. Mišios bu
vo aukojamos bendrabutiečių 
intencija. Po mišių iškilmingi 
bendri pusryčiai

Atidarymo iškilmių nuotaika 
tęsėsi visą dieną. Po pietų iš
sirinkome bendrabučio valdybą: 
seniūnė — Aurelija Kuzinaite; 
jos pagelbininkė — Regina

atstovė — Marija Markutė.
Vakaro šešėliams ilgėjant, 

susirinkome salėje, kurioje ati
darymo proga buvo suruošta 
parodėlė. Joje pasireiškė moks
leivių talentai. Motinėlė Augus
ta negailėjo mergaitėms gražių 
žodžių, linkėdama kiekvienai 
stengtis per ateinančius metus “s“
save atrasti. Mūsų dabar jdė- “ ad“y ~ 
tos pastangos tik vėliau pa- sėsi dainų aido, kuris dar skam- 
aiškės. bėjo tylioje salėje. L.š.

Žaidimai ir dainos ilgai skam
bėjo židinio lipsnomis apšvies
toje Raudondvario salėje. Jau
nystės džiaugsmas švytėjo vei
duose, kai mergaitės viena ki
tai linkėjo labanaktis.

Tyla. Ramybė užviešpatavo 
Raudondvary. Tik ilgai neužge
so židiny žarijos — jos klau-

LDS SUVAŽIAVIMAS WATERBURY
LDS Connecticut apskričio pų pranešimai. Kalbas pasakė 

suvažiavimas įvyko spalio 8. A. Kneižys, prof. A. J. Alek- 
Atidarė 5 kuopos pirmininkas sis, klebonas kun. A. E. Gra- 
Petras Jokubauskas. Prezidiu- deckas. Apie LDS seimą pra- 
mą sudarė pirm. S. Šrupšas, nešimą padarė A šrupša.

Karinauskienė, Nutarta, kad ,LDS apskritis 
susirištų su Naujosios Angli
jos apskritimi, ateinančią va
sarą surengtų trilypę geguži
nę. Taip pat nutarta parašyti 
vyskupui prašymą, kad tiem 
lietuviam, kurie gyvena prie 
kitataučių parapijų, leistų lan
kyti lietuvių bažnyčią ir pri
klausyti lietuviškai parapijai.

Valdybon išrinkta: pirm. S. 
Šrupša, vicepirm. M. Karinaus
kienė, rašt M. Bakutienė, ižd. 
A. Pateckis, kasos globėjai A. 
Mazalas ir A. Armaitis.

Po susirinkimo buvo vakarie
nė, kurią parengė šmotienė su 
savo pagelbininkėm L. Luinie- 
ne ir U. Danauskiene.

Trilypė gegužinė įvyko rug
pjūčio 26 Belleview parke, Lake 
Wood, Conn. Rep.

vicepirm. M.
sekret. M. Bakutienė, ižd. A 
Pateckis, maršalka J. Jokubaus
kas, kasos globėjai A Mazalas 
ir A Armaitis. Mandatų ko
misija — M. šambarieųė ir S.

Maldą atkalbėjo klebonas 
kun. A. E. Gradeckas, atstovų 
buvo 16, svečių 2, protokolą

tienė. Priimti valdybos ir kuo-

HARTFORD, CONN.

Cievelande okteto koncertas
Rugsėjo 30 klubiečiai savo 

auditorijoje surengė Clevelan
do lietuvių okteto koncertą. 
Oktetui vadovauja R. Babrickas. 
Visi okteto dalyviai yra Čiur
lionio ansamblio nariai. Okte
to vedėjas įdėjo nemažai dar- 

_ _ bo ir programą gerai paruošė.
Petrikonytė; studenčių atstovė Išpildė 14 dainų, iš jų tik 3 
— Laima šileikytė; moksleivių lietuvių kompozitorių.

Koncertas pradėtas SL Šim
kaus “Šią naktelę miego ne
miegojau”, po to — J. Brahm- 
so valsas, tango “Mamyte ma
no”, A. Račiūno “Į kovą”, O. 
Farres “Be tavęs”, A Lara 
“Granada”, P. Čaikovskio “Gė- 

: hų valsas”. Po pertraukos iš
pildė: S. Rombergo “Gerk”, 
liaudies dainą “Kas bus, močiu
te”, R. Planųuette “Gasparo 
ariją” iš Kornevilio varpų op., 
A Jaravičiaus “Paskutinis” tan-

JONAS A. RAČKAUSKAS, d»- 
barttnte MeksL Ateitininkų Sgjun- , ,
Bot fiMtra vsMyteB AHviUiHikMe fondui.

mosios našlės”, J. Gade “Vie
numa”, B. Collazo “Naktis pas
kutinė”.

Publika koncertą priėmė la
bai šiltai, keletą dainų pakvie
tė pakartoti.

Po koncerto buvo vaišės ok
teto dalyviams. Pobūvį prave
dė Simanauskas. Ir čia cieve- 
landiečiai nešykštėjo padainuo
ti.

Koncerto pelnas skiriamas 
lietuvių studentų stipendijų

VMM.

RADIJO VALANDĖLĖS
UTHUANIAN MELODIES 

OETROIT — WJLB 
1400 banga 

OettadiCftials 5-5:30 popiet 
Vedėjas Ralph J. Valatka 
15750 Lesure, Detroft 27, Midi. 

BRoadvvay 3-2224

TĖVYNES GARSAI 
HARTFORD WPOP 

. 1410 klc.
Sekmadieni — 11-12 vai. diena 

Vedėjas J. Petkaitie 
•v tuncoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL 
NO ..banga 

leMMfcnlais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas
335 Titan St, PMIadelphia 47, Pa.

H0ward 7-417S

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IEIMO8 PROGRAMOS 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; Oett. - aekm. 
8:30-0:30 vai. r.; Lletuvi*ko» vaka- 
rutkes pirmadieniais 7-0
Angly kalte: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotie WOPA, Oak Park, III.

savaitę išvyksta lankyti Chica- 
gos ir jos apylinkės lietuvių 
tretininkų kuopų. Jis taip pat 
dalyvaus visų tautų tremtinių 
iškilmingose pamaldose, ruo
šiamose Chicagos katedroje 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
spalio. 29. Būdamas ilgesnį 
ką Chicagoje, jis lankys ir 
tuvių parapijų mokyklas.

— Ant dail. P. Augius
po spalio 6 pastatytas pamink
las. Juodame granite iškalta 
paties velionies graviūra “Mal
da”, parinkta dail. T. Valiaus. 
Akmens darbui piešinį kruopš
čiai paruošė dail. J. Daugvila, 
išpildė C. Vitkausko paminklų 
dirbtuvė.

