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Lietuvoje mirė 
kųn. prof. Morkelis

E Lietuve® pranešama, kad 
Kelmėje rugsėjo 3 mirė kun. 
Morkus Morkelis, buvęs Kauno 
kunigų seminarijos profeso
rius. Mirė nuo širdies smūgio. 
Palaidotas rugsėjo 5 Kelmės
šventoriuje. Buvo gimęs 1892, sprendimą segregacijos reika- 
kunigu įšventintas 1916.

Nieko aiškaus Vokietijoje
tadienį kalbėjosi per porą va

Vokietijoje lairižjo Adenaueris
GAVO ABSOLIUTINĘ DAUGUMĄ, IR TAIĖARANTUOJA PASTOVUMĄ 4 METAMS

m
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spaudai migloti, tačiau iš jų 
aiškėja, kad gubernatorius 
pasižadėjo vykdyti teismo

PAVERGTŲ EUROPOS TAU
TŲ SEIMAS POSĖDŽIAUJA
Jungtinių Tautų sesijos 

proga rugsėjo 17 įvyksta 
Pavergtų Europos Tautų sei
mas. Po eilės vidaus bei orga
nizacinių reikalų svarstomas 
politinis raportas apie .

Estijos, Latvijos, Lietuvos 
* suverenumo uSurpavimą, apie

Albanijos, Bulgarijos, Čeko- 
siovalęųcs*' ' Lcmkijds, Rumuni
jos, Vengrijos suklastotą at
stovavimą Jungtinėse Tauto-

AKTYVĖJA BENDRADAR
BIAVIMAS TARPPABAL- 

TIEČIŲ DIPLOMATŲ
Po ilgesnės pertraukos rug

sėjo 5 įvyko pasitarimas tarp 
trijų Baltijos valstybių atsto
vų Jungt Valstybėse. Pirma-

, sis pasitarimas buvo pas Lat
vijos ministerį dr. A. Spekke. 
Be paties šeimininko dalyvavo

- Lietuvos pasiuntinybės chargė 
d’affaires J. Rajeckas, Estijos 
gen. konsulas New Yorke 
J. Kaiv ir Latvijos pasiuntiny
bės patarėjas dr. A. Dinbergs. 
Aptarus politinius klausimus, 
kurie liečia Baltijos valstybes, 
nustatyta pasitarimus šaukti 
periodiškai. Bus pirmininkau-

sitarimas bus Lietuvos atsto
vybėje.

lu. Ji betgi pareiškė tikis,

rūmo ir kantrybės įstatymą 
vykdant. Policija galinti būti 
atitraukti nuo mokyklų dar 
šią savaitę, jei tai negrės ra
mumui.

Vokietijos parlamento rinki
mus rugsėjo 15 laimėjo kanc
lerio Adenauerio partija. Ne-. 
galutiniais ~ daviniais C DU 
(krikščionių demokratų unija) 
ir jų sąjungininkė Bavarijos 
liaudies partija gavo 50,4% 
visų balsų, socialdemokratai 
31,5%, laisvieji demokratai 
8,15, pabėgėlių partija 4,5%, 
kiti mažesni sąrašai surinko

ėmė A(4umsa$ gub. Orral (antras.

likučius. Balsavimuose dalyva
vo 88%, daugiau nei anksčiau

f ją buvo tu- 
ij¥ rinkimų 
tratai prisi-

Jie nesitikėjo gauti daugu
mos. Tačiau jiei norėjo, kad 
tokios daugumas negautų ir 
Adenaueris. Socialdemokratai 
aiškinasi, kad jiem pakenkė 
Amerikos politikos parama 
Vokietijai, o taip pat ir pasku
tinė Chruščiovo kalba. Guo
džiasi jie tuo, kad balsų gavę 

.daugiau nei anksčiau.
1953 m? parlamentto rinki? 

muose CDU turėjo 45,2%, so
cialdemokratai 28,8%, laisvieji 
demokratai 9,5%.

šiemetiniai rinkimai rodo, 
kad Vokietijoje taip pat stip
rėja dviejų partijų sistema.

Rinkimų įstatymas nepalan
kus mažom grupėm, nes nesu
rinkęs 5% visu balsų, sąrašas 

. praranda visus *savo laimėtus 
balsus.

Vokietijos parlamente bus 
494 atstovai. Dabar buvo ren
kami tiesioginiu būdu tik pu
sė jų — 247. Kiti 247 buvo 
renkami jau netiesioginiu bū
du, padalyti partijom pagal 
proporcinę sistemą atskirose 
valstybėse. Viso buvo išstatyta 
kandidatų apie 3000.

Pra matomi toki atstovų skai
čiai parlamente: CDU 270, 
soc. dem. 169, laisv. demokra* 
tų 41, vokiečių partijos 17.

Lankydamasis Berlyne, So
vietų bosas Chruščiovas buvo 
šaukęs: “Kas balsuos už Ade- 
nauerį, balsuos už atominį ka
rą’. Vokiečių tauta Chruščio
vo pirštinę priėmė.

i

YTCCA FLATA, Nerado* dykumoje, išbandyta IS-toji atominė 
bomba, stiprumo 16.00(1.000 tonu. Fotografija imta K 7 myliu 
nuotoli. . '

JUNGTINĖS TAUTOS SOVIETUS PASMERKĖ
Jungt. Tautų nepaprasta Sovietam atitraukti kariuo- 

■ menę iš Vengrijos ir grąžin
ti jai laisvę, pareiškė, kad jis

sešija šeštadienio rytą balsa
vo 37 tautų peremta rezoliu
ciją, kuria pasmerkiamas So- vyksiąs tuo reikalu Į Maskvą 
vietų smurtas Vengrijoje. Už ir Budapeštą. Tačiau Vėngri- 
buvo 60, prieš 40 ir 10 susi-.^ jos kom. vyriausybė atsakė, 
laikė, vienas nedalyvavo*.

Prieš buvo Sovietai, jų sa
telitai ir Jugoslavija. Susilai
kė Azijos — Afrikos blokas: 
Afganistanas, Ceilonas, Egip
tas, Indija, Indonezija, Nepal, 
Saudi Arabija, Syrija, Yemen, 
o taip pat Suomija.

Indija tebeaiškino, kad 
Sovietų nereikia smerkti, bet 
balsuoti prieš ir ji nebalsavo 
(šiuo metu Indija nori gauti 
iš Amerikos pusę milijono 
dol., ir Dulles yra tam palan
kus). Keisčiau nutiko su Cei- 
lono atstovu. Jis buvo komi
sijoje, kuri pasmerkė Sovietų 
darbus Vengrijoje, bet dabar

kad nei jis, nei J.T. gen. sekr. 
Hamarskjoldas nėra Vengri
joje pageidaujami, jei jie no
rės atvykti kaip Jungt. Tautų 
agentai ir kištis į vidaus rei
kalus.

Jungt. Tautose Sovietų 
smurtas Vengrijoje šeštadienį 
pasmerktas. Amerikos atsto
vas H. Cabot Lodge jr. turi 
pagrindo būti patenkintas. 
Jam pasisekė suorganizuoti

Turkija atmetė 
kaltinimus

MASKVA PASISAMDĖ BERNUS IŠ LIETUVOS
Paleckis ir Matulis kolioia Ameriką, reikalauja tremtini u

Nesusipratimas ..tarp Alto
Londone rugsėjo 14 tarp- repatriacijos dr. A. Lindt, JT 30,000 Jie būsią Įkurdinti iki 

Bendruomenė buvo susita- parlamentinės unijos konfe- komisaras tremtinių reikalu, 1^60. Ir tada, anot jo, “bus 
rusi su Altu, kad Altas atei- rencijoje kilo aštrios diskusi- 
nančiais metais nerengs kon
greso. Buvo norima, kad vi
sos jėgos tais metais būtų su
telktos į 
kongresą. Dabar Altas staiga patriaciją, Amerikos kong- 
paskelbė, kad ir jis kongresą resmanas K. R. Keating, resp. 
rengia Bostone. Ir tai anks- N.Y., smerkė Sovietų varto-

ir Bendruomenės

pranešė, kad Vengrijos trem- sugrįžta prie normalaus gy
jos dėl tremtinių ir pabėgėlių tiniai būsią baigti įkurdinti venimo’ 
iš sovietų okupuotųs kraštų. 1957 gale. O ligi 1960 bus 
Iškilus Belgijos atstovo pa- įkurdinti ir kiti tremtiniai, 

lietuvių siūlymui prieš priverstinę re- ir nuo tada gus galima lage-

KAS IŠ TIKRŲJŲ LAIMĖTA 
ŽAIDIME VENGRŲ GALVOM

60'rankų iš 81. -----
Kad laimėtų daugiau bal

sų, jis ėmėsi kuo švelniausios 
taktikos. Jis net skelbėsi 
smerkęs ne žmogžudį, bet tik 
žmogžudystę, jo žodžiais, ne 
darytoją, o tik darbą. Jis ir 
kunigaikštį iš Thailando siū
lė siųsti į Maskvą, kad įtikin
tų žmogžudį, jog jam . bus 
naudingiau, jeigu atitrauks 
savo rankas nuo smaugiamo

Syriją Maskva mokėjo pa- žmogaus gerklės...
iš sąvo vyriausybės gavo įsa- versti avinėliu, kurį užpuola Tačiau Kūhm atstovas dr 
kymą susilaikyti nuo baisa- vilkai, o pati Maskva esanti._  rortuondo, nors ir vienmte-
VMn0- jo gynej:i Tokls Synjos lis, drįso pasakyti tiesiai ir

Po balsavimo Sovietų ir puolikas agresorius esąs Tur- atTjral. „solinlrtm. iš savo 
kai kurių satelitų atstovai kija, jos kurstytojas — Ame- žmogžudį.
juokdamiesi iš salės išėjo. rika. Po Gromyko grasinimo .

'r.vvieKo; ♦zvirbė. Lodge laiko tai mondiniu„.„ Turkijai tokius pat grasini- . . _.r
KAS TOLIAU? ,. ,. . ... . laimėjimu.mus penktadienį paskelbė ir

J.T. nepaprastos sesijos iš- Sovietų min. pirmininkas Tačiau spauda pastebi, kad 
rinktas Thailando užsienių 
reikalų min. kunigaikštis 
Waythayakon, kad įkalbėtų

nuo to nutarimo Sovietų nėBulganinas raštu Turkijos
min. pirmininkui. Bulganinas vienas batalijonas nepajudės

čiau už Pasaulio lietuvių kon- jamą “grasinimą, terorizavi- 
gresą. Pasaulin li-etuvių kon- *** moralini šantažą” pabė- 
greso komitetas mėgina iš- geliam repatrijuoti. Eilė metų Jugoslavijoje. Kitų pabėgėlių 
siaiškinti su Altu, ar šitas veikia grupės, kurios sten- JT komisaro žinioje dar esą 
dvilypavimas nėra išvengia- ginsi priversti pabėgėlius re- = : ————————
mas, nes jis gali pakenkti ir ‘ patrijuoti, grasindamos jų li- 
Altui ir bendruomenei. kusiem giminėm ir pagrobi

mais. Jis įspėjo, kad konfe-
VĖL LĖKTUVO NELAIME rencijai atmetus pasmerkimą, Romoje steigiamas nuo 
Northeast Airlines lėktuvas tarpparlamentinė unija gali lapkričio 18 lotyniškosios A- 

rugsėjo 15 pavakare, pakilęs būti pakaltinta jos duodama merikos institutas prie tarp- 
iš New Bedfordo aerodromo, P”®“ 108 repatrijavimą vyk- tautinio universiteto, jį steig- 

dančiom valstybėm tęsti to- ti sutarė Brazilijos užsienių 
liau “begėdiškus darbus”. ręikalų ministeris ir to uni-

SUSIRCPINIMAS PIETu 
AMERIKA

rengęsis skristi į New Yorka.
tuojau nukrito į pelkes. Pasiu- -
sti pagalbos helikopteriais ne- Jam PrteSnoei J. Matulis, versiteto prezidentas. Brazili- 
buvo galima dėl blogo mato- Jis ' PabS8ėliam tam reikalui K-
mumo. Lėktuve buvo 21 ke- gnžtr kliudo priešinga propa- 000 dol.
leivis ir 3 žmonės įgulos. Esą 8anda’ 10111 ^kreipiantt tik- Institute mokysis tuo tar- 
žuvusių 10, sužeistų 14. ’ aPj® kr^štusi_? P? 20 s^dentų. Instituto

rius uždaryti. Per 8 mėnesius 
— kalbėjo komisaras — buvo 
įkurdinta 160,000 vengrų. 
Rupiūčio gale dar likę jų bu
vo 23,000 Austrijoje ir 8,000

rių jie kilę. Matulis siūlė pas- tikslas paruošti specialistų
merkti “politinį spaudimą iš socialinės, ūkinės, pramo

nės, darbo srities. Vatikanas
• Waterbury RepuHican, 

savaitinis laikraštis, pakėlė Pabaliam iš pusės tų orga
nizacijų, kurios yra priešiš- susirūpinęs, kad pietų Ame-
kos tiem kraštam, iš kurių rikoje reiškiasi antidemok-

Kuo rūpinasi 
amerikietis

kainą iš 15 cent. | 20. Pen- 
sylvanijos laikraščiai The 
Moming Herald, The Evening pabėgėliai yra kilę”. Jo kalba ratiniai sąjūdžiai, kuriais 
Standart, The Bruwnville Te- b?vo nuprasta l^p ^ikesi- lengvai pasinaudoja komunis- Kokis klausimas labiausiai

legraph pakėlė kainą iš* 5 iki 
7 cn .

tai. O tai -dėl to, kad tuose An?*ri,wie? 
kraštuose trūksta tinkamo

- • Sibire derlius blogai va- kaip Laisvosios Europos ar supratimo apie demokratiją
loma, nes trūksta tvarkos kaip anglų radijas. Tačiau ir apie ūkinius bei secia’inius
darbo jėgos ir transporto pas- NYT šiuo kartu Matulį ir santykius,
kirstyme. — piktai barasi vadino Sovietų vyriausios ta-
“Pravda”. rvbos nariu, visai ir nekalbė-

kaltino, kad Amerikos valst. ’š Vengrijos; Pastebi taip pat. 
sekretoriaus pavaduotojo Hen- daugiau Jungtinės Tau- 
dersono sukurstyta, Turkija n>eho ir negali padaryti, 
sutraukė savo kariuomenę 
prie Syrijos sienos.

Dėl to kaltinimo Amerika 
tuojau paaiškino, kad ji nie
ko bendro neturi su Turkijos 
kariuomenės judėjimu. O pa
ti Turkija griežtai atmetė 
Bulganino kaltinimą ir paaiš- čiojimu. Esą Amerika palei- 
kino, kad jos kariuomenės ju- dusi kino artistę Loy, kad ji

Tai liudija gerų žmonių 
gerus norus (nors jais esti 
pragaras grįstas), liudija taip 
pat ir institucijos negalią. 
Už tat Budapešte žmonės 
sprendimą sutiko ramiai. O 
komunistų spauda su pasity-

savo “šarmu” ir “seksapiliu” 
paveiktų Thailando ministe-

dėjimas krašte yra pasiruo
šimas didiesiem Nato manev
ram. Savo ruožtu Turkija pa-, H- pirmininkaujantį sesijai.
reiškė Syrijai, kad jos kariuo- sutikti su Amerikos siūlymu... 
menė nėra nukreipta prieš to ji Thailando kunigaikštį 
Syriją. Syrija betgi pasiskel- paveikusi (Loy — 52 metų, 
bė, kad savo kariuomenę pa- Thailando
vedusi Egipto karinei vado- Red.). Su Tokiais partneriais 
vybei. Amerika ir JT turi reikalo!

