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KOMPROMISAS SU SAVIŠKIAIS
Vyriausybė nusileido savai

opozicijai.
jo pareiškimą laiko taip pat
nauju žingsniu pirmyn, o galu
tinis žingsnis būsiąs Formozos

Dulles pareiškimas dėl Que- 
moy, griežtesnis. Eisenhovverio 
švelnesnis. Eisenhoweris atsi
stojo lyg švelnintojo rolėje tarp

neutralizavimas. Anglijos opini
joje Dulles pareiškimas laiko
mas nauju posūkiu ir sveikina
mas.

■ i

Chiang Kaishekas 
atsake: ne!

Laisvosios Kinijos preziden
tas Chiang Kaishekas spalio 1 
atmetė valst, sekr. Dulles spren
dimą — atitraukti iš Ouemoy 
Formoms kariuomenės didžią
ją dalį.

Chiang Kaishek pareiškė, kad 
Ouemoy yra skydas Formozos 
apsaugai. Tai labai gerai žino 
komunistai ir dėlto mėgino ne 
sykį Quemoy paimti.

Dulles sprendimas yra viena- 
pusis ir nėra privalomas laisva
jai Kinijai.

Chiang Kaishekas dar įspėjo 
dėl komunistų taktikos. "Jei 
jūs prašysite komunistus paliau
bą, jie |us šantažuos. Panašiai 
— jei rodysit jiem, kad bijote 
karo, jie jus išnaudos".

AR GALI DULLES PASIMATY
TI SU KOMUNISTU CHOU EN- 

LAI?
Anglijos užsienių reikalų min. 

Lloydas mėgino tarpininkauti, 
kad valst. sekr. Dulles pasima 
tytų su kom. Kinijos min. pirm. 
Chou Enlai. Dulles spaudos 
konferencijoje paaiškino, kad 
jis kaip ir prezidentas sutinka 
susitikti su bet kuo, kad tik 
būtų išlaikyta taika. Tačiau a- 
bejoja, kad šis pasimatymas 
būtų dabar taikai naudingas.

OUEMOY GERIAU 
APRŪPINAMAS

Amerika davė laisvajai Kini 
jai naujus laivus ir transporti
nius lėktuvus pagalbai į Oue
moy pristatyti. Laivas, kuris

Amerika pasakė savo nusistatymą dėl Ouemoy
Dulles nori paveikti Chiang Kaishekę, kad atitrauktu kariuomenę

Dulles nieko 
Tik viešai pa
buvo sakoma

Valstybės sekretorius J.F. 
Dulles rugsėjo 30 spaudos kon 
ferencijoje viešai pasakė tai, 
kas neyiešai jau seniai buvo 
žinoma apie derybas Varšuvo
je. Būtent, Amerika siūlo ko
munistam nutraukti karo veiks
mus prieš Ouemoy; už tai A- 
merika pasirūpins, kad nacio
nalinė Kinija atitrauktų savo 
kariuomenės didžiąją dalį iš 
Ouemoy. Esą Chiang Kaishekas 
prigabenęs kariuomenės dau
giau. nei reikia, prieš Ameri-

kos norą ir pritarimą.
Dulles aiškino, kad būtų klai

da reikalauti tik iš komunistų, 
kad jie sutabdytų ugnį.

Varšuvos derybos valstybės 
sekretoriui Dulles kelia daugiau 
optimizmo nei pradžioje.

AR ĮMANOMA, KAD CHIANG 
KAISHEKAS GRĮŽTŲ Į KINIJĄ?

Dulles nurodė, kad tai pri
klausytų nuo įvy kių pačioje Ki
nijoje —sakysim, jei Kinijoje 
kiįtų perversmas. Tokiu atve-

ju laisvosios Kinijos vyriausy- už kelių mylių nuo Vengrijos 
bės buvimas už kelių mylių ga- tuo metu būtų buvusi laisvos 
lėtų būti reikšmingas revoliu- Vengrijos vyriausybė, įvykių 
cijos eigai. Palygino su 1956 eiga būtų galėjus kitaip baig 
Vengrijos sukilimu. Girdi, jei tis.

