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MASKVOJ IR WASHINGTONE 
Chruščiovo ir Kennedy skirtingi keliai į vienybę: 

smurtas ir išsiaiškinimas

10 CENTU

Pereitą savaitę buvo mažiau 
diplomatinių susirėmimų tarp 
Rytų ir Vakarų, — tik užkuli
sinės derybos dėl JT gen. sek-

L R. katalikų Federacijos kongresas Detroite
Amerikos Ltetuvig Katalikų Federacijos nauja valdyba bus Chicagoi 

Federaci|os 36-sis kongresas J j . j r? j
buvo sušauktas spalio 21-22 
Detroite, Leland viešbutyje. 
Buvo susirinkę apie 60 atsto
vų ir per 100 svečių. Kongre
są pradėjo R. Valatka, kongre
sui rengti komiteto pirminin
kas. Prezidiumą sudarė Pr. Pol* 
teraftis, dr. V. Manelis, EI. Juk
nevičienė, sekretoriatą — V. 
Gražulis, B. Miniataitė ir H. 
Šaulytė - Shields. Išklausius 
gausių sveikinimų, daugiausia 
raštu, praėjusių dvejų metų 
veiklos apžvalgą pateikė dva
sios vadas prel. Pr. Juras, pirm. 
A. Masionis, sek. kun. V. Dabu- 
šis, ižd. kun. L. Jankus, iždo 
globėjas Pr. Vainauskas. Dai
navos stovyklos—Br. Polikai- 
tis ir dr. A. Damušis. Praneši
mai buvo neilgi, nes iš anksto 
ištisai atspausdinti leidinyje

“Mūsų Darbai”, kurie apima ir mišias aukojo J. E. vysk. V. 
1959 metų kongreso New Yor-, Brizgys, pamokslą pasakė kun. 
ke darbus. Po pietų pertrauko^* P. PaHaba. Pamaldos buvo šv. 
sekė katalikiškųjų centrinių 
organizacijų pranešimai ir dis
kusijos. Pranešimuose ir dis
kusijose konstatuota, kad pas
kutiniais laikais yra sumažėjęs 
lietuviškų j ę parapijų domėji
masis Federacijos darbu ir ben- 
bendradarbiavimu. Iš 100 su 
viršum parapijų nuoširdžios pa
ramos tėra susilaukta iš septy
nių. Joms išreikšta gili padėka.

Pirmoji kongreso diena, spa
lio 21, šeštadienis, pradėta pa
maldomis Dievo Apvaizdos baž
nyčioje. Mišias aukojo dvasios 
vadas prel. Pr. Juras. Antrąją 
dieną, spalio 22, sekmadienį,

KO NIKITA NORI, ŠAUKDAMAS 
TAIP APIE SAVO PRIEŠININKUS

Mažoji Albanija, 1,6 mil. gy
ventojų kraštas, valdomas griež
to komunistinio režimo, kuriam 
vadovauja Gen. Enver Hoxha, 
dabar dėmesio centre. Spalio 
17 savo kalboje partijos kon
grese Chruščiovas pasirinko Al
baniją savo puolimų taikiniu— 
kaltino, kad Albanijos komunis
tai esą senos Stalino linijos,

vul, Šepilovui ir kt. siekė su
duoti smūgį viduje esančiai opo
zicijai, norinčiai Stalino lini
jos.

Antano lietuvių bažnyčioje. 
Žmonių buvo labai gausu, vos 
besutilpo bažnyčioje. Pamaldų 
metu giedojo Detroito lietuvių 
choras, vadovaujamas A. Ma
teikos. Sis choras taip pat už
baigė kongresą, sugiedodamas 
Maldą už tėvynę, Žuvusiem ka
riam, Lietuva brangi ir Apsau
gok Aukščiausias.

Antros dienos iškilmingame 
popietiniame posėdyje ilgesnį 
žodį tarė vysk. ,V. Brizgys, 
paskaitas skaitė Pr. Vainauskas 
ir dr. A. Sužiedėlis. Vysk. V. 
Brizgys kalbėjo apie komuniz
mo ir katalikybės kovą šiais 
laikais ir lietuvių katalikų už
davinius toje kovoje. Pr. Vai
nauskas nušvietė katalikybės 
ir apskritai tikėjimo persekio- 
jmą Lietuvoje. Dr. A. Sužie
dėlis palietė organizacijos su
dėties (struktūros) ir veiksmo 
(tikslo) santykį nurodydamas, 
kaip pirminis tikslas gali būti 
išleistas iš akių, susirūpinus tik-

rotoriaus, 
gų stiprinti savo pozicijas vi
dujų. Ir tai žymu abiejose pu
sėse.

Chruičiovas savo poziciją 
stiprino partijos 22 kongrese 
Maskvoje. Stiprino dviem komu 
nistam įprastais keliais: pulti 
ir naikinti savo tikrus ar taria
mus priešus, žadėti laimėjimus, 
kuriuos ateity duosianti jo li
nija.

Vakarų pusė pajuto nesuta
rimą tarp artimiausių sąjungi
ninkų labiau nei anksčiau. Te
ko atšaukti net Londono kon
ferenciją, kuri turėjo suderinti 
nuomones dėl derybų su Mask
va Berlyno ir Vokietijos klau
simais. Buvo aišku, kad bepras
mė konferencija,kada Amerika 
ir Anglija yra vienos nuomo
nės už nuolaidų kelią, Vokieti
ja prieš nuolaidas, o Prancūzi
ja ir prieš pačias derybas su 
Maskva. Tačiau vienybei atsta
tyti Kennedy pasirinko priešin
gą kelią nei Chruščiovas: ėmė
si ne sąjungininkus kaltinti ir 
sunaikinti, bet priartėti prie jp 
savo nusistatymais. Baltieji Rū
mai ir valstybės departamentas 
atsiribojo nuo tos politikos, ku
ri artėja į appeasementą ir ku
rią skelbė Stevensonas, Mrs. 
Roosevelt ir vadovaujantieji de
mokratų senatoriai. Būtent, Bal 
tieji Rūmai pasisakė prieš kom. 
Kinijos priėmimą į J. Tautas; 
valstybės departamentas prieš 
Vokietijos demilitarizavimą ar 
atominių ginklų iš ten atitrau
kimą. Tokis Amerikos žygis tu
rėjo pagerinti pasitikėjimą Vo
kietijoje ir Prancūzijoje. Ang
lija savo ruožtu pasiūlė Vakarų 
ministerių konferenciją pačia
me Paryžiuje.

Tokioje savų pozicijų stipri* 
nimo atmosferoje tenka sek
ti ir kitus dienos įvykius abie
jose pusėse.

tė Br. PoBkaitis, pageidauta 
daugiau kreipti dėmesį į jau
nimą, prašyti Kunigų Vienybės 
instrukcijų ir paraginimo lietu
viškajai katekizacijai, o parapi
jų klebonų — talkos Federaci
jos skyriam gaivinti bei kurti 
naujiem; skelbti kasmet katali
kiškos spaudos savaitę, ateity
je šaukti platesnio masto Fe
deracijos kongresus ir apskri
čių suvažiavimus, paverčiant 
juos lietuvių katalikų dienomis 
JAV, o eiliniam klausimam 
svarstyt dažniau šaukti Fede
racijos tarybos posėdžius; rem
ti Alto darbą Lietuvai laisvin
ti ir Balfo šalpos darbą.

Naujon Centru VaHybon iš
rinkti: preL Ig. Albevičius, dr. 
Adolfas Damušit, prul. Pr. Ju
ras, Kazys Kleiva, Viktorija 
Leonė, kuo. Petrės Patiaba, iri. 
Antanas Rudis, dr. Kazys Šid
lauskas, dr. Vladas Simaitis ir 
Leonardas šimutis. Dviem kan
didatam gavus lygiai balsų, bet 
prel. Pr. Jurui atsisakius, liko 
10, kiek yra numatyta įstatuo
se. Visi išrinktieji, išskyrus dr. 
A. Damušį (Detrotas), yra Chi- 
cagoje.

Kongreso išvakarėse, spalio 
(nukelta į 6 psl.)

KONGRESO rengimo komitetas: R. Valatka, O. UznienS, J. Me- 
donis, H Shields Saulyte

JAUNIMO būrelis Federacijos kongrese;- H k. j d.: Rimas Žu
kauskas, Kazys Jankauskas, Alvydas Bičiūnas, Virginija Petraus
kaitė, Algis Bublys, Antanina Ciunkaitė, Saulius DamuSis, Indre 
Damušytė, Arūnas U d rys, Viktorija čkinkaitė, Nijolė Jaikulytė.

FEDERACIJOS kongreso dalyviai Sv. Antano bažnyčioje pamal
dose.

daugiau kaip didesnę pusę.

KUN. J. STANEVIČIUS, t*. .Antano parapijos hlrtnnaa, R. Bo-

Amnrikoc aviudja KM (ar- 200,000. Šiais metais Sovie

te, kad derybose su Maskva es3 150 milijonų. Vielikės, at-

deniui laivą. rainos.

pasaulis.
Rusk pareiškimas laikomas 

atsakymu į Prancūzų nenorą 
dabar su Maskva derėtis. Lai-

išmesti iš partijos. Mikojanas, 
ministerio pirm, pavaduotojas, 
labiausiai puolė Molotovą. Esą 
kiti išpažinę savo klaidas, o Mo-

mas turėto panaikintas vi
sur, taigi ir Lietuvoje, ir Uotu- 
vig tautai turėto būti leista pa
sinaudoti savo teise laisvai ap-

riša su Maskva. Amerika buvo 
numačius anksčiau duoti pusę 
išlaidų tai užtvankai, kuri at
sieis apie 300 mil.
VOKIETIJOJE

AMERIKA NESIRENGIA 
NUSISTATYMO LIETUVOS 
REIKALU PAKEISTI

čio. ,Juosta eina per ašigalius. aavo M aoi- lan<el 18 <«npa-
— Miemi yra 60,000 pabėgė- Laukiama kad tos vielikės bus “jos ėmė MVartini<> atlygini- 

hų iš Kubos. Tebeatbėga per antenos iš žemės leidžiamiem 100 315 doL’ > irao“ 182 doL 
savaitę iki 1,000. Kilo vietinių radijo signalam. Išsilaikys 3*7
negrų nepasitenkinimas, kad metus. Dėl šio žygio protestus Tokių kompanijų, kurios ver-

ir atsisakė rodyti savo doku* Vokietija Slllloi 
mentus, kol nebus pakviestas 
sovietų karininkas. Tada Ame-

kai. (Visur kabina Hozha pa*

nijos komunistų pusėje atsisto
jo kom. Kinijos min. pirm. 
Chou En-lai. Neminėdamas net 
Albanijos vardo, kvietė tarpu
savio nesusipratimus aiškintis 
ir nekelti viešumon. Bet Chruš
čiovo šalininkai, tarp jų ir eu
ropinių komunistų atstovai, ir 
toliau palaikė kaltinimus Alba
nijai. Penktadienį patys Albani
jos komunistai per radiją pa
skelbė kaltinimus' Chruščiovui 
— apšaukė jį antimarksistu, o 
su Albanijos komunistais einą 
išvien ir Rusijos, komunizmui 
ištikimi nariai, ir kom. Kinija 
ir “viso pasaulio” komunistai. 
Tap kalbėjo Albanijos komu
nistų lūpom iš tikrųjų Kinijos 
komunistai, kurie Albanijoje 
pakeitė specialistus iš Maskvos. 
Kinija, pati badaudama, Alba
nijai skiria sumas, didesnes ne
gu anksčiau Maskva.

Aiškinama, kad kaltinimais 
Albanijos komunistam Maskva 
siski atsiskaityti su Kinijos ko-

RUSK: DERĖSIMĖS, NES JAUČIAMĖS STIPRIS
<inio & karinio pranašumo pa- koma atsakymu taip pat į vi- 
jaųtimo. Tai žino Chruščiovas, daus kritiką, kad derybos veda 
tačiau turėtų žinoti ir plačiau į appeasementą.

Valstybės' sekretorius Dean 
Rusk spalio 22: televizijoje 
kalbėjo, kad Vakaram nėra ko 
baimintis kalbėtis su Maskva. 
Tai daroma ne iš baimės ir ne 
iš silpnumo pajautimo, bet 
priešingai — iš savo diploma-

ris — Lietuvos vyčių pirmininkas ir H. Shields — Saulytė vyftig

JUNGTINES TAUTOS IR PINIGAI
Jungtinės Tautos spalio 24 sai nemoka.. Buvo numatyta, 

švenčia. 16 metines. Jas sutin-- kad nariai mokės pagal ūkinį 
ka ne tik su politine krize, bet 
ir su pinigine. Biudžetas 1962 
birželio mėn. numato 90 mil. 
deficito. Didelė dalis narių vi-

Siuntimą siuntėjas 
pats išslystas į . . .

New Yorke spalio 20 suim
tas Leonid Tankel, 52, General 
Parcel and Travel Company 
prezidentas. Kompanija vertėsi 
siuntinių persiuntimu į Sovietų 
valdomas sritis. Turėjo kituose 
miestuose 15 skyrių. Turėjo So
vietų įgaliojimus paimti sovie
tinio muito mokestį už siunti
nius. Tuos įgaliojimus Sovietai 
jam atšaukė Š. m. rugsėjo 15. 
Bet jis ėmė ir po to — iš 150 
asmenų paėmė 6,734 dol. Nuo 
pereitų metų rugpmč. iki gruo-

Mongoliją priims
Nacionalinė Kinija, Amerikos 

spaudžiama, sutiko susilaikyti 
nuo vėto Saugumo Taryboje 
Išorinei Mongolijai. Amerika už 
Mongolijos priėmimą nori pirk
tis Mauretanijos priėmimą, nors 
Mongolija sykiu su kom. Kini
ja dalyvavo kovose prieš J. 
Tautas Korėjoje — pasiuntė 
5,000 karių.

AMERIKOS PAGALBA
Valstybės sekr. Rusk paskel

bė, kad Jugoslavija gaus para
mos, nežiūrint į jos laikyseną 
Belgrado konferencijoje. Spa
lio 24 atvyks į Baltuosius Rū
mus paramos prašyti ir Britų 
Guinėjos min. pirm. Cheddi B. 
Jagan, prokomunistas. Washing 
tonas pasiryžęs duoti ir jam,

Valstybes departa
mentas paaiškino:

AMERIKOS PIRMAS PASIPRIEŠINIMAS BERLYNE
r

Amerikos diplomatinės misi- padarė laisvą kelią toliau va- JUOSTA APLINK ŽEM£
jos atstovas E. Aliau Ughtber žiuoti. Trečiu kartu vykstantį Amoriko* avioaja Kuinor- 200000 Šiais metais Sovie- — Rūta Budvne K viešu vie- 
jr. spalio 22 buvo rytų Berly- milicija jau nekliudė.___________ niioie naleido raketa su vari- H meuu sovie- -- Rytų 3*tyne is viešų vie
no maidios sulaikvti kai vv- ___________________  mjoje pateioo raKetą su van- susekė, kad jo sąskaitos tų dingo komunistinio diktato-

y ««»>. nkbMota ir gegužes raus Ulbrichto paveikslai. Kai- 
Ko Miromouuiu > ryrų nenyną i - mylių aukštj. Tos vielflies yra ^ggg siuntinių, bama, kad Chruščiovas jį galįs

trigubai plonesnės už Uogaus New Yorko pašte tebelaikoma paaukoti, jei norės derybų tarp 
Vokietijos vyriausybė pasiū- plauką ir arti 2 cm. ilgio. Jų 2,3OO stantinn^. nes nesumokė- rytų ir vakarų Vokietijos.

rikos karo policijos devyni vy- Berlyn0 vakarai reikalautų sipalaidavusios iš indo, su ku-
rai’ Pt^!?Š^gil,kltS’ neutralaus koridoriaus iš vaka- riuo patenka į minėtą aukštį, mgimutevA anooo
vo | rytų Berijai ir pravate Berlyno iki vakarų Vokieti- susiklostys per porą mėnesių **
kelią savo atstoviu. Savo atlikę taip, kad susidarys juosta ap- 40’000 siuntimų. Vidutinis
vėl sugrįžo. Kai antru kart tą __________ link visą žemę — 5 mylių plo- siuntinys siuntėjui 1957 atsiei- 
pat dieną pareigūnas vyko į ao. Juosta eina Der ašigalius. davo 54 doL Tankel iš kompa-
rytų Berlyną, milicija vėl su
laikę- Ir antru kartu Amerikos 
karo policija įžygiavo ir jam

pajėgumą. Amerika sumoka 33 
proc., Sovietam skirta mažiau 
nei pusė Amerikos mokesčio — 
tik 14 proc. Tačiau ir su šia 
dalim Sovietai yra atsilikę — 
18 milijonų nesumokėję. Spe
cialiom JT misijom Kongo ir 
viduriniuose rytuose, Gazos sri
tyje, Sovietai ir jų satelitai vi
sai nieko nemoka. 0 Kongo vie
nas mėnuo atsieina 10 mil., Ga
zos mėnuo 1.6 mil. Tų išlaidų 
daugiau kaip pusę sumokėjo 
Amerika, už tat Sovietai triukš
mo dėl tų sričių yra sukėlę kad neitų į Maskvą pinigų pra

šyti. Televizijoje jis pareiškė, 
kad ims pinigus iš visur, kur 
tik gaus.

Jei duodam Titui, kodėl ne
duoti ir Nkrumah 
Prezidentas Kennedy pasky

rė specialią misiją į Ghaną pa
tikrinti, ar remtina yra Gha- 
nos Voltą upės užtvanka. Gha-

— Amerika atnaujina savo 
4 bazes Prancūzijoje. E jų bu
vo pasitraukusi, kai de Gaulle 
nesutiko leisti laikyti Prancū
zijoje atominius ginklus. O ne
sutiko dėl to, kad Amerika bu
vo atsisakiusi duoti Prancūzi
jai atomines paslaptis, kurias- nos režimas vis stipriau susi- 
ji yra davusi Anglijai.

— Kongo vyriausybė Įspėjo 
spalio 21 Saugumo Tarybą, kad 
peržiūrės savo santykius su J. 
Tautom, jei jos patvirtins pa
liaubas su Katanga.

— Egiptas pereitą savaitę 
pradėjo nacionalizuoti turtą iš 
turtingesnių režimo priešininkų 
ir pačius juos suėmė. Suimtų 
esą apie 50.

Lietuvos atstovas Washingto* 
ne J. Rajeckas ir Vliko pirmi
ninkas A. Trimakas spalio 19 
lankėsi valstybės departamen
te.

tikino, kad jam yra garai su
prantamas Lietuvos laisvės by- - 
los jautrumas ir mūsų žmonių 
siefojimasis jos ateitimi ir li
kimu. Nuo motu JAV nesiruo
šia savo ligšiolinio nusistatymo 
Lietuvos atžvilgiu keisti, nei jį 
svarstyti. JAV vyriausybė esan-

Kadangi Vakarai nieko nėra 
šia prasme padarę, mūsų atsto
vai prašė JAV vyriausybę im
tis iniciatyvos ne vien vakarų 
Berlyno laisvei ginti, bet visos 
rytų Europos, taigi, ir Lietuvos, 
nepriklausomybei atstatyti (El
ta).