HENDERSONAS ATPIRKI
MO OŽYS — IR KAS BUS 
SYRIJOJE TpLIAU?

ministeriu 66

Spaudoje šitas Vengrijos 
reikalu sprendimas buvo pa
lygintas su 1951 JT sprendi- 

Saudi Arabijos karalius per mu Korėjos reikalu.
x> Mfos priJuncfara prie Gndid- atstovą įspėjo Amerikos vy- Tada buvo kaltinama ir 
_________________________________ riausybę, kad padėtis Syrijoje pasmerkta Kinija, dabar So- 

esanti perdaug sudramatizuo- vietai. Pasmerkimo tekstai 
ta. Atsakomybė dabar už tai labai panašūs. Tada nebuvo 

Skaičiuojant procentais la- primetama valst. sekr. pava- leista pritaikyti Kinijos ko- 
biausiai rūpimu klausimu lai- duotojui Hendersonui. munistam “retaliation" ir

ko — išvengti karo su Sovie* Washingtone aiškinama, bombarduoti Mandžiūrijoje
tais 34%, pragyvenimo lygio Amerikos griežti žodžiai Kinijos komunistų bazes. Ta- 
kilimas ir infliacija 22%, inte- ,r ginklų siuntimas padarė da kaip ir šiandien Indija

Su tokiu klausimu kreipėsi į gracijč® reikalai 10/* atonu- tiek gera kad prilaikė Syriją 
amerikiečius Amerikos insti- n,ai ^an«ynwi ,r jų kontrole nu0 greitesnio pasisukimo į 
tūtas viešajai nuomonei tirti. 6'r: nusikaltimai 4%. Maskvą. Tačiau spauda pas-

tebi, kad Amerika daugiau 
niai reikalai, ūkininkų reika- nieko negali padaryti, kad 
lai, korupcijos darbo unijose cnjaikyfij Syriją nuo tolimes- 
po 2';. nįg komunistų įtakos. Pasku

tiniu metu labiausiai Syrija daug tokis pat skaičius balsų 
ieško ryšių su komunistine už pasmerkimą. Kaip tada

Atsakymai parodė, kad pietį- užsieninė pagalba 3%. religi-
• • • r iibininbn
kaip juos yra nių valstybių pareigūnai la-

sprendusi' enciklika “Rerum blausiai susirūpinę integraci
jos klausimu; politikai susirū
pinę vis augančiu pragyveni
mo standartu, masės labiausiai e Indija imasi iniciatyvos . -
susirOpinusta kad būtų iš- jau jt kelti Cekoslorakiįa.
vengta karo tarp Amerikos ir

apgailestavo rezoliucijos grie
žtus žodžius. Indija-ir tada įti
kinėjo, kad reikia su komu
nistais derėtis nęrint paliau
bų. Tam. reikalui dabar ir

ilando ministeris įgalio
to tada JT pasisakė maž-. jt mer- damas apie jo lietuviškumą. Novarum . Tų idėjų reika-

sėjo 17 Amerikos delegacijai buvo padaryto viena lin^ ir valstybei vadovau-
viovaus pato^t^eTl^ ^alrfanį9?®U a?ie ,antieji Žm°nėS * kūnlgai’ 

lies, taip pat atvyko ir Sovie- ^aIecWo 2 P«sl.).
tų užsienių reik. min. Gromy- KADA BUS ĮKURDINTI • Sovietai skelbiasi pasiek- Net pietinėse valsty- *om’ priėmimo klau- t Izraelio pasienio sargy- nenumatoma, kad Sovietai
ko. Iškils vėl nusiginklavimo VISI TREMTINIAI šią savo raketom Mėnulį, bėše tas klausimas esąs stfp- sim% Amerika pasiryžus jį ba nušovė du arabus iŠ Ga- bent vieną bataUjoną atit-
ginčai. Diskusijose dėl pabėgėlių Marsą ir Venerą iki 1965 m. resnis už integraciją. atidėti. sos srities. rauktų iš Vengrijos.

pasmerkimas neatbaidė Kini
jos komunistų, taip ir dabar

atidėti.



Budapešto gatvėje stovi pui-

res.

dengti.

čia

■MM*

SIUNTINIAMS (LIETUVĄ!

autorius sudaro bend-
Maišytos ir

nvholesaie) kainomis.

K and K FABRICS

yra Įdomios statistikos ir apie 
Australijos lietuvių gyvenimą.

Kokios gali būti išlaidos?

Paaiškinimas dėl Vaserio 16 gimnazjos

tu dar mažesnės sumos

WE1SS & KATZ. INC 
Iff Orchard SI, N. Y- C.

RĘSTAI) RAUT

Buda* 
ir nu- 

antrą. Iš 
pėjimą:

“Daug, būk atsargesnis; 
taip viešai nekritikuok siste
mos’*.

• Sovietai rugsėjo 10—15 
šiaurės ašigalio srity vykdo di
delius manevrus.

procentas vargiai prašoks 25.
Taigi dirbančių būtų apie

prabilo karalienė Elzbieta.
Dar taip neseniai ji buvo iš

koneveikta. kad skaito sveti
mų parašytas kalbas kaip gim
nazistė. Dabar ji kalbėjo pir
mu sykiu po to pakoliojimo. 
Ir elegantiškas min. pirminin
kas Macmillanas paskiau tvir
tino, kad jam ir kitiem buvusi 
didelė privilegija klausytis ka
ralienės tokios aiškios, labai 
nuoširdžios ir giliai įspūdingos 
kalbos. P amerikietis kongres- 
manas su visu tiesumu pasakė: 
jei taip Anglijos gimnazistės 
kalba, tai jos labai puikios...

Londone rugsėjo 12 buvo 
didelės iškilmės ir politiniai 
žaidimai. Susirinko 49 valsty
bių atstovai tarpparlamentinės 
unijos konferencijoje. Jau 46 
tokia konferencija. Prieš 2000 
publikos, priešteleviziją ir ra-

munistai buvo nubausti už 
propagandą idėjų smurtu pa
šalinti Amerikos vyriausybę.

mus 
mas 
tikis 
sius

Darbininkas ateina į krautu
vę. “Ar galiu gauti svarą svie
sto” - “Neturime’. — “Tai ar 
galiu margarino?” — “Marga
rino taip pat nėra”. “0 kaip 
su taukais?” — “Deja, jau iš
parduoti". — “Tai gal galiu 
gauti šautuvą?”— “Ką gi tam
sta juo veiksi?” — “O gi gin
siu ūkinę ir socialinę mūsų 
pažangą" *

pajuto, kad
Paleckis kaip ir kiti bolševr-

staigą prieš kitą. Tokioms są
lygom esant Škirpa negalįs 
būti išleistas i Lietuvą, ir su 
juo iš viso dabar nebūsią kal
bama Lietuvos reikalais”.

Pasiūlyta Raštikiui vykti į 
Lietuvą, kad ten palaikytų san
tykius tarp lietuvių ir vokie
čių karinės valdžios.

Vykti ar nevykti? Vokiečiai, 
nustūmę Škirpą i šalį, mėgina 
ieškoti kito žmogaus. Raštikis 
samprotavo:

“Jei ir aš atsisakysiu, vokie
čiai arba iš viso nustos tartis 
ir kalbėtis su lietuviais, arba

Closed Saturday. open SundaySA. M. to 6 P. M.
Privažiavimas: 8 Avė. In<1. Line. Train D iki Delancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St..

kad visiem kartu galima be jo
kios materialinės skriaudos 
paskiram individui finansuoti 
visus lietuviškus reikalus Aus
tralijoje. Praktikoje žinome, 
kad taip nėra. Kodėl? Daugu
moje, tur būt, dėl organizaci
jos stokos“. ,

lam skiriama bent apie 60,000 
svarų. O tai sudaro mažiau 
kaip 1,5% visų pajamų. Dir
banti moteris turėtų skirti per

amerikoniškas. Vienas pilietis 
ir kitas

puikus
automobilius

KĄ DUODA LIETUVIAM 
NAUJAS IMIGRACIJOS 

ĮSTATYMAS

Karalienė linkėjo, kad tarp 
tautę įsigalėtų sutarimas, ku
rio taip seniai laukiama, kurio 
mes taip reikalingi šiandien.

Pagal karalienės toną nukal
bėjo ir Anglijos parlamento 
atstovas. Girdi, kongresas nė
ra vieta vieniem kitus teisti. 
Ir Amerikos atstovas Henry 
O.Talle. demokratas, dėkojo 
karalienei, Anglijai už vaišin
gumą ir už demokratijos pa
vyzdžius ir visas problemas 
ragino spręsti taikingai.

Bet ne visi parlamentarai 
norėjo žaisti tokiu kurtuaziniu 
stilium.

Po karalienės pirmasis Grai
kijos atstovas tuojau paleido 
akmeniu į Anglijos politiką 
Kipre. Belgijos atstovas para
gino sovietus leisti nelaimingai 
Vengrijai laisvus rinkimus. 
Syrijos atstovas kaltino kolo-

gali būti pajamos? Apskaičiuo
ja tokiu būdu. Australijoje 
esą 9000 lietuvių: atmesdamas 
iš jų lietuvybei abejingus

gimnazijos kuratorijos”. nes 
“Krašto Valdyba su kuratori
jos nutarimais nesiskaito”. Bu
vo nurodyti 
pavyzdžiai.

Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Bataitis prisiun
tė Darbininkui Valdybos “at
sakymą i Europos lietuvių ku
nigų suvažiavimo komunika-

. . . Apsisprendęs Raštikis 
per E. Galvanauską -painfor
mavo Škirpą apie savo vyki
mą. *,

Birželio 27 vokiečiai kariniu 
lėktuvu atgabeno Raštikį į 
Kauną. Bet čia Raštikis nesu
tiko imtis tokios rolės, kokios 
iš jo paskiau norėjo vokiečiai. 
Jis Įsijungė į laikinosios vy
riausybės darbą ir palaikė jų 

................. Kai jos 
veikimas buvo nutrauktas, jir 
atsisakė priimti siūlomas pir
mojo tarėjo pareigas (tada vo
kiečiai pasirinko gen. Kubi
liūną). JUsisakė priimti bet 
kuriuos kitus vokiečių siūlo- 

postus. nuošaliai būda- 
nuo vokiečių Įstaigų Raš- 
betgi palaikė artimus ry- 
su vokiečių kariuomenės 

atstovu Kaune ir mėgindavo 
per jį užtarti lietuviškus reika
lus. Kai Įsitempė santykiai dėl 
legijono. Raštikis sutiko sava 
pavarde dalyvauti lietuvių vei
kėjų atsišaukime dėl lietuvių 
kovos prieš bolševizmą. Atsi
minimuose iškylą ir daugiau 
tokių faktų, kaip Raštikis rizi
kuodamas populiarumu, mėgi
no nuleisti vokiečių gresiančią 
perkūniją Lietuvos gyvento
jam. Tokios buvo to sudužusio 
plano šukių klijuotojo parei
gos...

Atsiminimuose iškyla eilė 
faktų, kuriuose matai paveiks
lus ir kitų žmonių, tuo metu 
turėjusių daugiau ar mažiau 
reikšmės valstybės likime. Bet 
juos tepaseks skaitytojas pa
čioje knygoje.

vykdytojais. Tarp jų buvo irv 
Užsienių reikalų ministerijos 
žmonių, ir ministerių kabineto 
ankštų tarnautojų, & ypačiai 
saugumo valdininkų, ir rašy
tojų bei žurnalistų. Vieni jų 
pelnėsi tuB tik sau duoną. Kiu 
vykdė gestapo politikų, prie
šingą Lietuvos interesui. Pas
kiau vieni savo klaidą su kau- 
pu atsipirko, kiti dingo neži
nioje, kiti vėl mėgino iškilti į 
vadovaujamas tremtyje ben
druomenės virsimas ir vėl vir
to patriotizmo mokytojais. To
kie buvę nacių pareigūnai ir 
dabar stengiasi labiausiai įkal
binėti, kad Raštikis ar Škirpa 
dirbę naciam ar komunistam, 
ir tuo save pridengti...

Autoriaus atsiminimuose 
randi faktų ir apie priešingus 
žmines. —

kurie mėgino eiti tiesiai su 
savo lietuviškais planais, ne
paisydami naujos gestapo jė
gos ir/mėgindami su ja kovoti.

^PpįasJtmyoUC.^ Škirpa  ̂.buvęs 
Lietuvos atstovas. Jis išryškėją' 
Raštikio knygoje kaip didelis 
planuotojas Lietuvos nepri
klausomybei “atstatyti; išryškė
ja taip pat jo tragedija.

KADA PLANAS SUDAUŽD
AMAS NEPATAISOMAI

Škirpa kiekviena proga — 
.rašo Raštikis — kėlė vokie
čiuose Lietuvos laisvinimo rei
kalą. Dar sausy 1941 jis įteikė 
ra^tą vokiečių karinei vadovy
bei, kuriame įspėjo, kad ka
rui prasidėjus. Lietuvoje įvyks 
sukilimas ir bus pakelbta Lie
tuvos vyriausybė. Birželio 19 
pakartotinai išdėstė savo pla
ną. Karui prasidėjus ir paskel
bus Lietuvos vyriausybę, Škir
pa pats prisistatė birželio 23 
Pabaltijo ir Skandinavijos šky- 

vedėjui Grundherr ir 
pranešė apie sukilimą ir vy-

. Darbininkė (rugpjūčio £i bu- gotų K. Valdybą aklai pildyti 
vo atspausdintas lietuvių kuni- Kuratorijos rekomendacijas ar 
gų konferencijos Vokietijoje pageidavimus”. Be to. “Kurą- 
aprašymas. kuriame Br. L. torija savo kandidato į gimn. 
(Eli) pastebėjo, kad “Sielova- direktorius iš viso neturėjo ir 
da atšaukusi savo atstovą iš

(VEŽTOS ir vietoje gamintos
• M»-džiagos vyru ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• Silkiniai, rajoniniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Vardais ir gabalais. '
• Didelis spalvų ir pavyzdžiu pasirinkimas.
• Geriausios rū;

savaitę apie 3 šilingus ir 6 pe
nus, o vyras apie 5 šilingus. . .... ....

Praktiškai norint patenkinti kai »«™» ža«l»ne nųaiso lokip

apžiūrinėja. Prieina
Pirm’sis: “0 

daiktas; tokius 
gali pagaminti tik Maskvoje”.

Antras patraukęs pečiais ir 
nustebęs: “žmogau, argi tu ne
pažįsti automobilio firmos?”

Pirmasis: “0, firmą tai aš 
pažįstu bet aš nepažįstu ta- 
vęę,_^

savoite
25'č. gauna autorius 7.200 ....
... - v * -vt j- i. - šilinga,aiškius lietuvius. Nedirbančiu . .niekam

Išvada:

IRSYRIJA DUODA 
ŽINGSNĮ ATGAL

Syrijos apsaugos ministeris 
rugsėjo 11 dėkojo Sovietam už 
Syrijos nepriklausomybės- rė
mimą tačiau jau nebekartojo 
kaltinimo Amerikai, kad jos 
laivų buvimas vandenyse. prie 
Syrijos esanti “provokaciją”. 
Ministeris jau skelbė, kad Sy- 
rija norinti “geriausių santy
kių su Jųngt. Valstybėm”.

ra; priskaitęs subsidijas jauni
mo organizacijom, sporto klu
bam. nupirktiem ar perka
miem namam, suvažiavimam ir

išleisti po 5000 svarų. Esą ar 5400. Moterų yra žymiai ma
tu retų būti 17 mokyklų (Per- žiau nei vyrų. Suskaičiuoja,
the —. 1. Adelaidėj — 2. Gee- kad vyrų gal* būti 3500, mo

terų darbe 1900. Atsargiai 
skaičiuojant vyras galįs užsi
dirbti per savaitę 16.10 svarų, 
moteris 11 svarų. Taigi mo
teris per metus uždirba 872 
sv., vyras 910 sv. Bendros vi
sų dirbančių lietuvių pajamos 
per metus būtų 4.272.000 sva-

SAMt'EL BECKENSTEIV- INC
TRYS DIDELES KRAUTUVES

118 Orchard St. 125 Orchard St. ISO Orchard St. 
GRamercy 5-4JJ5

PRIE CITY SAVINOS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI P VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

Amerikos apeliacinis teis
tą”. Ilgame aLsakyme aiškina- Tėviškė* žiburiai (nigs. 12) mas New Haven panaikino tei
ma. kad kuratoriją Įsteigusi išspausdinę beveik visą atsaky- smo sprendimą, kuriuo 5 ko- 
pati .Krašto Taryba, kaip pata- mą. teisingai pastebi kad “to- 
riamąją kolegiją. Dėl to “ne- kie ginčai tikrai neišeis gimna- 
rasime nuostato, kuris ĮpJffei- rijos naudai”.

nializmą. kuris sugadinęs san
tykius viduriniuose rytuose. O 
Lebanono parlamentaras skun
dėsi, kad arabam gyvenimą 
pagadino Izraelio Įsteigimas.

Pasiryžusiem žaisti parla
mentaram Visai pagadino nuo^ 
taiką.
k Justas Paleckis, tas pats iš 
Kauno gritonosios spaudos, 
o dabar kalbėjęs Maskvos var
du , kaip vyriausios tarybos 
pirmininko pavaduotojas.

Jis paskaitė iš anksto jam 
paruoštą raštą, pateisindamas 
Maskvos smurtą Vengrijoje — 
jei ne Maskva, tai ten, girdi, 
būtų įsigalėjęs fašizmas; jis 
apkaltino ir Ameriką, kad ji 
rengia agresiją prieš vargšę 
Syriją...

Paleckio žodžiuose buvo gir
dėti dar pereitą savaitę paleis
ti Gromyko kaltinimai ir gra
sinimai. O europiniai ir ame
rikiniai parlamentarai kurie 
susirinko čia žaisti kalbom su 
visa kurtuaziška elegancija,

.124 East 57th Street, 
Kifiest Svvedish

OPEN 
EVERY DAY

atsakymas Į jo visus raštus.
"Ir vis dėlto Škirpa vis dar 

tikėjo, kad vokiečiai nespręs 
Lietuvos reikalų, nepasitarę 
su juo (Škirpa/ Todėl jis 
kasdien vis dar laukė vokiečių 
pakvietimo į kokį nors pasita
rimą“.

Jis dar telefonograma skun
dėsi vyriausiam karo vadui 
Brauchitschui prieš gestapą 
ir ministeriją. Viskas veltui. 
Ir atsiminimų autorius 
mato Škirpos tragediją:

“Geriausiai santykiaudamas 
su vokiečiais ir visiškai pasiti
kėjęs jais, kaip ir vokiečiai 
pasitikėjo juo. taip optimistiš
kai tikėjęsis vokiečių padeda
mas atstatyti Lietuvos nepri-

pi įeinamos kainos.
(Atsinešk ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas*

dingas naujai Kongreso įsiim
tas ir prezidento jau pasirašy
tas imigracijos įstatymas:

". . . svarbiausias to įstaty
mo punktas mūsų žvilgsniu 
yra tas, kad jis nuima vadina
mą 'morgičių' nuo lietuviškų 
kvotų, kurios buvo uždėtos į- 
sileidžiant tremtinius. Per de- 
cotką pastarųjų motų Lietuvos 
kvota buvo tBc 193. Dabar ji 
yra padvigubinta ir sisks 386.