— Sofija Barčus, Lietuviš
kos radijo valandos 
įkūrėja Chicagoje, 
Balto įkūrėjų, mirė 
Chicagoje, sulaukus 
Palaidota spalio 12.

vedėja ir 
viena iš 
spalio 9 

63 metų.

Genė ir Domas Kazlauskai, 
iš Sibiro, ieško vyro giminių, 
motinos brolių Leono Kungio, 
Igno. Vėliau gyveno Chicago- 
je. Pranešti J. Tamašauskas, 
253 No. Fulton Avė., Mt. Ver- 
non, N. Y.

Konstancija Banelytė, Griniš- 
kių kaimo, Pagirio par., ieško 
brolių Antano ir Kazimiero Ba
nelių, gyvena Bayonnėje, N.J. 
Pranešti: J. Tamašauskas, 253 
No. Fulton Avė., Mt. Vemon, 
N. Y.

LAIŠKAI 
NUOŠIRDUS DĖKUI!

Prieš grįždamas į Šveicariją, 
norėčiau padėkoti visiems, ku
rie man palengvino kelionę į 
Ameriką, ir čia mane taip nuo
širdžiai priėmė. Patyriau visur 
tiek šilto prietelingumo ir sve
tingumo, kad visiems norėčiau 
asmeniškai padėkoti — vien- 
minčiams, draugams, organiza
cijų vadams, spaudos darbuo
tojams ir radijo valandėlių ve
dėjams. Bet kadangi tai, deja, 
nėra galima, išreiškiu savo gilų 
dėkingumą asmeniškai bent Ma
rijai ir Antanai Rudžiams, ke
lionės mecenatams; tuo aš no
rėčiau padėkoti ir visiems ki
tiems geradariams.

Labai atsiprašau, kad dėl lai
ko stokos negalėjau priimti vi
sų kvietimų. Ypatingai atsdpa- 
šau New Yorkiečių, pas kuriuos 
užsukti visai nebespėjau. Ti
kiuos galėsiąs ateinančias me
tais specialia pas juos atvykti.

Atsiprašau ir už tuos nepa
togumus, kuriuos aš — būda
mas toks “audringas” — pa
dariau kvietėjams, organizato
riams ir geraširdžiams šeimi
ninkams.

Sugrįžęs į Europą, tęsiu ki
tame fronte bendrai dirbamą 
darbą už Lietuvos išlaisvinimą. 
Tą savo tikslą mes juo grei
čiau pasieksime, juo vieningiau 
tą kovą vesime.

Su nuoširdžia pagarba

New'Yorke, 1961 spalio 13

MMam prof. dr. V. Maneliui 
ir ateitininkams

Negaliu palikti Amerikos, ne
padėkojęs Jums už tą širdin
gumą ir svetingumą, kuriuo ~ 
mane sutikote visose atlanky
tose vietose. Te Dievas Jums 
atlygina už visa tai!

Te šitas susitikimas mus stip
rina bendroje kovoje už lais
vą ir krikščionišką Lietuvą.

Jūsų
Juozas Erotas

New Yorke, 1961 spalio 13
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Koncertas Balto naudai
Balfo 13 skyrius aukų rinki- 

. mo vajų iiShaigia spalio 21 d. 
. 6:30 va. koncertu — balium, 
’ kuris bus šv. Kazimiero para- 
: pijos salėje. Programoje išgir- 
= sime muziko B. BudriQ.no va

dovaujamą operos ansamblį, 
kuriame dalyvauja dainininkai: 
P. Baltakis, J. čekanauskienė, 
R. Dabšys, V. Dičiūtė, A. Nar
kevičiūtė, B. Reivydis, E. Skis-

- timas, Z. Stroputė, V. Variako- 
jis ir E. Vilimienė. Dalį progra
mos atliks violenčelistas P. 
Dapšys, akompohuojant pianis
tui A. Dotts. Po programos bus

' šokiai, grojant garsiam austrų 
studentų orkestrui.

Balfo vajus šiuo metu eina 
prie galo — jau surinkta ke-

- lėtas šimtų dolerių. Aukų lapai 
arba atitinkami lapeliai, pra-

• šant aukos, buvo siuntinėjami 
kiekvienam paštu į namus. Gai-

, LOS ANGELES, CALIF

la, kad ne visi gavusieji aukų 
lapus jautė pareigą su auka 
(ar be jos) juos atgal grąžinti, 
nors buvo pridėti vokai su už
lipintais pašto ženklais. Jei kas 
dėl neapsižiūrėjimo būtų bu
vęs aplenktas ar šiaip dar sa
vo artimui sušelpti pareigos nė
ra atlikęs, auką prašomas įteik
ti kuriam nors Balfo valdybos 
nariui. Šiais metais Balfo 13 
skyriaus valdybos pirmininkas 
yra V. Pažiūra, vicepirminin
kai — I. Medžiukas ir V. Kaz
lauskas, sekret. S. Šakienė, ižd. 
P. Raulinaitienė, iždo sekret. 
J. Gilys ir valdybos nariai: A. 
Ąžuolaitienė, J. Gliaudys ir J. 
Motiejūnas.

Lituanistinė mokykla
Lituanistinėj šeštad. mokyk-

s dirbama trimis 
grupių auklėto- 
Balsienė, O. Ra-

WATERBURY, CONN.
Skautai ir skautės ruošiasi 

savo tradiciniam kaukių vaka
rui. Vakaras įvyks lakričio 18 
šv. Juozapo par. salėje. Trys 
geriausi apdarai — kaukės gaus 
vertingas dovanas.

Rengėjai maloniai prašo apy
linkių organizacijas rezervuoti 
tą dieną Waterbury skautams, 
o jaunimą, tėvelius ir prijau
čiančius kviečia atsilankyti.

Č.B.

PHILADELPHIA, PA.

Studentu ateitininkę veikla
• Spalio 1 įvyko studentų atei

tininkų draugovės pirmas šių 
mokslo metų susirinkimas, ku
riame buvo išrinkta nauja Val
dyba: pirmininkas — Algis Va- 
sys, iždininkas - sekretorius — 
Adolfas Karaška, koresponden
tė — Roma Puodžiūnaitė. Su
sirinkime dalyvavo gausus bū
rys studentų, kurie parodė 
daug dėmesio šių metų v^il^ 

j lai. Naujoji valdyba sudarė 
* ateinančių metų planus: su

ruošti bendrą komuniją su sen
draugiais ir moksleiviais; su-

PAVERGTŲJŲ SEIMAS 
PARYŽIUJE

Spalio 18-20 Paryžiuje įvyks
ta nepaprasta Pavergtųjų Sei
mo sesija. Sesijos darbų eilė
je svarbiausią vietą užims Ber
lyno krizė ir Europos laisvės 
klausimas; Europos apsijungi- 
mo ir sovietų pavergtos Euro
pos problema; padėtis ir jos 
raida sovietų pavergtuose kraš
tuose.