Bonnoje kancleris Adenau- KĄ DARO DIDŽIAUSIU 
eris raštu pasižadėjo pasitrauk* ATPIRKIMO OŽIU 
ti iš kanclerio pareigų 1963 va- Chruičovui davus toną par- 
sarą, ir tada jas perims pava- tijos suvažiavime kaltinti 1957 
duotojas Erhardas. “Laisvųjų kaltininkus — Malenkovą, Ka* 
demokratų” partija iš 18 minis- ganovičių, Molotovą, Vorošilo* 
terių gaus 5, kitose bus krikš- vą, Sepilovą, jo šalininkai kri- 
čionių demokratų blokų minis- tiką griežtino iki reikalavimo 
teriai. Kova eina dėl tdsienių 
reikalų ministerio. Adenaueris 
nori išlaikyti Brentano, Mende

ligšioliniu vidaus reikalų minis- lotovas ne. Vienoje žurnalistų
_ Vokietija spalio 21 nulei- ^em darbus atima- Pusė atbė- sugėlė astronomai, o Sovietai čiasi siuntiniais ir turi Sovie- _ ___ , . ... ___________________ _______  r_______  

do pirmą po karo savo povas- g^H gyvena iš visuomenės pa- irgi paskelbė, kad Amerika už- tų įgatiojimus priimt ąmtto mo- su Katanga žuvo J. Tautų 10 riu, kuris yra parl. užsienių nieko dabar į kaltinimus noat> 
karių, sužeista 63, belaisvių 180 kom. pirmininkas.________________ *____________ “ —



BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

TeL GR 7-1130

LIETUVOJE

200 Orchard Street

mzaciją.

SPAUDA

(RuįceltaįJpri.)

gražią dieną valdžia nutarė duo
ti kario pašalpą ir “neteisėtom” 
žmonom, lygiai kaip ir teisė- 
tom, tačiau su viena sąlyga: 
“židinys” turėjo būti bent še
šių mėnesių senumo* ld*dų

mažai pjesių, 
dienų gyveni

balsai: MJfį jąg gp^ovės, šag* 
kė Lordas Glasget, yra prily- 
ginąmos teisėj žzaonam?, 
tai Anglija jau įsiveda rytietiš
ko tipo šeimas”.

“Netikras” karas žadino arti
mo meitosdaibustekis — pri-

SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Savime jis buvo išrinktas jų 
atamanu, nors jis ir vokiečių 
tautybės. Jų likimą po kapitu
liacijos žurnalas taip aprašo:

“Kapituliacijos paskelbimas 
kazokų korpą užklumpa sun
kiose kovose su Tito partiza
nais. Gaunamas Įsakymas trauk
tis link Austrijos sienos, nes 
kitu atveju gresia sovietinis

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 
TeL HYacint 7-4677

Vilnonė* medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

“katilas”. Sunkiai kovojant ir miesto, vora, kurią sudarė virš 
ginklu rankose skiriant sau ke- 50 autobusų ir sunkvežimių, bu- 
lią. pagaliau pereinama Austri- ve apsupta anglų tankią ir mo

tociklų. Tą patį vakarą netoli 
miestelio Spittaį visa kolona 
buvo apgyvendinta buvusiame.

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAI* VAKARO

Atsižvelgti j tikinčięję 
ypatumus ...
“Komunistas” 9 nr. praneša, 

kad Lietuvos kom. partijos cen
tro komiteto propagandos ir 
agitacijos skyrius neseniai na
grinėjo Kėdainių rajono “tam 
tikros” kolchozininkų dalies re
ligingumo priežastis. Pagal gau
tus duomenis komunistai ra
do, kad religingumo priežastys 
esančios labai įvairios, kad ti
kintieji labai skiriasi vienas 
nuo kito tiek religingumo laips
niu, tiek ir savo pažiūra į re
ligiją ir bažnyčią. Girdi, vienų 
pažiūra į bažnyčią pagrįsta ti
kėjimu antgamtinėm jėgom, ki
tų — kulto tarnų autoritetu, 
trečių — religijos ir moralės 
sutapatinimu, ketvirtų — reli
ginių tradicijų jėga ir tt. Pa
gal komunistų žurnalą tenka 
daryti išvadą, kad vykdant ate-

į.

Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
(wholesale) kainomis.

vykiui paminėti, pašventė net 
šešis puslapius.

Vokiečiai šį momentą vadi
no “Sitzkrieg”. Kas tuo laiku 
gyveno Berlyne, nematė gyven
tojų, nešiojančių ant kaklo du
jokaukių, jų vokiečiai net ne
gamino. Vaikai bėgiojo miesto 
gatvėse, niekas jų negabeno į 
kaimus. Priešlėktuvinės slėptu
vės buvo atviros lygiai visiem: 
žmonėm, šunim ir katėm. Baž
nyčiose nesigirdėjo viešų mal
dų už vokiečių pergalę. Hitle
ris mažai tikėjo dangaus pa
galba, arba tikriau: jautėsi ne
sąs jos reikalingas.

Taip atrodo anglo Turner 
akimis neseniausiai buvęs “ne
tikras”, šiandien pasakytume 
šaltas karas, kuris vėliau virto 
karšto. Skirtingos tautos (ang
lai ir vokiečiai) skirtingai jį iš
gyveno. Bet kodėl tada Hitle
ris snaudė ir nepuolė Angli
jos, iki šiol karo strategams 
lieka paslaptis. Stebisi ir ang
lai, kurie*anuo metu staigų sa
los puolimą būtų neatlaikę.

J. Sav.

New York 2, N. Y, 
TeL AL>83l?,^±..

Norite gero8w-meniakos fotografijos
, POKPtno. MEMM, VAflęę

Įvairių PtoR — kriktųmų, gtmtodtonto, pobūvių ir
imu. mmtmnlm* norite ainanifntl iena fotofiraflia? Jums 
fitotoU aąįysamJs padarys

FYT. MAŽELIS

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

bai svarbu, kad visi karininkai 
būtų pilna išeigine uniforma ir 
kad jokiu būdu neužmirštų pa
ties atamano Krasaovo.

Gegužės 28 dieną iš Linzo 
miesto buvo išvežta ir išduota 
netoli 1900 kazokų karininkų, 
tik labai nedidelis skaičius pas
kutiniu momento nutarė į tą 
“konferėnciją” nevažiuoti ir 
užsimaskavo eiliniais kazokais 
15 km. išvažiavus už Linzo

4-4744 
4-2254 
2-43S7 
1-5355 
•-4245 
1-2SM 

Ll 2-1747

kus, tiestos nepakenčiamas ir 
ne be kaitės iš abiejų pusių. 
Su svetimais vaikais visur ir 
visada nelengva. Taigi, atsira
dę svetimuose namimse, hlngai 
jaučiasi, ima reaguoti ir tampa 
“marų”. Ponų uitose kaip tik 
ir gintoji: “Pas mąis tikras 
marąs”. Karu pasekmės žodis 
“evakuacija” pavirto “invazi
ja”. Įš mažųjų piliečių baisiau
si pąsįrodė esą škotokai. Kur 
jie gyveno, dar ir šiandien kal
bama kaip apie atmintiną, ne
apsakomą nelaimę.

“Netikras” karas, kada Hitle
ris nesiryžo lipti į britų salą 
ir kanuolės tylėjo, atrodo, kad 
ir karo vadų tarpe žadino tam 
tikrą krikščionišką priešo mei
lę. Angių orlaiviai, naktimis 
skraidydami virš Ruhro krašto
— to vokiečių ginklų sandėlio
— numesdavo lyg ant juoko 
šen bei ten po bombelę. Ko
dėl nebuvo rimtai bombarduo
tas tas tiek svarbus taikinys? 
Ogi dėl ląbai paprastos prie

rašai “netikra**' karas žrno* 
gaus draugams šunims ir ke
toms buvo tikros skerdynės. 
Įsakymas draudė į priešlėktu
vines slėptuves su savan gaben
tis šunis ir kates. Jų savinin
kams buvo tikra sąžinąs kan
kynė: liktis su jais kambaryje 
drauge, kai kaukia sirenos, ir 
rizikuoti drauge žūti vien iš 
draugystės gyvulėliams, ar pa
tikti juos vienus ir slėptuvėje 
drebėti dėl jų likimo. Nugalė
jo žmogaus egoizmas: nami
niai gyvulėliai turėjo būti pa
aukoti, kad žmogus išliktų gy
vas. Speciali įstaiga pasisiūlė 
be skausmo nužudyti tuos gy
vulėlius ir juos tinkamai palai
doti. Kiek šunų ir kačių tokiu 
būdu žuvo, statistika nesako, 
tačiau vistiek buvo baisios žu
dynės: tik vieną naktį Londo
ne buvo palaidota 80,000 ke
turkojų žmogaus draugų. Gyvu
lių globos draugijos šias žudy
nes priskyrė Hitlerio nusikalti
mam prieš žmoniškumą.

“Netikras” karas skatino vi
sokius išradimus maitinimosi 
srityje, nes maistas buvo smar
kiai normuotas, o juodosios 
rinkos nebuvo. Kažkoks Mister 
Brown paskelbė suradęs siste
mą, kaip sutaupyti ant duonos 
tepamą sviestą ar margariną. 
Pagal jo receptą, sviestu aptep
tą (žinoma, labai plonai) duo
ną reikia dėti į burną taip, kad 
apteptoji dalis rastųsi ant lie
žuvio, o ne prie gomurio. To
kiu būdu liežuvis greičiau pa
junta skonį, labiau sužadina
mos seilės, geriau virškinama 
ir mažiau reikia sviesto. Kaž
koks kitas, irgi Brown, sušau
kė spaudos konferenciją, no
rėdamas paaiškinti tautai, kad 
jis jau keli mėnesiai maitinasi 
tik žolėmis, kurių prisirauja gol
fo aikštėse. Esą žolė labai ska
ni ir maistinga. Pasižiūrėjus į 
ti patį, atrodė tikrai, kad jis 
nebadauja: storas, riebį®. -De
ja, sekėjų nerado.

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs gaMte gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti-

ToL: Fl 4-1571 
Tel.: Bl 5-1717
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Darbininke rugsėjo 22 buvo 
informuota, kaip Švedijos už
sienių reikalų ministeris O. Un- 
den, sulaukęs 75 metų amžiaus, 
pasisakė, kad jo politinėje kar
jeroje nemaloniausias dalykas 
jam buvo 167 pabaltiečių iš
davimas Sovietam 1946. Išda
vimo istorijos iškyla ir kitos.

Karys spalio nr. informuoja 
plačiau, kaip kazokus išdavė 
bolševikam anglai.

Kazokai Rusijos pilietinio ka
ro metu beveik išimtinai kovo
jo prieš bolševikus. Laimėję 
bolševikai sistemingai naikino 
kazokus. Ištisuose kaimuose vy
rus sušaudė, moteris su mažais sitinka akis į akį su pirmaisiais 
vaikais ištrėmė į Sibirą. Likę anglų daliniais. Anglų įsakymas užsieniečių darbininkų lagery,
kazokai dėl to išskėstom ran- atiduoti visus ginklus praeina •aptvertame spygliuotos vielos
kom sutiko 1941 atėjusius vo- be jokių incidentų, bet Duotai- tvoromis ir su didžiausia išpri* 
kiečius. 1941 rudenį vokiečiai ka smarkiai puria. Už '< kelių ne ir vidine anglų apsauga,
pradėjo organizuoti kazokų sa- dienų anglų iniciatyva įvykę Anglai gen. Domantui parriš-
vanorių dalinius. Jų skaičius atamano rinkimai tą nuriaiką kia, kad rytoj, t y. gegužės 
išaugo iki 150,000 vyrų. Visa kiek pataiso, bet neilgam. Gau- 29 dieną, aštuntą valandą ryto 
kazokų pagrindinė jėga buvo namas įsakymas sąrašą visų ka- kazokų karininkai bus per
vadinamas korpas. Jo vadovybė rininkų ir kazokų pristatyti du°ti sovietams. Stovykloje ky- 
buvo sudaryta iš “baltųjų rusų’ angly 34-tos divizijos štabui. -to panika. Vyresnieji kazokų 
-nesovietinių piliečių. Išimtys Gegužės 27 dieną vakare į karininkai jokiu būdu nenori 
čia buvo tik generolas Domą- gen. Domanovo štabą atvykęs tikėti, kad anglai gali juos iš- 
novas ir gen. Golovko. Kazokų anglų generalinio štabo majo- duoti. Juk tiek kartų buvo yi- 
korpo karininkai buvo daugu- ras Davis su savo adjutantu pa- sos eilės anglų aukštų karina
mas išgyvenę emigracijoje nuo reiškia, kad yra gautas įsaky- 'kų pareikšta, kad apie jokį iš- 
pilietinio karo ar jų vaikai, bai- mas visus kazokų karininkus davimą. sovietams nėra ko ir 
gę karo mokyklas vakaruose, pristatyti į anglų VID-tos ar- kalbėti, neš tai didžiausia ne- 
Kareivių masę sudarė tiek buvę nujos vyriausią štabą, kur įvyk- sąmonė Pagaliau juk anglų im- 
sovietiniai, tiek ir emigraciniai sianti konferencija, kurioje peratoriškos armijos karinin- 
kazokai. Dėl karininkų pertek- greičiausiai dalyvausiąs ir pats kas negali taip lengvai solau- 
liaus, kai kur eilinių ar viršilų feldmaršalas Alezanderis. Į gen savo duotą žodį, 
pareigose buvo karininkai. Kor- Domanovo klausimą, kodėl to- Gegužės mėn. 29 dieną 8 vai. 
pui vadovavo jaunas vokiečių je konferencijoje tori dalyvauti randami 2 kuokų karinin- 
SS generolas von Panwitz, ku- visi karininkai, kurių susidarys kai pasikorę. Visa stovykla su
ris kalbėjo rusiškai ir dėl pri- netoli 2,900 ir ar neužteks, kad spiečia apie šventiką laikantį 
sirišiBio prie kazokų buvo jų joje dalyvautų tik vyresnieji s*v0 rankose didelį kryžių, gie- 
gvriamas ir mylimas. Tuojau karininkai, majoras Daria . ąt- dedama religines giesmes. Bet 
po kapituliacijos Austrijoje jvy- eakė, kad toks esąs įsakymas, augiai, daužydami buožėmis ir 
kuliamu k»okų Mpių šuva- Išeidamas dar priduria, kad la-

timų autorių pastatymus. Vil
niaus akad. operos ir baleto 
teatras parodys L Dzeržinskio 
operą M. Solochovo apsakymo 
motyvais “Žmogaus galia” ir 
estų kompozitorės L. Auster 
baletą iš žvejų gyvenimo “šiau
rės sapnas”, Kauno muzikinis 
teatras rengia R. Godžijevo ko
mediją “Romeo, mano kaimy
nas” ir Kauno valst. lėlių te
atras pastatys K. Capeko “Auk- 

paraginti ypa- siniam^ rog«e” B. Sto^e 
komunistinių “Dėdės Tomo trobelės” insce-tingai pasįt 

suvažiavimų prpga. štai, Vil
niaus akademinis dramos teat
ras be N. Pogydino “Trečiosios 
patetinės” dur^rengia ir šeks- 

glėbius. Tiek atsirado nelega- AMERIKOS karys atiUveikina, kvykdama* i tarą 1M1 mėty pabaigoje. P^10 komelė/“Daug triukš- 
- — • - ■ — - —— — mo dėl nieko”;. Kauno dramos

teatras be dramos, demaskuo
jančios “imperialistų pastan
gas” — “Prof. Markas Vidi- 
nas”, dar rengia ir J. Macko- 
nio eiliuotą pjesę lietuvių tau
tosakos motyvais “Ulijona”. 
Panevėžio teatras dirba prie A. 
Guzevičiaus pjesės “Dvikova” 
(čia vaizduojama kova su revi- 
zionizmu ...) ir prie J. Chli- 
vicko pjesės “Kai meilė pavo
juje”. Šiaulių teatras rengia A 
Jasiūno “Sibiro batalioną”, Klai
pėdos teatras stato R. Mika
lauskaitės inscenizuotą A Bie
liausko romaną “Rožės žydi 
raudonai”, pagaliau Kapsuko 
(Marijampolės) teatras numatė 
V. Mihūno komediją iš kolcho
zo gyvenimo “Odisėjas jau ne
begrįš” ' ir A. Arbuzov pjesę ištinę propagandą reikia dau- 
“Piai&stas sūnus”. giau atsižvelgti į atskirų tikin-

Muzikūnai teatrai rengia sve- čiųjų grupių ypatumus (EJ

Teatrai per menkai vaizduoja gyvenimą
Švyturio žurnalas 17 nume

ry paskelbė pasikalbėjimą su 
ĮJe&vos kultūros “ministro pa
vaduot7’. V. Jakelaičto. šis nu
rodė kad pitoną pusmetį Lie
tuvos dramos^“ teatrai pastatė 
119 veikalų, juos žiūrėję apie 
pusė mil. lanotojų, bet kartu 
ir nusiskundė^; kad buvo per 

žduojančių šių 
r (suprask —

tįno abiejų lyčių jaunimą, kai 
uniformuoti “girls” ir “boys” 
tiesiog metėsi vieni kitiems į

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuo^us Lietuvoje.
Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biaiio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
■utvarkune rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms ražy- 
ktte/riuunbinkRe daugiaitstai ptytyrusiam kelionių biurai j R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines M Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
4S W. 45 Str. New York 16, N. ¥. • TeL CIrcte 5-77U



DARBININKAS

AMfluai wton puNtetod wMkiy.

SUBSCRIFTION KATES

•3.50

•6.00
•6.50
•3.50
•6.50

By FRANCI SCAN F ATKERS 
Eina buo metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

•acond-oiam postago paid et Brooklyn Post Office

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metame 
Brooklyn. N. Y. _ 
Pusei mel 
UžsienyjeĖoraign _

Lalkraitl tvarto REDAKCIN2 KOMISIJA. Vyr. rad. S. SU2IEDtLIS 
Straipsnius ir koraapondaneijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti ctraips- 
niai taupomi Ir pratinami autoriams praiant. Pavarde pasiraiyti straipsniai nebO- 
tinai HrsUkia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini ir kalba redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: SM Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

. Tai.: GLenmora 6*72*1

Priešui negali likti ištikimas
PiMkri nuėjusieji tarnauti 

dažniausiai susilaukia jo kil
pos. Psichologiškai tai supran
tama. Kas savo kraštą ar tau
tą išduoda, yra morališkai jau 
palūžęs. Jis gali stengtis prie
šui įtikti ir pasitarnauti viso
mis jėgomis, bet negali įsigyti 
visiško pasitikėjimo. Kai savo 
uždavnį atlieka, pasidaro ne
bereikalingas ir dažniausiai lik
viduojamas.

Istorijoje tokie asmenys — 
pateikūnai, persimetėliai ir per- 
krikštos — vadinami maurais. 
Yra sakoma: “Mauras savo dar
bą atliko, ir gali eiti”. Posa
kis yra kilęs viduriniais am
žiais iš arabų - maurų kovų Is
panijoje su krikščionimis. Pa
sitaikydavo krikščionių, kurie 
priimdavo mahometanizmą ir 
tarnaudavo arabų valdovam — 
krikščionių tikėjimo ir savo 
krašto priešam. Atlikę pavestą 
uždavinį, būdavo žudomi, kad 
apsisvarstę neišduotų naujų sa
vo viešpačių.

Lietuvių kalboje maurais va
dinami žalėsiai, kuriais apsi
traukia purvini vandenys. Yra 
atsitiktinis dalykas, tačiau reikš 
mingas. kad arabiški maurai ir 
lietuviški dumblynai vadinami 
tuo pačiu vardu. Tai dumbli
nos moralės žmonės, apie ku
riuos galima būtų dar pasaky
ti lietuvišku priežodžiu: “Ba- 
lon kritęs, sausas nekelsi”. To- , . , , . ., ,
kis liktai iltiko vieną dabartį- Šytas: Pakanl“mial neatsižveV ą uaua u gus * <<rusų

pašalintas iš Ukmergės gimna
zijos ir ketveris metus sėdėjo- 
kalėjime. Bolševikam 1940 me
tais Lietuvą okupavus^ buvo pa
skirtas Lietuvos užsienio reika
lų ministerijos likvidatorium. 
Mat, šiek tiek lankė užsienius, 
tai galėjo nusimanyti ir “už
sienio reikalais”.