“Tačiau. J. V. Kongresas toli 
gražu neišpildė prez. Eisenho- 
werio reikalavimų, kad ir pa
čios kvotos, ypatingai Baltijos 
kraštam. Lenkijai, Italijai ir 
kitom šalim butų padidintos, 
o tų kraštų kvotos', kurios nė
ra sunaudojamos, būtų paskir
stytos kitiem".

Esą 8 lietuviai kunigai, kurie 
per savaitę turėtų gauti kiek
vienas po 14 svarų. Esą du sa
vaitiniai laikraščiai. kurių 
kiekvienam per metus tenka

po 10 svarų savaitei... Priskai
tęs. kad kiekvienas lietuvis, o 
jų esą Australijoje apie 9000, 
išleisti turi knygom po 1 sva-. ril- -Anot autoriaus, tai impo

zantiška suma. Iš šitos sumos Sandara rugsėjo 6 atsiliepia, 
turėtų būti lietuviškiem reika- kiek ^tuviam gali būti nau-

Didelfs pasirinkimai

AUDINIU
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos.
šilko ir medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiem, kurie 
siunčia audinius į užsienį

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagą vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėnas bei Švarkams, 

rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

Mūsų Pastogė, Australijos 
lietuvių laikraštis įdomiai ap
skaičiuoja. kiek Australijos lie
tuviai gali turėti lietuviškie- 

Raštikis buvo nugabentas šiem reikalam išlaidų ir kiek 
pas dr. Greffe ir dr.'Keist, ku- pajamų. Tame apskaičiavime 
rių žinioje partija laikė Balti
jos' kraštų reikalus. Iš jų pa
tyrė. kad “esą ponas Škirpa, 
užuot draugiškai ir geruoju 
kalbėjąsis su vokiečiais, pra
dėjęs svetimos valstybės dip
lomatui neleistiną, netoleruo
tiną ir pavojingą žaidimą, net 
skusdamas viena vokiečiu i-

nesiūlė”. Pateisinamas Krašto 
Valdybos paskirto direktoriaus 
pasitraukimas. Dėl religinio ir 
moralinio auklėjimo sakoma, 

nesiskaitymo kad tie reikalai “išimtinai pri
klauso religijų atstovų kompe
tencijai”. Raštas baigiamas pa
geidavimu “išlaikyti harmoni
ją visų statutinių organų”, o 
Sielovada kviečiama “gražinti 
Kuratorijon savo atstovą”.

longe — 2. Mėlbourne — 4, 
Hobarte — 1, Canberroje — 1, 
Brisbanėje — 1). jų išlaiky
mas atsieinąs kiekvienai bent

t. . A._, v kiekvieno, nes žymią dalį pa- zem,au įuostas
is kur ju paimti? Kokios , , . .. . . -------------------------------------------------J r jamų duoda visokį parengimai.

Autorius mano, kad užtektų • Maskva uždraudė dviem 
visom numatytom išlaidom pa- amierikiečių korespondentam 

jei vyras mokėtų per aplankyti miestus, kurie bu- 
2 šilingu, o moteris 1 vo leisti lankyti.
Šitokios sumos tikrai 
neątrodys nerealios.

. ..... —- ————-•

, taip įsigyvenęs |
išlaisvintojo ir lietu- 

vtų tautos ir valstybės vadovo 
relę, taip smulkiai viską ap
galvojęs ir taip kruopščiai ir 
sąžiningai pasiruošęs savo bū
simajai rolei, visam, šiam rei
kalui pribrendus, tų pačių sa
vo draugų vokiečių ‘ buvo ne 
tik apleistas, bet net visai at
stumtas nuo savo misijos ir 
net izoliuotas. Ministerio Škir
pos asmeninė tragedija kėlė 
manyje nuoširdžiausius užuo

jautos jausmus, bet ji negalėk jryĮnys su vokiečiais, 
jo sutrukdyti hm kitų lietuvių 
patriotų nei mano pasiryžimo 
iš buvusio ir dabar vokiečių iš-

- ardyto plano dar mėginti su
klijuoti bent tai, kas būtų bu
vę bent šiek tiek naudinga 
mūsų nelaimingai Lietuvai.

Visame šiame reikale aš pri
pažįstu ministerini Škirpai di
delio planuotojo aureolę, sau 
pačiam panlikdamas tik išar
dyto plano šukių klijuotojo 
rolę".
ŠUKIŲ KLIJUOTOJO ROLĖJE 

Atsiminimų autorius pasako- 
""ja. ialpr-~rbirželžž) pradžioje 

1941 pas ji atsilankė čenkus, 
buvęs Lietuvos saugumo, o ta
da jau vokiečių saugumo tar
nautojas. ir pranešė, kad vo
kiečiai nepatenkinti Škirpos 
veikla ir norėtų pasikalbėti su 
Raštikiu; Raštikis atsisakė ir 
apie tai painformavo Škirpą. 
Birželio 22—23 Germantas ir 
paskui A. (rašytojas ir buvęs 
Lietuvos Aido redaktorius) 
kreipėsi i RaštikĮ. kad sutik
tų būti Lietuvos nacionalso
cialistų vadovybėje. Atsisakė 
ir painformavo Škirpą. Birže
lio 26 Raštikis buvo pas Škir
pą. ir tuo metu ten atvyko 
gestapo tarnautojas Kurinis 
"tklaipėdiškis). Kurmis pakvie
tė. kad Raštikis vyktų pasikal
bėti su kitais pareigūnais. Abe
jojančiam Škirpa patarė vykti, 

riausybę. Susilaukė tik prie- 1168 Įdomu, ko vokiečiai no-

tais (Hitleriui ir užsienių 'rei
kalų ministerijai) prašė, kad jį 
išleistų Į Lietuvą pareigų per
imti vyriausybėje.. Birželio 25 
buvo iškviestas į gestapą, ir 
patyrė, kad jam paskirtas na
mu areštas. Tai buvo tartum

>?• "v f r



Kai teorija nebesutaria su praktika

Viduržemio

1$ LIETUVOS RAŠO ALMUS

• Amerika apkarpo savo 
karines išlaidas, mažina pagal
bą kariniam sąjungininkam;

kuriuo jos
i New Jer-

Sovistę taktika — rodyti didesnę kumštį, strategi- 
— užimti bazes prie Vidui-žemio vandenę ir 

lauktu e Amerikos politika— dėlioti kompresus ant

rijoje, Alžire, jau galės pada
ryti naują šuolį — Vidurže
mio, jūrai kontroliuoti. Bet tam 
laiko dar yra. Ir Maskva gali 
leisti savo aviacijos viršininkui 
bravūrinti — kad dabar ir 
Ameriką Sovietai gali lengvai 
sunaikinti ir t.t.

Tai vis šantažas ginkluota 
kumštimi, kuri pakeitė po Že- 
nevosr konferencijos ^atnešta

veiksmui, o veiksmas sužadi
na naują mintį. Jauni būdami 
savinamės visokias teorijas ir 
mokomės pagal jas veikti; su
augę veikdami, iš patirties tas 
teorijas giliname, taisome ar
ba keičiame. Mintis ir veiks
mas vienas antrą paremia ir 
papildo. Nebūtų protinga ką 
nors veikti, rimčiau neapsimąs- 
ous; kaip nebūtų ir išmintin- _ _
ga mąstyti, veiksmu neatsire- <Sų narių. Jungtines Amerikos 
mūs. Veiksmas veda į mintį ir 
mintis — į veiksmą. Tiktai 
vieno arba kito didesnė pers
vara nuveda į kraštutinumą

4. Ginklus prie 
jūros pademonstravo ir Ameri
ka, siųsdama juos Syrijos kai
mynam, kad jų neištiktų neti
kėta invazija E Syrijos.T' ~ ’

Tai būdingas Amerikos poli
tikai žygis —

užsidegusiam apendicitui ne 
operaciją daryti, bet apdėti vi-

Valstybės savo demokratinę 
santvarką dar tobulina, papil- 
dydamos nauju teisių lygybės 
įstatymu, bet rasinės nelygy-

mais Sovietai nori parodyti, 
kad Viduržemio jūroje Vakarai 
jau nebėra vieninteliai šeimi
ninkai; tuo pat metu Sovietai 
permeta dalį savo latvy į arti
mesnius prie Viduržemio jūros 
vandenis,

kad turėtų' arčiau ginkluotą 
kumštį.

Toje jėgos demonstracijoje 
neapsiėjo Sovietai be įprasti
nio palydovo — kaltinimų Da- 
nijai, kad norejusr snkKudytt 
Sovietų laivus, kaip lygiai ne
pagailėjo kaltinimų Amerikos 
aviacijai, ji norėjusi iššnipinėti 
Maskvos lėktuvą, 
delegacija atskrido

Etaa mm MM metų. 1951 aejuagSAM 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir MCTV 
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Teorija ir praktika arba gry- atsiveria prieštaravimai, kurie 
na mintis ir realus veiksmas slegia mūsų gyvenimą ir sun- 
mūsų gyvenime siekia sutarti- kiną tautų santykius. Štai, so- 
nės. Mintis ' duoda— akstiną vietų teorijose yra dalykų, ku

rių objektyviai negalima būtų 
visai paneigti, bet juos panei
gia didelė gyvenimo negerovė, 
o į praktikos nė nebandoma 
taisyti klaidingų idėjų. Jung
tinės Tautos buvo steigtos 
žmoniškumui, laisvei ir taikai 
ginti, bet praktika atšoko nuo 
tų kilnių principų, nes savo 
tarpe rimtai nesistengiama su
valdyti nežmoniškai besielgian-

• Amerika, ne Sovietai, dau
giausia pastangų rodė susikal
bėti nusiginklavimo derybose 
Londone;

• Sovietai, ne Amerika, ro
do reikalo nutraukti derybas;

• Amerika rodosi susidomė
jusi daugiau savo vidaus rei
kalais — bizniu, mokesčiais, 
integracija, ir vis mažiau ir 
mažiau Rusija, visu užsieniu.

Europos žmonės pastebi A- 
merikos susirūpinimą atleisti 
įtampą su Sovietais. Tai rodo

• prekybos suvaržymo su 
komunistiniais kraštais mažini- 
mas;

e ūkio produktų išleidimas 
į satelitinius kraštus paleng
vintu būdu:

Europiečių akyse, sako USN 
aWR, visai aiški tų ženklų pra
smė —

Amerika traukiasi į savo 
kiautą.. *

Lyg jau būtų pavargusi po 
didelės ekspansijos. Tat mato 
ir Maskva. ,Ir jai beręikia tik 
toliau palaikyti tokią nuotaiką 
Amerikoje^ tikintis, kad ne
reiks tuo'tarpu nieko sprog 
dinti Syrijos sandėliuose. Už
teks, kad tik toliau gangrenuo
tų iš vidaus naujos organizmo 
vietos. ' . ' '.

Sovietai dabar yra patenkin
ti savo laimėta baze prie Vi
duržemio Įūry — Syrijcje. Ir 
tuo tarpu gali laukti.

Laukti jie moka kantriai. Ir 
lauks gangrenavimo iš vidaus, 
iki bus gera proga laimėti dar 
trečią bazę prie Viduržemio 
jūros, sakysim, Alžire. Tada 

,-ė diplomatiniųsantykių ga- turėdamibazesAlbanijoje, Sy- 
limas atnaujinimas su kom.
Bulgarija;

o pirštų nuospaudų panai
kinimas turistam iš sovietinių 
kraštų; lankymosi tarp Ameri
kos ir sovietinių kraštų pa
lengvinimas.

Pridėkim dar prie tos eilės 
prezidento įsakymą išimti pro
pagandą iš Amerikos Balso; 
tokią pat paSkelbtą kryptį Lai- 
svosios Europos siųstuvuose. šypsnį.

Stg.-----  >jurą. -
1. Londone nusiginklavimo 

konferencija sutarta nutrauk
ti, nes Vakarų siūlymo Maskva 
nepriima, o Maskvps raketą 
neišgąsdino Vakarų tiek, kad 
priverstų Vakarus priimti 
Maskvos sąlygas.

Maskva tad nori šaltąjį karą 
perkelti į kitas pozicijas ir ro
dyti ne šyęsni, bet ginkluotą 
kumštį.

2. Ginklus demonstruoja So
vietai šiaurės ašigalio srity di
deliais manevrais su naujai
siais pabūklais. Įspėjo Vakarus 
nesirodyti tam tikroje zonoje. 
—..Nato,laįp pąt jpaskelbėma
nevrus, kuriuose tarp kitko 
Anglija su Amerika mėgins 
prasiveržti į Baltijos- jūrą. 0 
Danija turės jas sulaikyti.

3. Ginklus dar ‘labiau de
monstravo Maskva prie Vidur
žemio jūros. E Baltijos suplau
kė sovietinis karo laivas su 
mažesniais palydovais į Vidur
žemio jūrą, oficialiai aplankė 
savo bazę Albaniją ir toliau 
nusĮyrė" juodąjąjūrą? ' Kiti 
laivai vėl iš Baltijos pro Vidur
žemio jūrą rugsėjo 12—18 lan
kosi Jugoslavijoje.

Tais karimais demonstravi-

sokiats šaldančiais kompresais 
ir homeopato žolelėm, kad ne
truktų ar kad neišulietų į ki
tas organizmo dalis.

Tai ta pati Achesono “con- 
tainment” politika, kurią buvo 
žadėjęs Dulles pakeisti “liber- 
ation” politika... 1

Tokie įvykiai prie Vidurže
mio vandenų sukuria naują ga
limybę Maskvai ir Amerikai 
lenktyniuoti: Maskva kraują 
sprogstamą, mesižįagą^į Syriją, 
Amerika aplink Syriją. Katras 
daugiau prikraus ir katras 
anksčiau susprogdins? Grei
čiausiai nė vienas. Amerika— 
tikriausiai ne. Sovietai — grei
čiau tuo tarpu taip pat ne.

o Kad Amerika to nedarys, 
tuo tiki ir europiečiui. Kaip 
trumpai informuoja USN a. 
WR, jie mato kai kuriuos A- 
merikos politikos'kitimo ženk-

OOMMtlc /Mr*y 
Brooklya. N. Y. 

Hali year --------
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ir suardo minties ir veiksmo 
sutartinę.

-e-

Idealios sutartinės tąrp min
ties' ir veiksmo arba teorijos 
ir praktikos nėra lengva pa
siekti Kartais lengviau yr^ ką 
nors instinktyviai veikti, negu 
galvoti ir spręsti, ar tai tiks
lu, gera ir prasminga. Bet dar 
lengviau yra nuspręsti ir žino
ti, kas reikia daryti, bet sun
ku prisiversti realizuoti. Dar 
romėnas Ovidijus eiliavo. “Ma
tau, kas gera, ir tai pripažįstu, 
bet seku pikta”. O šv. Povilas 
skundėsi, kad jo sąnariuose 
tūno kitoks įstatymas, negu jo 
žinojime. Tiktai dieviškame 
Kristaus asmeny mintis ir 
veismas sueina į idealią har
moniją, Šalkauskio žodžiu 
“Kristaus asmeny... gyvenimas 
yra minties aidas ir mintis gy
venimo žiedas”. Kristų dėl to 
vadiname Įsikūnijusiu žodžiu.

Žmonėm įkūnyti savo žo
džius ir idėjas nevisada vyks- 
sta. Tarp teorijos ir praktikos

bės taip“ ir nenusikrato. Leng
viau buvo už rasinius nusikal
timus teisti nacius vokiečius, 
negu suvaldyti savo piliečius 
arba jų rinktus gubernatorius. 
Teorija ir praktika prasižioja, 
it kokia kiaurynė.

Lietuviai taip pat neišsilen
kia minties ir veiksmo priešta
ravimų, nes ir jie — žmonės 
netobuli. Pasekę mūsų dažnus 
kivirčus, nugirstame, kaip jie 
baigiami atsidūsėjimu: kažkam 
stinga nuoširdumo, vienybės, 
tolerancijos, artimo meilės, 
tautinių reikalų gilesnio supra
timo... Tai labai kilnūs ir vi
siems privalomi dalykai, bet 
gražiuose žodžiuose ir pagei
davimuose nepasirodo tokio 
pat veiksmo. Vargu rasime iš
imtį, kad tai, ko pageidauja
ma iš -kito, būtų pirmiausia 
pareikalauta iš savęs — žo
džio. ir veiksmo sutartinės. Ta
da imi abejoti priekaištavimų 
tiesumu, o prisimini senąjį 
Ovidijų: “Matau, kas yra gera, 
ir tai pripažįstu, bet seku pik
ta”. SACHARA prie Baltijos mariij: Kuršių kopos. Nuotr.V. Augustino.