Lietuvos delegaciją šiai se
sijai sudaro pirmininkas V. Si
dzikauskas ir nariai: prof. J. 
Baltrušaitis, V. Banaitis, dr. P. 
Karvelis, J.
E. Turauskas, 
nė.

Vykdamas iš
Paryžių, V. Sidzikauskas drauge 
su kitais Pavergtųjų Seimo 
delegacijų pirmininkais lanky
sis Londone ir Briuselyje, po 
sesijos — Ženevoje, Bonnoje 
ir Dubline. (Kor.)

Lanskoronskis, 
B. Venskuvie-

New Yorko į

loj šiais metais 
grupėmis. Tų 
jos mokyt. A. 
zutienė ir B. 
dagoginius mokslus 
Lietuvoje, turi šioje srityje 
delį patyrimą. Be to, 
dėsto seselė Liurda ir kun. 
Valiuška, geografiją J.
ir Lietuvos istoriją I. Medžiu
kas, kuris yra ir mokyklos ve
dėjas. Mokyklą globoja kleb. 
kun. J. Kučingis, remia LB apy
linkė, kurios pirmininkas J. 
Motiejūnas kartu yra ir tėvų 
komiteto pirmininkas. Tenka 
pasidžiaugti, kad kai kurie tė
vai, nors ir toli gyvendami, jau 
eilė metų veža savo vaikus kas 
šeštadienį į mokyklą. Iš tokių 
susipratusių uolių tėvu ypač pa
minėtini Kazlauskai ir Kūjeliai. 
Bet yra ir tokių, kurie, gyven
dami mokyklos kaimynystėje, 
nesirūpina pasiųsti savo vaikus 
į lituanistinę mokyklą, kad jie 
ten pramoktų lietuvių kalbos 
bei rašybos, pažintų savo tė
vų kraštą ir jo praeitį, išmok
tų lietuviškų dainų. Be to, ke
letą kartų metuose (Kalėdų eg
lutė, Motinos diena ir k.) litua
nistinės mokyklos vaikai, mo
kyt. O. Razutienės paruošti, pa
sirodo scenoje su dainomis, šo
kiais ir suvaidindami pritaikin
tą vaizdelį. Tėvai, kurių vaikai 
lituanistinės mokyklos dar ne
lanko, kviečiami atvežti juos 
kiekvieną šeštadienį į šv. Kazi
miero parapijos mokyklą, ku
rios patalpose veikia ir šeštad. 
mokykla. Pamokos pradedamos 
9 vai., baigiamos 12:20 vai. M.

Jaunučiai ateitininkai
pirmuoju šių mokslo metų 

susirinkimu, įvykusiu muziko 
Narbuto bute spalio 8, tęsia 
savo planingą auklėjimosi dar
bą. Pasikalbėjimai, ideologinių 
pradmenų perteikimas, lituanis-

•srrX-

fi

LOS ANGELĖS Tarptautinio instituto metinėje šventėje lietuvių tauto
dailės kampelis su gintaro išdirbiniais. Nuotr. L. Kančausko

žaidimai — štai jų 
kurią suplanuoja ir 
vykdo patys jaunu- 
j alinimui kooperuo-

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

WHITE HORSE TAVERN
baras ■ restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas i

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Virtinis 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

piošti šv. Kazimiero minėjimą 
su pusryčiais; sudaryti diskusi- g 

7 jų būrelius, remiantis studen- | 
tų ateitininkų metine tema, į | 
būrelius įtraukti ir kitų orga- | 
nizacijų narius; suruošti studi- f 

• jų žiemos stovyklą; ištiesti pa- f 
galbos ranką moksleivių ir jau- % 
nučių kuopoms; įsijungti į i 

? bendrą Rytų Apygardos .ateiti- | 
' ningų veiklą.

Susirinkimą 
mės visi giliu 
tartus planus

baigę, skirstė- 
pasiryžimu, nu- 
įgyvendinti.

(Amor)

tinis ugdymas ir muzikinės bei 
literatūrinės pramogos, taip pat 
sportas ir 
programa, 
nuosekliai 
čių tėvai, 
j ant.

Poetas Bernardas Brazdžionis 
su žmona, Juozas Tininis ir 
keli kiti Los Angeles rašytojai 
spalio 1 buvo nuvykę į River- 
side, Calif., aplankyti ir Dailių
jų Menų vardu pasveikinti poe
tą Kleopą Jurgelionį, kurs pa
skaitė kolegoms savo orgina- 
lios ir verstinės poezijos, pasi
dalijo mintimis apie literatūrą.

Literatūrinis pasikalbėjimas 
ir šokiai jaunimui. Lapkričio 
5, (sekmadieni), 6 vai. v. Lie
tuvių Bendruomenės Centro 
svetainėje (4415 Santa Monica 
Blvd.) kviečiami visi lietuviai, 

j studentų ir vyresnių mokslei
vių amžiaus, išklausyti trumpą 

Į pranešimą ir padiskutuoti lie-

tuvių literatūros temomis, b 
paskui pašokti prie plokštelių ! 
muzikos.

Šiuo pirmuoju jaunimo lite- I 
ratūriniu pasikalbėjimu norima 
įsteigti nuolatinį literatūros mė- > 
gėjų sambūrį, remiamą ir or- ► 
ganizuojamą Lietuvių Bendruo- > 
menės, kuris rinktųsi kartą į > 
mėnesį ar į du mėnesius, dis- ► 
kutuotų, svarstytų lietuvių ir > 
pasaulinės literatūros klausi- * 
mus, mėgintų patys kurti, skai- * 
tyti ir tobulinti savo kūrybą J 
ar kitokius rašinius. Tai ne- I 
būtų mokykla, nei lituanisti- ; 
niai kursai; nebūtų pažymių, 
egzaminų, nei prievartos. Nori- 
ma laisvu būdu atkreipti jauni- ; 
mo dėmesį į lietuvių literatu- ; 
rą, drauge ir į gyvenimo pro- ; 
blemas, visa tai nagrinėjant ; 
draugišku būdu ir nesunkia for
mą. ; Po tokių pasikalbėjimų 
(apie valandą) būtų šokiai. Pir
mą literatūros mėgėjų susirin
kimą praves Alė Rūta. AR.

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS (
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Wedding3 and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

-f-,.

Joseph'Andrusis - TRAVEL AGENCY -REAL ĖST ATE -Insurance

0:0:010: 0:0:010 010:0:0:0:0:0.