Radęs užsienio reikalų minis
terijoje vieno Lietuvos istoriko 
rašinį apie Vytautą Didįjį, vos 
neįkišo to asmens enkavedis
tam. Girdi, tasai didysis Lietu
vos valdovas ir jo laikai pa
vaizduoti priešingai marksisti
nei doktrinai: Lietuvos praei
tis suidealinta, rusai nužeminti, 
neatsižvelgta į feodalizmo siau
tėjimą ir liaudies interesus.

Tokia recenzija buvo pateik
ta atitinkamai įstaigai, bet lai
mingu būdu ji atsidūrė kitose 
rankose. Dabar J. Jurginis ap
kaltintas beveik tais pačiais žo
džiais, kuriais jisąį smerkė aną 
autorių.

Kompartijos suvažiavime Vil
niuje rugsėjo pabaigoje kitas 
Maskvos mauras Antanas Snieč
kus, kol kas dar atsilaikęs 
prieš kilpą, savo “ataskaitinia
me” pranešime užsipuolė J. 
Jurginį dėl jo redabuoto ir da
limis rašyto Lietuvos istorijos 
vadovėlio. Esą, tame vadovėlyje 
“pasireiškia praeities idealiza
vimas”.. Be to, vadovėlis para-

nį Letuvos istoriką. mo kovų” istoriją. Vadinasi, 
per maža dar išgarbinti Lietu
vos “vyresnieji broliai1
sai. Prikišta ir tai, kad J. Jur
ginis bandęs būti “buržuaziš- 
kai objektyvus”.

Tai jau mauriškas kaltinimas 
asmeniui, kuriame įžiūrime pa
likusios “buržuazinės atgyve
nos”. O mes sakytume: po slo
paus gyvenimo patyrimo dar

Juozas Jurginis, kilęs nuo 
Anykščių, Lietuvos istoriku pa
sidarė tiktai antrojo bolševik
mečio laikais. Nepriklausomos 
Lietuvos metais buvo žurnalis
tas, studijavęs Švedijoje, lan
kęsis ir Amerikoje, rašinėjęs 
“Lietuvos Žiniom” Kaune ir 
maskvinei “Laisvei” Brooklyne. 
Už komunistinį veikimą buvo prabilo lietuviška širdis.

ru-

Pratęsiant Vyt Sirvydo in
formaciją apie praeitojo karo 
ir pokario istorinę literatūrą, 
kiek ji liečia Baltijos valsty
bes, tektų sustoti dar prie 
George Kennano knygos “Rus- 
sia and the West Under Le- 
nin and Stalin”. Tai buvo 1961 
“bestselleris”, o autorius — 
vienas iš dabar įtakingų dip
lomatų, praeityje žinomas kaip 
Amerikos politikos planuotojas 
Achesono laikais. Kaip jo kny
ga pristato Hitlerio - Stalino 
sąmokslą prieš Baltijos valsty
bes ir kaip jis rodo Amerikos 
bei Anglijos rolę anoje istori
joje?

Veiksmas Berlyno restorane:
1939 pradžioje Anglijos ir 

Prancūzijos kariniai atstovai 
Maskvoje tarėsi su Sovietais 
dėl sąjungos prieš galimą Vo
kietijos agresiją. Tai buvo vie
šai žinoma, ir susitarti nebuvo 
skubama. Tais pat metais ir 
Hitleris ėmėsi slapta iniciaty
vos su Stalinu susitarti. Dėl 
šių pastangų Kennano knygoje 
327 pusi, informuojama:

1939 liepos 26 Berlyne, res
torane, susitiko Sovietų ir Vo
kiečių atstovai. Rusam buvo 
duota suprasti, kad Vokietija

būtų pasiryžus sumokėti Sovie- 
■ tam už jų. neutralumą karo 

tarp Vokiečių ir Lenkų atveju 
perleidžiant Sovietų Sąjungai 
žymias rytų Europos sritis.

Veiksmas Maskvoje:
Apsišarvavę šia slapta infor- mais, prancūzai ir anglai del- 

macija, Stalinas ir Molotovas 
sustiprino Maskvoje spaudimą 
Anglijos ir Prancūzijos derybi
ninkam, kurie nieko neįtarė. 
Užuominom buvo iškeltas klau
simas anglam ir prancūzam: ar 
jie karo atveju būtų pasiryžę 
perleisti plačias rytų Europos 
sritis Rusijos malonei? Ar jie, 
pavyzdžiui, sutiktų žiūrėti į 
Maskvą kaip į trijų Baltijos 
valstybių garantą ir pritartų 
tam, ką ji ten norėtų daryti? 
Ar jie priverstų Lenkiją ir Ru
muniją įsileisti Sovietų kariuo
menę į savo teritoriją, jei reik
tų veikti prieš Vokietiją?

Jūs matote — sako Kenna- 
nas — kas darosi. Stalinas, 
abiem pusėm besivaržant dėl 
jo palankumo, mėgino išaiškin
ti. kas daugiausia siūlys. Iš 
dviejų besiderančių tik vienas,

Churchillis, Rooseveltas ir Baltijos vaistytos
- ■ . --į t- j- -y z « •* I . ' • * •*

Keli papildymai prie Sirvydo straipsnių uMją fr^tevS pusę
“ rytinės Lenkijos, o taip pat

Vokietija, žinojo, kad siūlėsi P">^M Besara-
ir antra šalis; antrasis siūlyto
jas, atrodo, nieko nežinojo, kad 
buvo ir kitas pasiūlymas.

t Kas daugiau duos:
Susidūrę su šiais reikalavi-

biją. Viskas į vakartis nuo šios 
linijos turėjo būti Vokietijos.

Mėnuo vėliau — ši linija bu
vo pakeista, Sovietam reikalau
jant, atsilankius Ribbentropui 
Maskvoje antru kartu. Lietuva,

kaip ir kitos dvi Baltijos vals
tybės, dabar buvo priskirta Ru
sijai, o Vokiečiai gavo didesnį 
gabalą Lenkijos ... Baltijos 
kraštam šitas padalinimas reiš
kė galą jų tautinei - nepriklau
somybei. Estijai ypatingai jis 
reiškė deportacijas ir nuolatinį 
jos didelės gyventojų dalies 
blaškymą — tikra žodžio pras
me tai buvo tautos daugumos 
iškėlimas iš gimtojo krašto. Šuo 
miam tai reiškė kruviną ir bai
sų karą. (b. d.)

sė. Jie norėjo padėti Rusijai 
prieš Vokietiją, bet jie nesi
jautė galį tai pirkti, paaukoda
mi savo sąjungininkę Lenkiją 
ir Baltijos valstybes. Vokiečiai, 
aišku, tuo nesivaržė. Matyda
mas Sovietų linkimą tartis su 
Vokiečiais, Hitleris oficialiai 
rugp. 15 pranešė Sovietam, kad 
užsienių reik, ministeris atvyks 
į Maskvą. Rugpiūčio 23 Ribben- 
tropas buvo Maskvoje, ir pasi
rašė nepuolimo sutartį (su slap
tais protokolais, kuriais pasi
dalino Baltijos valstybes ir 
Lenkiją). Anglam ir prancūzam 
iš Maskvos teko keliauti namo.

Kas buvo ptilcia:
Apie anuos slaptus protoko

lus knygos 332 p. rašomi toki 
faktai:

Pagal susitarimą Sovietų įta
kos sfera turėjo apimti Suomi-

ATLANTO CHARTĄ skelbiant. Viduryje Roosevettas ir Churchillis.

KADA PRABILS SĄŽINE
(atkelta iš 2 psl.)

durtuvais, po kelių valandų ka
zokų pasipriešinimą palaužia, 
sužeistus ir pusgyvius mesda
mi į sunkvežimius. Turėjo drą
sos ir kryžių sulaužyti, gi taip 
pat nepagailėjo buožės smūgio 
ir pačiam atamanui Krasnovui, 
tam šv. Jurgio kryžiaus kavalie
riui ir 76 metų senukui, jau 
sunkiai bematančiam ir vaikš-, 
čiojančiam. { visus kazokų pro
testus, kad jiem būtų leista 
bent ginklu rankose mirti, bu
vo atsakoma tik pakartotinais 
buožių smūgiais. Tą pačią die
ną, netoli miestelio Schlag- 
baum, kazokai buvo perduoti 
MVD daliniams. Kaip bolševi
kai nekentė kazokų parodo tas 
faktas, kad iš 1900 kazokų ka
rininkų, laikomų bolševikų la
gery, 1945 m. birželio 15 buvo 
likę tik 600 gyvų. Visi kiti 
jau buvo sušaudyti ...

Kas liečia gen. von Panwitz, 
viso kazokų korpo vadą, tai 
jis taip pat buvo išduotas so
vietams, bet vėliau, dėl jo vo
kiečių tautybės, anglai pareika
lavo sovietus grąžinti jį atgal. 
Grąžintas atgal, didlausiam 
anglų nustebimui, pareiškė, 
kad jis nors ir vokiečių tauty
bės, bet per visą karo laiką 
taip susidraugavęs su kazokais, 
kad dabar laikąs save jau ka
zoku, bet ne vokiečiu. Be to, 
jo, kaip buvusio kazokų kųrpo 
vado vieta yra su kazokais ir 
koks likimas ištiks juos, toks 
ištiks ir jį. Gen. von Panwitz 
buvo grąžintas atgal ir susilau
kė to paties likimo, kaip ir visi 
aukštieji kazokų karininkai ...

Išdavus karininkus, atėjo ei
lė eiliniams kazokams ir jų 
šeimoms. Taip birželio 1, 2, 3 
ir 4 dienomis iš lagerio Pegec 
buvo išvežta ir išduota tūkstan
čiai kazokų šeimų narių, nežiū
rint. viso jų pasipriešinimo. 
Vien pasikorusių buvo rasta 
70 žmonių. Motinos, glausdamos

vaikus prie savo krūtinės .šok
davo į upę, pasirinkdamos ge
riau tokią mirtį, negu išdavimą 
bolševikams.' Visam išvežimui 
vadovavo tas pats majoras Da- 
vis.

Taip buvo išduota tūkstančiai 
geriausių alijantų draugų į tik
rą mirtį ir vis dėl tos Jaltos 
konferencijos nutarimo. Iš ki
tos pusės, ne vien Jaltos kon
ferencija čia buvo kalta. Visus 
išvežimus vykdė tiek amerikie
čių, tiek anglų armijos žvalgy
bos daliniai, kuriuose tuoj po 
karo, visose aukštesnėse vieto
se susėdo vienos tautybės žmo
nės (žydai. Red.). Kiekvienas, 
karo metu dėvėjęs vokiečių uni
formą, šių žmonių buvo laiko
mas “naciu”, kuriam negali bū
ti jokio pasigailėjimo. Todėl 
nenuostabu, kad išduota buvo 
ir ne Sov. Sąjungos piliečiai, 
kurių kazokų tarpe buvo tūks
tančiais, tuo pačiu prasilen
kiant ir su Jaltos konferenci
jos nutarimais. Išsigelbėjo tik 
labai nežymus skaičius žmonių. 
Pvz. iš visos I-os kazokų divi
zijos, kurios sudėtyje karo me
tu buvo 12,000 vyrų, majoro 
Ostrovskio sumanumo dėka, iš
sigelbėjo apie 60 kazokų kari
ninkų ir kareivių, kartu su šta
bo viršininku pulkininku A. 
Sukalo”.

— Sovietai paskelbė kalti
nimus maršalui Žukovui, kad 
jis uždelsęs atominių povande
ninių laivų statybą.

— Amerikoje viena šeima 
vidutiniškai aukoja bažnyčiai 
ar labdarai per metus 300 dol. 
Viso 17 bilijonų. Gydytojam 
ir vaistam vienam asmeniui iš
eina vidutiniškai iki 145 dol.

— Amerikoje pernai 30,435, 
000 žmonių, medžiodami ar 
žvejodami praleido viso 658 
milijonus dienų. Jei būtų tas 
dienas dirbę, būtų uždirbę 4 
bilijonus dol.

nos minties: Lietuva ir Livoni
ja privalo gintis sykiu — pavo
jus iš Maskvos bendras, sutar
tys Jono IV sulaužytos, nieko 
nesaisto.

Nauji Livonijos ir Lietuvos 
susitarimai pasirašyti Vilniuje. 
Livonijos magistras 1559 rug
pjūčio 31, o Rygos arkivysku
pas rugsėjo 15 pasidavė Lietu
vos globai. Išsiskyrė tiktai Ry
gos miestas. Pirkliai visada 
gudrauja, nes tai jų amatas, 
kuris neša pelną. Ryga buvo 
ginama Daugvos ir miesto su
tvirtinimų, apjuosta arkivysku
po ir magistro žemių. Jeigu 
arkivyskupas ir magistras su 
Lietuvos pagalba atsilaikys, tai 
ir didysis miestas išliks. Neat
silaikys — nebus užsitraukta 
Maskvos nemalonė Rygos pirk
liam.

Vilniaus sutartį pasirašius, 
Lietuva laikinai gavo Padaugu- 
vio ir Latgalos pilis. Magistras 

ir Kiniją. Du laivai su įgulomis Vilhelmas von Fuerstenbergas
mirtinai sušalo. Chancelloro rienSraa. Jonas atsistatydino, pareigas perėmė

t . , , — - - ------- -------------------- -- ----------- ------ ------- ------------ ELZBIETA buvo vos tūpte- laivas išsikrapštė iš ledų ir pro j . J Gotardas Ketieris.
solidaraus draugingumo dvasia gniaU į Estiją ir Latviją, dėl įsiaistrinusių reformacijos Įėjusi į sostą; tiktai 1558 lap- Baltąją jūrą pasiekė krantą. »

. pakeliui degindami, grobdami kivirčų. Vokietijos imperatorius kričio 17. Sėdo ir tarė: “A Do- Ten dabar yra Archangelskas, ne Wrtal £eK,uungas.
ir siautėdami, žudė ypač lūku
riuojančias motinas ir kūdDass. 

j “išradimas” 
naikino tautą: ji neturėjo aug-

ras laivų dar neplukdė, o Ang
lija darėsi jūrų galybe. Lenk
tyniavo. su Ispanija, kurią pa
galiau įveikė, sunaikinusi gar* 
siąją ispanų armadą (1588).

Ligi to laimėjimo dar buvo 
kelios dešimtys metų. Anglų 
jūreiviai jau plušo, ieškodami 
naujų jūros kelių. Ypač rūpė- 

torių pasklido tarp Narvos ir tiesa buvo kitokia. Lietuvos jo laisvas kelias į Rusįją Bal- 
Ventos, bet ir pasijuto nesau- bajorai privengė karo dėl nau- tijos marias buvo užtvėrę vo
gus. Pasklido gandas, kad pa- jų mokesčių, nes nebuvo su- kiečių Hanzos pirkliai ir pro 
galbon ateinąs Prūsijos kuni- mokėję senų. Lenkija visom ke- tą užtvarą sunku buvo prasi- 
gaikštis Albertas. Tasai girdas turiom prilaikė karalių Zigman- veržti. Norėjai prekiauti — mo- 

LIVONUOŠ karą, kuris tru- išvijo maskolius, it riksmas vii- tą Augustą, kad tas į Livoni- kėk tarpininkui, o nesi tikras,

SIMAS SUŽIEDĖLIS

KOVA su MASKVA
Jono Žiauriojo laikais

1558, o jo kraujo brolis Sta
linas 1939 puolė pirmieji.

tais. Tartu vysk. Herrmannas, prekybai su Rusija. Pelningiau 
išvežtas į Maskvą, tenai mirė.
Ligi 1558 metų rudens mas
koliai buvo užėmę jau 20 pi
lių. Naujos žiemos sulaukę 
(1559), prasiveržė pro Dauguvą 
į Kuršą, aplenkdami Rygą, ku
rios nebūtų įstengę paim
ti. Apie 40,000 maskolių ir to-

bus tiesioginius ryšius palai
kyti.

Kaimynai švedai ir lietuviai 
taip pat neskubėjo padėti. Sa
kėsi, rankas dar rišo sutartys 
su Maskva. Pasvalio sutartis 
ligi 1562 metų buvo laikoma 
negaliojanti (in suspensu). O

(4)
Pasvalio sutartį sovietų is

torikai šiandien vadina provo
kacija. Bet to paties žodžio jie 
netaiko Jono IV padiktuotai 2ą metus, Jonas IV žiauru- ką Iš tikrųjų niekas nešinto- jos reikalus nęsimaišytų: len- kada jo malonė pasibaigs. Ang-
1554 sutarčiai, kurioje Livoni
ja buvo {grasinta nesidėti su 
Lietuva ir Lenkija. Sovietų mo
kytiniai randa pateisinimą: to 
reikalavo Rusijos interesai. To-

sis pradėjo 1558 sausio 22. šė iš šalies tvoti maskoliam per kus gąsdino totorių grėsmė pie- lai norėjo būti tikri, kad iŠ 
Tarp Narvos ir Pskovo, visu gomurę, nė lazdos nepadavė. 
Estijos rytiniu pasieniu, užšą- Livonijos padėtis buvo tokia 
lusiom balom ir ežerais įsiver- beviltiška, kaip Baltijos valsty- 
žė rusų ir totorių 3 armijos, bių 1939 metais. Daug kas bū

kiu pat argumentu prisidengė gmonės bėgo į pilis bei mies- vo abejingi brolio ir kaimyno 
Sovietų Rusija 1939, įvesdama tus gynėsi kaip išmanė. Prie- padegtiem namam.
raudonąsias bazes į Baltijos negalėjo paslinkti į Broliai vokiečiai, rodos, pir-
kraštus ir paskui juos okupuo- priekį. Narvos pilį šiauriniame mieji, turėjo gelbėti savus ži

tuose. Varšuvon nuvykusi Li- Rusijos gaus, ko jiem reikia, 
vonijos delegacija nieko nepe
šė.

Nieko neparvežė ir iš Vaka-
rų Europos, kur lankėsi pas 
Danijos karalių Fridrichą H, 
Ispanijos Pilypą H (Belgijoje)
ir’ Anglijos Elzbietą H (1558 -

... tai gegužės 11, o Tartu mies- jie turėjo didelių rūpesčių: vai- 
tarimo (1®34 9 12) rūpintis, pric peipsio ežero tik liepos dijosi miestai su miestais ir ku- 
kad “trijų tautų santarvės ir jg p0 laimėjimų nusitren- nigaikščiai su kunigaikščiais

dama (1940) Baltijos valstybės Estijos kampe rusai užėmė tik- terius ir pirklius. Bet namie 
buvo apkaltintos dėl jų susi- - -

ir parveš, kas reikalinga. Atsi
rado drąsuolių ieškoti aplinki
nio kelio pro Ledinuotąjį van
denyną.

Dar 1533 išplaukė 3 laivai, 
vadovaujami jūrininkų Wil- 
loughby ir Chacellor, ieškoti 
“Salto kelio” į Rusiją, Indiją

reiviai vaišingai priimti, už
megzti ryšiai su Anglijos ka
ralium Eduardu VI ir paskui su 
Elzbieta IL Jonas Žiaurusis vė
liau rašė Anglijos Elzbietai:

“Laikykimės drauge prieš 
mūsų priešus. Rusija ir Angli
ja visais atžvilgiais galėtų veik
ti kaip viena valstybė”.