MASKVA POLEMIZUOJA SU DRAUGU
Lietuviai komunistai, palygi

nus juos su lenkais, net alba
nais, labai nedrąsūs. Rašydami 
apie išeiviją, jie sumini tik 
tuos atsitikimus, kurie, jų su
pratimu, nesukels Maskvos 
patikėtinių įtarimo. Jie betgi 
persispausdina iš “centralinės 
spaudos” Maskvoj viską, kas 
liečia Amerikos lietuvius. Rug- 
piūčio 17 “Tiesa” persispaus
dino iš maskvinio žurnalo 
“Novyj Mir” Nr. 7 rusės rašy
tojos M. Priležajevos polemi
ką su “Draugo” knygų recen
zentu, kuris drįsęs kritikuoti 
H. Korsakienės romaną “Gy- 
veniman išėjus”. Priležajeva 
ta proga informuoja, kad “bur
žuaziniai pabėgėliai”, kaip ir 
visa buržuazinė visuomenė Lie
tuvoj esą tedirbanti ir tegyve
nanti automobiliui, nuosavam 
namui, žmonos tualetam. “Ide
alizmas, nesavanaudiškumas, 
pareigos jausmas, didvyrišku
mo siekimas — visa tai jiem 
flietuviam inteligentam) juo
kinga, jų sąmonėje net nėra

tokių sąvokų.” Jiem esąs bran
giausias mieščionio devizas: 
daryk karjerą!

Gera bent tiek, kad plačio
sios rusų masės sužinos, jog 
Amerikoj lietuviai pusėtinai 
galingi...

Pakeista “Tiesos" išvaizda
Nuo rugpjūčio 3 “Tiesai, 

kuri iki šiol sekė “Pravdos” 
išvaizdą Maskvoj užsidėjo nau
ją rūbą. Pavadinimas “Tiesa” 
dabar telpa ne kairiam šone 
kaip “Pravdos” bet vidury la
po. Rugpiūčio 10 pradėtos nau
doti didžiosios antraštės “bur
žuazinės” Lietuvos laikraščių 
pavyzdžiu.

Visuotinis gyventojų surašy
mas ir repatriacija

Po poros metų visoj Sovietų 
kontroliuojamoj teritorijoj bus 
vykdomas visuotinis gyventojų 
surašymas. V. Grikaitė iš sta
tistikos valdybos reikalauja į- 
sidėmėti, kad kiekvienas gy
ventojas turėsiąs aiškiai pasi
sakyti savo tautybę ir gimtąją 
kalbą. ,

burnoje turi liežuvį. . šiaip vi
sada, rodos, tokį judrų ir bal
singą,— tik iš vandens pliuš
kenimo ir ant kranto apleistos 
kaimenės gali suvokti, jog jie 
išsirengė žygin prieš pelėkuo- 
tūosius upelio gyventojus, ši 
žvejyba įdomi ir ypatinga tuo, 
kad vykdoma skirtingu būdu, 
negu esame pratę vaizduotis. 
Piemenims nereikia tinklų,

Ilgais pramoga, tederanti vaikains ir bradinių, valkšnų, bučių,
linimo semtuvais, jos kabina jaunimui. graibšteūų, žeberklų ir kitokių
bulves iki pat dugno, vištoms Ar galite įsivaizduoti ūki- Keistais vardais pramintų itai- 
tepahkdamos gražiai išgram- ninką, valandų valandas riog- sų. metodas labiau primena 
dytą lovį. Prisnūdusios kur santį ant kranto su nejudančia . kratą degtindario troboje ar
nors sode po medžiu, jos dar meškere rankoje, kai tuo tar- vogtų daiktų slėptuvėje. Žings-

pu saulės pernokintos varpos nis po Žingsnio jie eina upelių,
barsto žemėn grūdą ir pabh- kišdami rankas kiekvienon
liuose sproginėja geltonos žir- oion, šaknų protarpiu, išpuvu-
nių ankštys? Antra vertus, žu- šio kelmo drėvėn ir po paplau-
vis tėra stalo paįvairinimas, tais krantais, apversdami kiek-

sutartinai linksėdamos galvo- jei neminėsime gavėniMtosios, vieną akmenį ar sutręšusią
mis. Jos yra mandagiausios iš nusibodusios silkės; šiuo at- medžio pliauską. Kartais ku-
visų naminių paukščių, tiek žvilgiu daug daugiau naudos riam iki kraujo grybšerės ūd-
savo draugiškumu, tiek taktu: iš paršelio tvarte, negu iš. ly* ra,, kitam įsisegs vė^rs, kurį
kad nesipainiotų niekam po dėkos po alksnio šaknimis. Te- jis pakėlęs su tyliu džiūgavi-
kojų, pusryčiais antys vėl trau- lindi ji sau tenai, kd trukš- mu parodo draugams. Štai, vėl

minga piemenų gauja neper- užčiuopė lydeką, kuri sprunka
trauks malonios povandeninės šalin dumblo verpetuose, kai

čio gyvėntojų rūstybė: “Kur 
tie piemenys sugarmėjo? Kar
vės avižose! Lazdų!” -

Tačiau, audrai nuslinkus ir 
išsidundėjus padaržėse, jie pa
siguos nemažu laimikiu — tu
zinas vėžių, lydękaitė, trys vė
gėlės ir sauja juodų, į dieles 
panašių vingilių. Lydekaitę du 
drąsesnieji paskui nuneš dova
nų garsiausiai rėkusiam kai
mynui, maldaudami, kad būtų 
susilaikyta nuo betkokių pra
nešimų šeimininkams. O upe
lyje tuo tarpu neliko akmens 
ant akmen! Viskas išknista, 
išvartyta, šakos palaužytos, gi 
vanduo iki vakaro tekės dumb-

reikalas — kam svarbu, ar jos skardžių. Valandėlei poškesys 
velka nemaloniai šarmu dvo- nutyla; prisiartinus girdėti, 
kiančius puodus bei geldas į kaip iš gręžiamų skalbinių

ALB. BARANAUSKAS

linas ir nešvarus...

(Bus daugiau)

besite 'ržemai kitoje pusėje

Kalbant apie įvairius upelio Einant paupiu, jus iš tolo 
artumos teikiamus patogumus, pasitinka ritmingas

nėms, turinčioms 
upelį? (

pašonėje nelyginant pūslė. Skalbėja 
abiem rankom sūturiuoja juos 
vandenyje. Srovė stveria marš
kinius ir vagilišku vikrumu

APIE UPELIUS

A

paprieštaraus, savo pomėgiui 
skirdami daugiau i

upeliu, iš kurio priešpiečiais 
pareina dėti kiaušinio. Pasitin
kate jas rasotame sode, ir an
tys maloniai jus pasveikina,

kia į upelį, kur turkšis iki va
karo.

tas užsiėmimas: tai atsitiktinė 
pramoga, tederanti vaikams ir bradinių, valkšnų,

upelį, ar kur nors į. tvenkinį, čiurškia vanduo. Upelis teka 
kūdrą ar durpyną? Tačiau per drumstas, muilinas, lyg pie- 
šienapiūtę lankose, kai kiek- nuotas. Tankmei persiskyrus, 
viename rėžyje baltuoja palin- nuo atsidengusio kranto pasie
kusios nugaros, iš tolo atskirsi
paupio gyventojus nuo tų, ku- skalbynę lentą, tvirtai, bent 
rie teturi patrobyje ančiukų iki potvynio, įrengtą šiam tiks- 
išturkštą balą. •Pastarųjų marš- lui —vienas galas laikosi kran
kimai balti ir švarūs, tačiau te ant plokščio akmens, kitas 
palygink juos su snaigės skais- — ant dviejų dugnan įkaltų 
tumo upelyje plauta drobe, ir 
nutebsi— skirtumas, kaip tarp 
ant priežados apypietes lai
kančio katino ir tik ką išsi
maudžiusios žąsies. Į akį kren-

kuolelių su skersiniu. Ant jos 
stovinti moteris deda nugręž- 
tus marškinius ar paklodę 
švarion, dar tuščion geldon, o 
kita ranka traukia iš tebega
ruojančio puodo sekantį iš
gramdytą, velėjimui paruoštą 
skalbinį. Atokiau ant kranto

nėra juokai! Jei tenka pės
čiam keliauti paupiu, būtina 
laikytis aiškaus, gerai išmin
džioto, nuolat naudojamo, va
dinas, oficijalaus tako. Jei to
kio nėra, geriau pasirinkti ki
tą kryptį. Tačiau pasitaiko, 
kad net tokiame pripažintame 
take rasite įbestą šiaudinę 
šluotelę, kur nors prie ežios, 
akmenų, krosnies ar ribos at- 
žymėjūnui pasodinto šermukš
nio. Ką tai reiškia? Niekur jo
kio užrašo, nė paaiškinimo. 
Kam čia šluotelė, Skaitytojau, 
tai težino tas, kuris ją įbedė. 
Jums gi telieka viena — suk
tis aplinkui ir nešdintis, iš kur
atėjote, jei nenorite, kad, ne- ta durpyno vandens paliktas 

keistas arbatinis atspalvis su 
rūdžių pėdsakais siųiėse ir pa
gal apikaklę.Tai pelkių rūda, laukia aplūžęs, šienais aptar-
taip įsigėrusi medžiagon, kad šytas, durpžemiu apskretęs
jos neišplaus nė giyniausias vienaratis, naudojamas per

.. . * durpkasį ir šėkaujant, kuriuo
ji dabar čia atgirgždino sunkų 
puodą, o paskui parsiveš gel
dą sodan, kur tarp obels ir 
kriaušaitės ištempta virvė 
džiaustymui. Moteris meta 
skalbinį upelin, kur jis išsi
draiko vandenyje. Tai marški
niai — štai, kaip išskėtė ran-, 

tės kelnes ir ženkite pirmyn temų, visvien nepasieks to, kovės, o šlapias, oro prisipil- 
jau upelio dugnu bent iki ki- kas lengvai pavyksta kaimy- dęs pilvas iškilo ant paviršiaus, 
tos ribos, kur nebėra drau
džiančio ženklo.

spėjus žengti trijų žingsnių, iš 
Vėžiaujama kartais net nak- pievos su dalge atbėgtų jūsų 

timis, taip pat jaunimo, ku- pasitikti šeimininkas, iš laukų 
riam pramoga brangesnė už piemuo su mėtykle ir akmeni- 
poilsį. Atsinešę paupin šiaudų mis, o keleliu iš sodybos —šei- 
kūlį, vieni laiko ties vandens mininkė su durpėms smulkinti vanduo. Nepatyrusiam kyla 
paviršiumi uždegtus jo pluoš- vartojamu kirvuku rankoje, namųs šeimininkei nepalankios 
tus, kiti įsibridę stebi dugne šluotelė reiškia ugnį, guzą, 
mirguliuojanti rausvą, atspin
dį, kurin išropoja apsisnaudęs 

. _ vėžys, šviesos išviliotas iš sau-
Po maudymosi, antroje vie- apypietės.;. tuo tarpu žvejys paslydęs išsi- gaus urvelio. Rytmetį paupio

toje reiktų statyti žvejpjimą ir Kai šiems pastariesiems nu- tiesia ant nosies vandenyje! gyventojas, atėjęs pasipiauti 
vėžiavimą. Aistringi žvejai čia sibosta kepti saulėje kur nors Kitur du ar trys, sulindę krū- šėko, ras pakrantėje išmin-

_-^-2' parudavusiuose, čiobreliais von, -žiūrinėja rankose besi- 
reikšmės kvepiančiuose rečiuose, jie su- rangančią vėgėlę su į varlės

net už higienos reikalavimus, sigena kaimenes | paupį, išsi- panašia galva, tolimesniems
tačiau jie neturi balso: mūsų maudo, gerai pamirksta, o pas- nė neatkreipiant dėmesio —
apylinkės gyventojai nepripa- kui ima šnekėtis apie žuvis. , taip visi įsigilinę. Jie slenka
žįsta nei meškeriojimo, nei ki- Susitarę, pasiskirstę išilgai upeliu iki kito kaimo, neskubė-

Žvejyba jiems išvis nėra spor- biasi darbo, tt susidomėjimo tolo, kur paliko kaimenę, neat-

mintys, tačiau ar galima kaltin- 
kraują iš nosies, šunų lojimą, ti .vargšę moteriškę, kuri ir
išgąsčio šauksmus ir nepalan- taip turi velėti dvigubai il-
kų taikos teisėjo žvilgsnį! Sau- giau, saugotis maurų ir dumb-
gokitės jos, o jeigu būtinas lo, kilnotis su lenta iš vieno
reikalas verčia tęsti kelionę, kūdros pakraščio į kitą ir,
aūkitės batus, kojines, raitoki- nors tauškintų kultuve iki šu

džiotą žolę, pribalstyta plėnių 
ir šiaudgalių. Dažnai po to už
simezga ilgos, įdomios bylos, 
pasiekiančios apylinkę, apygar
dą, apeliacinius J. rūmus, tribu
nolą ir kitas, viena už kitą „____  ___
brangesnes instancijas. artumos teikiamus patogumus, pasitinka ritmingas pykšt, jau ^ka~pro°lentos galą pa"

žolės braidymas ir takų da- dažnai užmirštamas Žlugto ve- pokšt, aido padvigubintas ir vandeniui.



Tuo tarpu diktatūriniai kraš- žūti, nes Amerika ir atgims
ta! pabrėžė savo vyriškojo cha- tanti Azijos moteris patvers 
raktelio persvarą. ilgiau.

Žibalo valyklose pedijoje: mokykloms, tyrinėjimams,
Vengrijoje; Szoeny žibalo ir ‘-Moterų darbas Sovietų Są- statistiniam apskaičiavimui, caS°je, Grant ligoninėje, 

tepalo valyklose dirbančios jungoje visiškai skirtingas nuo 
moterys turi pėsčios vaikščioti moterų darbo kapitalistiniuose 
į artimus kaimus. Lyjant ar kraštuose” . • >t 
sningant turi eiti ten apsipirk- Iš tikrųjų skirtingas. Paša* moterų biuras ragina jaunas Toronte atidarė savo piano 
ti. Grįžta nešinos krepšius ir kyta tikra tiesa. B. Ra. mergaites atkreipti į tai dė- studija ir priima mokinius, 
maišus ant -pečių. Autobusas ’ mesį ir studijuoti matemati- • Jonė Kvietytė, ritminio
jų neima: prašvilpia pustuštis. • Rūta KOmonytė, Holly- ką. Yra tam reikalui išleista šokio specialistė, po vasaros 

Europoje padėtis taip pat ker Autorė baigia: Kova tarp ly- Kodėl? Jos dvokia alyva Bet woodo artistė ir Los Angeles ir brošiūra: “Is Math in the atostogų vėl pradėjo mokyti
čiasi. Vokietija priėmė naują čių eina giliau nei tarp klasių woodo artistė, teismai įteikė jų sunkus darbas sovietų bu- vyčių kuopos narė, lapkričio Stars of You”? Už 5 centus ritminės mankštos ir išraiš-
vedybų įstatymą, kuriame mo* į- rasių. Kas ją laimės, tas prašymą pripranti fe bankrn- deliam nedvokia. Matyki: “Jos 16 atvyksta į Clevelandą da- ją galima gauti iš -U.S. Prin- kos šokio Prisikėlimo ~ parapi-
teris yra lygiateisė vynu. Ame- tikrai bus laimėjęs, nes čia * . oto^dcL Be*t<s sunkia alyvą tepti mūsų tan- lyvauti Ąžuolų okteto koncer- ting Office, Washington 25, jos muzikos studijoje Toron-
rikos įgulų buvimas Ispanijoje yra visos politikos šaknys. du kartos Ssukyrė. . kam, kai vėl jais traiškinsime te. D.C. te.
revoliuciją kelia ir moters gy- —---------------------------------------------------------------------------------------

Sovietai vergų darbui teikia

suteikas sidabro medalis ir

specialistų

vyro ir privilegijas atidavęs 
vyram, eina revoliucija.

Vis daugiau motorę nusiima

motina karčius vaikui vaistus 
pasaldo. Kai kas susigundo to
kia apgaule. Viena vengraitė 
komunistė, 19 metų, Budapeš
to laikrašty “Nepszava” pasa -

labiausiai nuskriaudusi, tai 
moteris ir vaikus. Moterys, ko
kios tautos jos bebūtų, yra 
daugiau prisirišusios prie na
mų ir šeimos, negu vyrai, o 
vaikai — prie motinų. Sovietų 
Rusijoje buvo sugriauti ir na
mai, ir šeimos židinys, ir vai
kų auklėjimas. Tai visa atsiti
ko dėl pakvaišusio noro, kad 
butai visiem bendra nuosavybė

Bend, Ind.
• Violeta Jasiūnaitė, gyve

nanti Sudbury, Ont., Toron- 
-to Karališkos Konservatori

jos egzaminuose gavo aukš-

savo
• Moterų Sąjungos suva

žiavime Chicagoje rugpiūčio 
v 22 išrinkta nauja valdyba: 

pirm. Marija Kasevičienė iš 
Detroito, I vicepirm. Albina 
Poškienė iš Chicagos, n vice
pirm. Marcėlė Witkins iš Wor- 
cesterio, sekr. Viktorija Le
onė iš Chicagos, iždin. Donna

do globėjos — Natalija šatū- 
nienė ir Marija Dniktiėnė. 
Amerikos L.R.K. Moterų Są
junga, pašalpinė organizaci
ja, veikia nuo 1914 m.

• Moterų Dirvos, Moterų 
Sąjungos mėnesinio laikraš^ 
čk), redaktorė yra Dalė Vai-

Mes gyvename vyrų pasau
ly. Ir viską vertiname vyrų 
akim, — pradeda savo straips
nį Margit Gartenbein šveicarų 
dienrašty “Die Tat”. — Vyrai 
vaidina svarbiąsias roles šia
me pasauly. Vyrai veda tautas 
į karus ir tiem karam nustato 
idealus.