FORDO fabriko darbininkai streikuoja Los Angeles, Calif., mieste. Antras 
įš kairės su transparentu rankoje Vladas Jasiulionis. Nuotr. L- Briedžio

I TIK VIENAS DOLERIS!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 
laikraščio kainos kelti. DARBININKO skaitytojai gauna 
laikrašti už 6 dol. Tai pigiausias mūsų laikraštis.
Norint ir toliau ta kaina DARBININKĄ išlaikyti, reikia 
naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti 
DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, 
gaus susipažinti iki šių metų pa
baigos. // Kas prisius 5 dol., gaus 
vieniem metam, // už 6 dol.—šiem 
ir 1962.

Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos papiginimu ir už
prenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimiesiems.
Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite auka, 
kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
negali užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka padės administracijai 
ilgiau nekelti kainos, nes darbas ir pragyvenimas vis 
brangėja.

Prašome pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

DARBININKAS
910 V/illoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y.
Prašau siųsti laikrašti adresu:
Vardas ir pavardė _ _______________ ___ ____ __________
Adresas .................................. .............. ........................................
Užsakė ................. .... ....... .............................................................
Siunčiu už prenumeratą $................

ILGO GROUMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ..........
Ch risimas Carais, sol. L. Juodis (angį.), mažo formato PI. 
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
Lietuviškos dainos, Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 
S. Burkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ...........
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet. patriot.<naršų 
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te

atro vaidįnimas, 3 plokštelių albumas —....................
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir Vaisas .......................... .
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštelės) ............
Lietuvių lokių rinkinys, A. šabaniauskas .................................
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ............................... ...........
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka .:..........
Lithuanian, 2-speed record course ...............,.............................

33.50 
5.00 
1.00 
8.00 
4.50 
4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.50

15.00 
1.00 
6.00 

12.00
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

Plokštelių albumai gaunami:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 WiDoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

SA VENGS AND 
LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette
PLENTY OF FREE PARKING

3-1083

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., I960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

VALANDOS PTRMAD. Ir KETVTRTAD.......... 9 v. r. iki 8 p p.
ANTRAD. Ir PENKTAD.......... 9 v r. Iki 5 pp
8E6TAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Tredad. uždaryta.

—HAVEN REALTY-
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO. IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMC-ND HIU^ N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADIBON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevrood)

Tel KVenp-een 2-6440

duodaml polaidotuvlnlal 
pietos. Pirmos rūšie* lle- 
tuvHkas maistas prieina
momis kainomis.

BudriQ.no


BSB

ja, kaip tas nebaigtas mokyti 
policijos šuo, — | pūstynes”.

Kai Miglopūta dar bando abe- 
g joti, tai buv. pofidjos vachmis- 
į tras paantrina gana įtikinan- 
t fiai: “neskaudžiai, bet taip, kad 

ji nuolat jaustų, jog tu esi va-

¥|» I ii iii m I nĮytaĮši

ŽODYNAS
1 A. Laito ŽODYNAS už pusę kainos (vietoje $14.00 — tik 
t — .....................................
i

ŠNM

LEONARD BERNSTEIN — New York© Filharmonijoj pradeda rudens 
sezoną. Nnotr. V. Maželio

vo moterį šokdinau, jokių su- 
[ gyventojų nereikėjo”.
t Miglopūta, pamatęs savo žmo* 
r ną, tuoj balsą pakėlęs kad rik

telia: “Tylėk, kai aš kalbu; kad 
šveisiu vieną kartą”. Migtopū- 
tienė anksčiau dejavusi, kad 

[ jos vyras perdaug minkštas, da
bar džiaugsmingai: “Benediktė- 
fi, tu dar niekados nebuvai

tame lenkių suėjime, kaž kur 
Lenkijos viduryje, kaime. Visos 
džiaugsmingai pasakojasi, kad 
jas vyrai labai mylį, nes kad 
jau muša, tai muša. Tik viena 

| ilgai klausius, graudžiai atsilie
pia: “Dabar matau, 
sis nemyli, nes jis 

| muša” ...
Artistai, puikioje

PODZĘKOWANIE

kad mana- 
manęs ne-

$7.25 su persiuntimu) lietuvių-anglų ir angių - lietuvių k. 
Daugiau kaip 1250 psL, gražiai įrištas Yra. tik ribotas 
skaičius. Naudinga dovana visiems ir visada.
A. Laito žodynas yra didis kalbos žodžty lobia. Tai knyga, 
kurioje sudėti paraidžiui, sutvarkyti žodžiai su paaiški-

lietuvių - anglų ir anglų - lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka 
knygynui ir kiekvienai šeimai. Žodynas yra reikalingas 
visiems. — Įsigykite tuojau!

DARBININKO Administracija 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

kad ir kone niekur nedirban
tiems, reikia gyventi, moteriš
kėms net ir mylimoms būti.

Kiek geriau sekasi moteriš
kių tarpe Balalai. Jis dar pa
kankamai jaunas, gyvena pas 
gyvnašlę, bet prie progos per
šasi ir kitoms, jei tik užuo
džia turinčias dolerių. Bet ir 
jam kartą nepavyksta: Prapuo- 
lenytė susitarus su juo pabėgti 
nuo gyvanašlės, ir pažadėjusi 
atnešti 60 dol., pasipainiojus 
buv. filosofijos susivėlusiam 
studentui Kudašiui, pabėga su 
šiuo į ... restoraną ir ten pra
ūžia tuos pinigus.
Miglopūtienė tą pačią naktį 
buvox susitarusi pabėgti nuo sa
vo senio su Kudašium, bet šiam 
pabėgus su Prapuolenyte, ir

Petro Ma
želio vadovybėje, roles atliko 
gerai. Tik deja, šis A. Rūko 
veikalas ar ne vienas iš silp
niausių. Todėl kyla klausimas, 
ar buvo verta jis rodyti sce
noje, o juo labiau emigracijos 
sąlygomis. Režisūra ir dekora
cijos P. Maželio.

Gausiai susirinkusi Rocheste- 
rio lietuviškoji visuomenė, nors 
savo plojimais reiškė dėkingu
mą artistams, bet skirstydamo- 
si kėlė klausimą, ar gi jau taip 
ir nėųą kas vaidinti? A Sb.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

RESTAURANTS

For the Fineat Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazsa & Philip Merealt
5 pečiai comaderation given to re
ngtoms. groups. Free Parsing after
6 PJf. Diners Club Member.

“Vieno kiemo gyventojai” Rochestery
Rugsėjo 23 vakare vietos 

bendruomenės pastangomis bu
vo parodyta Antano Rūko 3 
veiksmų komedija “Vieno kai
mo gyventojai”. Vaidino Cle- 
velando “Vaidilos” teatras, va
dovaujamas teatralo Petro Ma
želio.