Dulles ir Chiang Kaisheko ir la
biau suabejojo komunistų gera 
valia ir jiem daromos nuolaidos 
sėkmingumu.

Tikrai sakant, 
naujo nepasakė, 
reiškė tai. kas
Varšuvoje komunistų atstovui 
ir ką spauda viešai rašė. Tačiau 
NYT Dulles pareiškimą pavadi
no prasidėjusia Amerikos 
"lanksčia" politika ir apgailes
tavo, kad jos nesiimta prieš tre
jis metus. \V. Lippman (NYHT)

Prezidentas pritarė Dulles

jau atvyko į Formozą, lėktuvai 
atvyks šią savaitę. Tas laivas 
išgabeno į Quemoy ir didesnes 
patrankas. Tikima, kad naujais 
laivais ir lėktuvais kasdien Oue
moy gaus po 300 tonų pagal 
bos. Lig šiol gaudavo po 150, 
o reikia 700.

DERYBOS VARŠUVOJE DEL
SIAMOS

Varšuvoje komunistinės Kini
jos atstovas vis kalba didelius 
kaltinimus ir reikalavimus A- 
merikai. Tačiau jaučiama, kad 
derybų nutraukti nenori. Dides
niais kaltinimais nori išgauti iš 
Amerikos daugiau nuolaidu.

Prezidentas Eisenhbvveris spa
lio 1 vėl prabilo spaudos, konfe
rencijoje. Pagrindinis klausi
mas: ar prezidentas remia Dul
les nusistatymą dėl Quemoy. 
Ar galima demilitarizacija pa
šalins pavojų, ar tai nebus ap- 
peasementas? Prezidentas aiš
kino keliais atvejais. Esą svar
biausiais dalykas

— nesitraukti prieš jėgą: jė
ga negali būti sprendžiamas 
klausimas. Ir jei mes atsitrauk- munistu 
sime nuo šio principo, tai ilga
me kelyje mes nukentėsime.

Bet paliaubas remia prezi
dentas, tardamas:

jei mes turėsim paliaubas-, 
bus galimybė derėtis su gera 
viltimi....

Prezidentas kaip karys mano, 
kad nereikia Formozai tiek ka
riuomenės Quemoy. Jos atitrau
kimas nereikštų appeasemento. 
Esą kiekvienas gąli matyti, kad 
tos salos yra svarbesnės For
mozai, nei galima spręsti iš jų 
geografinės padėties, tačiau jos 
nėra gyvybinės reikšmės For
mozai.

Ar komunistai norės paliau
bų. prezidentas nėra tikras. Jis 
priminė, kad komunistai nesi
tenkina Quemoy ir Matsu, bet 
siekia pačios Formozos ir Ame
rikos jėgų pašalinimo iš Pacifi- 
ko.

Prezidentas apeliavo ir Į lais
vąjį pasaulį:

laisvasis pasaulis turi supras
ti, kad mes kalbame ne apie 
Matsu ir Ouemoy, bet apie ko- 

nuolatini spaudimą 
prieš laisvąjį pasaulį.

Atmetė prezidentas komunis
tų aiškinimą, kad tai tik Kini
jos pilietinis karas.
— Jei tai pilietinis karas, kodėl 
Rusija vis kartoja, kad.... ji pa
siryžus dalyvauti tame kare.

KOMUNISTAI TEBE 
SMARKAUJA

Kom. Kinijos min. pirm. Cho 
En-lai rugsėjo 30 pareiškė, kad 
Amerikos siūlomos paliaubos 
yra Amerikos triukas. Amerika 
turi pasitraukti iš Formozos 
srities ir nesikišti Į Kinijos rei 
kalus.