Anglija tebuvo suinteresuo
ta prekyba. Jonas IV interesa
vosi ir angle žmona. Huntingdo- 
no grafaitė džiūgavo, kad savo 
dailumu laimėsianti carienės 
vardą ir sostą Jai po kojomis 
buvo išsitiesęs piršlys — rusų 
ambasadorius Feodoras Pisems- 
kis. Vedybos dar nebuvo su
lygtos, kai mergaitė pasipurtė, 
gavusi iš anglų atstovybės 
Maskvoje žinią kad būsianti 
aštuntoji ... Anglų istorikai 
kartais parašo: Jonas IV prily
go Henriką VIII savo despotiz
mu, bet pralenkė žmonų skai
čiumi. Pralenkė ir kuo kitu: 
Henrikas savo pačias žudė, o

augtų ir plistų jų šalyse". Dr.
Dovas Zaunius, Lietuvos už
sienio reikalų ministeris,. tai _______________
paaiškino dar tokiu palygini- Tasai nuožniogių, 
mu: - - - - -
“Negalima ramiai miegoti, ka- ti, viršyti rusų. Daug žmonių 
da brolio ar kaimyno kovojama išvaryta pėsčiom vergų darbui 
su ugnimi”.

Ferdinandas I tiktai uždraudė mino factum ėst istud” (Tai 
ginklus Maskvai gabenti. Bet Dievas padarė). Bet pas tą An- 
kada ir kurie ginklų vertelgos 
paklauso, jeigu jiem neuždeda- 
mas apinasris. Vokiečių Han
zos miestai Baltijos pamariuo- 

į Rusijos gilumą. Tai pirmieji se tebesijautė laisvi. Kai ku-
Maskva nebegalėjo ramiai už- pabaltiečių trėmimai, kai dar rie iš jų manė, kad didelio Rusija, kaip Anglija. Rūpėjo dę. Kremliuje tada valdė Elena

gerai žinomas iš lietuvių trem
tinių kančios Sibire. Archan
gelsko uostas buvo įsteigtas 
anglam, kai Chancelloras pa
siekė Maskvą.

Maskoliai išsižiojo, lyg tie

PARAMOS niekur neradus, 
Livonijai vienintele viltimi pa
liko Lietuva. Salininkų padau
gėjo. Susitelkė apie magistro 
koadjutorių Gotardą Ketlerį, 
buvusį Daugpilio komtūrą. Jis 

_ _ . _ daugiausia važinėjo talkos ieš-
migti dėl Pabaltijo tautų soti- nebuvo nei sunkvežimių nei gy- nuostolio ir nebus, jeigu Uvo- jai rytų Europos linai ir kana- Glinskytė, jos sūnus Jonas bu- kodamas. Su Lietuvos kancle-

glijos “dievybę”, kuri pasida
rė ir anglikonų Bažnyčios gal
va, geriau būtų nesikreipę. 
Niekas tada taip netroško ir 
nesiekė artimesnių ryšių su anglai būtų iš dangaus nusOei-

Kai maskoliai ir totoriai vėl 
puolė, prieš juos jau išėjo Lie
tuvos kariuomenė. Apie 14,000 
vyrų, Polubinsko vadovaujamų, 
užėmė Latgalos pilis Rusijos 
pasienyje, žemaičių seniūnas 
Jeronimas Katkevičius su 15.000 
karių traukė Estijon. Ten vis
ką niokojo didžioji rusų vora 

—apie 50,000 maskolių.

r



Muziko J. Bertulio sukatis
įs--

spalio 7- buvo surengtas muzi
ko Juozo Bertulio pagerbimas, 
priafanirdna jo visuomeninės ir

mokytis 'pas gerai išsUavinusį Frankfurto

KELIOS PASTABOS DR. PIJUI GRIGAIČIUI
rį nors faktą o jo tikrumą įro
džius, skirti jį sau į nuopelnus.

J. Bertulis yra iš Joniškio. 
Gimęs 1898. Muzikos pradėjo

Z. BALSYTE sveikina muz. Ber
tulį. Nuotr. Z. Degučio.

Lietuviy kalba—• 
didelis turtas
Brazilijos lietuvių savaitraš

tyje “Mūsų Lietuva”, leidžia
mam Sao Paulo, lietuvaitė vie
nuolė sesuo Liucija rugpiūčio 
26 rašo:
Sao Paulo universitete, loty
nų kalbos klasėje, mokytojas 
pasakojo apie vieną mokinį, 
kuris nemokėjo lotynų kalbos 
ir pavaizdavimui pasakė:

“Tiek jisai mokėjo lotynįŠ-^ 
kai, kiek jūs čia lietuviškai

praf. Hassenberg.
Jo muzikinė- kūryba l 

įvairi. E didesnių kūrinių 
Žymėtini: Pavasario simfoi

jis metas studijavo filosofiją, 
vėliau ^edagėgiką. Vadovavo ir 
mokytojavo Tryškių ir Jurbar
ko pradžios mokyklose; muzi
ką ir dainavimą dėstė Anykš
čių progimnazijoje, Šiaulių gim- 
nązijoje, Ukmergės lietuvių, 
lenkų ir žydų gimnazijose ir 
mokytojų vakariniuose kursuo
se, Vytauto Didžiojo gimnazi
joje Klaipėdoje.

Su chorais pradėjo veikti 
R 1910 Žagarėje. Yra vadovavęs 

įvairiem choram, 1924 Ukmer
gėje surengė dainų šventę, 
tremties metais Miunchene cho
rų varžybose laimėjo pirmą 
vietą.

Klaipėdos konservatoriją, 
pradėjęs 1924, baigė 1929. Stu
dijavo kontrabaso klasę, spe
cializavosi kompozicijoje ir pe
dagogikoje. Buvo tos konserva
torijos vicedirektorius, dėstė 
teoretinius dalykus. Konserva
toriją pertvarkius į privačią 
mokyklą, irgi buvo tos mokyk
los vicedirektorium.

Gyvendamas Miunchene, bu
vo UNRROS universiteto tarp- chyve. Dainų šventėj 1956 jo 
tautinės studentų organizacijos 
meno vadovas, prie universite
to organizavo konservatoriją, 
buvo paskirtas jos direktoriumi, 
turėjo 26 dėstytojus ir 400 stu
dentų.

Kompozicijos mokėsi Klaipė
doje pas St. Šimkų, J. Žilevi
čių, Vokietijoje gilino pas

foniniam orkestrui pritariant,
keletas
kvartetui, operetė “Abejotinas | 
asmuo”; septyni baletai vaikam: j 
sapnas miške, išdykusi mergai- j 
tė, pasaka, aukuras, drugelis,, 
ponia zuikienė, vargšė'DP mer-1 
gaitė; kūriniai smuikui, fortepi-j 
jonui, kontrabasui, solo dainos, I 
vaikų chorams dainos, dainos 
mišriem ir vyrų choram.

Muzikos teorijos srityje ir
gi nuveikė nemaža. Parašė mu
zikos metodiką su priedu, kaip 
žaidimai yra tinkamiausia prie
monė muzikos pamokom; mu- 1 
zikos instrumentavūno vadovė
lis su matematikos priedu, sol
fedžio metodika su priedu, kaip 
išlavinti mokinių klausą. Spau
doje muzikos klausimais rašo 
Dėdės Juozo slapyvardžiu. Su
rinko per 500 liaudies melodi
jų. Nuo 1924 bendradarbiauja 
J. Žilevičiaus muzikologijos ar

g Vargu būtų prasminga siek
ti išsiaiškinimo net ir principi
niais klausimais Kuchel - Lips- 

Lcomb rezoliucijos reikalu su 
l “Naujienų” redaktorium, nes 

jis jokio Išsiaiškinimo nenori. 
Jis tariasi visa žinąs, visa pra
matąs. Šio judėjimo už rezoliu
cijos pravedimo sulaikymą lai
ko prasmingiausiu šio momen
to politiniu žygiu. Straipsniai 
po straipsnių, net specialūs 
straipsnių atspaudai, siuntinėja
mi atskiriem asmenim, raginą 
rezoliucijos neremti, liudija šio 
asmens neišsenkamos energijos 
išteklius.

Neprasminga būtų reaguoti 
į tuos straipsnius, nes straips
nių autorius vieną dieną ką 
nors teigia, o kitą — tą patį 
dalyką neigia. Argumentuoja 
neteisingais faktais, klimpsta 

į prieštaravimuose, savinasi kitų 
I darbus ir t.t.

Jei jis būtų vien “Naujienų”

JUOZAS VIEKtNYS

pranta te”.
Aš atsiliepiau, kad kalbu lie

tuviškai. Tuo jis buvo gerokai 
nustebintas ir atsigręžęs į ma-

dama “Pabusk, pasauli” laimė
jo antrąją premiją.

Jis paliko gyvus ryšius ir su 
kitų tautų muzikais. Jų nuomo
nes, pasikalbėjimus jis yra skel
bęs ir lietuviškoje 
Visą savo gyvenimą 
lis skyrė lietuvių 
veiklai. J.

spaudoje. 
J. Bertu- 
kultūrinei 
Žilevičius

MUZIKINIS GYVENIMAS LIETUVOJE
— Rugsėjo 25 d. Maskvos 

valst. konservatorijos mažoje 
salėje vargonų muzikos kon
certą atliko Leopoldas Digrys.

— Vilniaus radijas rugsėjo 
25 pranešė, kad lietuviai kom
pozitoriai savo kūriniais apdai
nuoja kolchozininkų, darbinin
kų darbą, “gražų, turtingą kol
ūkinį gyvenimą”. Tai vaizduo
janti Gaižausko operetė “Ramu
nėlė”, o komp. Juzeliūnas, gir
di, įkvėptas (gal partijos papra
šytas? — E.) “herojiškos afri
kiečių kovos už laisvę” para
šė “Afrikos etiudas” simfoni
niam orkestrui.

— Praėjusią vasalą daugiau 
kaip 1.700 Vilniaus universite
to studentų Lietuvos kolcho
zuose statė ūkinius pastatus, 
talkininkavo nuimant derlių ir 
šienapiūtės darbuose. Pvz. Tau
ragės rajono: “Lenino keliu” 
kolchoze Vilniaus filologai pa
statę puikią .Veršidę, suruošę 
koncertus, priskaitę paskaitų.

— Iš serijos “Lietuvių tary
binių dailininkų monografijos” 
neseniai išleista St. Budrio pa
rengta monografija apie J. Mi
kėną. Atspausdintos 49 skulp
toriaus darbų reprodukcijos.

— Spalio 2 d. i sovietų res
publikas, daugiausia į Rusų Fe
deracijos respubliką gastrolių 
išvyko K. Kavecko “nusipel
nęs choras” ir solistai — K. 
Šilgalis, A. Repšytė ir L. Mac- 
konienė. Lietuvos menininkai 
lankysis Kuibyševe, Orenbur- 
ge, Kazanėje, Gorkyje, Minske 
ir k. miestuose. Vienoje pro
gramoje menininkai išpildys 
lietuvių ir “broliškų respubli
kų” liaudies 
kompozitorių 
nius.

— Spalio

dainas, sovietinių
— klasikų kūri-

ne pasakė:
“Tu nežinai ir gal neįverti

ni, kokį turtą turi, mokėdama 
tą kalbą”.

O kiek iš mūsų nežino, ko- ” 
kią brangenybę turi. Mūsų tau
tos vaikai mokosi svetimų kal
bų, moka pinigus ir lieja pra
kaitą kad bent kiek jų pramok
tų, o savo tėvų ir protėvių 1 
brangios ir gražios kalbos ne- ' 
įvertina, ar net užmiršta.

Mokslininkai lietuvių kalbą 
įskiria į kitų senų kalbų gretas. 
Lietuvių kalba yra viena iš se- J 
nųjų indoeuropiečių kalbų, ku- siems klubo nariams, kūnų yra

Todėl ji yra P“ 20,000.
Amerikos bibliotekininkų žur

nale, žinoma amerikiečių lite
ratūros kritikė Virginia Kirkus, monienės knygos pasirodymą

Sesuo M. Liucija kurios nuomonė turi sprendžia- įžanginiame puslapyje, įdėda- 
-T i-r i ■ m , . jtajcos Amerikos tnbliote- mas Armonų šeimos fotografiją

JAUNIMO CENTRO Chicagoje choras, vadovaujamas muz. J. Bertulio.

PALIKI AŠARAS MASKVOJE

— Vilniaus valst. grožinės 
literatūros leidykla išleido ei
lėraščių apie “tarybinį” gyveni
mą rinkinį, - pavadintą “Tave 

‘ širdyje nešioju”. Išspausdinti 
, S. Neries, V. Valsiūnienės, E. 

Mieželaičio, A Venclovos ir 
kitų poetų eilėraščiai.

ri išliko gyva.
svarbi mokslininkams, ypač eti
mologijos srityje. Tuo mes tu
rėtume didžiuotis.

Amerikiečių mėnesinis kny
gų klubas “Family Reading 
Club”, priklausąs “American 
Literary Guild”, pasirinko 
“Leave Your Tears in Moscow” 
1962 metų sausio mėnesio kny
ga. Knyga bus išsiuntinėta vi-

vistiek negalėtų būti skaitomas 
dalimi padorios žmonijos”. Kri
tikas baigia: “Kiekvienas turė
tų perskaityti šią istoriją apie 
žmogaus žiaurumą žmogui ir 
moteriai. Knygos didelis objek
tyvumas padidina jos dramatinį 
įspūfti. Istorija papasakota la
bai gerai (It is very weli told).

Kitas Clevelando dienraštis 
“Cleveland Press” aprašo Ar

kad Nasvytis ėmėsi rašyti kny
gos, paveiktas Armonienės per
duoto vieno jauno lietuvio par
tizano pareiškimo: “Mes žino
me, kad mirsime, bet būsime 
pasauliui įrodę, kad Lietuva pi
giai savo laisvės neparduoda”.

Clevelando prekybos namai 
“Halle Bros.” suorganizavo 
“Leave Your Tears in Moscow” 
knygos pardavimo pradžios pro
ga Armonienei ir Nasvyčiui au
tografų vakarą. Ta proga buvo 
parduota virš 150 knygų. Prieš 
tai Halle Bros, direkcija pa-

17 d. Mąskvoje 
šaukiamo kom. partijos suva
žiavimo proga Lietuvos liau
dies meno rūmai parengė spe
cialų dainų rinkinį “Partijai — 
mūsų daina”. Čia turėjo pasi
reikšti muzikai ir poetai, da
vę tekstus. Štai kai kurių dai
nų pavyzdžiai: V. Laurušo — 
Apie Leniną (V. Montvilos žo
džiai), K. Kavecko — Su par
tijos vėliava (ž. V. Mozūriūno), 
daina — Sesės pirmūnės (ž. A. 
Miškinio). Rinkinyje įdėtos ir 
seniau sukurtos, partijos užgir- 
tos dainos — J. Juzeliūno — 
Daina apie partiją (ž. V. Kei
merio), J. Gaižausko — Po šlo
vinga vėliava (ž. E. Matuzevi- 
čiaus) ir kt. Muzikas B. Gor- 
bulskis sukomponavo dainą 
skirtą “šlovingai Tarybinei Ar
mijai”. (E.)

redaktorius, galima būtų dau
giau praeiti tylomis. Deja, yra 
ir Alto Vykdomojo Komiteto 
sekretorius, šias dvigubas sa
vo pareigas prieš K-L rezoliu
ciją labai gudriai panaudoja. 
Privaliem asmenim rašydamas 
prieš K-L rezoliuciją, naudoja 
Alto blankus ir sekretoriaus 
titulą. Poleminiuose straipsniuo 
se kovoja kaip “Naujienų” re
daktorius ir Alto sekretorius.

Šios pastabos dr. P. Grigai
čiui yra taikomos labiau kaip 
Alto sekretoriui, nes ši pozici
ja pirmoje vietoje domina Ame
rikos lietuvių visuomenę. 
Neteisingi faktui ir pkiečta- 

ravimai
Būtų galima ir reiktų pagerb

ti dr. P. Grigaičio pažiūras ir 
į K-L rezoliuciją jeigu joms 
paremti nenaudotų suktos ar
gumentacijos. Tokia argumen
tacija kaip tik ir iššaukia abe
jojimus dr. P. Grigaičio pažiū
rų nuoširdumu.

Antai, “Naujienų” redakto
rius pakartotinai visuomenę įti
kinėjo, jog rezoliucijos neremia 
nei demokratų nei respubliko
nų vadai, tad ir mums nėra 
prasmės jos remti. Kada “Drau
ge” buvo pastebėta, kad Sena
to mažumos vadas šen. Everett 
M. Dirksenas savo paramą for
maliai užfiksavęs Vasario 16 
Kongreso darbų knygoje, dr. 
P. Grigaitis atsikirsdamas “už
miršo” savo pirmykštį teigimą 
ir jau aiškina, jog klausimas 
liečia ne tai, kas buvo prieš 
6 mėnesius, o tai, kaip yra da
bar (N. VIII. 30). Čia pat pasi
remia dar keliais neteisingais 
faktais. Jis rašo, jog “pasirem- 

, damas ALT Centro Valdybos 
nutarimu, priimtu šių metų va
sario 10 d. ALT sekretorius iš
siuntinėjo paraginimus ALT 
skyriams ir kooperuojančioms 
draugijoms bei draugijų sąry
šiams ...” (t.p.). Los Angeles 
Alto skyriui dr. P. Grigaitis 
rašė, jog tokių laišl&i išsiunti
nėjęs šimtus. Los Angeles Alto 
sk. pirmininkas inž. J. Jodelė, 
kiek suabejojęs, aplankė didžią
sias Amerikos lietuvių koloni
jas ir jokių tokios Alto sekre
toriaus veiklos pėdsaku neužti- x ™ m j ,uo ęmivo yuuooAų JsJaujienų 7J2 d. HT)., O kon-
kęs, gegužes 16 formaliu rastuX 7, . «, .... . gresmanas Lipscombas yra Ka-Alto Centrą užklausė, “kur, ka
da ir kam ALT Vykd. Komi
tetas yra išsiuntinėjęs šimtus 
laiškų”. Iki šiol atsakymo nė
ra, o dr. P. Grigaitis vis tiek 
rašo, kad: “vienas iš šios kom
panijos vaisių ir buvo šen. 
Dirkseno veiksmas vasario 16- 
tą”. Tai tipiška dr. P. Grigai
čio taktika: atkakliai neigti kū

Keliuose straipsniuose dr. P. 
Grigaitis įtikinėja, kad rezoliu
cijos neparėmę ne tik partijų 
vadai, bet ir, sakysime, tokio 
Kuchelio neparėmęs Senate ‘nė 
vienas senatorius, net iš respub
likonų pusės’. Kuchelio rezo
liucija Senate neturinti vad. ‘co- 
sponsoriaus’. O tos pačios “Nau
jienos” vasario 11 vedamaja
me rašė: “Šitą rezoliuciją Se
natui įteikė Kalifornijos sena
torius Kuchel ir parėmė India
nos senatorius Homer E. Cape- 
hart”.

Apie Atstovų Rūmus dr. P. 
Grigaitis parašė: “ ... atstovai, 
kurie nori rezoliuciją paremti, 
turi jos tekstą tokį pat arba 
kiek pakeitę įnešti kaip savo 
originalų sumanymą. Ar bent 
vienas atstovas tai padarė? Nė 
vienas”. (Naujienos, 9. 1). Pra
šytume patikrinti kongresmano 
F. Bradford Morse (Mass.) įneš
tą rezoliuciją H. Con. Res. 163. 
Tekstai identiški. Taigi, arba 
dr. P. Grigaitis sąmoningai klai
dina visuomenę arba visai ne
žino faktų.