Sunku būtų pasakyti, kurio 
artisto rolė šiame veikale yra 
pagrindinė. Bet perdaug nesigi
lindami į veikalo veikėjų rolių 
pirmenybę nesuklysime tvirtin
dami, jog “Vieno kiemo gyven
tojų” apybraižoje (maža čia ko
medijos, kada jų gyvenimo tik
rovė tokia rūškana), rolės ko
ne vienodai svarbios, ir kone 
visi artistai yra pagrindinėse ro-

4 lėse. Visi jie gyvena viename 
kieme, visi panašiu būdu sie
lojasi dienos rūpesčiais. Visi
jie vienodai laimingi ir nelai- jos reikalai kiek susipainioja. 
mingi Jokios problemos, ku- Bet vėliau, atsiradus buv. vach- 
rios vyksta už jų kiemo, jų ne- mistrui Prigulčiui, moterų ne
jaudina; gal būt, net neįdomi- ištikimybė gerokai pasitaiso. Jis 
na. ieško savo žmonos gyvenamo

. . namo. Radęs ir sužinojęs, kad
Veiksmas, gal būt, vyksta ku- jo įnona 3 metus gyveno su 

riame nors Amerikos prie- ^jtu įįemo gyventojų akivaiz- 
miesčio kieme, kur gyvenimo doje griebti ,
likimas subloškia Joną Balalą Smarkus bav vacbmistro e]ge- 

sys latrai patinka ne tik mo
terims, bet ir Miglopūtai, ku
ris savo žmonos nepajėgė su
valdyti. Tik dabar sužino, kad 
“bobą reikia ant pavadžio lai
kyti. Jei tik pavadį atleidai, 
įtikinančiai sako Prigultis, tai

NEW
AIR — RIDE BUSSES
FOR ALL OF YOUR

GROUP
TRANSPORTATION 

NEEDS...

Call JA 6-0800

JAMAICA BUS
TOURS CORP.
114-02 NewYork Blvd.

Jamaica 34, N. Y.

Pogr^ženi w smulku i nieutulonym žalu po utracie 
ukochanej MATKI i BABCI

ŠP. ROZALII PASTERNAK
ktčra po dfžkiej chorobie zakofiezyla žyde w szpitalu Rahway 
Memonal w fiaaiway, N. J. w czwartek rano dn. 23-go marca, 1961 
r., a pogrzeb ktčrej odbyl šię w sobotę, dn. 25-go marca, z kaplicy 
pogrzebowėj Gdrny & Gdmy, Ine., do košcioia Sw. Wojdecha — 
najsampiervr z giębi sere naszych skladamy najserdeczniejsze po- 
dziękowanie Wielebnemu Duchowienstwu a mianowicie: Wiel. Ks.> 
Jdzefovri A. Smoleb Proboszczowi parafji šw. Wojdeeha, zą od- 
m6wienie ostatmeh modlitw w kaplicy pogrzebowej oraz odpra- 
wienie solennego nabožebstwa žaiobnego — za laskawą asystę, 
skladamy najserdeczniejsze podziękowanie z giębi sere naszych 
WieL Ks. Syhvestrowi W. Abramoviczowi djakonowi — oraz VViel. 
Ks. Stefanowi Rutkowskiemu sub-djakonowi. Za udzielenie ostat- 
nich ziemskich modi6w i ustug nad grobem zmariej ukochanej 
Matki naszej, skiadamy serdeczne podziękowanie z giębi sere na
szych WieL Ks. Sylwestrowi W. Abramowiczowi asystentowi Ks. 
Proboszczowi Parafji Šw. VVojciecha.

Za iaskawe usiugi w czasie pogrzebu serdeczne podziękowanie 
skladami Profesorowi Albertovvl Wožniakowi Organiscie Parafji — 
oraz Chtopcom Ministrantom Parafji Sw. Wojciecha.

Najserdeczne poįiziękowanie skladamy panom za niesienie 
trumny. Za honorową. eskortę pogrzebową najserdeczniejsze podzię- 
kowanie z giębi sere naszych skiadamy cztonkiniom Korpusu Po- 
moeniezego Pan PI. 57-ej S.W.A.P. — a mianowicie: p. Helenie 
Orlop — p. Bronisiawie Boruszkowskiej — p. Stefanii Pendzik — 
p. Stefanp Kutyla — p. Oldze Depczyfiskiej i p. Annie VVernoch.

C^lonJdmom Towarzystwa Pafi Polskich a mianowicie: p. Ka- 
rolinie Cerkiewicz prezesce — p. Marii Bochanek — p. Katarzyrue 
Green — p. Marii Machoš — p. Klarze Jabiobskiej — i p. Ludmile 
Raczyhskiej.

Cztonkinioin Tow. šw. Elžbiety Gr. 793 Z.P.wA. i Tow. Marle 
Sklodowskiej Curie Gr. 795 Z.P.wA. a mianowicie paniom: Anto
nime Biaikowskiej — p. Salome! Bryš — p. Annie Morayko i p. 
Agnieszce Faszczewskiej. Czionkiniom Klubu Polek — oraz Czion- 
kiniom Gniazda 115-go Sokolic — oraz Zarządovvi, Delegatam i 
Delegatkom Federacji Organizacyj i Towarzystw Polskich.

Za odm6wienie modMtwy w kaplicy pogrzebowej najserdecz
niejsze podzi$kowanie skladami z giębi sere naszych Ks. J6zefowi 
A. Smoieh KąpelaTMnvi Federacji Organiz&eyj i T6warzystw Pols
kich oraz Zarządowi, Delegatam i Delegatkom Federacji — Czion
kiniom Towarzystwa Pafi Polskich — Korpusowi Pomocniczemu 
Pafi PL 57-ej S.WA.P. —- Czionkiniom Klubu Polek — Czionkiniom 
Tow. šw. Elžbiety Gr. -793 ZWPA — Czionkiniom Tow. Marie Skio- 
dowskiej Curie Gr. 795 ZWPA — Czionkiniom Gniazda 115-go 
Sokolic.

Zaš wszystkim krewnym, przyjacidom, organizacjom, sąsia- 
dom, za ofiarowane vviefice i kwiaty oraz bukiety duchowne, z 
giębi sere naszych skiadamy najserdeczniejsze podziękowanie. Zaš 
czionkiniom ktare raczyiy odwiedzič zmartą. w czasie choroby i or- 
ganizacjom za nadeslane kartki z žyczeniami serdeczne podzię- 
kowanie.

Zą, tak piękne i umiejętne przeprowadzienie pogrzebu, oraz 
usiugi pogrzebowe, najserdeczniejsze podziękowanie skladami p. 
Jak6bowi W. Krowickiemu zarządcy zakiadu pogrzebovvego oraz 
pracownikom zakiadu pogrzebowego Gfirny & Gfirny, Ine.

Zaš, wszystkim ktarzy raczyli zwiedzič zwloki w kaplicy po- 
grzebowej, przyczynili się udziaiem w pogrzebie, przybyli na nabo- 
žefistwo, a nam okazali swe ubolewanie, dziękujemy stowaxni:

"BOG WAM VVSZYSTKIM ZAPLAC” -
SYN STANISLAW — C6RKI, DOLORESA 

i HELENA z RODZINAMI.