VALST. SEKR. J. F. DULLES penėjo j "lanksčią” politiką Ouemoy reikalu. Kairėje — Laisvo
sios Kinijos majoras Sun Sze-wen, kuris vadovavo Sabre grupei kovoje prieš komunistų Migu$.

VAKARAI SIŪLO MASKVAI, IR MASKVA JIEM SIŪLO
VAKARAI SiūK&ATNAUJtNTI 

DERYBAS DĖL VIRŠŪNIŲ

Amerika, Anglija, Prancūzija 
rugsėjo 30 vėl ėmėsi iniciaty
vos spausti Maskvą dėl viršū
nių konferencijos. Jos paragino 
Sovietus atnaujinti diplomatų 
pasitarimus dėl viršūnių konfe 
rencijos. Tuos pasitarimus Mask

va buvo nutraukusi 
mėn.

LITTLE ROCK nepasisekė mokyklų nuo pirmadienio suprlvatirrti, kaip nortjo Faubus. Mokyklos 
tebėra uždarytos. Bet atsakomybę čia nurodomi skelbimai suverčia federalinci valdžiai.

MASKVA NORI MINISTERIU, 
O VAKARAI SPECIALISTŲ

Sovietai, atsimokėdami Vaka
ram už siūlymus, pateikė siūly
mą ir iš savo pusės — spalio 
31 daryti Ženevoje užsienių rei
kalų ministerių konferenciją 
atominiam bandymam galutinai 
uždrausti.

Amerika vargiai ši siūlymą 
priims. Amerika ir kiti vakarie
čiai galvojo, kad pirma turi su
tarti tokioje konferencijoje spe. 
ciaiistai. o tik tada ministeriai 
gali ją patvirtinti. Spėjama. sPa^° 31. 
kad toks bus ir atsakymas Mas- 
vai.

SOVIETAI ATNAUJINO 
ATOMINIŲ GINKLŲ 

BANDYMUS
t

Amerikos atominės energi 
jos komisija rugsėjo 20 paskel
bė patyrusi, kadSovietaiatnau- 
jino atominių ginklų bandymus 
šiaurės ašigalio srityje. Jie bu- 
spalio 31. Amerika siūlo sus- 
kad bandymus sustabdo.

Amerika buvo pasiskelbus, 
kad atominių ginklų bandymus 
sustabdys vieniem metam nuo 
derybų su Sovietais pradžios 
Tos derybos yra numatytos 

Amerika siūlo sus 
tabdyti -bandymus vieniem 
metam, bet pritaikant kontrolę.

Į kur tas posūkis? Preziden
tas paaiškino, kad jo nereikia 
laikyti appeasementu. Galima 
taip ir nevadinti. Bet tik pažy
mėtinas esminis skirtumas tarp 
Amerikos nusistatymo anksčiau 
ir dabar. Anksčiau: Ouemoy, 
jei reikės, esam pasiruošę gin
ti. Dabar: Ouemoy esam pasi
ruošę neginti.
Tai traukimasis atgal. Trauktis 

.privertė gal mažiau komunistą 
riksmas. Vyriausybė žinojo, kad 
komunistą šauksmas buvo djuj 
didesnis negps jų galybė. Tai pa
sakė viešai J. Alsop, aplankęs 
Ouemoy salą. Trečdalis milijo
no sviedinių paleista, o jų efek
tas Ouemoy yra menkas, paly
ginti su tuo skaičium. Ir Alsop 
padarė išvadą, kad Quemoy gali 
ilgiau laikytis, negu lig šiol* bu
vo skaičiuojama.