Aukštosiom politikos abėcėlė
Savo straipsniuose dų. P, 

Grigaitis nuolat ir nuolat dėsto 
Amerikos užsienio politikos abė 
celę. Deja, ir čia tariasi žinąs 
įstatymų pravedimo detales ir 
pačius aukštuosius politikos 
principus, bet tie aiškinimai už
kliūva nesiorientavime, priešta
ravimuose ir gudragalviavime. 
Antai, dr. P. Grigaitis kalte ka
la skaitytojui į galvą, kad K-L 
rezoliucija negalinti praeiti, nes 
“rezoliucijos autoriai yra res
publikonai, t. y. mažumos par
tijos žmonės” (N. 9. 1). O prieš 
šešis mėnesius tas pats žmogus 
rašė: “Galima tikėtis, kad ji 
bus vienbalsiai priimta senate 
ir atstovų bute”. (N. 2.11).

Kyla klausimas, ar Kuchelis 
ir Lipscombas per tuos šešis 
mėnesittš' pakeitė partijas, ar
dr. P. Grigaitis tąsyk nežinojo 
šių Amerikos politikų partinės 
priklausomybės. Juo blogiau,
kad šen. Kuchelis yra vad. par
tijos “whip” (ne “naujokas se
nate”, kaip dr. P. Grigaitis ra-

lifomijos respublikonų delega
cijos vadas Kongrese.

Ką laimėsi užsimerkęs?
Dr. P. Grigaitis, sukaupęs vi

sas jėgas, kad sustabdytų vi
suomenėje kylantį judėjimą už 
rezoliucijos pravedimą, užsimer
kia prieš faktus ir griebiasi net

(nukelta | 7 psl.)

TIK VIENAS DOLERIS!

BAhlIA V Al AMBFI Fę kininkams, palankiai vertino Straipsnis pavadintas “Geleži- kvietė pietums, be autorių, vi
li AVI J v vALARVlLCO “Leave Your Tears in Moscow” nės kumštys negali sugriunždy- sus tuos Clevelande gyvenan

ti visas viltis”. Straipsnio au
torius Al Ostrow sako: “Pa- 
dauginkit Armonienės istoriją 
iš milijonų, ir jūs gausit vaiz-

savęs gailėjimosi ir pagiežos dą tautų kentėjimo anapus ge- ko direktorius De Righter, kon- 
(undue recrimination). Knyga ležinės uždangos”. Jis rašo, gresmanas Vąnik ir kiti.

UTHUANIAN MELODIES 
DETROIT — WJI_8 

1400 banga

knygą* duodama keliuose saki
niuose knygos santrauką Ji 
kritiką baigia tokiu sakiniu: 
“Knyga parašyta be perdėto

čius asmenis, kurie buvo kny
goj minimi, kaip padėję Armo- 
nienei atvykti į Jungtines Vals
tybes. Dalyvavo lietuvių ban-

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD WPOP 

1410 klc.
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną 

Vedėjas J. Petkaitis

DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 
laikraščio kainos kelti. DARBININKO skaitytojai gauna 
laikraštį 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 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y.
Prašau siųsti laikraštį adresu:
Vardas ir pavardė ........................... .................... ........................
Adresas ...... ................................................................ ■ ..........
Užsakė ........ .................................. ......   ....
Siunčiu už prenumeratą $................

duoda vaizdą paprasto gyveni
mo Sovietijoje, ir todėl turėtų 
gauti platų susidomėjimą”.

Žurnalas “Publisher’s Week- 
ly”, duodamas Armonienės is
torijos santrauką tarp kitko 
sako, kad knyga yra kaltina
masis aktas dėl sovietų perse
kiojimo tautinių grupių ir dėl

BOKIME IŠTVERMINGI
JONAS MIŠKINIS

Lietuviai, atgavę savo nepri- me tvirtą Lietuvių Bendruome- 
klausomybę, galėjo pasimokyti ne. sukurtume milijoninį Lie- 
iš praeities, o laisve džiaugda- tuvių Fondą.

__  _____ t ___ ___ ____ miesi turėjo progos nusikraty-
PHILAO6UPH1 ą w T £ L pasikėsinimo išnaikinti T ietn- t* R* kai kurių neigiamų bruo1 rime patikrinti, ar išpildėme sa

vos žmones. pritapusių nelaisvėje: bū- vo tautinę pareigą ar tvarioje
, u tent Pasyvumo ir nepasitikėji- mūsų nario mokesčiai, ar ne-

335Tmm ^,pMiadeiphia47, Pa. .. _ Clevelando - „g, saTO jėgomis. Bet vis tiek skolingi už lietuviškus laikraš
čius, knygas, ar pasistengiame 
įtraukti į organizaciją savo kai
mynus ir pažįstamus, ar rink
liavos metu prisidėjome savo 
auka ir darbu. Tai niekeno iš

•v suncoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS Kiekvienų metų pabaigoje tu-
860 ..banga

HOward 7-417* dienrašty “Plain Dealer”, kny
gų kritikas R. L Snadjr ilgo
kame straipsny tarp kitų kny
gos ištraukų, aprašydamas de
portacijos baisumus, cituoja 
Armonienės pareiškimą: “Aš 
manau, kad jei komunizmas nie

mums dar lieka uždaviniu stip
rinti pasitikėjimą savo jėgomis 
bei ištvermingumą

Nereikia paisyti, kad esame
nedidelė tauta. Jei tik būsime
ryžtingi, ištvermingi, vieningi aukšto neįsakyta, nepriversta.

_____  __ . .„ tai vis tiek laimėsime. Svarbau- bet tai mūsų laisva ir būtina
Radijo atou* wopa, Oak Park, m. ko nebūtų padaręs žiauriau siaS dalykas, kad ištvertume pareiga, nes esame lietuviai ir

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMO8 PROGRAMOS

Hetuvtg kalba: 
kaadJan 10-11 vai. r.; ML - aekm. 
8:30-9:30 vai. r.; UctuvMkaa vaka-

kaip tik tos rūšies deportacijas, savo pasiryžimuose, išlaikytu* norime jais išlikti.
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SIUNTINIAI l LIETUVI

Reikalaukite medžiagų pavyzdžių
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Atidžiai sekant Taikos korpo 
vystiinasi, galima parašyti, kad 
tai yra ne kas kita, kaip ban
dymas sustiprinti misijonierių 
darbą civilinėmis priemonėmis, 
remiamomis JAV vyriausybės, 
ir civiliais įvairių tikybų jau
nais Amerikos savanoriais. Su
prantama, religinė sritis ir to
liau paliekama misijonieriams, 
bet stengiamasi daugiau stip
rinti civilizacijos ir ekonomnę 
— ūknę gerovės sritį. Nėra 
abejonės, kad. šis bandymas su
silauks kritikos ir nepasiseki
mų, . bet gali atnešti ir labai 
gražių rezultatų.

Pasinaudokite šia tikrai reta proga paremti savo arti* 
miesiems. — Užsakyti siuntinius galima pas bendrovės

CLEVELAND, OHIO

VYSK. KAZ. PALTAROKAS. Nuotrauka 1957 gegužfts 1O. Mirt 1958 
sausio 3.

Katalikai ir protatantąi R- tMkyMfe ar bitininkų). Jei 
gus metus siuntė idealistus nri- Ęatfui PSyyktų gauti atitinka- 
sijonierius į pasaulį, £»d eitų miems tikslams pakankamai lė- 
ir mokintų visas tautas. Pasku- šų, šiuos sumanymus butų ga
liniu laiku ir paskirų kraštų Įima įvykdyti. Tais atvejais gal 
vyriausybės susidomėjo panašiu nereikėtų nė siųsti jaunų lietu- 
darbu; pvz. anglai, olandai, vo
kiečiai. Jei prieš tai jie siuntė 
į atsilikusius kraštus kotoniza- 
torius, tai dabar siunčia civi
lius jaunus vyrus ir moteris, 
kad civilizuoto Žmogaus gudry
bių mokytų afrikietį, kinietį, in-

MARGERY MICHELMORE, ku
rios atvirukas apie Nigerijos kul
tūrinį atsilikimą sukčlč studentų 
demonstracijas prieš Taikos kor- 
pą, kuris ją buvo pasiuntęs moky
toja į Nigeriją. Yra iš Foxboro, 
Mas*., baigusi Harvardo universi
tetą.

rys klausytojų — studentų ir 
svečių. Buvo pasidžiaugta pa
čių kursų faktu, pasidalinta 
mintimis ir pasitarta dėl darbo. 
Kursai veiks ketvirtadienių va
karais šv. Jurgio parapijos mo
kykloj. Nauju vedėju (vietoj 
pasitraukusio V. Kavaliūno) pa
kviestas* Petras Balčiūnas, dės
tytojais — lietuvių muzikai AE. 
Mikulskis, žurnalistikai red. B. 
Gaidžiūnas, lietuvių kalbai P. 
Balčiūnas, < lietuvių literatūrai 
St. Barzdukas. Kursus išlaiko 
Bendruomenės Loji apylinkė, 
kurios valdyba su pirm. F. Ei- 
dimtu priešaky visa daro geres
niam jų pasisekimui.

Organizacijai vadovauja JAV 
prezidento skirtas direktorius. 
Jam talkina techninis persona
las iš 275 žmonių bei direkto- 
riatas, kurio būstinė yra Wa- 
shingtone. Aštuoniolikos metų 
amžiaus ir vyresni jaunuoliai 
gali paduoti pareiškimus. Jie tu
ri išlaikyti kietus egzaminus, 
būti geros sveikatos. Parengi
mas darbui atliekamas įvairiuo
se universitetuose ir trunka 
nuo 2 iki 6 mėnesių. Tas pa
rengimas toliau tęsiamas pasi
rinktame krašte ir čia kandi
datas giliau susipažįsta su kraš
to kalba, istorija, papročiais ir 
pan. Labiausia laukiami moky
tojai bei specialistai.

Atlygi romas
Pragyvenimo minimumą pa

gal vietos standartą apmoka 
Taikos korpo vadovybė ar vie
tos vyriausybė. JAV vyriausy
bė rūpinsis sveikata. Pabaigus 
tarnybą (2-3 metai), kiekvienas 
gaus papildomą kompensaciją 
po 75 dolerius už kiekvieną už
sienyje prabūtą mėnesį. Taikos 
korpo nariai turi privilegijų ka
ro tarnyboje, o atlikę praktiką 
užsieniuose, gaus pirmumo tei
ses darbui JAV. Užmteresuoti 
platesne informacija, gali ją 
gauti parašę: Peace Corps, Wa- 
shington 5, D. C.

Batfat ir Tatkos tarpas
Taikos tarpas nėra užsimo

jęs pakeisti ar panaikinti or
ganizacijų ar misijonierių dir
bą. Priešingai, norima tų or- 
ganizasijų darbą sustiprinti, la
biau išplėsti. Tai liečia ir BaL 
fą, kuris Taikos korpo rėmuo
se norėtų padėti lietuviams pie
tų Amerikoje. Šios vilties ve
dinas Balfas domisi Taikos kor
po planais, dalyvauja jo kon
ferencijose, gauna visą infor
macinę literatūrą.

Būtų gera, pvz, Brazilijos lie
tuviams įsigyti didelę spaustu
vę, ar Argentinos lietuviams 
smulkiu Žaku ūtaliiis InatiVj-

vtų iš JAV į Pietų Ameriką. 
Vietos lietuviai, kurio nors 
JAV piliečio prižiūrimi, galėtų 
atlikti viską patys. _>

Pradžiai yra būtina, kad pie
tų Amerikos lietuviai geriau 
susiorganizuotų, paruoštų pro
jektus ir prisiųstų į Balfo cen
trą tolimesnei eigai. Tie pro
jektai turėtų būti žinomi (gal 
net ir patvirtinti) vietos kraš
to vyriausybės, nes Taikos kor
pas savo programų bei finan
sų nenori ir negali niekam pri
mesti. Priešingai, norima, kad 
ir vietos vyriausybė projektui 
talkintų.

ŽVAIGtDB 
VIRŠUM 
GIRIOS

Taikos korpo konferencija 
Nėw York.

; Šios pastabos apie Taikos 
tarpą paruoštos Balfo reikalų 
vedėjo, kuris dalyvavo vienos 
dienos informacinėje Taikos 
tarpo konferencijoje New Yor- 
fcė. Susirinko keli šimtai Tai
gos korpo kandidatų, vadovavo 
kpj-po pareigūnai. Konferenci
joje patirta, kad JAV vyriau
sybei if įvairioms jos įstaigoms 
labai trūksta ne tiek Taikos 
tarpo savanorių, kiek gerai ap
mokamų tarnautojų įvairiose 
darbo srityse užsienyje, įskai
tant j diplomatinę (Department 
of State) tarnybą. Moką sveti
mų kalbų'ir užinteresuoti turė
tų^ pasiųsti 75 c. Intercom, P. 
b. Box. 236, New York 25, N. 
Y' 4r. paprašyti Intercom Vol. 
3; No. 2. /

našumą žmoguje, kurs per gir
tybę prarado visas gražiąsias 
savo savybę, kuriomis galėjo 
didžiuotis prieš galvijus, o gir
tuokliaudamas nupuolė žemiau 
už juos. šv. Bazilijus sako: “Gir
tuokliai panašūs į pagonių sta
bus: jie turi akis ir neregi, jie 
turi ausis ir negirdi, turi uos
lę ir neužuodžia, jie turi ran
kas ir neužčiuopia, turi kojas 
ir nepaeina!” (Ps. 11, 13-15).

Kas drįs manyti, jog Dievas 
girtuoklius, kurie taip baisiai 
žemina savyje Dievo paveiks
lą, įsileis į dangiškus rūmus, 
kur niekas suteptas negalės 
įeiti. Todėl įspėja šv. Povilas: 
“Neklyskite! Girtuokliai ... ne
paveldės ... dangaus karalys
tės!” (1 Kor. 6,10). “Jų galas 
— pražuvimas” (PiL 3,19). Iza- 
jas skelbia: “Deja, jums kurie 
rytą keliatės, kad užsiimtumėt 
girtuoklyste ir gertumėt iki va
karo, kad būtumėt įkaitę ... 
Todėl pragaras atveria savo 
nasrus, kad juos prarytų” (Iz. 
5.12).

(Bus daugiau)

— Prof. Jumm Žilevičius, 
tris mėnesius, betvarkydamas 
muzikos arkyvą, grįžo per Cle- 
velandą, Wilkes - Barre ir Phi- 
ladelphiją, rinkdamas muzikos 
istorijai medžiagą. Surado M. 
Petrausko dar niekur neskelb
tų rankraščių, per 100 pirmųjų 
ir šiaip retesnių plokštelių, pil
ną Varpo komplektą, kuriame 
yra žinių apie įvairius paren
gimus — koncertus, vaidini
mus už Lietuvos ribų. Prof. J. 
Žilevičius gyvena pas savo duk
terį Wayone, N. J.

— Marilyn Kareivaitė (Ka
reiva), Chicago, BĮ-, viena iš 
Lietuvos vyčių organizacijos 
žurnalo “Vytis” redaktorių, įsi
jungė į Kuchel - Lipscomb re
zoliucijai remti komitetą. Ji 
priklauso Lietuvos vyčių 112 
kuopai. Ji komiteto vadovybei 
rašo: “Visais galimais būdais 
padėsiu komitetui visuose jo 
darbuose”. M. Kareivaitė yra 
JAV gimusi, augusi ir aukštąjį 
mokslą baigusi lietuvaitė.

— Anthony Yuknis, Chicago, 
UI., Lietuvos vyčių ir JAV ka
ro veteranų veikėjas, įsijung
damas į Kuchel - Lipscomb re
zoliucijai remti komitetą, rašo: 
“Rezoliucijos reikalu esu jau 
nemaža padaręs. Ateityje su
lauksite daugiau mano talkos”.

— Kun. Alg. Kezys, S. J., 
pereitais metais įšventintas, tę
sia studijas West Baden kole
gijoje, Indianos valstybėje.

— Kun. Jurgis A. Navys, MIC 
nuo spalio mėn. yra perėmęs 
redaguoti lietuvių marijonų 
angliškai leidžiamą žurnalą 
“The Marian”. Anksčiau reda
gavo kun. P. Cinikas, MIC. 
Spalio numeryje yra pasikalbė
jimas su vysk. Andriejum Kat- 
kovu, marijonu, kuris visame 
pasaulyje lanko rytinių apei
gų katalikus — rusus, ukrai
niečius, graikus ir k.

— Albertas Varakoįis (Wal- 
lave), policijos inspektorius, jau 
kuris leikas eina Chicagos po
licijos viršininko pareigas. Vir
šininkas Frank. W. Story yra 
susirgęs, bet iš savo pareigų 
dar neatsisakęs. A. Variakojis 
turi patyrimą ir pirmenybę bū
ti nauju viršininku, bet tas 
klausimas priklauso ne tiktai 
nuo stažo ir sugebėjimo, bet 
ir nuo politikos.

— LDS suvažiavimo Water- 
bury, Conn., aprašyme buvo 
klaida. Suvažiavime pranešimą 
darė S. Srupša, o ne A. Srup- 
ša. Apie trilypę gegužinę pa
rašyta, kad ji jau įvyko š.m; 
rugpjūčio 26. Priešingai, bu
vo nutarta ją ruošti 1962 rug- 
piūčio 26.

— Detroit, Midi., įsikūrė 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
skyrius, kurio valdybą sudaro 
pirm. kun. Tonas Žiūraitis, O. 
P., vicepirm. Vladas Mingėla, 
seki* Petras Januška, ižd. Mari- 

> ja Sims, narys Jonas Kriščiū
nas. Adresas: Rev. Dr. T. Žiū
raitis, O.P., 775 W. Drahner 
Rd., Oxford, Mich.

— Laukinių žmonių neliečia 
šis pranešimas, nes jie knygų 

, neskaito, bet kultūringą žmo
gų — taip. Dabar laikas gerą 

: knygą pirkti pigiai, nes Gabi- 
i jos leidykla skelbia metinį kny

gų išpardavimą iki gruodžio 31.
• Sąrašų prašykite adresu: Gabi- 
i ja, 87-85, 95 St., Woodhaven

21, N. Y.
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Spalio 28, šeštadienį, 7 vai. 
vak. lietuvių salėje įvyksta 
koncertas, kurio programą at
lieka solistė D. Stankaitytė ir 
rašytojas Al. Baronas. Abu šie 
Chicagos svečiai yra gražus de
rinys — Stankaitytė iškili mū
sų dainininkė, Baronas žino
mas humoristas, badąs savo 
spygliais ir dygliais. Bilietai 
nuo dviejų dol. su puse iki do
lerio (moksleiviams), šokiams 
gros populiarusis Cleyelando 
neolituanų orkestras. Koncertą 
rengia ir visus atsilankyti kvie
čia Lietuvių Fronto bičiuliai.

Spalio 15 Čiurlionio ansamb
lio namuose įvyko LB Cleve- 
lando I-osios apylinkės aukš
tesniųjų lituanistinių antrosios 
laidos kuršę atidarymas, kur 
susirinko dėstytojai, gražus bū-

kaip gyvulys. Prilygsta nepro
tingiem galvijam ir darosi pa
našus į juos.

žmogus turi kalbos dovaną. 
Ja gali pareikšti savo proto min 
tis, valios norus ir širdies jaus
mus. Tuo irgi žmogus skiriasi 
nuo gyvulių. Bet girto kalba 
jau nebe žmogiška; jo žodžiai 
panašūs į atskirus galvijų gar
sus; liežuvis pinasi, kartoja be 
prasmės tuos pačius posakius, 
plepa visokias kvailystes ... 
Girtas mėgsta dainuoti; tačiau 
balsas — lyg vilko staugimas, 
kuris drumsčia nakties ramybę, 
gąsdina žmones ir gyvulius.