TeL: APpfegate 7-0349 8tv. V. ZEL1NI8

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 6, N. T.

NAUDOKITĖS PROGA!

• Fedder* (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai jvertintonu Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vaL vak.

Liquor Store, Ine.,
322 Union Avė. Brooktyn 11, N. Y. 

TeL: EV 7-2089 

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL

1113 Mt. Veraon St.
POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETKAS KARALIUS, savininkas

(R. Apanavičius), iš pašaukimo 
rašytoją, bet iš profesijos da
žytoją, Adelės Prigultienės su- 
gyventoją, Prigultienė (N. Ma- 
želienė), buv. policijos vach
mistro žmoną, namų savininkę, 
Petrą Prigulti (Juozas Kijaus- 
kas), buv. policijos vachmistrą,
gyvenimo vėtytą ir mėtytą. At- j 
rodo, tik grįžusį iš kalėjimo. 1 
Ben. Miglopūtą (Jonas Citu- ] 
lis), buv. mokytoją. Oną Migio- j 
pūtienę (Vikt. Morkūnienė), nie- 1 
kur nedirbančią, bevaikę. Košt 
Pagalienę (Elena Bridžiuvienė), 1 
namų savininkę, naši. Stasytę 
Prapuolenytę (Gražina Plečkai
tienė), gerai atrodančią paną, 1 
dirbančią skaičiavimo įstaigoje, ' 
gyvenančią pas K. Pagalienę ir i 
Stepą Kudašių (Petras Maželis), 
studijavusį filosofiją, niekur ne- i 
dirbantį: Ir vis dėlto ir jiems, i

74 Providence Street 
WOBCESTER, MAS8 

PL 4-6757 PL 4*1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
549 Kast Street, New Britais, Coml

Tet: BA 9-2242 — MB8
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBUB7 Ir HARTFORD, Conn.

TRYS ĮSTAIGOS VIENAME NAME
A. Namy pirkimo - pardavimo ir apdraudos
B. Kelioniy ir paklėty persiuntimo
C. Advokato

2. Čia Tamstos galėsite pasiųsti į Lietuvą ir kt kraštus netik nuosavų

čiausios rūšies angliškų ir kitokių medžiagų.
3. Čia Tamstos gausite iš žymaus advokato teisinius patarimus ir palan-

- PARK HILL REALTY — VI2-1477 
Parcel Service - Traval Bureau — VI6-3330

AckeUtai 6R$Y $ GREY — LmvOffices — VI6-7040 
•4-17 JAMAICA AVCNUE, WOODHAVEN 21, N. V.
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Misijų sekmadienį, spalio 22, 
visose Brooklyno diecezijos baž
nyčiose buvo skaitomis vysk. 
Bryant McEntegart ganytojiš
kas laiškas apie misijas, prisi
menama persekiojamos tautos, 
jų tarpe suminėta ir Lietuva. 
Tuo būdu kenčiančios Lietuvos 
vardas buvo išgarsintas visoje 
vyskupijoje. Tą sekmadienį bus 
ir speciali rinkliava bažnyčiose

Pradžios mokyklų mokiniai, 
kurie baigs mokyklas ateinan
tį birželio mėn. ir nori patekti 
į katalikišką aukštesniąją mo
kyklą (High School), turi pa
duoti prašymą iki spalio 23. 
Įstojamieji egzaminai į aukštes
nes mokyklas bus gruodžio 9. 
Prašymų blankus galima gauti 
parapijų klebonijose ir aukš
tesniųjų mokyklų raštinėse.

Šachmatininkai kviečiami da
lyvauti Baltic Chess Club tur
nyre, kuris prasidės spalio 20, 
8 v. v. Susirinkimo vieta Free 
Baltic House, 131 E. 70th St., 
Manhattan (kampas Lexington 
Avenue). Norintieji 
prašomi atvykti pusę 
anksčiau.

dalyvauti 
valandos

Vienybės 
spalio 17, 
namuose,

susirinki- 
antradie- 
86-04 94 
Y. Ieva

Moterų 
mas įvyks 
nį, Arūnų 
St., Woodhaven, N.
Trečiokienė iš Newarko, ilga
metė pirmininkė, papasakos 
apie savo keliones po kitus 
miestus ir lietuvišką veiklą. Na
rės ir svečiai maloniai kviečia-

ttivhi Atletų Klubo patalpose, 
* . 1^2 \HaĮssjr .4SU BręoĮdyne.

Priklausančios draugijos bei 
organizacijos prašomas atsiųs*. 

. ti savo atstovus. Taip pat kvie
čiami dalyvauti ir pavieniai as
menys.

Prof. J. Erotas spalio 11 lan- 
- kėši Darbininko redakcijoje, 

kur susipažino su spaustuve ir z 
pasidalino savo įspūdžiais apie 
Ameriką. Į Šveicariją išvyko 
spalio 13.

John Birch Sodely kūrėjo 
Robert Welch pirmoje šioj apy
linkėj paskaitoje spalio 9, Gar- 
den City viešbutyje, Garden 
City, L.I., N. Y., dalyvavę dau
giau kaip 1400 klausytojų, jų 
tarpe apie 30 lietuvių. Pradžio
je visų susirinkusių buvo išpa
žinta priesaika JAV vėliavai. 
Invokaciją sukalbėjo ir trumpą 
sveikinimo žodį z tarė katalikų 
kunigas Francis Felton iš By- 
ram, Conn. Paskaitininkas dau
giausiai lietė komunistų pavojų 
JAV viduje ir daugybę kartų 
buvo nutrauktas plojimų. Kal
bėjo apie 2 vai., po to dar 
pusvalandį atsakinėjo į klausi
mus.

Onos Blažairtonės mirties 
metinėms atminti iškilmingos 
pamaldos bus Angelų Karalie
nės bažnyčioje spalių - oct. 21, 
8:30 vai. ryto. Nuoširdžiai pra
šau pamaldose dalyvauti- gimi
nes, pažįstamus bei draugus ir 
pasimelsti už jos vėlę.

Pijus Blažairts

PREtž/'FR. V1RMAUSKI8 lankosi Atlanto rajono skaičių - skautų 
stovykloje Buzzards B*y, Mas*. Iš 1c. j d.: S. Subatticttvičienė, K. Ne
nortas, 8. Bružinskienė, prel. Pr. Virmauskis, kun, J. Klimas, J. 
Bružinskas.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADUO VALANDA 

Direktorius 
JOKŪBAS J. STUKAS 

WEVD - 1390 kll. 97.9 mg. FM 
New York, N. Y.

iettadieniai* nuo 5 iki 6 vai. popiet 
RaStinė: 1264 White Street 

Hillside, NewJersey 
Tel. WAverly 6-3325

- #

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mas*. 
Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vid.