Vyriausybė davė žingsnį at
gal labiau prieš pačia Amerikos 
spaudos ir demokratų opoziciją. 
Vyriausybė padarė kompromisą 
tarp savo ligšiolinės politikos 
ir demokratą bei spaudos rei
kalaujamos politikos

Keistas tiktai to kompromiso 
pateisinimas. Užuot tiesiai pa
sakius: nenorim rizikuoti, aiš
kinama. kad reikia kompromiso 
iš abiejų pusių. Negalima esą 
reikalauti tik komunistų nuolai
dų, reikia jų ir iš nacionalisti
nės Kinijos pusės. Komunistų 
nuolaida bus ta. kad jie nešau
dys, o nacionalistų, kad jie savo 
kariuomenę atitrauks. Bet ne
kalbama, kad komunistai turėtų 
savo kariuomenę atitraukti, o 
jos prigabeno daug iš Korėjos.... 
Tokis siūlomas tarp dviejų pu
sių kompromisas gyvenimiškai 
atrodo šiaip:

Užpuolikas nori Įsiveržti į ta
vo namus ir daužo langus ir du
ris. Teisingumo ir tvarkos sau
gotojas ateina ir padaro tvarką: 
užpuolikas nelaidys akmenų į 
duris, bet tu duris laikyk ne už
rakintas ir pasitrauk iš prieš
kambario, nes plėšikas bijo, kad 
tu iš prieškambario iššokęs jo 
neužpultom....

Du šunes

— Jordanijos karalius Hus 
seinas tvarko savo šeimos rei 
kalus Šveicarijoje, kad būtų ap 
rūpinta Šeima, jeigu jis būtų 
Nasserio teroro auka.

— Turkijoje aiškinama, kad 
-Amerikos nušauto rugsėjo 2 
lėktuvo 11 lakūnų gailėjo būti 
nusileidę parašiutais ir pabėgę 
į kitą valstybę. Amerikos įstai
gos nieko dėl to nepareiškė.

— Maskvoje galį būti toliau 
valomi stalinistai. Laukiama, 
kad partijos 21 kongrese sau 
syje Chruščiovas susidoros su 
savo dabartiniu opozicionierium 
Michail Suslovu.

— Irakas rengiasi įspėti An 
glijos vyriausybę, kad uždary
tų savo aviacijos bazę Irake. AFRIKOJ AUGA NEPRIKLAUSOMU VALSTYBIŲ SKAIČIUS
Irakas taip pat pneš metų pa x <
taigj formaliai pasitrauks iš Prancūrijo, aStuonių ko)oni.
Bagdado pakto. jų tik yjena ^ga pagar

— Alžiro sukilėliam Sovietai sėjo, pabalsavusi prieš de Gaulle 
esą pažadėję 15 Migų, kurie bū konstituciją ir pareiškusi tuo 
šią atsiųsti per Nasserį. būdu norą būti nepriklausoma.

— Rumunijoj* plečias stiprus 
rezistencijos sąjūdis Transilva 
nijoje. Sovietų saugumiečio I 
van Serovo patarimas: deportuo

, ti 50,000 vengrų iš Transil 
vanijos, kad būtų pamoka ki 
tiem.

— Libano nauja vyriausybė 
pasiskelbė svarstanti priimti So
vietų pagalbą. Ji norinti imti 
iš visų šaltinių be sąlygų.

Toure tik pradžios mokyklą 
baigęs, bet jis apsiskaitęs. Jis 
1945 buvo nuvykęs i Prahą į 
“ekonominių studijų institutą’’. 
Buvo nuvykęs j Varšuvą ir 
Maskvą. Laikoma, kad jis esąsTai Afrikos Guineja.

Tai kraštas, kuriame yra 2.5 “Afrikos marksistas”, kiti aiš- 
mil. gyventojų, tarp kurių bal 
tų yra tik keliolika tūkstančių. 
Prancūzijos rankose jis atsidū 
rė 1890.

Guinejos gyventojai klauso 
vieno žmogaus, kuris vadina
si Sekou Toure — 36 metų am
žiaus, buvęs profesinių sąjun
gų vadas, dabar ministeris pir
mininkas.

kiną, kad jis su komunistais 
tik flirtuojąs taktikos sumeti 
mais. Bet jis yra Prancūzijos 
priešas.