“Girtuoklis yra niekingesnis 
už gyvulį” — šaukia šv. Bazi
lijus. Galvijas turi saiką, nusto
ja gerti, atsigėręs kiek reikia. 
Girtuoklis neturi mato, geria 
be nuovokos, ir kai rodosi esąs 
atsigėręs, vėl iš naujo pradeda 
gerti. Arklys ar jautis, kai iš
geria tiek, kiek reikalinga troš
kuliui nutildyti,* nors primušk 
— daugiau nebegeria. O gir
tuoklis geria daugiau negu pri
gimtis reikalauja Iš tikrųjų, 
girtuokli, tu bjauresnis už gy
vulius; tu iš neturinčių proto 
galvijų privalai sau imtis blai
vybės pavyzdį.

Girtuoklis puola žemiau už 
gyvulius. Jis ne tik praranda 
tuos savumus, kuriais viršija 
galvijus, bet nustoja ir tų, ku
rie jam bendri su galvijais. 
Kaip žmogus, taip ir žvėrys tu
ri pojūčius. Geras vanago re
gėjimas: iš aukštybės pastebi 
vieversėlį žolėje; kaip akmuo 
krinta žemyn ir aštriais savo 
nagais sugauha neatsargų 
paukštelį. Jautri katės klausa: 
per miegą išgirsta, kai tik pelė 
pasijudina. Sipri šuns uoslė: 
užuodžia ne vien žmonių pėdas, 
bet ir atskirų gyvulių. Palygink 

Girtuoklystės biaurumas pa- girtą žmogų: ašys, lyg rūkų ap- 
sirodo iš to, kad ji neapsako- trauktos, aiškiai nemato; dėl 

galvos sukimosi jam visi daik
tai svyruoja. Girtas neprigirdi: 
žmonių kalba, kaip duslus ai
das, ausyse atsimuša. Uoslė pa
sidaro nejautri nei kvepėji
mui nei dvokimui. Visas kūnas 
praranda jautrumą: nebejaučia 
nei šilumos, nei šalčio, nei už- 
gavimų, nei žaizdų. Girto būk
lę nusako šv. Raštas: “Tu bū
si kaip žmogus miegąs ... ir 
sakysi: mane mušė, bet man 
neskaudėjo; tampė mane, bet 
aš nejaučiau”. (Pr. 23,43).

Žmogus, kaip ir kiti gyvu
liai, turi nuostabią judėjimo ga
lią: žvėrys zuja žemėje, žuvys 
nardo vandenyje, paukščiai 
plasnoja padangėse. Dievas pa
skyrė žmogų dangaus paukščių, 
jūros žuvų ir žemės žvėrių val
dovu. Tuo tarpu vyras žaliukas, 
kurs pečiais, rodos, galėtų mū
rus griauti, negali paeiti; kurs 
tėvynę gindamas, galėtų būti 
priešui baisus, nesusivaldo, ne
pastovi ant kojų, griuvinėja; 
pats be smūgio griūva, 
koks stuobris, ir guli kur 
patvoryje ...

Tvėrėjas sukūrė žmogų 
paveikslu ir pranašumu. Kame 
berasime Dievo paveikslą ir pa-

TAIKOS KORPAS
KUN. y JANKUS

mai žemina žmogų. “Kuo gali
me atskirti žmogų nuo gyvu
lio?” — klausia šv. Bazilijus, ir 
pats atsako: “šviesiu protu, bet 
girtuoklis užlieja proto šviesu
mą, kaip vanduo gesina ugnies 
liepsną. Ir kai žmogus per gir
tybę nustoja proto šviesos, anot 
šv. Rašto, prilygsta neprotin
giems galvijams ir darosi pa
našus į juos (ps 48,13); girtuok
lis nustoja sąmonės, nebegali 
protauti, nebesupranta, kas tie
sa, kas melas; sakys tau .tik
riausius dalykus, tu išplėsi akis, 
kaip beprotis!

Su protu ankštai jungiasi ki
tos kilnios žmogaus savybės. 
Pirmiausia — laisvoji valia. Ja 
žmogus taipgi skiriasi nuo gy
vulių. Apsvaigęs protas nebe
skiria, kas yra gera, kas blo
ga; girto Valia praranda pu
siausvyrą; nevaržomos aistros 
pavergia girtuoklį. Taip aiški
namas pasigėrusio sta&okišku- 
maš, kerštingumas, begėdišku
mas, ir kitos blogos būdo savy
bės. Kai blaivus būdamas visai 
padoriai elgiasi, girtas daro vi
sokius niekus: keikiasi, bleviz- 
goja, stumdosi, mušasi .,. tam
pa kaip apsėstas, nesuvaldomas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Steponas Matulis, MIC — 
GANYTOJAI IR MOKSLININ
KAI, atspaudas iš Suvažiavimo 
Darbų IV tomo, 1-18 psl. Išleis
ta Romoje, kaina 30 et.

Knygų Lentyna, birželio — 
rugpiūčio numeris, kuriame sk 
biama tų mėnesių knygų ir pe
riodikos bibliografija. Redaguo
ja A. Ružancovas, B. Kviklys, 
leidžia Vytautas Saulius.

KANADOS aštuntosios lietu
vių dienos metraštis. Gausiai L 
liustruotas 102 pusi. Daug ži
nių apie Kanados lietuvių vei-

ŠVENCIŲ PROGA

Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone, 
sudarė specialius papigintus vertingus 

SIUNTINIUS

“Žiūrėkite savęs, kad kartais 
jūsų širdys nebūtų apsunkin
tos ... girtybe (Lk. 21,34)

Kas šventadienį giedame su
plikacijose: “Nuo bado, maro, 
ugnies ir karo gelbėk mus Vieš
patie!”. Girdint šitą giesmės 
posmą,' nesykį ateina galvon 
mintis, ar nepraverstų pridėti 
žodžius — “ir nuo girtybės”. 
Girtuokliavimas yra nemažes
nė nelaimė už badą, marą, ug
nį ir karą. Priešingai, yra ap
skaičiuota, kad jokios ligos, net 
maras, jokie karai neišpjauna 
tiek žmonių, kiek be laiko nu
varo į kapus girtuoklystė. Di
džiausi gaisrai nepridaro tiek 
nuostolių, net badas neprivaro 
prie tokio skurdo kaip girta
vimas. Dėlto priedas prie sup
likacijų “ir nuo girtybės gel
bėk mus Viešpatie” labai tiktų 
mūsų laikais. Kur nebeužtenka 
žmogaus jėgų, ten reikia šauk
tis Dievo pagalbos.

Neturiu didelės vilties pa
traukti prie blaivybės tokių 
girtuoklių, kurie, kiaurai per
mirkę svaigalais, net bijo vi
so to, kas gali juos atitraukti 
nuo girtybės. Turiu tačiau sa
kyti apie girtuokliavimą. “Kū-

• no gydytojai, sako šv. Bazili
jus, matydami ligoniams nieko 
nepadėsią, duoda patarimų svei
kiems, kad jie, slaugydami ser
gančius, nesusirgtų. Taip ir su
žeistų sielų gydytojai turi ro
dyti baisiausius girtybės vai
sius, duoti nurodymų sveikie
siems, kad jie, gyvendami tarp 
girtuoklių, nuo jų neapsikrės- 
tų”. Todėl Čia parodysiu: kaip 
girtuoklystė žemina žmogų, ir 
— Dievą, “žiūrėkite savęs, kad 
kartais jūsų širdys nebūtų ap-

' VYSK. K. PALTAROKAS ■ ....... _
Rucg UbšuvdIb ifręy buuo dtaošas WdiBMB

TSR buvo
įdėtas čia paupMMdinamM a^. vyde. PąRaMta tafc' gir- 
tuakfiaai ir nsgariaaNam. Lafttaa rašytas 1955 vasario 22 
Ganytojas ptati girtybę, nes ji žantina žnMgg ir rūstino 
Diovą. Ta pačia progą pasakomas tiesos žodb ir malonau 
tiam tikėjimą.

JAV prezidentas John F. 
Keųnedy šia idėja taip pat su
sidomėjo ir pradėjo tam tiks
lui organizuoti savanorius, kad 
vyktų į svetimus atsilikusius 
kraštus ir kad padėtų jiems pa
kilti. Tam tikslui buvo įsteig
tas “Peace Corps” su dideliu 
valdišku kapitalu ir specialia 
programa bei vadovybe, tiesio
giniai priklausančia pačiam pre
zidentui. _.l

Taikos tarpo tikslai
Šis sąjūdis nori suburti jau

nus amerikiečius; juos tinka
mai parengti ir siųsti darbam 
į įvaisius kraštus, šių jaunuo
lių darbas — parengti beky
lančias laisvas tautas savaran
kiškam, nepriklausomam gyve
nimui, kad pasidarytų daugiau 
atsparios svetimų kraštų (ypač 
komunizmo) užmačiom, išliktų 
laisvos ir padėtų išsaugoti tai
ką pasaulyje. Tam parinktas ir 
Taikos korpo vardas. Iš tikrų
jų tie jaunuoliai daugiau dir
ba ekonominėje, sanitarinėje 
ar auklėjimo srityje, nei poe
tinėje, kurią net sąnytnųgąi 
norima išjungti iš Taitas tar
po tikslų. Iš Taftos korpo vėL 
kėjų laukiama talkos mokyk
lom, žemės ūkiui, sveikatos tar
nybai; mechanikų, administra
cijos darbininkų knygynams, 

* laboratorijoms. Visai neieško
ma politikų ar tikėjjmp sklei
dėjų. Nėra abejonės, kad pa- 

^įrieji irę giri patekti j Tai
kos korpo eiles. ’ ' ;•

Organizaciniai Taikos tarpo
Spalio 15 visos keturios AL 

RK Susivienijimo kuopos minė
jo šio susivienijimo deimantinę 
75 metų sukaktį. ŠV. Jurgio 
bažnyčioj įvyko pamaldos, bu
vo padėtas vainikas kultūrinia
me- lietuvių daržely, 4 vaL po 
pietų šv. Jurgio parapijos sa
lėj buvo pokylis. Į šventę bu
vo atvykęs pats susivienijimo 
pirmininkas Draugo red. L. ši
mutis ir pasakė pagrindinę kal
bą. Deja, ji buvo rengta taip, 
kad, užuot pakėlusi Clevelando 
lietuvių dvasią, praėjo beveik 
negirdomis ir tepaliko tik blan
kų įspūdį. Gaila, kad didelių 

vykių nemokame parodyti to
kių, kokie jie yra. P.

V U |
4

Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, žventės, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygą IŽIeiOo DARBININKAS, 
374 psl.. kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 Wiltoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.
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r "Laisvė" (spalio 17}, maskvi- 
nė. leidžiama Brooklyne, labai 
sunerto, kad “generalinis pro
kuroras Robert Kennedy žada 
versti partiją (— kompartiją) 
registruotis. Vadinasi, gali pra
sidėti nauji persekiojimai, areš- 

■ tai, teismai, kalėjimai tiems, 
'kurie stovi partijos priešakyje. 
‘Ar tai sveika, ar (ai gera mū
sų demokratijai? Ne, nesveika”.

Ir mes sutinkame, kad ne
sveika. Nesveika girti sovieti- 

,nę “demokratiją”, kuri nelei- 
;džia veikti jokiai kitai partijai, 
;išskyrus bolševikų. 'Nesveika 
įgirti sovietinę “pažangią” san
tvarką, kuri pralenkė visus lai
kus ir visus kraštus masiniais 

'areštais, teismais už akių, ka
lėjimais, žmonių trėmimais, ka
torgomis, vergų stovyklomis, 
"žudynėmis. Ne, nesveikai. Bet 

Amerikai sveika pasisaugoti 
nuo maskvinių agentų, kurie 

■' norėtų ir čia įvesti tokią “de- 
-mokratiją”.

Dvejopas “demokratinis“
- matas
- Maskvos nelaisvininkų “Lais- 
"vė’.’ ta pati, A. Bimbos žodžiais, 
C piktinasi, kad Lenkijoje vysku
pai davė kunigam įsakymą ne- 
•registruoti katekizuojamų vai
kų. “Vadinasi, kunigams vys-

’kupų įsakyta laužyti įstatymus, 
‘kovoti prieš valdžią. Kaip at- 
; rodytų, jeigu Amerikos katali

kų vyskupai tokius įsakymus 
duotų kunigams ir parapijo- 
nams?”.

Atrodytų ,kad ir Amerikoje 
yra bolševikinė santvarka, bet 
tai tiktai A Bimbos svajonė.

. Yra kitas reikalas. Kompartijos 
“vyskupai” savo “parapijonam” 
Amerikjoe jau duoda įsakymus 
valdžios neklausyti. Maskolinė 
“Laisvė” spalio 13 rašo: “Ko^ 
munistų partijos vadovai pa
reiškė seniau ir pakartojo da
bar, kad partija (— komunisti- 

■' nė) n esi registruos”. Vadinasi, 
išeina tokia bimbinė giesmelė: 
“Neklausyti valdžios Lenkijo-

Artinas drėgnas ruduo ir fie- arba visai jos nėra. Vėliau pra- 
ma. Artinas ir slogų laikas. Tad 
pravartu apie jas pakalbėti .

Nosies sloga — tai nosies 
gleivinės įdegimas. Toji sloga 
gali būti ūminė ir chroninė. 
Ūminė gali būti savarankus 
susirgimas arba gali turėti , ry
šį su gripu ir kitomis ligomis. 
Gali ji pereiti į chroninę, už
sitęsti keletą mėnesių ir net 
metų.

Nosis pertvara yra padalin
ta į dvi dalis. Kad būtų jos 
vidaus pavirinus didesnis, ran
dame vadinamų kriauklelių. Pa
tį paviršių dengia gleivinė plė
vė. Apatinė plėvės dalis skiria
ma kvėpuoti, viršutinė — uos
tyti. Ten yra pilna uoslės ner
vo šaknelių.

Toje gleivinėje plėvelėje yra 
kraujo indai, gleivinės lauke
lės ir nervai. Oras, traukiamas 
per nosį, pasidaro drėgnas, su
šyla ir apsivalo nuo dulkių. 
Patekus dulkėm, čiaudoma; dul
kės išmetamos laukan.

Nosis turi priedus, pripildy
tas oro tuštumas. Viršutiniame 
žandikaulyje ir kaktoj viršum 
antakių yra tuštumos, kurios 
plonais kanalais jungiasi su no
sim. Į nosį įeina ir ašarų ka
nalai. Be to, iš nosies eina 
Eustachijaus kanalas į ausis.

sideda gausus nosies tekėjimas. 
Dėl'pabrinkusių gleivinių kvė
pavimas per nosį darosi sun
kus. Dažnai apie nosį parausta.

Kartais nosies sloga pereina 
į ausies kanalą. Ausis užgula, 
sumažėja klausa. Po kelių dienų 
nosies ištakas darosi tirštas, 
pūlingas. Po 5-10 dienų gleivi
nės išbrinkimas mažėja ir grįž
ta į normalią padėti. Nosies slo
ga baigiasi pasveikimu. Kartais 
slogos metu veide, kaktoje 
aukščiau akių atsiranda skaus
mas. Tai ženklas, kad sloga per
simeta i veido ir kaktos tuš
tumas.

Susirgimo priežastys
Ūminės slogos priežasčių yra 

gana daug. Prie jų galime pri
skirti staigų temperatūros pasi
keitimą, skersvėjį. Nosyje vi
sada yra ligų bacilų. Dalį su
naikina nosies gleivinės anti- 
bakterinė veikla. Dalis jų lie
ka gyva. Normaliai tos gyvos 
bakterijos ligos nesukelia. Bet
kai sumažėja organizmo atspa
rumas. žmogus gali susirgti slo
ga. Yra tokių, kurie suserga 
sloga, atsistoję basi ant grin
dų. Prie slogų veda ir nosies 
bei ryklės pakitimas. Vaikams 
nosies sloga sudaro palinkimą 
ryklės adenoidam išaugti. Tie 
adenoidai kliudo normalų kvė-

NOSIES “laboratorija* ... Orą nudulkina, sudrėkina, sureguliuoja tem
peratūrą.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

Stiprios slogos metu nereikia 
nosies šnypšti. Tai labai pavo
jinga — galima bacilas iš no
sies suvaryti į ausį, į veido ir 
kaktos tuštumas ir iššaukti jų 
įdegimą. Nosį geriausia valyti 
popierinėmis nosinėmis, kurias, 
kartą panaudojus, reikia išmes
ti. Valyti gi reikia tai: pirštu 
vieną šnervę užspausti, o iš ki
tos, nevartojant didelės jėgos, 
išvaryti nosies sekretą.

čiaudant ir kosint, reikia bur 
ną ir nosį pridengti nosine, 
nes galima ore paskleisti no
sies gleivių infekciją. Nosies 
slogos užkrečiamos gana leng
vai. Sergant sloga, ypač reikia 
vengti artimesnės bičiulystės 
su vaikais, kad jiems neper
duotam ligos.

Kai sloga sausa, nosį tepti 
tepalu, pvz. boro vazelinu, ne
lupti atsiradusių, šašų.

Kad apsisaugotume nuo daž
nų susirgimų sloga, reikia or
ganizmą grūdinti. Čia padeda 
sportas, mankšta, oro ir saulės 
tynės, maudymasis. Reikia veng 
ti šiltų apklotų, ^pratintis leng
viau apsirengti. Naudoti tinka
mą maistą, kuris turėtų pakan
kamai vitaminų. Jei yra virški
nimo ir kvėpavimo takuose ne
tvarka, pav. jei kas turi ade- 
noidus, nosies iškrypimus, ton- 
silų susirgimus, pirmiausia rei
kia juos išgydyti.

Chroninė sloga
Yra kelios chroninės nosies 

slogos rūšys. Vieniem nuola
tos teka nosis ir laikas nuo lai
ko sunku per nosį kvėpuoti. 
Kitiem dėl ilgo nosies įdegimo 
nosies gleivinė surambėja, ta
kai susitraukia. Tokiam irgi 
sunku kvėpuoti per nosį. Kar
tais dėl chroninės slogos išau
ga polipai, kurie labai apsun
kina kvėpavimą. Dažniausiai po
lipais suserga tie, kurie turi 
kaktos, veido tuštumų įdegimą.

Chroninės slogos sumažina 
uoslę, atsiranda galvos' skaus
mai, sumažėja ir proto aštru-

mas, — greit pavargsta. Sau- • 
sos chroninės slogos metu no- ; 
sis mažai teka, atsiranda šašai ; 
nosy. ;

Sergant chronine sloga, daž- ; 
nai sumažėja klausa, nes pa- ; 
didėjusios kriauklės uždaro [ 
Eustachijaus kanalą. Ypač rei- J 
kia kreipti dėmesį į vaikus, jei ; 
jie turi slogą ir jei sumažėja J 
klausa. t

Chroninės nosies slogos prie- p 
žastimi gali būti aštri sloga, ► 
skarlatina, tymai, pasikartajam > 
tis gripas, pasikartojantis vir- > 
šutinių kvėpavimo takų susir- > 
girnai, chroninis kaktos tuštu- > 
mos įdegimas, nosies pertvaros > 
iškrypimai, polipai, netinkamas 
klimatas, darbas dulkėtose 
talpose. Kartais chroninė 
ga sijasi su inkstų ligom, 
dies sutrikimais.

Chroninės slogos gydymas 
gali būti chirurginis ir konser
vatyvus, kada gydoma lašais, 
prideginimais.

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 Weddings and Parties 
J46 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

RESTAURANTS

DISPLAY

FLORIDA

Tel. WA 3-5317

pa- 
slo- 
šir-

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR ČHANGE 
Call LO 3-7291

EXCELLENT USED 
MINK COATS ___ $200.00 .