# 
LAISVĖS VARPAS 

Vedėjas

čienė, I. Nenortienė, 0. Mučtos- 
kjenė, L Treftuenė. Mrs. Oli- 
ve Baden-Powell pagerbimui tu* 
rėjo būti ne^anąps vėliavos vi
so pasauliotautų, kuriose yra 
skautų organizacija. Lietuvaitės

įnirtum semestri bus spalio vėliavų nešėjomis buvo paskir- 
tos; A. Kūbiliūtė, D. Mučins- 
kaitė, J. Subatkevičiūtė. L. Bik- 
hevičiūtė, G. Vakauzaitė ir G. 
Kuncaitytė. šios skautės užsipel
nė ypatingą pagarbą, kai, tarp 
nešamų vėliavų nesuradusios 
lietuviškos, pareiškė viešą pro
testą ir atsisakė nešti svetimas 
vėliavas, šį jų pareiškimą ame
rikietės vadovės priėmė kaip 
kilnų savo tautos meilės pa
reiškimą ir, pagerbiant lietu
vaičių jausmus, nuo kitų vėlia
vų nešimo jos buvo atleistos ir 
pakviestos talkininkauti drabu
žinėje.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldų 
palaidoti: Pranciška Kriaučiū
nienė (rugsėjo 16), 60 m. Ve
lionė gyveno 149 W. 8 St. Nu
liūdime paliko vyrą. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Mykolas Miklušis, (rugsėjo 
16), 69 m. Velionis gyveno 373 
Centre St., Dorėhester. Palai
dotas N. Kalvarijos kapinėse.

Apolinaras Grigaliūnas (rug
sėjo 29) 81 m. Velionis gyveno 
15 Richardson St., Brighton, 
Mass. Nuliūdime paliko du sū
nus. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Vincas Vasiliauskas (spalio 
5) 56 m. Velionis gyveno 225 
W. 5 St. Nuliūdime paliko žmo
ną, dukterį, seserį ir brolį. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinėse.

Lietuvos veteranų Ramovės 
S-gos Bostono skyrius ruošia 
buvusios Lietuvos kariuomenės 
43-jų metų atkūrimo sukakties 
minėjimą gruodžio 3, sekma
dienį. 10 vai. ryte pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės šv. Petro bažnyčioje So. 
Bostone. 3:30 vai. popiet lietu
vių tautinės sąjungos namuo-

21, šeštadienį, 8 v. v. latvių 
salėje (Balt nams), kampas Si- 
gourny St. ir Peter Parley Rd. 
Šokiams gros naujoviška mu
zika. Visus lietuvius studentus 
ir studentes maloniai kviečia 
Bostono studentų ateitininkų 
draugovė.

Parapijos misijos šv. Petro 
parapijos bažnyčioje prasidėjo 
spalio 9. Tęsis tris savaites. 
Pirmoji savaitė buvo moterims, 
antroji skiriama vyrams; pa
mokslai sakomi lietuvių kalba; 
trečioji skiriama visiems, pa
mokslai anglų kalba. Misijas 
veda pasijonistai kun. Geral- 
das Motiejūnas ir kun. Klemen
sas Kasinskas. Pamokslai būna 
9 vai. ryte ir 7:30 v. v.

šv. Petro par. CYO organi
zacija, kuriai vadovauja kun. 
J. Svirskas, lapkričio 26 ruo
šia bazarą. Rengėjai prašo vi
sus, kad bazarui paaukotų įvai
rių daiktų ar savo rankdarbių 
ir tuo prisidėtų prie bazaro 
sėkmingumo. Aukojami daiktai 
jau dabar priimami parapijos 
klebonijoje.

Bostono skautai ir skautės 
spalio 8 suruošė bendrą iškylą 
į Blue Kilis. Dalyvavo apie 60 
skautų ir skaučių.

Parapiečių lankymą — kalė
dojimą kunigai pradėjo spalio 
16. Lankymo diena ir laikas, 
kiekvienai šeimai pranešami 
pašto atvirukais.

Bostone rugsėjo 24-25 lankė
si skautų įkūrėjo Baden-Po- 
well žmona Mrs. Olove Baden- 
Powell, kuri yra vyriausioji vir
šininkė visų mergaičių skaučių 
pasaulyje. Viešnią sutikti iš 
kiekvienos vietovės į aerodro
mą atvyko keletas skaučių. Iš 
Bostono lietuvaičių Birutės drg. 
nuvyko A. Kubiliūtė, D. Mu- 
činskaitė, J. Subatkevičiūtė, L. 
Biknevičiūtė, G. Vakauzaitė ir

PROF. J. ERETAS BOSTONE
kur Sovietai ir kokiais keliais 
keliauja ar ruošia naujus ke
lius. Amerikos visas gyveni
mas, bent iki Šiai dienai buvo 
nukreiptas vidui. Gal su Ken- 
nedy atėjimu į valdžią ir Ame
rika pradės politikuoti ir turės, 
užsienių politiką. Ankstyvesnie
ji bandymai politikuoti buvę tik 
bandymai. Kartais ir geras ka
rys negalįs būti geras politi
kas. Buvusi vienintelė proga 
pastoti kelią sovietam — Veng
rijos sukilimas, jeigu Nato bū
tų įvedusi ten savo jėgas. Dėl 
to pasaulinis karas nebūtų ki
lęs. Tada Lenkija savaime bū
tų sugrįžusi prie vakarų, o ir 
Balkanų satelitai būtų tur būt 
pakeitę savo kryptį. Padėtis ne
buvo išnaudota, o tai buvo vie
nintelė proga. Tokių vargiai taip 
greit pasitaikys. Kuba tai esan
ti naujausia Sovietų tvirtovė, 
iš kurios bus žygiuojama į Pie
tų ir net Šiaurės Ameriką.

Ir taip profesorius keliavo * 
iš vietos į vietą. Bet, esą jau 
žlugusi Mussolini Roma, žlugusi 
Hitlerio kurtoji tūkstančių me
tų Vokietija, ištiks tas pat ir 
šią baisiausią, trečią diktatūrą 

’ — Sovietų Rjisiją.

(atkelta ii 5 psl.) ‘
Vieia paskaita

Vakare prof. J. Eretas kal
bėjo Bostono lietuviams Lietu
vių Piliečių D-jos salėje, kuri 
buvo pripildyta klausytojų ne 
tik iš Bostono, bet ir kaimy
ninių vietovių, kaip Worces- 
ter, Brockton, Cambridge ir k.