Toure geras organizatorius 
ir praktinės veiklos žmogus. 
Jis gali būti tiesiai brutalus 
siekdamas savo tikslų. Kai pe 
reitą mėnesi lankėsi de Gaulle. 
jis atvirai išpyškino, kaip Pran

De Gaulle jau rengia rinkimus
. De Gaulle, laimėjęs rinkimus, 
tuojau padarė praktiškų išvadų. 
Guinejai, kuri balsavo prieš jo 
konstituciją ir tuo parieiškė no 
rą atsiskirti nuo Prancūzijos, 
nutraukė tuoj pat visą ūkinę 
paramą. Pranešė, kad per du 
mėnesius Prancūzijos pareigu 
nai pasitrauks, ir Guineja per 
tą laiką turi pasiruošti gyven 
ti nepriklausomai.

Kita išvada—
naujo parlamento rinkimai.

Jie numatyti lapkričio 16 ar 
23. Rinkimus vykdys ne pro
porcine sistema kaip lig šiol, 
bet mažoritarine. Norima, kad 
susiblokavusios nekomunistinės 
partijos sutriuškintų rinkimuo
se komunistus, kurie lig šiol 
buvo gausiausia partija Prancū
zijoje.

Aldlai Stevensonas pasakoji
mą apie kelionę per Lenkiją 
baigė anekdotu/ kuris vaizduo
ja padėtį Lenkijoje ir Čekoslo
vakijoje. Lenkijoje galima ge
riau prasimaitinti ir apsireng 
ti. Tad anekdotas ir skelbia.

Prie Lenkijos Čekoslovakijos 
sienos susitiko du šunes. šuo 
iš Lenkijos bėgė į Čekoslova
kiją. Jį ir klausia Čekoslovaki
jos šuo.:

"Ka tu veiksi čekostovakijo 
jer ’•

"Noriu gerus batus įsitaisy 
ti". Atsake šuo lankas ir savo 
ruožtu klausia:

"O ką tu veiksi Lenkijoje?
"Noriu bent paloti', atsakė 

šuo čekoslovakas.

Rinkiniai ir pinigai
Respublikonų partijos iždi

ninko pavaduotojas kreipėsi Į 
48 valstybių respublikonus pi 
nigų rinkimam. Gavo tik 5.000.

cūzai skriaudžia jo gyventojus; 
esą jo tauta mieliau pasirinks 
"neturtą laisvėje negu gerovę o reiktų toliau turėti apie puse 
vergijoje".

Po to apsilankymo buvo aiš 
ku. kad Guneja pasirinks ne
priklausomybę, ne sąjungą su 
Prancūzija.

Būti visai nepriklausomam 
kraštui Gilinėjai vargiai pasi 
seks. Toure planai pastatyti son Rockefelleriui. kandidatui 
elektros jėgaines ir kt. be Pran 
cūzijos kapitalo neįmanomi. 
Lieka tada atidaryti duris Na 
šerio ar Maskvos kapitalam. 
Pats Toure yra Afrikos fede 
racijos šalininkas.

milijono. Aiškinama kad res- 
bublikonai vadai rinkimus 
daugiausia jau nurašė. Praras 
tam dalykui nematą reikalo 
mesti nė pinigų. Kas kita vals
tybėse, kur tikimasi laimėti. 
Tokrs vra ir New Yorkas. Nei

į. gubernatorius. Harrtmano 
konkurentui, ir Keatingui. kan 
didatui į senatą, išnuomota rin 
kimų būstinė New Yorke Roose- 
velto viešbuty Dienai tai at- 
seina po 900 rfol.