Tačiau yra dar gilesnis ka
ras, nors jis tylus ir sunkiau 
pastebimas. Tai karas tarp ly
čių — tarp vyro ir moters ro- Amerika per 
lės pasauly. ,

Nors ir Amerikos viešasis

daro įtakos pasaulio moterim, 
ir įos už tai jaučiar simpatijas 
Amerikai, o Jos esąs tikriau- žydus, kurie dengė' moters 
sias sąjungininkas prieš komo- veidą nuo svetimo, vyro akię.

Moteris jau dabar gali būti 
slaugė, kas būtų buvęs didelis 
nusikaltimas seniau.

Įdomiausia betgi, kad stebė
dama šitą moters susilygini- 
mą su vyru, autorė padaro ir 
politines išvadas. Girdi, kadan
gi Amerika stoja už moteris 
ir visur daro didžiausios įtakos 
moteriai išsilaisvinti, tai Ame
rikai yra užtikrinta viso pasau
lio moterų simpatija. Ir tai 
stiprina Amerikos įtaką pa
sauly.

MAIŠAI BUVO SUNKOS IR TRYNE NUGARAS
į ntvoliocaja jei yra ką ną kitą aukštesnio karininko rtes, ne tokios, kaip išlepintos

laive taisyti ar valyti, atlieka 
vyrai. Rusų laivuose tai daro 
moterys. Beųį jie tai demons
truoja, kaip pavyzdį moterų 
darytumo. Į danų sostinės Ko- 

' penhagt^ uostą buvo užsukęs 
vienas rusų karo laivas. Jūri
ninkam buvo leista išeiti į 
krantą, o danų . žurnalistui J. ■— kojasi: 
J. Hanlin pasidairyti po tą lai- — “Aš daug girdėjau apie di- 
vą. Moterys su kibirais ir šiuo- dingas statybas Dimapentale. 
tomis lakstė -iš~vieiro kampo į Gavimi " 4 savaites “ atostogų, 
kitą. Matyki: “štai, kaip mūsų 
moterys dirba”. Nenori nė da
nų miesto pamatyti.

Anglių kasyklose
Girdėjome apie lenkų darbi

ninkų sukilimus -Poznanėje ir 
kitur. Ar ten buvo moterų? 
Jas sutiko tas pats žurnalistas. 
Jis rašo, kad nebe vienos len
kės plaučius dengia anglies 
dulkių- sluoksniai. Džiova jų 
tarpe — dažnas reiškinys. Pati 
lenkų spauda prikiša, kad Poz
nanėje Kazino anglių kasyklo
se 60 moterų turi tik dvi vo
nias nusiprausti, o Katowicuo- 
se, Stalingrado vario kasyklo
se, 300 moterų tėra 18 van
dens čiurkšlių apsiplauti. Negi 
jos lauks eilės, kaį namo sku
ba? Abiejose kasyklose, be to, 
nėra jokias mediciniškos pa
galbos. Lenkijoje, prie Gdy
nės, yra moterų žuvį gaudan
čių, laives ir tinklus velkančių. 
Matyki “Štai mūsų moterys ko
kius sunkius darbus pajėgia 
nudirbti”!

Žibalo valyklose

moteris laimi 
tokios įtakos pasauly, kokios 

_______  ______ komunizmas niekad nelaimės, 
gyvenimas tebeturi vyriškus nes Įis, pažadėjęs moteriai
bruožus — toliau išvedžioja laisves, paskiau jas vėl paver-
autorė, — tačiau Amerika to- gė.
liausiai yra pažengusi moters R$ą, kuriuose kraštuose mo- 
ir vyro teisių sulyginime. A- terys stiprios ir eina su mote- 
nvenka esanti moteriškiausia riškąja Amerika, ten iš anks- 
valstybė. to komunizmas jau pasmerktas

dos galvijas. Pirmieji revoliu
cijos metai žinomi dideliu pa
laidumu ir dideliu vaikų valka
tų skaičiumi. Dabar tie reika
lai yra kiek aptvarkyti, skyry
bos suvaržytos, benamiai vai
kai glaustomi prieglaudose, 
bet didelės moralinės tautoje 
žaizdos nėra dar užgijusios. 
Jos atsiduos puvėsiu dar. il
giem-metam, nes šoviau'Val
džiai žmogus nebe žmogus, o 
tiktai darbo gyvulys. Tokios 
padaromos ir moterys, o iš tos 
moterų vergijos dar kuriama 
propaganda: žiūrėk, kokios 
darbščios yra mūsų moterys!

Moterys karo laive
Kitų kraštų karo laivyne 

moterų nerasite, išskyrus vie- 

sumaniau' laiko veltui neleisti. 
Dėl didelio smalsumo išvykau 
į tuos- darbus. Mane pristatė 
kasti žemę. Purvas greitai su- ~ 
mirkdė: mano batus. Tai nieko 
nereiškia — galvojau. Po kiek 
laiko galėsiu kitus įsigyti”

Kol tie batai išdžiūvę, skai
čiusi knygą apie Zeją, rusų 
karžygęlir partizanę. Pastoti 
vėl stojusi darban, kur “minių 
minios moterų krovė iš sunk
vežimių statybinę medžiagą. 
Vieną vasaros rytą ledinis vė
jas piaustė mūsų veidus, kai 
važiavome atviru sunkvežimiu. 
Buvome sustyrusios. Sušalu
siais pirštais paskui tuštinome 
sunkvežimius. Cemento maišai 
buvo sunkūs ir'jie trynė mūsų 
nugaras. Mūsų kojos tirpo po 
našta, o aštrus vėjas persekio
jo, tartum jis kovotų prieš 
mus”... >

Tai savanorės komunistės 
pasigyrimo pasakojimas. Ma
tykite: “Kokios mes karžy
gės! O jūs”? Apie jus ir mus. 
parašyta 1955 sovietų enciklo
pedijoje:

MRS. IVY B. PRIEST, JAV 
iždininkė (deš.), gavo atsižy- 
mėfeno diplomą už talka 1857

UŽ TAUTĄ IR TIKĖJIMĄ provincijos mokinių. Ji yra 
Vokietijoje, Koelne, buvo penktame -piano skyriuje. Jai 

paminėta 15 metų mirties 
sukaktis rašytojos' Editos 
Stein, kuri, įstojusi Koelne 
į karmeličių vienuolyną, va
dinosi sesuo Teresė Benedik
ta. Ji buvo konvertite žydė, 
savo raštuose dėsčiusi kata
likų tikėjimo tiesas savo tau
tai. Nacių laikais kaip žydė 
buvo suimta ir nužudyta du
jų kameroje Auschwitze 1942 
rugpiūčio 9. Jos atminimui 
Koelno karmelitų bažnyčioje 
įtaisyta kripta su įrašu: “Ji 
mirė kaip kankinė už savo 
tautą ir tikėjimą”.
MERGAITĖS RAGINAMOS 

STUDIJUOTI MATEMATIKĄ
Amerikoje yra padidėjęs 

pareikalavimas 
matematikų. Jie reikalingi

'Savo kolegijoje ji taip pat yra 
pirmoji mokinė. Gerai moko
si liėtuvių šeštadieninėje mo
kykloje, reiškiasi balete ir 
deklamacijoje, mėgsta čiuož
ti ir plaukioti.

• Ona Kuzmaitė iš Chica- 
gos išrinkta Don Varnas pos
to moterų pagelbininkų pir
mininke.

• Dalia Karaliūtė, metus 
laiko studijavusi New Yorke 
ir veikliai dirbusi Ateitinin
kų Studentų Sąjungos C.

ti į Los Angeles. Ji ruošiasi 
magistrės laipsniui.

• Dr. M. Laurušonytė —
Linienė pradėjo eiti gydyto-

SAFE AS AMERICA.^ 4 . U. S. SAVINGS BONDS

O moteris buvo pririšta prie mimas, yirtavės įrengimas, Kaina 7^0 doL Įrišta, 
vyro visiem laikam, net jeigu 
jis mirė, ji galėjo būti degi- 
narna su juo drauge. Dar ne- ■ ;
seniai tie laikai praėjo. Dabar 9 
moters teisės sulygintos. Nors ' ■ 
seniau vedę vyrai gali pašilai- 
kyti turėtas kelias žmonas, ta- ■
čiau pagal įstatymą moteris 9
jau turi teisę į “vienapatystę”. 9 
Moterys ten jau gaH trati ir 
kariai, ir šoferiai, ir visos pro
fesijos jom gali būti prieina-

das. Darbas pasibaigia 6 vai. 
ryto, o naujai pamainai tenka 
prisistatyti 2 vat po pietų”; 
Vengrijoje jaunos mergaitės, 
15—16 metų, rištų ūkyje dir
ba nuo 6 vjd. ryto fld2 vaL po 
pietų be jokios pertraukos. 
Miega nekūiwamuose kamba- 
riuoee. Mldoet pas rištas. Ma
tyki: “Mūsų merginos atspa*

ilgame kimono, uMricfiia vietą 
vis labiau amerikcniRcai "giri”, 
apsitarusiai kostiumu, drąsiai 
besijuokiančiai ir mokančiai 
reikalauti.

Važiuojant automobiliu ir 
kur nors sustojus, 
puola pagunda, ypač mote
ris, gfirię nudraikyti. Reikia 
štai kas žinoti: Amerikoje už 
gMčs raškymą baodžtama iki

dybų įstatymas, pagal kurį vy- maisto darinių sudarymas, nė ir A. šližienė. Išleido J. delius sugebėjimus ir didelį 
ras galėjo pasakyti: eik namo, valgių patiekimas (indai, sta- Karvelis. Chicago 1957, 545 dėkingumą partijai”. Kas bū- 
__  vr tai rmikė “dronrei" ... . —•_ ________ — '_ *______ , __ »»___ , «__—sa—

prez. D. Eisenhoweris ir suver- 
buotų, proporcingam gyvento
jų skaičiui, du su puse milijo
no moterų kelių statybai? So
cialistinė gi statyba tuo giriasi.

ūkio agranomės: E. Drąsutie- bėjo, kad moterys da pat vis 
gos, kalorijos). Toliau seka nė, O. Radaitienė, E. Starkie- dar tebedirba, “rodydamos di-

Prie sunkių kebo darbę
Rumunijoje 1955 metais, 

kaip skelbia pats komunistinis 
laikraštis “Scinteia”, buvo su-

Knygoje e plačiai rašoma Ii būti labai pravarti talki- verbuoti 200,000 moterų ke
liui tiesti. Kai kelias buvo ati-

Sovietų užimtuose kraštuose 
daug kur moterys dirba be po
ilsio. Lenkijoje, Silezijoje, vie
nos įmonės moterys nusiskun
dė: -'Pb 12 valandų darbo vos 
bepajėgiama pastovėti, o lai- 

. kas labai trumpas, kai keičia
mės į popietines darbo valan-

tiko vieną senutę iš Budapeš
to 65 metų. Ji kalbėjo: “Jie 
atėmė man žemę, ir aš esu per 
sena dirbti sunkų darbą. Bu-

kio agronomas: E. Drąsutienė bet paisoma ir to, kas galima 
(kepimas, pyragai), O. Radai- būtų gauti gerom gyvenimo 
tienė (sriubos, saldieji patie- sąlygom. Sumanesnės šeimi- 
kalai) . E. Statkienė (dietinis ninkės iš Amerikoje gaunamų 
maistas) ir A. šližienė (už- produktų galės daug ką sa- 

Iš Japonijos pavyzdys švie- kandžiai, antrieji patiekalai, vaip pritaikyti, šiaip jau kny- 
čia ir kitur. Jį sustiprina dar žuvys, mėsa, daržovės). ga bet kuriai šeimininkei ga- 
amerikinėje filmoje matoma Knygoje 4 plačiai i_____________
“giri”, ir vyra paremia tolų apie maisto sudėtį (baltiniai, pinke 
moters perversmą. Labiausiai angliavandeniai, riebalai, Vi
tai pasireiškė Indijoj. Dar ne- taminai, mineralinės medžia-

1-• Chicagoje J. Karvelio lei- virimas, kepimas.
nasikJhis radikaliai dykla peršsp»udino okupuo- Duodama daug įvairių re-
P * r i—• L^e^uvoie kleistą stam- ceptų visom valgių rūšim. At-

’esi7 apie valgių gamini- sižvelgiama į Lietuvoje gau-

dapeštas dėl manęs neturi 
duonos”. Vengrijos 1953 metų 
statistika skelbė, kad žemės 
ūkyje pirmoje vietoje nusve
ria moterys, čia jos duoną va-

Meet Mn. Ū. S. Smogs Boods! She’s Mh.

eyed, nnaouB Mh. Sarith b tbe Bother of

efficieat yoang hovsevife who deserves

secure.

fadng every fnily todoy.

Fdmury 1, 1957, p>y» 3Ji% iatenrt rim 
beld to naturity.



kongreso Vasario

Visą laiką pasižymėjo sporte, 
šie žmonės buvo 90 Liet.

VVaterbury rugsėjo 
kos Lietuvių Rymo
Federacijos iniciatyva buvo 
surengti ir iškilmingai atšvęsti 
Šiluvos atlaidai.

8 Ameri- paties atkalbėtos invokacijos 
Katalikų

VYČIŲ KUOPOS 40 METŲ SUKAKTIS
Harrison — Keamy, N J., 

vyčių kuopa švenčia 40 metų

savo tėvynės meilę skiepija 
mokinukams su visu nuošir-

bei lietuviš-kėlė

Kol nevėlu

Šiluvos švente Sportininkai Maskvoje

Rimkus ir St. Vaitkūnas rašo.

sportininkai pasirodę pasigėrė

visuome-

ŽINIOS IŠ NORWOOD, MASS.
ninku ateitim.

choras.*

PASIRODĖ NAUJA KNYGA

SI 50

• Lietuvoje jau yra paga

šiais metais pastatyti du fii-

jog festivalio metu lietuviai

‘Tiesos” korespondentai M

stalo tenisininkai, rankininės.

mentą ir gavo visuotinus at. 
laidus. 0 maldininku buvo

bet mieli ir brangūs. Visa ši 
apylinkė pažinojo kun. L. Pe- 
ciukevičių iš jo veiklos, pamok
slą, vadovavimo įvairioms pro

riedu, Marijos Nekalto Prasi
dėjimo ir Nukryžiuotojo Jė-

keturvietės baidarės nariai.

Bakutienė. Agnės Zdanis. Al
bertas Poškus. Andrius Bom 
ba ir kiti.

tarpe 6 aukso. Korespondentai 
baiminasi tik lietuvių krepši-

lietuviy stovyk i 
Petras Matekūnas

Bernarda. Prie Moterų Drau
gijos puikiai paruoštų skanės
tų bei arbatėlės visi turėjo 
progos pareikšti lietuvišką 
ačiū gerosioms seselėms, ku
rios išgelbėjo šią mokyklą. .

Šiemet šv. Kazimiero mo
kykloje mokosi 154 vaikai, 
beveik visi lietuviai Naujosios 
seselės jau nuo pi 
dienos parodė, kad

TT Marijonai džiaugdamiesi, 
kad toks didelis skaičius mal
dininkų pakluso Katalikų, Fe
deracijos atsišaukimui daly-

irgio parapijai 
kleb. ’ Felik- 
kuris tikrai 

administruoti.
kun. Juozas

(raunama "Darbininko1 
ministracijoi.

datai ir visai šku seselių kon
gregacijai už taip neįlrainiv*-

perimti mūsų mokykies vado
vavimą. Pilnai . suprantame, 
kad šioje vienuolijoje nėra se
selių pertekliaus. Aiškus daly
kas, kad ši kongregacija gmi
na visą eilę pjudymų užimti 
gražiausias bei moderniškiau
sias, bet.
kyklas. O kokia giM yra Lietu
vos meilė Jėzaus Nukryžiuoto
jo seselių vadovybės* širdyse, 
kad jokios vilionės neatitrau- 
kial jų_dariių nuo lietuviškojo 
kelio? Kadangi ši vienimlija 
dirba tiktai lietuviškose para

duotojo OMdhf vteflM^a, tn- 
rėdama tam. J . Stagtaį są*\ 
kapelionu. šios 0Bas, dktin*

' - U--hlP'-' Į,- —_ •

iIVhSIA BESmBDBDBBV ICKK3BS1 
visos vienūbH^SK darbuose. -

Mes, tatatatai Seteriai, ti-

vienerius metus buvo ištartas 
baisus žodis: Amsterdamo-. lie
tuvių mokyklą uždaroma, ji 
privalo nrirti ft šiandien mes 
švenčiame prisikėlimo šventę:

minti penki lietuviški filmai: 
“Marytė”. “Aušra ties Neinu-

Švento Vardo Marcelė Digmienė. Marija 
Sambarienė. Ritonė Tonkū-

136 pusi
Vienos iš daugelio lietuvių 

stovyklų išsami istorija. Pabai 
goję buv. tos stovyklos kape 
liono ir tauraus lietuvio pran 
ciškono T. Bonaventūros Za 
janekausko nekrologas.

dainą, yra prašomi pataisyti 
sekančiu būdu: penktame pus
lapyje. Andante maestoso ket 
virtame ir penktame takte prie 
visų C (sol) gaidų pridėti kry
želių paaukštinimus.