NATURAL MINK STOLES 
LIKĘ NEW... $110.00

PERSIAN LAMB COATS___ $150.00
All M-rchandisw 5 Year Guarant-*-

ROSALLE FURS 
T78 North Are., N*-w Rocbfll**. N. Y. 

(opp. Arnold Constable) 
Open Mon. and Thurs. 9 A.M. to 9 P.M. 

Other days until 6 P.M.

ko-
biznio

Call JA 6-0800

JAMAICA BUS
TOURS CORP.

YUconM3l0
atidan-ta iki vidumaktio

George Kopping

namie gamintos salotos
Šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street)

114-02 NewYork Blvd.
Jamaica 34, N. Y.

vajam vesti. Be to, buvo pa
geidauta iš administratorių ir
redakcijų keistis laikraščių gar
sinimais. Katalikiško laikraščio

kant

ruožtu 
į kolo-

iga paremti kitą krikš 
» minties laikraštį, n< 
jam tokių reikalavimų.

PETRO LISAUSKO

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

krautuvė
64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams
Perkant didesniais kiekiais pristatoma J namus nemokamai

je\— negerai neklausyt Ame
rikoje gerai! Bim-bam, bim- 
bam!”; • ,
* Visiškai sugedęs redaktorius

Naujienose, lietuvių dienraš
tyje, leidžiamam Chicagoje, rie-

• na drąsi ir pastabi moteris, bu-
- irusi šią vasarą Lietuvoje, 

Sugelta širdimi pasakoja nelai-
I mes ir. skausmus, kurie ištiko 
", bolševikų pavergtą Lietuvą ir 
; jos artimuosius. Tiesos žodžiai 
; baisiai užgavo Lietuvos oku- 
; pantų ruskių gynėją “Laisvę”, 

kuri parašė (spalio 17): “Tik 
visai suniekšėjęs redaktorius... 
tokius melagingus plepalis, to
kius biaurius šmeižtus prieš 
Lietuvą tegali talpinti savo laik
raštyje”. Argi?

Atsiverčiame bolševikinės 
“Laisvės” Nr. 81 (spalio 13) ir 
skaitome: “Mes taip pb myli
me savo Lietuvą. Fašistai ją 

: praėjusio karo metu žiauriai
• nuniokojo. Nėra šeimos, kuri 
; nebūtų nukentėjusi nuo fašis-
• tų”. Iš tikrųjų, tik visiškai “su

niekšėjęs redaktorius savo laik- 
raštin ... tokius biaurius šmeiž
tus prieš Lietuvą tegali talpin-

"ti”: užuot bolševiko, rašęs fa- 
; šistą. Kiek lietuvių šeimų nu- 
' kentėjo nuo bolševikų trėmimų
- į Sibirą, nuo stribų, enkavedis- 
» tų, komunistų? “Naujienų” re- 
» daktorius ir anoji čikagietė, ku-

ri papasakojo, kaip Lietuvoje 
, žmones ir. dabar tebekenčia, 
. verti pagarbos.

Sveikas žmogus kvėpuoja per parimą, tada vaikai kvėpuoja , 
nosį. Kartais dėl kai kurių su
sirgimų žmogus yra priverstas 
kvėpuoti per bumą. Tada oras 
į kvėpavimo takus patenka ne
apvalytas nuo pavojingų prie
maišų, nesušildytas. žmogus 
gauna mažiau deguonies. Kvė
pavimas per burną gali būti 
gerklės, bronchų susirgimo 
priežastim.

Ūminės slogos simptomai
Ūminė nosies sloga paliečia 

abi nosies puses, čiaudoma, no
syje atsiranda skausmas, perš
ti gerklėje. Dažnai skauda gal
vą, pasireiškia bendras nega
lavimas. Temperatūra nedidelė,

per burną, o kvėpavimas per 
burną dažnai sukelia gerklės 
susirgimus.

Gydymas

peratūrą, geriau vieną kitą die
ną paimti namie, ypač vyres
nio amžiaus žmonėm. Ligos pra
džioje labai gera išprakaituoti. 
Aspirinas, karšta arbata su me
dum arba su aviečių uogiene 
varo. prakaitą. Kai nosis užgul
ta, gera prieš miegą daryti karš
tas kojų vonias. Ir dienok metu 
galima tai daryti 2-3 kartus. 
Į nosį lašinami 1-2 proc. ephe- 
drino, adrinalino. Dažnai pade
da 1 proc. mintolo lašų alyvo
je. Lašinti po 5 lašus j nosies 
šnerves 34 kartus per dieną. 
Jei apie nosį oda yra suspro- 
gusi, suerzinta, tokias vietas pa
tepti boro vazelinu arba cinko 
tepalu.

For the Finest Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazza & Philip Mercali. 
Special consideration given to re- 
ligious groups. Free Paridng after 
6 P.M. Diners Club Member.

BEVEIK cnronHka...

(atkelta ii 1 psl.) jose aptarta glaudesnio ryšio
20, penktadienį, įvyko lietuvių reikalas, visuomenės opinijos 
katalikų spaudos konferencija, formavimas, nusistatymo suvie- 
Buvo atstovaujami Aidai, Atei- nodinimas Lietuvos laisvinimo

HOLLYWOOD APARTMENTS AND HOTEL ROOMS

1724 Buchanan Street, Hollywood, Florida 

Juozai ir Ona Yesausktū, savininkai

Graži ir patogi vieta arti L i 111 e F1 o w e r Church,

Hollywood, Florida, U. S. #1 prie Herce Street

NEW 
AIR —RIDE BUSSES 
FOR ALL OF YOUR 

GROUP 
TRANSPORTATION 

NEEDS...
RIDE RELAXED — HIRE A BUS

nodinimas Lietuvos laisvinimo 
tis. Darbininkas, Draugas, Eg- ““ katalikiškos akcijos klausi- 
lutė, Kristaus Karaliaus Laivas, mais. Laikraščiam tobulinti. 
Laiškai lietuviam, Lietuvių Die- plėsti, skleisti pageidauta dau- 
nos, Motetų Dirva, Sv. Pranciš- giau paramos iš katalikiškų or- 
kaus Varpelis, žvaigždė. Pasi- ganizacijų ir parapijų. Būtų 
tarimui vadovavo Kunigų Vie- teisinga paremti savo laikraš- 
nybės pirm, prel Pr. Jum. ėius tom institucijom ir orga- 
Įtangirri pranešimą padarė nizacijom, kurios labai dažnai 
Draugo moderatorius kun. V, jais naudojasi savo veiklai po

puliarinti, sukaktim iškelti irRimieHs. Nurodė, kad kovoje 
dėl Lietuvos laisvės reikia bud
riai saugotis komunistų infil
truojamų taramojo “kultūrinio 
bendradarbiavimo” ir kitų už
maskuotų idėjų, gi savo i 
stipriau pabrėžti sovietinį 
nalizma Lietuvoje, rusifikaciją, 
ekonominį iteaudojimą bei ti- He taikomi Įprastiem 
Ujimo persekiojiiną. Dtekusi- skelbimam.

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. RICHMGND HILL* N. Y. 

Telefonas: VIrgima 3-3544

importuoti ir vietiniai skanėstai



ibspu"S

ALTO

NAUDOKITĖS PROGA!

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

74th SL

INSURANCE - REAL ESTĄTE

116-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

ROMAN FUNERAL CHAPEL

ADVOKATAS

14 Jamaica Avė.

J. F. EUDEIKIS
GRANE

SAVINOS AND

Lankytojas paklausė: “Ko 
milijoną?” Direktorius paaiški
no: “šitų kortelių, kad prekės 
išparduotos”.

JOHN ORMAN AGENCY
į— j l.ioom-.. '

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

MARUOS aukštesnės mokyklos Chicagoje direktorė sesuo M. Bernadeta 
sveikina mokinės Jūra Stanulytė ir Marčia Uebbing, kurios gerai atlaikė 
pirmuosius egzaminus Nationl Merit stipendijai gauti. Galutiniai egzami
nai bus gruodžio mėn.

4. Galima taip pat užsakyti 
bolševikų įvykdytų per pirmą 
okupaciją žudymų ir kitų nusi
kaltimų nuotraukę, viso 21.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

STANLEY HAMFHREY yni Bcttanijes vteMtių darbų valdininkas, kurio 
pareiga žiūrėti, kad tiksliai eitų laikrodžiai Anglijos karalienės ir minis- 
terio pirmininko rūmuose, čia jis stovi prie kontrolinių laikrodžių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHCA6OJE

TRYS MODSBNIOS KOPLYČIOS

Brooklyn 8, N. Y.
TeL APplegate 7-7083

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager 

rHrioiig pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokiems progoms

Pažįstami
Teta su giminaite gatvėje 

susitiko kleboną, kuris jas man
dagiai pasveikino. Kai persi

kas

ta: “Mūsų veiksniai tari pasi
ruošti: surinkti medžiagą Lietu
vos bylai ginti; supažindinti 
su tąja medžiaga atitinkamas 
vyriausybės įstaigas ir užsienio 
vyriausybes ir t.t.”.

Ar mūsų politiniai veiksniai 
per 20 metų nuo Lietuvos oku
pacijos pradžios nėra dar ne 
tik surinkę medžiagos Lietuvos 
laisvės bylai ginti, bet nėra nė 
pasiruošę tai padaryti? Galima 
visiškai pritarti dr. P. Grigai
čio tvirtinimui, jog “šiems pa
siruošimams Kuchelio - Lips- 
combo rezoliucija negali padė
ti nė per nago juodymą”, nes 
ne tam ji yra skirta. Bet ta
da kyla klausimas, ką per 20 
metų p. Alto sekretoriaus pos
te veikė dr. P. Grigaitis, kuris 
šiandien taip drąsiai šios in
stitucijos vardu kalba.

Begerbiant laisvo žmogaus 
teisę turėti savo nuomonę kiek
vienu klausimu, šios teisės nie-

^oticelta iš 4 psL) 
tokių tvirtinimų: šen. Kuchelis 
savo rezoliuciją yra atsiėmęs 
(N. 7.6), kad jis (dr. P. G.) 
reiškiąs “visų lietuviškų veiks
nių” nuomonę (N. 6.29), kad 
akcija už rezoliucijos pravedi- 
mą esanti ne plačiosios visuo
menės, bet “grupės žmonių” 
iš Los Angeles reikalas ir t.t. 
Faktai yra kiti. Šen. Kuchelis 
rezoliucijos neatsiėmė, į sąjūdį 
rezoliucijai pravesti jungiasi 
Vliko, Alto, Bendruomenės, Su
sivienijimų ir kitų centrinių or
ganizacijų veikėjai, aukštieji 
mūsų visuomenės autoritetai, 
jaunosos kartos žmonės, uni
versitetų profesoriai ir t.t.

Kodėl dr. P. Grigaitis su tais 
faktais nesiskaito? Argi užsi- 
merkimas prieš faktus gali ko
kiu nors būdu pakeisti realybę?

Liūdnas prisipažinimas 
“Naujienų” (9.1) straipsnyje 

ir specialiam atspaude pabrėž-

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIckory 1-5220

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

A. Lalio ŽODYNAS ui pusę kaino* (rtato>$l€00 t* 
$7.25 su persiuntimu) lietuvių - anglų ir angių-lietuvių fc. 
Daugiau kaip 1250 pat, grąžtai įrištas. Yra tik ribota 
skaičius. Naudinga dovana visiems ir viąąda. ,
A. Lalio iodynas yra didis kalbos žodžių lobi*. Tąi Myga, 
kurioje sudėti paraidžiui, sutvarkyti žodžiai su paaiški
nimais. 1 Lalio žodynas yra didžiausias ir gepapsiąs 
lietuvių -anglų ir anglų-lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka 
knygynui ir kiekvienai šeimai. Žodynas yra reikalingas 
visiems. - įsigykite tuojau!

Gaunama:

Fabriko direktorius lankyto
jui išdidžiai aiškino: “Pirmais 
metais gaminom 5,000, antrais 
metais 50,000, trečiais milijo-

74 Provideece Street
WORCESTER, MAS6

PL 44757 PL 4-1165

kas negali paneigti ir dr. P. 
Grigaičiui. Juk yra ir daugiau 
manančių, jog rezoliucijos gal 
ir nepasiseks pravesti; gal yra 
abejojančių, ar verta dėl jos 
ir kovoti. JAV prezidentui ne- 
visada pasiseka savo idėjas 
Kongrese pravesti. Gal pats dr. 
P. Grigaitis gerai prisimena, 
kiek daug pinigo ir energijos 
buvo išlieta, kovojant už geno
cido konvencijos ratifikavimą. 
Ir tada daug kas abejojo, ar 
verta. Dr. P. Grigaitis tąsyk ki
taip manė, ir apsiriko.

Šios pastabos daromos ne 
dėl dr. P. Grigaičio nusistaty
mo K-L rezoliucijos klausimu,, 
bet dėl jo kovos metodų prieš 
tą rezoliuciją. Daug kas visuo
menei paaiškėtų, jeidr. P. Gri
gaitis drįstų viešai paaiškinti, 
kodėl jis nustojo rezoliuciją 
remti ne po 6 mėn. po jos įne
šimo, ne po 6 savaičių, bet po 
šešių dienų, ir kada ir kieno 
buvo pakeistas ALTo Centro 
vasario 10 nutarimas? *

Laimingas ir nelaimingas
Du draugai susitiko rytojaus 

dieną po pragertos nakties. Vie
nas: Mane policija suėmė, ir 
turėjau praleisti visą naktį da
boklėje.

Antras: Kokis ta buvai lai
mingas. Mane tai išdavė mano 
žmonai ir uošvei.

įvairios organizacijos ir ats
kiri asmenys dažnai kreipiasi 
į Alto sekretiariatą, prašydami 
įvairios informacinės .medžia
gos apie pavergtą Lietuvą ir 
okupantų vykdomą lietuvių tau
tos naikinimą, šiuomi praneša
me, kad sekretoriaus raštinė
je yra tos medžiagos atsargi
niai kiekiai ir galima gauti ne
mokamai šiuos leidinius: l.BaL 
tijos kraity užgrobimui tirti 
JAV Kongreso komiteto (Ch. 
Kerstone) ėmestigacijos knygy 
ir pranešimą. Be Baltijos kraš
tų yrairkitų valstybių inves- 
tigadjos medžiaga apie bolševi
kinę veiklą — Vengrijos, Len
kijos, Albanijos, Rumunijos, pie 
tų Amerikos ir kt

2. Voyage To Freedom. Tri
jų žvejų pabėgimas iš okupuo
tos Lietuvos, paveiksluotas pa
vaizdavimas.

540 Kast Street, New Britata, Coml 
TeL: BA 9-2242 — 9-8S86

Aptarnauja NEW BRTTAIN, WATERBURY ir HARTFORD. Con»

AR ŽINAI, KAD
— Amerikoje pernai nuo 

gaisrų žuvo 11,350 žmonių. 
Nuostolių gaisrai pridarė už 
1,5 bilijono. Sunaikino 563,000 
namų.

Anglijos karalienė nevėluoja

Anglijos karalienė Elzbieta 
n stengiasi būti labai punktua
li. Tai visi žino. Ligi šiol į pa
radus tėra pavėlavusi du kartas 
kelias minutes. Bet žmonės to 
nežinojo. Bokšte laikrodis mu
šė tą valandą, kai karalienė tu- skyrė, giminaitė klausia: 
rėjo atvykti. Yra valdininkas, tas kunigas?”. Teta nustebinta: 
kuris pasirūpina, kad laikrodis “Tai dabar — ir nepažįstami, 
karalienės palauktų. Jis gi tave krikštijo”.

Anapus uždangos 
Kovoje dėl 5 metę plano

“Draugai, ligi įvykdysite pen- 
kerių metų planą, mes turime 
stipriau suveržti diržus”, ragi
no kalbėtojas. Iš minios paklau
sė: “O kur diržų galima gau
ti?”.

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N, Y.

Nesena praeitis
Vakarų Berlyno gyventojas 

atsilankė pas gimines rytų Ber
lyne. Vakare elektros srovė nu- 
trūkinėjo. Vakarietis teiraujas: 
“Ar čia taip dažnai nutinka? 
Mes tai turim elektros, kiek 
tik reikia”. Rytietis atsakė: 
“Tai jūs toli atsilikę, pas mus 
taip, kaip pas jus, buvo jau 
prieš dešimtį metų”.

Kas lengviau
Butų skyriaus pareigūnas pa

galiau išrašė naujai atkeltam 
tarnautojui butą. Tarnautojas, 
apžiūrėjęs, rado, kad virtuvė 
bendra su kitu butu. Atėjęs 
skundėsi pareigūnui. Tas išklau 
sęs draugiškai patarė: “Sakot, 
butas nepatinka jūsų žmonai. 
Veskit kitą žmoną. Tai bus leng
viau negu gauti kitą butą”. .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas k puikus Betarti 
— saujose patalpom — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

3. Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žemėlapis. Mantnieks. Kai
na -2.00.

Kainos: viena nuotrauka 8 x 10 
in. dydžio -1.-, kita 5 x 7 in. 
— -o.5o. r

5- Ispanų kalba: EI Importe 
dėl Genocido. C. Verax. Lei
dinys 133 pusk, iliustruotas. 
Rašoma apie bolševikų Lietu
voje vykdomą genocidą. Tinka 
supažindinti ispaniškai kalban
čiuosius. Kaina 1 doL Rašyti: 
American Council, Ine., 1739 
So. Halsted SL, Chicago 8, I1L

Altas bijs dėkingas už aukas 
spausdinimo ir persiuntimo iš
laidoms apmokėti.

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Sėmiau sezono kainos
• 40% nuoiaioos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatam
• Dideli atpiginimai aukščiausiai (vertintoms Admlrai ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

nemokamai dovanos tu kiekvienu pirkiniu
Televizija, HI-FI bei vokiikų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad, iki 8 vsL vak.

2. Lithuanian Folk Art by
J. BaltrušaitisfHi. D. (Lietuvių 
liaudies .menas, anglų kalfra uamy»a ©tna 
Tinka dovanoms). Kaina -2.00.

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

3. 1956 - 61 JAV Kongrese 
rengtų Vasario 16 Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimai (Se
natorių, kongresmanų ir kitų 
pareiškimai apie pavergtą Lie
tuvą).

4. Šen. T. Dodd kalba At
stovę Rūmuose apie Lietuvos 
užgrobimą, 8 pust Suglaustai 
parodo faktais Lietuvos užgro
bimo eigą ir bolševikų-nusikal
timus. Naudinga platinti ang
liškai kalbančiųjų tarpe.

5. ALT suvažiavimas 1961. 
Keletas knygelių yra kitų me
tų suvažiavimų.

Už atlyginimą gaunama: 
l.Lithuania's Fight for Free

dom. Parašė E. J. Harrison, 
buv. britų vicekonsulas Kaune. 
Aprašyta Lietuvos sovietizaci
ja ir nacių okupacija. Labai tin
ka supažindinti amerikiečius. 
Kaina $1.50.

LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

Hlim

t-



RALFO POBŪVIS BOSTONE

par. saleje. Paskaitą skaitys 
kun. St Raila, .bus giesmės ir

teikiamas lapkričio 11, 4 
popiet. Visi parapijos vai- 
norintieji gauti sutvirtini- 
sakramentą, prašomi užsi-

nimu bažnyčioje.
Už. a. a. Joną V*ri*ij mi

šios bus spalio 28, šeštadienį, 
8:30 vaL Apreiškimo par. baž
nyčioje.