IR CHRYSLER SUSITARĖ
Chrysler automobilių firmą 

susitarė spalio 1 su unijos pre
zidentu Reutheriu. Trejiem me
tam padėtis dabar stabilizuota. 
Per paskutinius trejis metus bu
vo 700 streikų. Sąlygos, kuriom 
susitarė, yra maždaug tokios 
kaip sutartyje su Fordu prieš 
porą savaičių (žr. 2 pusi.).

pa
kari
Pa
per

MUZIKOS ĮRANKIAI BAŽ
NYČIOJE

Vatikane ritu kongregacija 
paskelbė draudimą vartoti baž
nyčiose radiją, fonografus ir ki
tus automatinės muzikos įtai
sus. Draudžiama taip pat baž
nyčiose rodyti filmus, tiek ty
liuosius. tiek garsinius.

— Prencūzįjes vyriausybė ė- 
mėsi griežtų priemonių prieš te
roristus, steigdama įtartiesiem 
koncentracijos stovyklas, ir pri
derindama Įstatymus jiem baus
ti.

— Komunistinė Kinija 
reiškė Anglijai protestą, 
ši nepripažįsta komunistų 
skelbtų teritorinių vandenų 
12 mylių.

— Jungi. Tautą, gen sekreto
rius Hammarskjoldas aiškino 
JT., kad Amerika numato ati
traukti savo kariuomenę iŠ U 
bano spalio pabaigoje. Anglija 
iŠ Jordanijos lapkrityje.

— Prancūzijos pietuose pot
vyniai žuvo 34.

Pranešama, kad autobusai, 
išeiną i Kennebunkportą, Me 
šeštadienio rytą, sustoja prie 
šių lietuvių bažnyčių: 6:30 vai 
Eližabeth, Kearny ir Bayonne. 
7:00 vai. Paterson ir Brooklyn; 
6:00 ! .inde n 19 U' 19 St



2 DARBININKAS

Ar tik
Amerikos informacijos agen

tūros direktąrius G. V. Allen 
aiškino Kongreso‘komisijoje, o 
dabar, rūgėjo 23, užsieninės 
spaudos klube, kad Amerkos 
propaganda savo įspūdingumu 
negali susilyginti su sovietine 
propaganda. Esą net ir Lenki
joje labiau žinomos apie Ame
riką “blogos naujienos” negu 
geros”.

Kas dėl to kaltas?
Kai Kongreso komisijoje pa

klausė: ar Amerikos Balso šta
bas gerai nusimano apie pro
pagandos reikalus ir sugeba 
juos atlikti; kai paklausė, ar 
Amerikos Balse dirbantieji yra 
lojalūs ir ar kartais nevaro sa
botažo, tai direktorius griežtai 
atsakė personalo naudai. Taip 
ir tinka daryti įstaigos šefui. 
Jis kalbėjo tik apie vieną so
vietinio pasisekimo ir Amerikos 
propagandos nepasisekimo prie
žastį — apie pinigus. Esą So
vietai turi propagandai pinigų, 
o Amerikos propaganda pini
gų neturi.

1957 Sovietai skyrė propa
gandai 500-750. mil. dolerių. 
Tai buvo 20 proc. daugiau nei 
1956. Čia neįskaitomi 100 mil. 
dol., kuriuos Sovietai skiria A- 
merikos propagandai trukdyti 
— tik trukdymo reikalui skiria 
Sovietai maždaug tiek, kiek A- 
merika visai propagandai. Nu
siskundė direktorius, kad net 
Amerikos parodai Sovietuose 
skirta tiktai 300.000.

pinigai yra kaltininkai?
pagandos sėkmingumą^ priklauso na tik HBB a Ir nuo,

Ar to Amerika turi pakankamai? Ir Vokietijos siųstuvas ei
na rezignacijas geliais.

propagandos ugniai.
Bet dabartiniu metu vakarę 

Berlyno siųstuvas iš savo 24 
valandų tarnybos per parą ry
ty zonos degamiem klausi
mam teskiria 15? minučių.

Bet ir tai dažniausiai biurok
ratiškai. Ir čia 
nesugebėjimas, 
direktyvos.