Tamulis 
na Kareckaitė — plaukikė šuo
lininke. Broliai Rudzinskai —

Šventę ruošė šv. Juozapo 
par. kleb. kun. Juozas A. Va- 
lantiejus ir organizacijų pir
mininkai: Aleksandras J. Alek-

• Prof. M. Biržiškos pager 
bimas jo 75 metų sukakties 
proga rengiamas rugsėjo 26 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
Los Angeles. Calif.

•' Kun. dr. V. Culcuras ir 
kun. St. Yla, išvykę Europon 
ilgesniam laikui, šiuo metu 
pasiekė Miuncheną, Vokietijo
je. kur aplankė savo bičiulius.

Iškilmėmis gėrėjosi svetim
taučiai aprašinėjo vietos laik
raščiai o lietuviška 
nė paliko labai dėkinga visiem 
rengėjam. Jonas Gaidys

ganizacijos ' “Knights of Co- draugijos, ivaia-
v. . _ lumbus” 15 atstovu, pilnoje iš- likl? Susivienijimo 11-tos ir

Visa Amsterdamo lietuvis- Uetuviškų švenčių minėjimus, sudaro: Ann Klem, Eleanor .. . ,.nifnrinnip ‘ ansi<rinkla- 91-mos kuopos. Lietuvių Dar
ųjį visuomenė vra nuošir- 1939 pas save Liet. Galinaitis, Richard Butkus, kardais ivg 4- globodami bininku Sąjungos. .Lietuviu Uranas. Magdalena Kannaus-

vyflų seimą. AnthW Shallna, Alice Sal- L“lyd^ Vyčiu V-tos k^pos. Moterų kieoė^ Mąreeiė. Audrikytė Ma-
Jėzaus sesefų mot^Anui- ^utiniais metais tiek kaukas, JosephBa^, Ma- ^Xvonds 'žygiavo i pa* Sąjungos 47-tos kuopos. Rū- nja Stan^ 

---------  --------------------------------------- pati kuopa tiek jos nariai ak- ry Gnnewich, Meldred Gn- Ateitininkn <SainnJns tos Draugijos. Tretininku ne- Ona Girdzijauskiene. An
. . . . . Parapija “7^ Dvasios vadu yrą posto (kar0 Jvet|ra: Kongregacijos, šv. Juozapo tanas Petrarkas. Ma^‘

darbą, ypač į naujos bazny- kun. D . Pocius, Sopulingosios nu) Karininku Ramovės. Skau- Parapijos choro, šv. Onos tier. Alfonsas Baltrukoms, 
Draugijos 
Draugijos.

Už Lietuvos išlaisvinimą ir nas- Romas , Pakalnis. Adelė 
,. ..... . taiką pasaulyje iškilmingas Kudmicienė. Pranas šakaitis,

Šiluvos Marijos šventė ir kuose reikaluose, ypač kai čiantiems šią gražią sukaktį, kartą dalyvavo iškilmėse Ame- Mišias aukojo kun. Walter Stefanija Dumšienė. Petras 
maldos diena rugsėjo 8 su- New Yorko ir New Jersey ap- , linkime kuo geriausios sek- rios vėliava, kurią šv. Juozą- A Vichas. asistuojant kun. Jokūbauskas, Marija Kašetai- 
traukė į Marianapolį, Thomp- skridui vadovavo Ann Klem. mes ateičiai. F.V. po parapijos klebonas kun. Albertui A. Karaliui ir kun. tė. Petras Valantieji^. Marija
son, Conn., gausų skaičių žmo
nių. Beveik visa Naujoji Ang
lija buvo atstovaujama.

Prieš piet mokyklos koply
čioje buvo šv. Mišios. Pamok- šiomis dienomis kai kurie 
slą pasakė kun. M. Urbonavi- philadelphijos arkivyskupijos 
čius. Po pietų už kenčiančią lietuviai kunigai buvo perkeP 
Uetuvą apeitos stacijos kole- j

. Kun. Laonas Pačiukavičhss,
iškilminga Maruos valanda, _ T .,G t x„ Jnnzano naranims vikaras

tinai. Jie suskaičiuoja: Jonas 
Pipynė — bėgikas. Antanas 
Mikėnas — ėjikas. Ričardas 

boksininkas. Aldo-

grįžti. Bet iš Lietuvos parsive- nuriją Mahanoy City, Pa. Visi 
chorui, žč gilią tam kraštui meilę. Jis kunigų pasikdtimai įvyko rug- 

mergaitėms. dalyvavusioms lietuviškumu gyvena, dirba ir sėjo 3.
Marijos statulos vainikavime sielojasi visata lietuvių ir Lie- Vardo dranųiįm Mdlmės
su tautiftata drabužiais ir pa- tavos pergyvenimais. Carbon ir Sdmylkfll apskri- Fabijonas Kireilis iš Ilion. N. kas skaitė lietuvišką paskai- Srirskas. vargoninku V. Ka-
gattau visiems sttvafiavusienta Linkime sėkmės naujose ir Sų šv. Vardo draugijos vyrai Y., perkeltas į Troy. N. Y. tą. mantauskas. zakrastijonu
iš visos Naujos Anglijos. Šilu- sunkiose mokykloje pufeigote. surengė savo metinę šventę— Kun. P. Jonaitis iš Palmer. Čia prisiminiau tik * tris Juozas Smilgius. Be to. dir
vos Marija visus tegloboja. TDdmės, kad Ir tsfiau jam ne- McAdoo. Pa. Bkflmės įvyko N. Y., perkeltas į sacred Heart jaunuolius, kurie dabar tavy- ba ir trys seserys vienuol-ės

Tėvai Marijonai bus HetaviMd febai svetfml rūpėjo 8 miestelio aikštėj, parapiją Albany, N. Y. ko mokytis į aukštąsias mo

TAURAGNU varpinė ir krjvtas. Nuetr. V. Aocmtin*.

Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
pasiaukojimu ši mokykla prisi-

preL K. Vasys iš Worcesterio, 
asistuojamas kun. J. Matučio 
ir kun. J. Vilčiausko iš New

dalyvavo dar šių 
organizacijų atsto-

ir tėvynės meilė užima mo- ' 
kyklos dėstyme vieną iš pa-

Pąmaldos pradėtos iškilmin
ga eisena iš parapijos naujos 

Eisenai

pijose bei mokyklose, tai lietu
viškoji . visuomenė privalo ją 
gausiau paremti ir pašauki-

Juozas J. Valantiejus, po jo 
Washingtone. gavo dovanų iš 
Amerikos 
16 proga.

Eisenoje
parapijos 
vai: Apaštalavimo Draugijos. 
Amerikos Lietuvių Rymo Ka-

durnu.- .
Naujųjų seselių sutikimas 

buvo tikrai visų Amsterdamo 
lietavių^didingą šventė.

Prieš metus šios lietuviško-' 
sios mokyklos ateitis atrodo 
labai neaiški Dvidešimt pen- 
keris metus čia gražiai mokyk
loje dėsčiusių seselių pranciš- 

. kiečių vadovybė nusprendė 
šią mokyklą uždaryti. Niekas 
nepajėgė vadovybės perkalbė
ti. Tuo pačiu metu, kai pran- 
ciškiečių vadovybė siunčia vi
są eilę savo lietuvaičių seselių 
į svetimtaučių mokyklas bei 
parapijas, tuo pačiu metu ta 
pati vadovybė nusprendžia už
daryti lietuvišką mokyklą su 
lietuviais vaikučiais. Panašus 
dalykas 
New Britaino parapijos sese
lėmis pranciškietėmis. Kažin 
kuri lietuviška parapija bei ketų, 6 koncertus, 9 piknikus riai bei jos pirmininkai. mokyklos į bažnyčią

. mokykla bus sekanti auka? ir 62 ekskursijas autobusu Sukaktuvinmm vakarui vadovavo ir organizuo-
Lietuviškoji visuomenė ir dva- ar,3raU^^U‘ x S™8 ’tai dalyvavo 18-kos organiza- Federacijos 22-ras sky-

cijų atstovai. Amerikiečių or- rius. Gyvojo Rožančiaus Drau

ginių NT. 2. 1957 m., 
stambi klaida, kurią, gavę šią

Kun. Leonas P^Sukovičhas, gramom, suvažiavimam, drau- 
v _ . . . šv. Juozapo parapijos vikaras, gijom, jaunimui

pradėta 3 vaL p. p. užsibaigė Mahanoy cfty buvo paskirtas Kun. dr. Bernardas Šimkus, 
didmga procesu su švž. Sak- , įdtštea^7įdi.

partaj. Pamaldoms vadovavo Bs šiokiom die-

nom gyvens šv. J<ridmo para
pijos klebonijoje, 1527 Churcb

Pauliui Sabuliui. Šventei pri
taikintą ir tautiškai jautrų pa
mokslą pasakė kun. Kęstutis 
Butkus. O. F. M.

Keli tūkstančiai organizuotų Sv. Mišių metu 
vyrų rinkosi viešai garbinti maldininkų priėmė švč. Sakra- 
Šventą Vardą ir pareikšti savo 
ištikimybę viešai savo Vadui— 
Kristui. Pamokslą pasakė kun. 
Denis B. McCartby. dominin 
konas, pažymėdamas, kad mū
są laikų didžiausi šv. Vardo 
niekintojai yra komunistai Jonas Cirvokas. Bernardo kyklas. Noriu ta proga tik 
Ypatingas vyrų uždavinys sa- Lr Onos čirvokų sūnus, šio- skaičiais suminėti, kiek iš mū- PRANEŠIMAS MUZIKAM

Jeronimo Kačinsko dainoje 
“Lietuvos Takeliai”, kuri yra 
išleista priedu prie Muzikos 

įsivėlė

o Dirva tautininkų leidžia
mas Cleyelande savaitraštis.. 
nuo naujų metų manoma leis- | 
ti du kartus per savaitę.

o Kun. L. Jankus- rugsėjo- 8 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje Los Angeles pasakė 
pamokslą Marijos šventės 
proga. Pamokslą Į juostelę į- 
rašė Amerikos Balsas perduoti 
i Lietuvą.

o Zigmas Kungys, keleris 
metus gyvenęs New York<ų. ir 
Chicagoje. išvyko studijuoti i 
Vokietiją.

. o Ateities redakcijai Zig
mas Kungys padovanojo- Atei
ties 1911 ir 1912 m. komp
lektus. Redakcija norėtų su
rinkti pilną komplektą Lietu
voje leistų Ateičių. Kas turė
tų bent atskirus numerius, 
prašomas pranešti.

o Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga korespondenciniu būdu 
išsirinko nauja valdyba pirm. 
Antanas Juknevičius, vice pirm. 
Petras Viščinis, sek. Veronika 
Kulbokienė. ižd. Marija Gimbu
tienė. informacijai dr. Pranas 
Galinis. Kontrolės komisiją su
daro Stasys Santvaras. Stasė 
Leimoniene ir Antanas Matjoš- 
ka. Garbės tesimas: prof. Vik
toras Biržiška, prof. Stasys Dir- 
mantas ir Ona Galvydienė. V. 
K. Liet. ’ S -ga dalyvauja Vlike 
ir bendradarbiauja su visomis 
lietuvių intitucijomis ir organi
zacijomis. kovojaučiomis dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

Jurgio parapiją Shenandoah. 3580 Sahnon St Jis išbuvo 31 "taną, 
mokslų pasakė kun. J^utkevi- su virš metų šv. Kazimiero rūpinosi vietos klebonas kun.
nūs iš Woitesteno, Pronden- v ~ Vandereeesce šv Kazimiero oaramios Kun u Peaukevičius savo parapijoj. Šalia parapinio dar vanaergees.
ce sv. ftazumero parapijos uoJumu VPiHiimn užripel bo mielai dirbo "SU jaunimu. Metinė maldos diena 

nė. paaukštinimo Jis kuni- rūpinosi lietuvių labdarybe. Visos lietuvių katalikų pa- 
gaųja jau 15 metų, atsižymė- ALR Kat. Federacija, bendnto- rapijos šioje apylinkėje mel- 

- - - - mene ir kitomis organizacijom, dėsi į Mariją rugsėjo 8. Visose
gingai liotirtrtfeMimni rika- Džiaugiamasi jo paaukštinimu, parapijų bažnyčiose buvo mel- 
riandamas Pbilade^phįjoj ir Sveikinimai ta linkėjimai stasi už pavergtą Lietuvą ir 
anglių kasyklų rujose. Jau ke . _ _______

vauti Šiluvos Marijos pamal- metaŽT<^iS' vaaras* ,?n*ettas j į? v^^uT^išeeb kiškl^ šeimų vaikai, gerai iš- mokslo, taip pat vaikus ru
dose. nuoširdžiai dėkoja daly- da\° > orgam- šv. Kazimiero parapiją ten pat SS auklėti ta lietuviškai nuteik- gino mokytis ir lietuviškoji
vavusiejns prelatams J. Am- 2»™ą šioje apylinkėje. Philadelphijoj. _ _ bažnvčioie ti; Tai trejos kartos lietuviai, šv. Jurgio parapija, jos kuni-
botui, K. Vasiui ta P. Strakaus- • Jis pradėjo mokslus į ku- Kul EuganijRs VasHtaufes, J/ jų tėvai čia gimę ir augę, bet gal kurie sielojosi, kad lietu
kui visiems kunigams, sese- nigus Lietuvoje. Vilkavištao šv. Jurgio parapijos vikaras s* J™ namai- ir jų vaikai nesibijo pasakyti, vių jaunimas neišsklistų ir
lems, atstovavusioms kaztmie* kunigų seminarijoj. Komunis- SOienandoah, Pa., nukeltas vi- Svf kad jie lietuviai, nevengia ir pasiliktų lietuviais.

ramento lietuvių kalbos. Ypatingai
'Jonas Cirvokas yra tikras vadovauja kun. 
lietuvis. Man prisimena vie- sas Narbutas, 
nas šv. Vardo draugijos su- vykusiai moka

• Kunigų poricMmai. Kun. sirinkimas. kur Jonas Cirvo- Jo vikaru yra

Philadelphia, Pa., iškeltas mo-
ta^načia kur ta kun Pėdu- vo ryžtu skelbti Dievo Vardo mis dienomis išvyko į New sų mažos kolonijos yra ■ pa- 
teS. Jam paskirta gyventi ir aukštybę ir per JĮ lai- J®** i Forthamo universi- siekę aukštąjį Jų
šv Jurgio lietuviu oarauiioi— prieš bedieviškąjį komu-’ tęsti-treaujų mokslo yra. 1 kunigas. 3 medicinos 
sv. Jurgio lietuvių parapijoj- h |s|dlm(!m “įugiausia metų. daktarai, 1 optomistras, 5

Petras Rakauskas. Petro ir advokatai. 8 inžinieriai.8 mo- 
Valerijos Rakauskų sūnus, kytojai. 10 slaugių, 3 gailes- 
išvyko į Bostoną, kur pirmus tingos seserys. 4 vaistininkai, 
metus studijuos Northeas- 2 policininkai. O kiek lietu- 
tem universitete. vių užėmė svarbiais vietas

Keneth Sykes. advokato dirbtuvėse, tai sunku būtų 
Benjamino ir Estelos Sykes sužinoti.
sūnus, išvyko į Harvardo uni- Tėvų rūpestingumas, rūpi- 
versitetą Cambridge. Mass. nimasis savo vaikais jiems 

Visi studentai yra katali- padėjo prasimušti, pasiekti

kesniam gyvenimui.

sęjo 21, kada įvyks pietūs, 
šokiai L-A.P.C. salėje, 134 
Schuler Avė., Keanųr-

Liet. Vyčių kuopa buvo su
organizuota 1917 m. liepos 
22 d. Jos organizatorius buvo 
pirmasis Sopulingosios Dievo 
Motinos klebonas kun. Pr. 
Jakštys. Be jo dar buvo šie

Baurisaitis (1917), K Nak- 
rošius (1918-1927), P. Dap- 
kuniutė (1919), J. Vaitkūnas 
(1923-1924), F. Velyvis (1925 
-2631,33,41), F. Kamila (19 
26), A. Kasperas (1928), A. 
Daunoras (1929), J. Machuls- 
kis (1930), G. Vaitkūnas (19 
32), J. Daškevičius (1933,19 
40), V. Barciauskas (1934,

K. Nakrosius, K. Macionis, 1942), A. Stankiutė (1935, 
A. Kalinaitė ir Josnaitė. Su- 1936), V. Grinevičius (1937, 

1939), K. Kazlauskas (1938), 
Ann Klem (1943,1944).* Da
bar kuopai pirmininkauja 
Eleanor Galinaitis.' Sukaktu
viniame bankete bus prisi
minti ir svarbieji kuopos na-

KONGRESO DOVANOTA VĖLIAVA MARUOS ŠVENTĖJ

lyvaus keli ano meto nariai.
Per pirmuosius penkiolika 

pernai atsitiko su rnetų kuopa turėjo 147 įvai
rius parengimus, iš jų 56 na
rių pobūvius, 12 metinių ban-

prisirinkusi pilna erdvi bažny
čia.

Pamaldų metu giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
ir vargonais palydimas muzi
ko Aleksandro J. Aleksio. Pa
baigai buvo sugiedota Lietu
vos ir Ameriko himnai.
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J nių Tautų. Matote, jų rūmai 
priešais mūsiškius stovi. Bet 
kas tuose rūmuose? Tikrų 
velnių prisiveisę. Manote, kad 
jie žmonėm gero nori? Nei 
velnio! Reikia iš ten krapš
tyti tuos arkliaganius ir uo
deguotus padarus. Aš siūlau 
pradėti nuo mažiausio, ku
ris įsisuko į šv. Stepono že-. 