RADIJO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA 

Direktorius 
JOKOBAS J. STUKAS 

WEVD - 1330 klL 97,9 mg. FM 
New York, N. Y.

tettadleniai* nuo 5 iki 6 vai. popiet 
Raštinė: 1254 White Street 

Hillside. NewJersey 
Tel. W A veriy 6-3325

#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WH1L - 1430 kil. Medford, Mas*. 
Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vid.

#

LAISVĖS VARPAS 
Vedėjas 

P. VIŠČINIS 
Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM bangomis 1190 kilociklą 
FM bang. 105.7 megaciklą • 

iš
WKOX, Framingham, Mass.

#

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA

Vedėjas
STEP. MINKUS 

Boston, Mass.
WLYN —• 1360 kilocycle* 

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

BOSTONO jaunučiai tokijai, kurie su savo tokiais, vadovaujami Onos Ivaškiento, pasirodč Balto rengtoje 
vakarienėje. Čia juo* matome Šokančius Kennebunkpjrte, Me. Nuotr. B. Kerbelienės.

OAK.ĮNINKĄS

£

Prel. J. Balkonas kalbės Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjime, kurį rengia New Yor
ko Ramovės skyrius lapkričio 
25, šeštadienį, Apreiškimo par. 
salėje, Brooklyne.

Sutvirtinimo sakramentas Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
bus 
vai.

mirė spalio 23. Pašarvotas Ša-; 
linskų laidotuvių, koplyčioje, 
Woodhavene, N.Y. Laidojamas 
iš Apreiškimo bažnyčios ketvir
tadienio ryte 9:30 vai. Paliko 
liūdinti žmona Kotryna ir sū
nus inž. Antanas Sabalis su šei
ma.

Dr. V. Ingelovičiu* su dukra 
Mara Vygantiene penkiom sa
vaitėm buvo išvykę atostogų į 
Europą. Aplankė Vokietiją, Ita
liją, Šveicariją ir kitus kraštus, 
grįžo spalio 7.

Aidy žurnalo naujas nume
ris šią savaitę baigiamas spaus
dinti ir išsiuntinėjamas skaity
tojams.

mo 
registruoti pas seseles mokyk
loje arba klebonijoje.

Ramovėny suvažiavimas. Ry- 
' tinio- pakraščio Ramovės aštuo- 

nių skyrių suvažiavimas bus 
spalio 28 Atletų klubo patalpo
se, Brooklyne. Posėdžių pradžia 
1 vai. popiet, vaišės ir pobū
vis — 8 vai. vak.

Brooklyne pašto viršininkas 
praneša, kad kalėdinių dova
nų siuntiniai bei kalėdinių svei
kinimų atvirukai JAV karei
viams, tarnaujantiems užjūriuo
se, būtų išsiųsti tarp lapkričio
1 ir 20. Oro pašto siuntos
— tarp gruodžio 1 ir 10. čia 
turima galvoje ir siuntos vi
siems JAV tarnautojams, ku
rie paštą gauna perAPO, New 
York, N. Y., San Francisco, 
Calif., Seattle, Wash., o taip 
pat siuntos per Fleet Post Of
fice.

Lietuviu Piliečiu Klubo ban
ketas bus spalio 28, šeštadie
nį, 8 v. v. Meninę programą 
išpildys vyrų oktetas.
- Tarptautinė moterę paroda, 
kaip ir kiekvienais metais, bus 
lapkričio 6-12. Joje dalyvauja 
ir Lietuvių Moterų Atstovybės 
New Yorko klubas. Lietuviška 
programa bus lapkričio 12 nuo
2 iki 3 v. popiet. Įžangos žodį 
tars Liet. Moterų Atstovybės šaitė pagiedojo “Marija”, Ma- 
pirmininkė Ligija Bieliukienė. ryte ir Petras Sandanavičiai ir 
Programoje dalyvaus Brookly- M. Kezytė padeklamavo. Vai
so operetės choras ir J. Matu
laitienės tautinių šokių grupė.

Vincė Jonuškaitė - Leskaitie- 
nė, praleidusi vasarą Santa Bar
bara, Californijoje, pas seserį, 
Šį mėnesį sugrįžo į New Yor- 
ką.

Stasys Jakštas, dirbąs centri
niame New Yorko pašte, už rū
pestingą savo darbą gavo spe
cialų diplomą, 50 dol. čekį ir 
tai progai pritaikintą auksinį 
ženkliuką.

Nijolė Zobarskaitė Columbi- 
jos universitete ruošiasi dak
taro laipsniui iš 18-to amžiaus 
anglų literatūros.

Dr. Juozas Kazickas, tarptau
tinės Nėries b-vės dalininkas, 
grižo iš Europos, kur prekybos 
reikalais praleido kelias savai
tes.

SUKAKTUV1NĖ VAKARIENĖ
Moterų S-gos 29 kuopos me

tinė vakarienė įvyko spalio 1. 
Kartu buvo prisiminta ir kuo
pos 45 metų gyvavimo sukak-

Kuopos pirm. J. Terebeizie- 
nė pakvietė dvasios vadą kun. 
A. Račkauską sukalbėti maldą, 
taip pat sukalbėti maldą už mi
rusias kuopos nares.

Kalbas pasakė ir sveikino 
sukakties proga: Moterų Sąjun
gos vardu M. Galdikienė, Bal
to vardu kun. L. Jankus, dva
sios vadas kun. A. Račkauskas, 
Tėv. Petras Baniūnas, O.F.M.. 
O. Dobrovolskienei, ilgametei 
kuopos pirmininkei, įteikta do
vana, už kurią ji padėkojo.

Meninėje programoje E. Sta-

Balfo pobūvyje spalio 8, sek
madienį, Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje buvo susirinkę 
apie 200 žmonių. Bankete pa- 
gripdinis kalbėtojas kun. dr. 
Voldemaras Cukuras savo gra
žioje kalboje negriaudeno su
sirinkusių, nes esą negalima 
barti tų, kurie jau yra atvy
kę, o tik peržvelgė ir pagyrė 
Balfo dirbamą darbą. Prof J. 
Eretas padėkojo savo it dukre
lės Aldonos vardu. Balfo pa
remta, ji šiandien jau vaidina 
garsiuose Vokietijos teatruose. 
Profesorius ragino lietuvius da- čius, A. Keršulis, M. Venys, 
rytis “milijonieriais”, bet kad 
milijonai tarnautų dideliems 
lietuviškiems darbams. Balfo

-reikalų vedėjas kun. Lionginas 
Jankus dėkojo visiems, kurie 
neužmiršta vargstančių. Pobū
vio vedėjas poetas Stasys San
tvaras, gražiai vedęs vakaro 
programą, ragino tuos, kurie 
tada negalėja ar nespėjo Bal
fo paremti, atlikti tai dabar. 
Pobūvio metu įteikė aukų: prel. 
Pr. Virmauskis, kuris vajaus 
metu paaukojo 50 dol., šį kar- eilėraštį.

tą pridėjo 25 dol., kun. dr. 
V. Cukuras — 25, J. Adomo
nis 20, J. Stąrinskas 15, stu
dentai — 15. Po 10 dol.: Lie
tuvių darbininkų 21 kuopa, 
prof. J. Eretas, Bostono mo
terų klubas, K. Merkys, P. Lem- 
bertas, V. Jankus, C. Mickū- 
nas, A. ir A. Januškai, J. ir 
Ė. Liutkoniai, A. ir G. Stapu- 
lioniai, A. Kriščiūnas, C. ir T. 
Aleksoniai. Po 5 dol.: kun. M. 
Vembrė, J. Adamkevičius, Ip. 
Jokštas, Kazlauskai, A. G. Da- 
nasas, Birutė X, St. Griganavi-

Rom
ŽINIOS

A. Bartašiūnas, M. Subatkevi- 
čius, Br. Bajerčius — 4 dol.; 
po 3 dol.: J. Strazdas, K. Ba
rimas, L. švelnys, Baltrašiūnas, 
X, J. Baškys; po 2 dol.: J. 
Vembrė, A. šlikas, J. Valickas 
ir Griežė - Jurgelevičius.

Pobūvio metu Rita Ausiejūtė 
padeklamavo du eilėraščius. 
Onos Ivaškienės jaunieji šokė
jai pašoko porą šokių ir Biru
tė Adomavičiūtė padeklamavo 

(ž.)

Atmintina mokmUms pamo
ka. Bostono lituanistinėje mo
kykloje rugsėjo 7, šeštadienį, 
buvo pasikviestas Nepriklauso
mosios Lietuvos vienas iš staty
tojų. laikinai čia iš Šveicarijos 
atvažiavęs prof. dr., J. Eretas. 
Mokiniai tos jo paskaitos - pa
mokos nebeužmirš, žmogaus 
tiek populiariai ir pedagogiškai 
mokėta susikalbėti su savo jau-

- nais klausytojais mokiniais, kad. 
pasidarė gyviausias tarpusavis 
pokalbinis bendradarbiavimas, 
ypač lietuvių kalbos kaip lietu
viams išlaikymo ir Lietuvos ge
ro pažinimo atžvilgiais. Tiek bū
ta į pašnekesį įsitraukta, kad

* mokiniai profesoriaus nebeno
rėjo bepaleisti. — Būtų labai 
naudinga tos paskaitos — pa
mokos spausdintos ir kitur ki
tiems Amerikoje mokiniams lie
tuviams pasiskaityti, jei kas 
vaikų ir moksleivių laikraščiuo
se tą gyvą dialogą surašęs iš- 
išspausdintų. Tai būtų dar vie
nas tolimesnis konkretus žings
nis gyvu ir nepamoksliniu pa
vyzdžiu didelį mūsų jaunimo 
reikalą atvaizduoti — lietuvių 
kalbos nesigėdinimo ir išlaiky
mo, ir Lietuvos būtino pažini
mo.

šv. Petro par. choras lapkri
čio 11 d. 7 vai. vak. Liet, pi
liečių klubo salėje rengia šo
kius. Bus ir meninė programa, 
kurią išpildys choras.

Kun. Kazys Vangras, marijo
nas, šiais metais švenčia 25 
m. savo kunigystės jubilėjų. 
Lapkričio 12, 10 vai. šv. Petro 
par. bažnyčioje aukos mišias. 
Pamoksią sakys preL Pr. Stra- 
kauskas, kuris pamokslą sakė 
ir jubiliato primicijose. Po pa
maldų 1 vai. parapijos salėje 
bus jubiliato pagerbimo banke-

Balty koncertu seriją Jordan 
Hali, Bostone, šiemet pradeda 
violinistė latvė Norma Auzin, 
gimusi Brooklyne, spalio 27. 
Bosas - baritonas lietuvis Ar
noldas Voketaitis dainuos lap
kričio 24. Violinistė estė Celia 
Aumere, gimusi Tallinne, Esti
joje, koncertuos ateinančių me
tų balandžio 13, o jai pianinu 
pritars Dagmar Kokker. Tai'jau 
nebe pirmi metai, kaip muzikai 
ir dainininkai baltai (lietuviai, 
latviai ir estai) išvien ir sutar
tinai tokius muzikinius vaka
rus Bostone vis suruošia.

Sodalietės rengia metinę va
karienę lapkričio 4 d., 6 vai. 
vak. Dariaus posto salėje.

Bostono stud.at-kų draugovės 
valdybą šiem mokslo metam su
daro pirm. Remigijus Sužiedė
lis, sekr. Liucija Baškauskaitė, 
ižd. Dalilė Mockapetrytė, ko- 
resp. Stasys Zikas.

Mergaičių sodatiečiŲ seime
lis įvyks lapkričio 5 d. 2 vai. 
popiet šv. Petro par. salėje.

Lietuva aptverta. Netikėtais 
keliais viena bostoniškė yra 
gavusi laišką, kur rašoma, kad 
Lietuva pagal visą Lenkiją tu- baigė dar. viena lietuvė, Lo- 
rinti keturių kilometrų platumo 
draudžiamąją zoną, kur niekas 
be leidimo negali įeiti. Toje 
zonoje yra vieno kilometro pla
tumo vad. “mirties zona”, kur 
visiškai niekas neįleidžiamas, 
čia trobesių, šulinių ir medžių 
nebėra: išarta ir kartkartėmis 
išakėjama, kad būtų žymu bė
gančiojo iš Lietuvos pėdsakai. 
Kiekviena zona turi sargybas 
— rusų specialius kareivius. 
Kas 500 metrų stulpai prane
ša užrašais, kad į zonas įeiti 
griežtai uždrausta. Sargybiniai 
aprūpinti dideliais šunimis, bė
giojančiais nučiupti. Dar kiti 
sargybiniai zonas stebi iš tan
kiai pristatinėtų medinių bokš
tų.

Prielnamlausiomla kainomis au 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 We*t Broadway,
So. Boston 27, Mas*.
Off. Tel.: AN 8-4618
Re*.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR-

NAUJAS KARIO NUMERIS

' Kazokų korpas ir k. Redakcijos

7 vaL teL SL 6-0794.

lo ir Juozapo vardais, spalio 
8 — Prano Seluk ir Marga- 
ret Parker - Seluk duktė Mari
jos ir Elenos vardais. Visi iš 
Bostono.

jamas gražus butas. Suintere
suoti gali teirautis vakarais po

karo muzėjui 40 metų. J. Vė- 
gelio — Daina apie Vilnių (eil). 
Ab. — Lietuvos karo mokyklos 
18-tos laidos suvažiavimas. B. 
Vrublevičiaus — Paskutinis žy-

Flatbvsh sekcijoj išnuomo- adresas: Karys, Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
Prenumeratos kaina metąm 6 
doL i (S.B.)

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

7X0 
5X0 
5X0 

A. Stephena, lt rOtą toli**, 10 dainą ir 7 kaMdinto gteomto 5X0

kams įteiktos dovanėlės.
Pirmininkė J. Terebeizienė 

dėkoja kunigams už atsilanky
mą ir sveikinimus, šeiminin
kėms: Rainienei, Sandanavičie- 
nei, Katilienei ir Kezienei ir 
visiems svečiams už atsilanky
mą.

Po valgių ir kalbų buvo mu
zika, -ę viri linksmai praleido 
vakarą. J.TeraboizioRė

LOUIS J. LEFKOWITZ kandidatūrą į New Yorko miesto 
majorus remia ir buvęs prezidentas D. Eisenhower.
DaA ,

Dvi mokytojos lietuvės. Vio
leta Zaguskaitė, gimusi Lietu
voje ir su tėvais kaip DP at
vykusi į Ameriką, So. Bostone, 
šiemet baigė Bostono mokyto
jų kolegiją ir tuoj buvo paskir
ta Montelloje, Brocktono daly
je, pradžios mokyklos mokyto
ja. Ji yra baigusi ir pianino 
kursą, mėgsta muziką, ir tai jai 
labai padedą mokykliniame dar
be. Tą pačią mokyklą kartu su

(ARMAKAUSKAS)

72 kambariu namuose, reika- 
l|agas prižiūrėtojas (superin- 
tendent), kuriam mėnesiui mo
kama 300 doL ir duodamas 4 
kambarių butas pirmame aukš
te. Pečiai yra alyva kūrenami. 

, Namuose nėra eleveiterio (walk 
up). Vieta yra 1470 St. John’s 
PI., Brooklyn, N. Y., skambinti 
PR 8-6976.

FESTIVAL RESTORANAS R BARAS
VACYS 8TEPONIS, savininka*

40 Esat 26tb Street, New Yerk City, N. Y.

P. Bliumo — Tiltagalio kapi
nės ir koplyčia. Z. Raulinaičio 
— Aisčiai karinės istorijos 
šviesoje. J. A. Skirkos — Die- 
vogalos miškų gėlė. VI Mingė- 
los — daiL J. Juodžio pusės 
šimto metų amžiaus sukaktis. 
Skyrelis “Šaulė tremtyje”. Ed. 
šulaičio — Sporto supratimas 
ir lietuviai. Karinės žinios. K. 
M. J. Šarūno: Trečioji jėga 

gis išvykstant iš Indokinijos. kosme — Europa. L. B. B. —

Jau išėjo iš spaudos ir pre
numeratoriams išsiuntinėtas 
naujas spalio mėn. “Kario” Nr. 
8 (1375).

Šio numerio turinyje įdėti 
rašiniai: P. Dirkio — Lietuvos

rena Vitkins, jau Amerikoje gi
musi, ir yra taip pat paskirta 
toje pačioje mokykloje moky
tojauti. Abi baigė bakalaureato 
laipsniu.

Edvardas Budginas, Bostono 
universiteto futbolo (soccer) 
kapitonas yra pirmasis žaidė
jas tarp Naujosios Anglijos ko
legijų žaidėjų. Boston Globė 
laikraštis, rašydamas apie Bud- 
giną, mini, kad jis gali būti 
Ali American žaidėjas. Linki
me sėkmės.

Pakrikštyti šv. Petro par. 
bažnyčioje: rugsėjo 16 Edward 
Maginre ir Virginijos Račkaus
kaitės - Maginre sūnus Tomo 
ir Povilo vardais, rugsėjo 17 
— Robert Gendreau ir PhyHis

Suaugusiu dirbanti šeima ieš- Rudis - Gendreau sūnus Myko- 
ko ramaus 4-5 kambarių buto 
netoli subway stoties. Skambin
ti telef. HY 1-7603 nuo 8 iki 
10 vai. ryto ir nuo 6 iki 8 
vai. vakaro.

ton. spali* 15 New Britai ne, Conneeticut, p* trumpo* lipo* mtr* 
mano žmona

BRONISLAVA MIČIŪNIENĖ.
Visiem* kurte tn*MC*L lankė ligoje, aukojo mitlas ir palydėjo 

i amžino pollato vtetą, nuoėirdžiai dėkote*
Ypatingai lieku aujaudinta* gerumu ir paslaugomis Jurgio 

MatuteviCiau* Ir Jo teimo*. Dėkui klebonui kun. B. Gauronskiui, 
parapijos vikarams, tėvams marijonams, pasijontetams, motinai 
Augustai ir Putnamo seselėms, klebonui kun. J. Matučiui, klebonui 
kun. J. Vilčiauskui ir kun. P. Kartonui už dalyvavimą laidotuvėse.

Taip pat ačiū draugijoms, kurto* sudarė garbės palydą: tv. 
Rožančiaus, Tretininką, Stanley Rylz Post, Maldos Apattalavimo 
ir Moterą Sąjungai*

Giliam liūdesy)* likę*

ANTANAS MICI0NAS

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME

ALB. BALTRŪNAS - BALTOM
— Reikalą VedSjaa

660 GRAND STREET

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
GRABORIUS

231 BEDFOBD AVĖ.

T. B. SHALINS 
-Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

34-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreet P*ricw*y Statkm)

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos it Lietuvos, L. Juodi* su Rūtos choru (stereo 34*50) 33X0 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainą_____
Christma* Carete, *oL L. Juodi* (angį.), mato formato PI.

Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir vata**..... ...................
Ar pameni... V. Stankų*, 10 tokią mozika (atoree 37X0) 
20 operą ariją, A. DHutt-TreCIektent (3 ptoktteM*) .......... -
Lietuvią tokią rinkiny*, A. 5*banlau*ka* __ ..........................
Tautinią tokią rinkiny* (14 tokią) __________________ _
žirginėliai, Montrcalto Hct Oram** vaikam* pasaka ______
Lithuanian, 2-apaed raoorO eourw ____ .....______________

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

5X0 
1X0

15X0 
1X0 
•xo 

12X0 
5X0 
5X0 
5X0 
3X0

Koptyčio* nemokamai vteoee 
mhatu dalys*; veikia ventiliacija

Tel Virgin ia 7-4499

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS W ATIKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia ėer- 
menima dykai. Aptarnauja Cam- 
bridre ir Bostono kolonija* to-