Esą siųstuvo
erdes yra iš profesijos pirklys, 
atvykęs iš Bremeno radijo. Jis 
atsigabeno žiniom redaguoti eks 
pertą buvusi informacijos re
daktorių laivų reikalam. Gal dėl

Kažin ar čia yra tikroji pro
pagandos nepasisekimo priežas
tis? Pamėgimas viską aiškinti 
pinigais ir tik pinigais — ar tik 
nebus viena iš didžįausių Ame
rikos propagandos klaidų? Tikė
jimas. kad reikia tik užpilti pi
nigų saują ir viskas eis gerai, 
yra netikras tikėjimas. Tokis 
pat tikėjimas buvo pareikštas

viržaus, kurtos nesižino, ko iš 
tikrųjų Amerikos propaganda 
siekia.

To paties direktoriaus kal
boje vienas dienraštis mini ko
vingą nusistatymą: “šis kraštas 
neturi kito pasirinkimo kaip 
tik stipriai kirsti atgal savom 
propagandos pastangom”. Kitas 
toje pat kalboje iškelia direkto
riaus samprotavimus, kad A- 
merikai buvo naudingi “kultū- 

-riniai pasikeitimai” su Sovie
tais. nes jie parodė, kad Ameri
ka tikrai siekia taikos ir drau
giškumo. Tam reikalinga ir nūn 
rengiama paroda Sovietuose ir 
televizijos stotis ir žurnalas len
kų kalba.

Taip ir neaišku, ar Ameri- 
• kos propaganda pasirenka

"kirsti atgal" ar bičiuliautis su Lazauskas, sekretorius jury ko- 
komunrzmu. O gal blaškytis 
nuo vieno prie kito? Supranta
ma. kad galima pavargti, ne
tekti patvarumo ir atsidurti biu
rokratiniame sustingime.... Da
ros tik nebeaišku, ar dabartinis 
Amer. Balso, atvėsimas ir nu- 
blukimas yra tos biurokratijos 
ir neišmanymo ar sąmoningos 
direktyvos padaras. Arba įstai
gų kūrimas ir uždarinėjimas, 
kaip tai nutiko Amerikos Bal
so skyriumi Europoje, reiškia 
tik paprastą nesugebėjimą sis
temingai ir planingai dirbti ar 
tai direktyva bičiuliautis, veng
ti kovos su Maskva. Greičiau

. tai direktyva būti drugnam. Jo-’ 
kiu atveju tai nereiškia pinigų 
stokos.

neaišku, ar tai 
ar jau tokios

intendantas Ge-

tos nesugebėjimo ir biurokra
tijos kaltės Berlyno siųstuvas 
(tariąs nuHukdsias drungnas . 
žinias. Ne tik politinėj srity, bet 
ir kultūrinėje jis neduoda atsa
kymų į klausimus, kurie gali, 
dominti rytų zonos žmogų. Nei 
plano, nei atrinkimo. Esą retai 
kada duodamas dalykas, kuris 
palaikytų dvasią ir kovos

O gal ir dėl kitos priežas
ties — dėl sąmoningos linijos 
vengti bet kokios kovos. Esą 
siųstuvo cenzūra "rūpestingai iš 
braukia visus sakinius, kurie 
Chruščiovą galėtų pykinti". Ber
lynas rezignavo? — samprotau
ja laikraštis. Tas pats klausi
mas tinka ir Amerikos propa
gandai: ar ji rezignavo, kaip at
rodo iš jos programų? Jei būtų 
taip, tai ir gaivi pinigų šiluma 
jos nesustiprintų. m.

DON PAARLBERG prezidento 
Eisenhovverio pakviestas asme
niniu patarėju ekonominiams 
reikalams. Jis buvo sekreto
riaus asistentas žemės ūkio de
partamente, dabar pakeičia pa
sitraukusį patarėją Gabriel 
Hauge.