-_mę. Mums didelė gėdą,, kad 
—šventoje žemėje nešventi pa

darai veisiasi. Taigi, kas bal
suoja, kad Liuciperio išdaiga 
pirmiausia iš Jungtinių Tau
tų pro langą kadarai — ka- 
dari išsinešdintų?

Daug kam patiko 
nuo mažo ir baigti 
kaip paprastai daro 
ir išmintingi žmonės, 
kai nupliauškėjo, pasirodė ir 
nepritarančiųjų. Vienas iš jų 
pakėlė balsą:

— šventame Rašte pasaky
ta, kad velnio neišvarysi, ne
išvaręs paties Belzebubo. Iš
varyta mažiukė nešvarioji 
dvasia atsiveda septynias pik
tesnes. Tuomet darosi dar

pradėti 
dideliu, 
kuklūs 

Bet

CHICAGOJ MARUOS ŠVENTĖS PROCESIJOJ DALYVAVO
Chicagoje rugsėjo. 8, Mari- ' parapinių bažnyčių, bet ir šv. 

jos Užgimimo šventėje, turėjo
me vieną iš didesniųjų religi
nių demonstracijų, parodžiusių 
vieningas Amerikos lietuvių 
katalikų gretas. Buvo švenčia
ma Šiluvos Marijos atgaivinta

Vienybė ir Amerikos L. R. Ka
talikų Federacija, ypač uolus 
jos dabartinis pirmininkas in
žinierius A. Rudis.

Kas, sekė tas iškilmes Chica- 
goje. tas pasakys, kad

jos buvo tikrai didingos ir 
įspūdingos.

Daugelio teigimu, netgi di
dingesnės už kitų tautybių tos 
rūšies iškilmes. Dalyvavo žmo
nių minios, per 10,000. Kai 
vienas procesijos galas jau pa
siekė naująją Marijos švento
vę Marųuette parke, tai kitas 
dar tebebuvo Marijos High 
School kieme. Net ir svetim
taučiai stebėjosi, iš kur tiek 

Kazimiero aukštesniąją mo
kyklą, šv. Kryžiaus ligoninę ir 
Šiluvos Marijos garbei bažny
čią Marųuette parke. . r -

Ir didžioji amerikiečių spau
da atžymėjo iškilmių įšpūdin-

stebėjosi, ' 
kaip dažnai kard. Stritch 

rodosi tarp lietuvių.
Vyriausiasis Chicagos arki- 

diecezijos ganytojas gyvai do
mėjosi, lietuvių religiniu gyve
nimu. jų veikla, dvasininkais 
ir savo žodyje, suteikęs palai
minimą su visuotiniais atlai
dais, reikšmingai pastebėjo, 
kad

šios rūšies Amerikos žemėje 
atgaivintoji tradicija turės bū
ti vykdoma kasmet.

Tik su tokia sąlyga ši šven
tė bažnytinės vyresnybės ir 
buvo leista. Tai puikus paska
tas ateinančiais metais dar j- 

tų lietuvių susiranda Chicago
je? Kokios tirštos ir drausmin- .
gos jų gretos! Priešaky' žygia- tiem, kurie siunčia siuntimus Lietuvon 
vo,; nešdami bažnytinę, Ameri
kos ir Lietuvos vėliavas, trijų

spūdingiau visojeJ ■. Amerikoje 
atžymėti sueinančią nuo Šilu
vos Marijos apsireiškimo 350 
metų sukakti.

Vysk. V. Brizgys, gražiai 
pristatęs tikintiesiems lietu 
viams kardinolą Stritch, pa

atgims ir kitose 
kolonijose, kur tik 

gyvenama mūsų tau-

tvirtas Šiluvos kultas

žus religinis paprotys su šilu- 
vine dvasia 
lietuvių 
gausiau 
tiečių.

Koks 
buvo laisvoje tėvynėje, rodė 
tūkstantinės i atlaidus iš viso 
krašto suplaukiančios minios. 
Koks jį^ tebėra stiprus paverg
toje tėvynėje. — teberado oku
pantų spaudoje ir susirinki
muose. mitinguose dažnai už
sipuolimai. daugiausia mūsų 
sodiečių, vad. ‘‘darbo valstie
čių,” kam “laužoma darbo 
drausmė” ir “pasiduodama 
burtams”, tebesilaikant “šiais

10,000 LIETUVIŲ
moderniais laikais” tokias 
“tamsias vietas”, kaip Šiluva...

O įspūdingi minėjimai Ame
rikoje byloja,

koks gyvas tebėra tėvų ša
lies pasiilgimas ir jai laisvės 
troškimas, nepaisant visko, 

EVergreen 8-9794 ___ -— ------

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

laisvės rytas. Visai teisingai 
Kunigų Vienybės centro val
dyba pastebėjo savo bendra- 
rašty kunigams :

šiemet daugiausia melstasi 
už pavergtąją Lietuvą rugsėjo 
aštuntąją. A- P.

FALL VACATIONS

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
386 Maple Avenue, Hartford, Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHape! 6-1377

FOK REAL FAMILY VACATION
With Sports. Good Food. Ali

• Conveniences
•‘Come to Gilberts Farm”

West VVillington. Conn.
Open all year — $35 vveekly

( $6 daily.

Draudinio reikalais, taksy (Iiicome ‘ 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- \ 
menty tvirtinimui

kreiptis pas •

IMI W. 47th SI.. Chicago, II).
STANLEY METRICK 

TeL Yards 7-8393
JOHN SRURNA

Į 5418 So. Albany. Chfceeo. m. Tel. Grevehtn 6-7783 =
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HOTELS

Nauja 
sporto i 
Mares. pasbndtoės "Vytim” 
rugsėjo 21 ir 22 rengia tinkfr

tynės prasidės šeštadienį 1 v. 
ir vyks patogiose Maironio 
paiko „aikštelėse. Suvažiavę 
komandos iš Bostono, Hartfor-
do, Waterburio, Breoklyno ir 
paties Worcesterio žada paro
dyti neldogų kovų. Tinkliny 
laukiama Hartfordo Grandies 
laimėjimo, tuo tarpu krepši- 

-nyje mūsų meisteris Brookly- 
no LAK turėtų nusinešti lai
mėjimą.

Atletai, pradėdami sezoną, 
šiais metais įsigijo vadovą — 
coadią, kuriuo sutiko būti 
mūsų žymusis krepšininkas A. 
Birutis.

Į Worcesterį mūsiškiai vyks

EbnductM by top'Nev York In- 
structon. Dancg etiąuėtte is 
tanght aloiiff with tbe Waltz, 
Lindy Hop. Cha-Cha steps et.

New Yorke paieškomi asmenys

liai Bačanskai, čilčius,, Dauk
ša, Keskonis, Kidžius, Kelbau- 
skas, Kuryla, Vyšnius.

Alukonienė, Paulina, d. Pet
ro.

Bankauskaitė - Kesminienė, 
Stefanija.

Brazauskytė - Laurinienė,

Km&auskas, Martynas, 
veno Mmersville, Pa.

Laurinienė - Brazauskytė, 
Michasė '

Marozas, Antanas ir Cecili-

gy- -

Ballroom or boti) substantial 
garinęs. Steinway Hali, 
W. 57th St. N. Y. C. 
For appointment call

5-7439.

SKAITYK VARPELI. įdomus. 
nauAngas, iliustruotas, meno-

11709 LJberty Avanse 
(Retafl Store)

MtSA

■arauma abboua
214 4th Št. AAnry j^ N J. 

Low Weekly Ration. Bemey 
atmo^here. ComplFtry B*k£st.

Free Parking. Bathlng from room.
S2 per day. Double Occupancys. 
Jesephine FarriėBo Owner-Mgr.

PRospect 5-9635.

VOUR AD 
CANeėL et eHANGF

CALL 3-7291

NURSING HOME

ANNHUBST COLLEGE 
.'our-year Liberal Arte CoBega 
for '.voraen—Soutn u..

Conn. B. A. prograin in languages, 
INOJODING JUTHUANIAN, 
sočiai and natūrai Sciences, 

bUSineSS.
-. Teacher training on aęeondary 

leve). A. A. program in 
secretarial studies.

For information wnte: 
The Registrai 

Box 569, 
Putnam, Conn.

CONVALESCENT AND 
RĘST HOME 

For Elderiy Poople 
Excellent eare. Good food 

Reasonable rates, 
Day and Night Service 

. Beautiful Surroundings 
For More4nformation Phone 
East Hampton, L L 4-1303

Čomplete Pometnion. 
238th St detached briekt atucco

TIT ?-“755—l’V

cilįja, Valerija ir Viktorija. ~ 
Morkūnas, Kostas ir Vladas, 

sūnūs Felikso.
Paukštytė, Danutė, d. Anta

no-
Perminąs, Jonas, sūn. Jono, 

iš Mažeikių ap.
Putinas, Juozas ir Jadvyga.
Rafanavičienė, Antanina, iš 

Šilalės vaL, d. Jono, gyveno 
McKees Rocks, Pa.

Rederaitė - Stokoff, Ona, iš 
Kybartų, gyveno Halsey .St, 
Brooklyn, N. Y.

Rudienė ~ Jmizaitytė, Mary
tė, vyras Rudis, Antanas.

Rudrinskas, Pranas, sūn. 
Antano.

Sabaliauskas; Jonas, sūn. Te-
Spalio 6 Blau-Weiss Got- Kalinkauskas Juozas. odoro.

SC^e.~.^^n”ere °VaL Kesminienė - Bankauskaitė, 
Stefanija.Schuetzenpark, North Bergen, x

NenrJersey. ~ Kievisas, Viktoras.

"šeštad^ūo vakare numatytas 
'Maironio parko salėje ir spor1 
tininkų pasilinksminimas — 
vakaras

Futbolo pirmenybių

iš Gaudučių k., Kuršėnų vai., 
Šiaulių ap.

Cidabrienė, Marija.

Grinys, Jonas, sūnus Kazio. 
Grybas, Ona, duktė Kazio. 
Gubaitė, Ona.
Janulytė - Križanauskienė, 

Adelė, d. Jurgio.

Lietuvių Sporto Klubo fut
bolo ekipa, žaisdama German- 
American futbolo sąjungos 
aukštojoje lygoje 1957—58 Jarmoška, Povilas, sūn. Pet- 
met sezono pirmojo rato tvar
karaštyje turi sekančias rung
tynes:

Rugsėjo 22 German-Hungar- 
ians — New Farmers Ovai 
aikštė.

Rugsėjo 29 SC New York— 
Throggs Neck Stadium, Bronx.

ro, ir jo vaikai Aldutė, Jeroni
mas, Juozas ir Povilas.

Jokubauskas, Albertas ir

Juozaitytė - Rudienė, Mary
tė, vyras Rudis, Antanas.

Katinkauskas, vaikai Jono

Kybartą gyveno Halsey St., 
Brooklyn, N. Y.

Tumosa, Mykolas, sūn. Mi-

Frandsean Fathers

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
sriek Avė. Brooklyn 21, N. Y.

4380 Main St, Buffalo 26, N. Y.; 
Orele 3600; Sisters of St. Francis 
of Penance and Cristian Charity; 
Sister M. Anggte, President; Sister ' 
M. Georgia, Dean of Studies; 388 \ 
students. A fully accredited liberal 
arts college for day and resident 
students vrimdr grants B. 'ĮL, -B7 S.' 
and B. M. degrees in the following 
fields of concentration: art, Eng. 
lish language and literature, mod- 
em languages, music, history, soč
iai studies, sociology, mathematies,

1 biology, chemistry and secretarial 
Science- Hospital affiliation for 
training in X-ray or medical tech- 
nology and medical record librar- 
ianship. Tuition $500; room and 
board $650; for women only.

SKK OR WEU.
ELDS3ULY PBOPUE 

Can be cared for in nuneš 
home at reasonable rates. 

Visits by priests and sisters 
regulariy. For more 

informatien
Phene MO 5-774V

S4990. Sheh constructioiL 2 Milės 
from Graymoor-Peekskil Route 
No. 6 Yorktown Helghts. Sites 

extra. Drive out — Take Taconic 
State Hlghway exit Rt. No. 6 left 
to Berger St., right on Berger St. 

FoDow sign.

Čatholic Schools and Colleges

CALDWELL COLLEGE, Caldwell, N. J.
A four year Liberal Arta College eondueted by the Sisters of St 
Dominic. Accredited by Middle State Asso. Humanities, Sciences, 

' Business^ Music, Tgacher Training, Library Science. B. S. degrees 
Associate in Arts, in Gen. Secretarial. Catalogue: Registrar 
Caldwril, N. J.

— 2^ W.-FEMALE <

WILL18TON PARK 
St Aidan’s parish 

65x100, comer Cape Cod. Living

Reikalingos 

slauges

PILNĄ LAIKĄ 
VISOMS PAMAINOMS

Graži aplinka 
Puikios darbo sąlygos

COMMUNITY MEMORIAL 
HOSPITAL

U Grange, III.—FL 2-1200
. Mr. J. G. Smith arba 

Director of Nurses

chen, dinette, 2 bedroom, bath, 
Ist floor. Bedroom and Den up- 

stalrs. finished playroom and Bar.
219,990. Owner in Huntington.

7 ROOMHOUSe 
fet Beanttful VaBey Strcmn 

Large living room with wood 
burning fireplace. 3 bedromms. , 
Den. Library. Dining room and 

kitehen. Refrigerator, large bath. 
Oil heat Aluminum. Screans and 

doors. Garage. 45x100. $18,900..
M Kelter St, Valley Stream,

Long Braneh, N. 9. 
PABIMDOIIAMA

Sklypas 100x200 pėdu, namas su 
dviem mažais butais ir 1 miegam., 

gyv. namas, valgomasis, didelė 
virtuvė. Kieme mažas dvieju šei

mų namas. Aliejaus šildymas. 
Pakenčiama kaina.

Lapkričio 3 Eintracht SC — 
Eintracht Ovai, Astoria L L

Lapkričio 16 Swiss FC — 
Eintracht Ovai, Astoria L. L

Lapkričio 17 Giuliana FC— 
Newtown High School Stad- 
ium, Elmhurst, L L

Lapkričio 24 NY Hungar* 
ians (antrojo rato rungtynės), 
New Farmer OvaL Tolimesnis 
pirmenybių tvarkaraštis paaiš
kės vėliau, nes prasidėjus tau
rės varžybomis, negalima nu
statyti komandų galimumo sto
ti pirmenybių rungtynėms.

Rezervinės tvarkaraštis toks
pat, kaip ir pirmosios.

Jaunučių pirmenybės prasi
deda kartu su oberlygos, o 
jauniai pradės mokyklų futbo
lo sezonui užsibaigus t. y. už 
kelių mėnesių. Atletas

NAUJI ATSTOVAI 
MAMYTES SŪRIUI

Vargiai ar atsirastų ir iš 
tolimesnių vietų, kas nežinotų 
ir n*yežžntų seniausios ir 
stambiausios lietuviškos pre
kybos Brooklyne, kuri vadi
nasi "Matatas”

Jei kuris pirkėjas bus pa
klaustas, ko dzūkelis norėtu
mėt tai žinokite, kad tai yra 
p. Shimanskis, arba jus sutiks 
inaiaalis, rimto veido pre
kybininkas p. Michel.- Turi 
ir tarnautojų.

Si rimta ir maloni prekyba 
paėmė atstovauti ir jau turi 
visiems gerai žinomą Mamy
tės sūrį, kuris gaunainas Im
tuvais. TodS jis visuomet 
šviežias. Iš čia per tratinto
jus pristatomas ir kitom pre
kyboms ar | namus. Kreip
tis šiuo adresu: •

I n* y f— ___a - - MDirbttuvė ir antroji krautuve 
yra: 145 Grand St, 

Brooklyn 11, N.Y. KV 8-4627

Križanauskienė - Janulytė, Venclova, Willy.
Visetas, Della, gyveno Kear- 

Krušinskas, Kazys, sūn. Juo- ny, N. J.
i. Visetas, Jonas, gyveno Eli-

Newly organized small research 
ward, exclusively. ExceUent pay- 

educationally stimulating, interest- 
ing and pleasant vvorking condit- 

ions. HO 4-7500. Ext 280. 
Gregdmoor Institute For 
Psychobiologic Studies. 

Oueens Village 27, N. Y.

IN BEAUTIFUL 
BBENTVVOOD, L. l£ N. T. 

in St. Ann’s Parish
8 room split-Ievel house, 1% bath, 

3 bedrooms, playroom, utility room

LITU ANUS

naują skaitytoją
Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916
RELIGIJA IR FILOSOFIJA $2.00

Naujasis Testamentas --------------- ~--------------$2.00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.--------------- $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.------2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. — 2.00 
Pranašystės apie pasaulio galą, PreL P. Juras, 

111 p. _____ ___ :_________________

Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis 
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p........
Tipelis, Pulgis Andriušis. Humoristinis 

romanas, 240 p. ------------------
Audra Žemaičiuose, VI. Andriukaitis, 218 p...... 2.20
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė ................................1.00
Gabija, metraštis ---------------------- :—
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p:
Susitikimas, j. Gailius, 155 p. -------‘

3.00

6.00
1.50

1.50
2.00

2.00 
3.06šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, p.

Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ---- --------- --------------------
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna____ .2......... 2.00
šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 psl.
Jaunystės maršas, Alfas Sušinskas, jaunimui skirta

knyga, 260 psL ..............2.00

2.00

5.00

Sveika Marija, St Yla $2.50
Viešpaties Angelas kun- A. Sabaliauskas raud. $2.00 

de luxe $4.50
Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P. Aleksa ... $1.00
Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaitis, auks.............$1.75 

balt $2.50
Atlaidų šaltinis,, .....  .......................................... $4.00
Būk minus malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. — 2.00

1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00

Su didele nuolaida parduodami
VOKIŠKI Hl—H "BLAUPUNKT" aparatai- bei 

vietiniai Hl—R fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA:
• TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO

Konradas Valenrodas,-A. Mickevičius, 97 p.
Sememškių Idilės, Jonas Mekas.............................. „.1.00
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p.
Etapu (įrišta), J. Kėkštas, 141 p. ..
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p...
Atviros Marios, L Andriekus, 136 p.--------
Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai, 144 psL   —:..........................

ĮVAIRIOS

1.50 
3.00 
100
2.00

1.50
3.50

1.80
1.25 
1.00 
1.00* 
1.10 
1.50

Anoj pusėj ežere, P. Andriušis, 101 p.......
Mėnuo vedinamas medaus, Nelė Mazalaitė, 

220 p. ...--------------------------------------- 250 DųrMntofca admlnhlrsrija 910 WBtoughby Ava^
Mistiniame so^ BVaRkusateimhdmai, 2ftt pri. $3.00 . BreoMyn 21, N. Y.

1.50

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 7

L Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai

įg KALAU8KĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-8612 W 
arba pas pavad. K.* VattaM| JR



BOSTON. MBSS.

RAUSVAM SAUŪNE

NcW YORKAS

išmuša

Iždininkė

pajūrio
Komisija Dragūnas

liausią užuojautą ir drauge liūdime.

Tel. Vlrginia 7-4499

•BMT Jamaikos linija. Forest Parkway stotis, i

nuėjo 
subliz-

FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, savininkas

niai jis nuskamba, o daug

Stasiui ir Elenai Santvaroms,

Stasiui ir Elenai Santvaroms,

Saliūnas visiems geriantiems 
brangus vardas”. Labai malo-

dencinis Flatbusho rajonas, subrendusių jaunuolių. Ir kai

Jau tokia, turbūt, žmogaus 
dalia, kad jis gėrė, geria ir 
gers. Liejasi degtinė, pilstomas 
vynas ir alutis per vestuves, 
krikštynas; įvairiausius pobū
vius. Net ir tada, kai draugai 
giminės, ar pažįstami nulydimi 
į amžinybę, be gėrimų neap- 
seinama.,^,—

nemokamai visose į

Iš Amsterdamo, N.Y., skam
bins kanklėmis ir dainuos 
Angelų Karalienės parapijos 
koncerte spalio 6 di Koncer
tas ruošiamas TStf Stanislavo 
parap. salėje, Greenpoint, L. 
I., N.Y.

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Stephen B rėdės J 
ADVOKATAS

mia tyriomis kainomis. KaUm Jo* 
pačios ir I kitus miestus.
Reikale Jaukite: TeL TR C-S4S4

Revizijos Komisija
Danielius Averka

Teklė Mittchel
Benediktas Jakutis

BAR ASE V1Č JUS ir STNI1! 
F U N E R A 1. II <> M

Iš degančio savo laivo išsi
gelbėjo Sofija Jurgetienė (Pet
ro Jurgėlos žmona) ir jos sū
nus Vytautas. Jūros įlankoje 
ties Freeport, L. L, paleidus 
motorą, sprogo gazolino du* 
jos. Motiną sūnus išgelbėjo. 
Iki arčiausio kranto teko plau
kti apie 200 pėdų. Laivas su
degė, Buvo nemažas: 27 pėdų 
ilgio ir 10 pėdų pločio. Dau
giausia nukentėjo Sofija Jur- 
gėlienė. Labai apdegė jos gal
va, rankos ir kojos. Vytautuo 
apdegęs tik veidas. Nelaimės 
metu Petras Jurgėla buvo tar
nyboje. Savo .laivu Jurgėlos 
sėkmingai plaukiojo porą me
nesių. , į

25*W. Broadway 
South Bftston. Maae 

JOSEPH BAKACEVk M
Laidotuvių Direktorių 
ToL ANdrov 02590

stephen Aromiskis 
_ (.ĄRMAKAUSKAS) _ 

Gritborius-Balsamuotoja* 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

šešplauki. Philosophy 401, tel.
UN 5-4000, ext. 565. UL 94039 po 6 vai. vak.

RADIJO VAIANDA J AUZdlUS ME
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEVP-YORK0 
H. J. IR. CONN. APYLINKĖJE KU- 
RIS .IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE* 
TUVlSKAME ŽODYJE IR. KAINOJE.

DABAR. .

išskrido į Pfetų Ameriką, kur 
rugsėjo 17-20 cLd. Brazilijoje, 
Sao Paulo mieste, vykta n 
Pietų Amerikos krikščionių 
demokratų konferenciją. Vi
durio Europos krikščionių 
demokratų sąjungai atstovau
ja net 22 asmenų delegacija. 
Septyni išvyko iš JAV, o kiti 
paimti iš Pietų Anferikos^ 
Lietuvių delegaciją sudaro: 
A. Trimakas, Liet. Krikščio
nių demokratų Brazilijos at
stovas kun. P. Ragažinskas, 
žurnalistas K. Čibiras, iš 
Montevideo, dr. E. Draugelis 
ir prof. A. Stonis: Į kongreso 
garbės komitetą yra pakvies
ti visų kraštų krikščionių de
mokratų partijų pirmininkai. 
Jų tarpe iš lietuvių pusės Pr.. 
Vainauskas. Dr. A. Trimakas 
savo kelionėje aplankys ir 
kitas Pietų Amerikos valsty
bes ir lietuvių kolonijas. ,

nurodyta lituanistikos dėsty
mo vieta, laikas, pobūdis. In
formacijų reikalu kreiptis į li-

Blanche Kapochy
409 W. Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.

Pauliu* Jurkus, 
Darbininko redaktorius, nuo

NEBELIEKA ŽMOGAUS, 
O TIKTAI DEGTINĖ

Slenka dienos, pamažu grįž
ta pusiausvyra. Laikas užgydo 
žaizdas. Nebegrįš, rodos tau 

-tas liūdnas rytas, nebeskaudės 
galvos, nebekankins liūdnos 
mintys. Ir pasiryžta tada tok- 
sai daugiau nematyti _ sa- 
liūno, neragauti tų . “rami
nančių” gėrimų. Trykšta lyg 
šaltinis naujos jėgos.

Bet ir vėl gražus šiltas va
karas. Lyg troškulys kankina. 
Ir vėl praeina pro gundančią 
raudoną lango šviesą. Norė
tum užeiti pamatyti draugus, 
pasidalinti įspūdžiais. Stumi į 
šalį tą mintį. Tau kužda ausy
se balsas: eik, eik!. Ir tu vėl už
eini. Vėl raudona šviesa prieš 
tavo akis, vėl tie patys gėri
mai, tie patys veidai. Ir vėl 
ragauji taurę po taurės, o tavo 
mintys lekia į praeitį, kuri bu
vo tikrai graži. Tu teisini save, 
bet nepastebi, kaip skęsti gi
lyn ir gilyn...

AVoodhaven, N. V.
Suteikiam garbingas laido: irve*. 
Koplyčios 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Algimante* Santvara*, 
Tašytojo Stasio Santvarų vie- 
natelis sūnus, narė rugsėjo 
15 d. 10:25 vai. vakare Chikh 
ren Memorial ligoninėj Bosto
nai Kūnas pašarvotas Zalecko 
koplyčioj. Laidojamas trečia* 
dienio ryte, rugsėjo 18, iš šv. 
Petro bažnyčios So. Bostone.

Steponą* Ir Valentina Minkai 
praneša, kad seniausia jų va
dovaujama lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
bus girdima sekmadieniais 

‘nauju laiku — nuo 2:30 iki 
3:00 vai. popiety — iš kitos 
stiprios stoties WLYN, 1360 
kilocycles, kuri yra už pusės 
colio radijo rodyklės nuo kitų 
lietuviškų-radijo programų.

Norėtumėm žinoti, kaip toli 
girdima ši radijo stotis. Būtu
mėm labai dėkingi, jei parašy
tumėt į mus atvirutę adresu: 
Steponas J. Minkus, 502 E. 
Broadvay, So. Boston 27, 
Mass.

pūsti veidai sėda prie baro. 
Žvilgteri į juos ir pagalvoji: 
už valandos, kitos jūsų veidai 
bus kitokį. Degtinėlė dažo vi
sus lygiai. Ji vienodai žaibuoja 
į žmogaus protą, bėga per gys- 
las į širdį, verčia skubėti, jau
tiena nervų stygas, 
žmogų iš pusiausvyros.

Pirmasis stikliukas 
gerai. Paraudo veidas, 
go akys, atsirišo liežuvėlis. 
Pasaulis pasidarė gražesnis ir 
žmonės daug malonesni. Seka 
kitas, trečias stikliukas, ir 
daugiau. Raizgosi mintys, atsi
randa gausybė problemų. Vie
ni kitus įtikinėja, pažadus 
duoda, savo gabumais ir nu
veiktais darbais giriasi. O tuo 
tarpu veido spalva keičiasi, 
akys nebežiba. Dar vienas ir 
dar vienas stikliukas — nebė
ra žmogaus. Plepa, pyksta, kei
kiasi.

Skaistus saulėtas rytas sutei-

sions, 322 University Hali,
Columbia University, galima . ,
gauti un-to biuletenį (announc- klausomasis 
ement ofSchoo! of General

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

veidų nušvinta, kai tik pame
namas. čia randa suraminimą 
visi, kurie yra ištroškę. Vars
tomos durys beveik ištisa parą, 
pradedant ankstyvąjį rytą ir 
baigiant vėlyvą naktį. Tai lyg 
savotiška ligoninė, tik atvirkš
tinė:

min Tel barą laukiančius to “gyvy- 
"’ ” vandenėlio, tikrai skaudu

rugsėjo 16 išvyko atostogauti; 
grįš | darbą kito mėnesio pra- 
iri 
aDOje.

Finansų Sekretorius
Nell Meškūnas 

91 Congres Avė. - 
Waterbury, Conn.

nužė. Nemielas šis pasaulis, laimė. Tu dirbi, o tavo min- 
Slegia širdį praėjęs vakaras, tys vis lekia, kur žiba raudona 
ima kažkokia baimė. Veržiasi šviesa, kur ūžesys, kur skam- 
noras nusikratyti neblaivaus ba stiklai, kur šiurkštus juo- 
kailio. Juk blaivus būdamas, kas, liejasi vynas, alus. Bėgi 
buvai laimingas ir darbingas į bedugnę, o iš tavo atminties 
koks gražus blaivus buvo tavo nyksta gražusis gyvenimas, 
gyvenimas! ' Lieka tik degtinė. J. M.

Kas pasidarytų, jei vieną 
gražią dieną žmonės imtų ir 
sustotų gėrę? Nebetilptų stati
nėse alutis, vynas išmuštų 
kamščius, o degtinės ' tikriau
siai susidarytų didžiulės atsar
gos “juodai dienai”. Juk gali 
žmonės kada nors sustoti gė
rę? Ar ne? Kodėl sutaria ir 
vieningai laikosi, kai išeina į 
streiką. Atrodo, galėtų sutarti 
ir šiuo klausimu. Deja, blogis 
žmogų dažnai nugali arba iš 
pusiausvyros išmuša?
TROKŠTANČIUS BEGIRDANT

Jau taip, matyti, man lem
ta, kad tenka trokštančius 
girdyti. Todėl iš dalies' esu 
kaltininkas visų tų blogybių, 
kurios nuo degtinės priklauso. 
Nemalonu, bet ką darysi, jei 
likimas tokią dalią skyrė.

Begirdydamas trokštančius,

Tel. STagg 2-5043

Mattliew P. Balki
" (BIELIAUSKAS)
F U N E K A L HOME

M. P. BALLAS—Direktorių^
AJLB BALTRONAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

W A 1 T K U S 
F t) N E R A L HOME 

197 Webster Avenne 
PRANAS VVAITKUb 
laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuo’.ojas 
Camhridęe.
.NOTARY PURI JO 

PtUmtvimM diena ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauta Cam-

- LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas 

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St.

, Norwood, Mass.
Vice Pirmininkai

Vladas Paulauskas ' 
Juozas Glavickas

KEW YORK CITY, 78 Second Avė., TeL ORehard 4-154* 
DETROrr 12, Mieli, 114*1 Jo*. Campsa Ave„ TO 8-«298 
HARTFORD. CONN„ *51 Albanv Avenue CHapd 7-51*4 
LOS ANCHU8, CNN, 121 So. Vemmrt Ave^ DU 5455* 
FttiUDBLmsA 23, 832 Ne. 7tb SL, WA 3-1747
CHICAGO, UL, 3741 W. 2* SU Chlea*e 23, UL CR 7-212* 
NUTARK, N. J, M8 Maftet SU Newa»fc, N. J. MA 24M9

New Yorke praėjusią savaitę 
ištaigingam savo bute nusišo
vė milijonierius Clendenin J. 
Ryan, 50 metų. Vienu metu 
jis norėjo būti išrinktas New 
Yorko miesto galva, išstatęs 
savo kandidatūra kaip “nepn- 

stebiu geriančiųjų nuotaikas,

mušasi televizijoje žmonės.
STIKLIUKtLIS SALDUS, 
STIKLHJKRLIS GARDUS

jojai sveika*, išėjai ligonis ir 
dar palikę* savo prakaitu sun
kiai uždirbtus pinigus.

Ir jauku tuose galiūnuose, o 
ypač naktį: tamsu, raudonos 
šviesos apšviečia butelėlius, 
sudėliotus lentynaitėse. Jose 
įvairus gėrimėlis pagal kišenę. 
Aplink tuos butelėlius, raudo
na šviesa paspalvintus, susi
spietę žmonės. Vieni žiūri į 
juos, kiti gurkšnoja putojantį 
alutį, treti susišiepę verčia 
stikluką, dar kiti dairosi ie^o- 
dami draugų, o labiausiai ski
riasi tie, kurie jau pavargę ir 
perdaug paėmę, žiūri liūdno
mis akimis, iškraipytu veidu į 
tuščius stikliukus ir patys sa
vimi kažką vapatioja. Rūksta 
cigarų ir cigarečių dūmai, 
skamba plokštelių klykiančios 
muzikos garsai, šaudosi arba

JALINSKAS . 
Laidotuvių Direktorius | 
84-02 JAMAICA AVĖ. 5 

(prie Forest Parkw»v Station* J

kia visiems džiaugsmo. Atsive- Bėga gražiosios vasaros die
na tokio žmogaus akys su nos. Artėja rudenėlis, o tavo 
skausmu galvoje, širdis plaka, nuotaika prislėgta. Tu vis ne- 
lyg vaitodama, troškulys kan- gali atgauti prarastų jėgų, ku- 

kalbas, samprotavimus. Matau ““f:. Nemielas tokiam gražus rias tau atėmė tie. įvairūs svai-
ivairių Įvairiausių veidų: tote- SaUletaS Iytas' gmamieji genmela. Ir tu ne-

Studies), kuriame smulkiau “Išnuomojami atskiri kam- įigentu ‘intelektualu nanrastu tada Jls sau: ne man pastebi, kaip slysta tau iš ran-
bariai su baldais. Gražus rezi- žmoniiį senų ir vos Uk saulutė' ne man a <he' k<l valia, graid ateitis, šeimos

Piano pamokos
Pianistė S. Paleček - Levic

kienė, gužuti iš Europos, nuo 
rugsėjo 16 vėl pradėjo duoti 
jn^ao pamokasr Tel. VIrginia 
6-5213. Skambinti iš ryto 
prieš 8 arba vakare po 9 vai. 
Gyvena Richmond Hill, 9149, 
115 St

Pamaldas už a. a.Br. Stockę 
bus spalio 12, 16 v. Aušros

Vartų bažnyčioj. Kviečiami 
visi ateitininkai, velionies gi
minės ir draugai.

Lituanistika Columbia 
universitete

Registracija į lituanistikos 
kursus Columbia universitete, 
School of General Studies, ru
dens semestrui įvyks nuo rug.

20 iki 25 Lov Memorial Libra- 
ry,‘116 thabd Broadway. New 

York. Bus dėstomi trys kursai: 
pradedamasis, vidurinysis ir 
aukštesnysis, į kurį įeina ir li

teratūra. Šalia reguliaraus dės
tymo būdo dar šiemet numato
ma įvest ir laboratorinį foneti
nį. Primami matrikuliuoti ir 
nematrikuliuoti studentai, tai 
yra su kitom studijom arba 
be jo lituanistiką studijuojante- 
ji. Iš kiekvieno kurso duodama 

po du kreditus užskaitų kiek
vienam semestrui. Kaip regu
liarus mokslo dalykas, lituanis
tika Columbia un-te dėstoma 
iau šešti metai. Parašius į Of
fice of the University Admis-

Kun. Jonas Vaitekūnas 
350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė.