Prof. J. Eretas sakė nieko 
naujo nepasakysiąs ir naujos 
Amerikos neatrasiąs, bet bandy
siąs šių dienų pasaulinių įvykių 
eigą sukondensuoti. Tikrumoje 
kalbėtojas tikrai atrado Ameri
ką ir labai daug naujo pasakė 
ir lentoje spalvotomis kreido
mis pavaizdavo šių dienų poli
tinės ekspansijos kelius. Rusų 
ekspansija prasidėjusi labai se
nai, kai buvusi sukurta vieno 
rusų vienuolio trijuose laiškuo
se trečioji Roma. Pirmoji tik
roji Roma, antroji Konstantino
polis ir trečioji Maskva. Nuo ta
da rusų ekspansija ir nebesu
stojusi. Jeigu Rusijoje režimas 
ir pasikeistų, bet rusų ekspan
sija nesustotų.

Nors Europos valstybės ban
dančios vaidinti dideles ir ne

Sekmądieniai* 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kiiociklų 
FM bang. ■ 105.7 megaciklg 

iš
WKOX, Framingham, Mas*.

#

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia N. Anglijoje 

Vedėjas 
STEP. MINKUS

Ro-'on V «ss
WLYN — 1360 k 'ocvęles

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

Pridnamiausiomls kainomis su 
labai gerom iSsimokgjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iŠ 

ONOS IVAŠKIENftS

BALDŲ KRAUTUVES

ELIZABETH, N. J.
Skautams remti komitetas 

spalio 21, šeštadienį, Lietuvių 
Laisvės salėje rengia rudens priklausomas ir savarankiškas 
šventę. Programoje: B. Pūkele- valstybes, tikrumoje savarankiš- 
vičiūtės — Daržovių gegužinė, kos valstybės -dabar yra tik 

liečiu klubui padavėjas už ba- g Sruogos — Zuikio Puikio dvi, tai Amerika ir Sovietų Su

galima gauti butui modernidki 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutes, virtuves reikmenys ir k.

LITHUANIAN -
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
80. Boston 27, Mas*.
Off.Tel.: AN 8-4618
Re*.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera-

mi dalyvauti.

, Reikalingas Lietuvių Pi-
liečiu klubui padavėjas už ba- g Sruogos — Zuikio Puikio dvi, tai Amerika ir Sovietų Są- . Po paskaitos Lietuvių B-nės
ro (bartender) vyras ar mote- byla, Maironio — Jūratė ir Kas- junga. Raudonoji Kinija irgi Bostono apylinkės pirm. P. žič- G. Kuncaitytė. Malonu pastebėt,
ris. Reikia mokėti lietuvių ir tytis, skaučių chorelis, baletas, siekianti, savarankiškumo. Gi kus perskaitė iš Darbininko kad lietuvaitės, belaukdamos
anglų kalbas. Kreiptis 280 Newfordo skautų orkestras ir visos kitos valstybės esančios kongresmano Edward J. Der- lėktuvo, visą laiką dainavo lie- 

winski laiško ištrauką, kurioje tuviškas dainas.
Bostono skautės rugsėjo 25 

John Jancock salėje suruošė 
skaučių vadovių sueigą. Lietu
vaitėm atstovavo: S. Subatkevi-

Union Avė., kampas Stagg St., pagarsėję jumoru T .indėno links priklausomos nuo vienos iš šių 
Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV4- mieji broliai. Po programos 
9672. Vedėjas Pr. Vaitukaitis, veiks bufetas, kur svečiai turės 

---------- progos pasivaišinti skautų ma- 
Išnuomojami viengungiams 2 myčių skaniai pagamintais už- 

arba 3 kambariai su baldais, kandžiais ir įvairiais gėrimais. 
Atskiras Įėjimas, visi patogu- šokiams gros Onos Gutauskai- 

tės orkestras. Kviečiame visus 
New Jersey ir New Yorko lie
tuvius atsilankyti ir tuo parem-

mai. Yra šaldytuvas ir elektri
nė plytelė. Vienas blokas nuo

- Parko, patogus susisiekimas
' Kreiptis vakarais telef. MI 7- ti Elizabetho skautų ir skaučių

valstybių. Sovietų Rusija turin
ti savo aiškią politiką ir jos 
kryptis, kai tuo tarpu Ameri
ka to neturinti, žinoma, sovie
tų politikos planuotojai nesi
laiko savo nustatytų krypčių, 
o taikosi prie susidariusių ap
linkybių, ' ieškodami silpnesnių 
vietų. Ir taip pavyzdžiais pro
fesorius vedžiojo per Europą 
ir visą pasaulį, nurodydamas,

minima, kad valstybės departa
mentas reiškiąs nuomonę, kad 
Ukraina, Armėnija, Gruzija, Lie
tuva, Latvija, Estija ir kitos yra 
tradicinės Sovietų Sąjungos da
lys, o ne pavergtos tautos. Bu
vo pateikta rezoliucija, reiš
kianti protestą prieš tokią vals
tybės departamento nuomonę, ta apie 123 metus. Rezoliucija 
Rezoliucijoje sakoma, kad Lie- bus pasiųsta Amerikos prezi- 
tuva yra 800 metų senumo dentui ir valstybės sekretoriui

valstybė ir niekados nebuvo _ 
Sovietų Sąjungos dalis. lietu- « 
va tik buvusi Rusijos okupuo- -

K.B.7630.

TeL EVergreen 7-4335

(ARMAKAUSKAS)

BROOKLYN, N. Y.

J. B. SHALINSStephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

WILUAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 -14 Jamaica Avė.

Woodhaven 2L N. Y

Brooidys % N. Y.
TeL APplegate 7-7083

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St 
Jackson Heights, N. T.

Tel. NEwton 9-6620

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

NOTARY PUBLIC

M4qge Ir Bostono kolonija* te

minėjimas. Programoje daly
vauja su paskaita dr. K. Če
pas. Deklamuoja akt. J. Jasins- 
kas. Meninę minėjimo dalį iš
pildo ' sol. Ben. Puflavičius, 
akomponuojant kompozitoriui 
J. Gaideliui, ir smuikininkui Iz. 
Vasyliūnui vadovaujant, jo ve
damoji kapela išpildys kompo
zitoriaus Gaidelio parašytą kvar
tetą. Pa minėjimo pašnekesiai 
ir bendra kavutė.

Skyriaus Valdyba-

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

Ieškoma vienam asmeniui 3 
ar 4 kambarių buto pirmame 
aukšte East New Yorko rajo
ne. Pranešti: Ona Kaminskienė, 
889 Belmont Avė., Brooklyn 
8, N. Y., tel. AP 7-4115.

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Direcforios 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM 

— Reikalu VedSjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreet P*rfcw4y Statioa)

Kopiytto* nemokamai visoee 
rtė*to dalyse; Teikia ventiliacija

TeL Vintai* 7-4499

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LAIKRODININKAS

LatkrodBat
465 ORAND 8TRCKT