ĮVAIRIOS KULTŪRINIO GYVENIMO VIRŠCNELES
Niau j ienose rugsėjo 27 G. J. S P A U D A

VALSTYBĖ IR BAŽNYČIA

x- ___ _____ r______ s Amerikos Balsas buvę laiko-
ir N.Y. Times, samprotaujan- mas laisvo kovojančio pašan
čio, kad tegul tik Chiarig.Kai- 
shekas pasitraukia iš Quemoy, 
mes jam už tai galim pažadė
ti daugiau pagalbos. ..

Pinigingos Amerikos infor- 
formacijos agentūros vietos ne
atstoja nusimanymo apie pro- 
pandos uždavinius ir ją sąžinin
go atlikimo. O ir sąžiningo, ge
rai nusimanančio žmogaus dar-

lio šaukliu. Taip buvo praeity
je. Mažu mastu tokią pat rolę 
turėjo vakaru Berlyno vokiška
sis siųstuvas. Jis buvo laiko
mas kovojančios Vokietijos sim
boliu. Užsienio spaudoje dabar 
informuojama, kad su juo kaž
kas panašaus nutikę kaip su 
Amerikos Balsu.

Berlynas išstatytas — rašo 
“Die Weltwoche” — sovietinės

misijos, kuri paskyrė gydytojų 
premiją Lietuvių Enciklopedijos 
redakcijai, sumini ir kitus kul
tūrinius laimėjimus bei pasireiš
kimus. kurie buvo patraukę ko
misijos dėmėsi ir kuriuos komi
sija rado reikalo iškelti savo 
protokole kaip kultūrinio gyve
nimo teigiamas viršūnėles.

Komisija atkreipė dėmesį Į 
jaunimo veikimą svetimųjų tar
pe ir Jo leidžiamo Lituanus žur
nalo reikšmę. Toliau iškėlė Chi- 
cagoje veikiančią aukštesniąją 
lituanistikos mokyklą, jaunimo 
centro rūmus Chicagoje, jauni
mo stovyklą Dainavą. Iš atski
rų asmenų veiklos, naudingos 
visuomenei, suminėjo kun. B, 
Suginto organizuojamą paramą 
Vasario 16 mokyklai. Toliau 
Čiurlionio ansamblį, kuris re
prezentuoja lietuvišką dainą: 
kompozitoriaus K. V. Banaičio 
parašytą operą “Jūratę ir Kas
tytį. Chicagos vyrų chorą “Vy
tį’ 
ir 
srityje atkreipė dėmesį Į Mon-

kuris pastatė “Rigoletto” 
‘Fausto" operas. Dramos

trealio lietuvių dramos teatrą, 
aktoriaus V. Žukausko veiklą. 
“Pelkių žiburėlio” 26 aktorių 
kolektyvo literatūrines radijo 
valandas. Dailės srityje — lietu
vių meno muziejų — čiurlio- 
nies galeriją; inž. Ivanausko su
rengtą lietuvių architektūros 
parodą Sao Paulo. Spaudos sri
tyje — Lituanistikos instituto 
leidžiamą V. Biržiškos “Alek- 
sandryną”, žurnalą Aidus.

j Visi tie pozityvūs reikškiniai 
verti pripažinimo ir paramos.

SOCIALISTINIO TIKĖJIMO 
VIRŠŪNĖLĖ

Keleivis rusėjo 17:
“Ir aš tikiu, kad mūsų tauta 

bus dar gyva ir tada, kai Kris
tus bus užmirštas.... Dabar jo 
garbintojų skaičius pradėjo ma
žėti. Sovietų Rusiją jau galima 
iš krikščionių skaičiaus išbrauk
ti. Tą patį galima pasakyti apie 
Lietuvą ir kitas Europos šalis, 
kur įsigalėjo komunizmas. Bet
nežiūrint, žas atsitiks Lietuvo- kontrolėje: 
je su popiežiaus bažnyčia ir

krikščionybe. Lietuva vis tiek 
pasiliks”.

Tai lietuviškų socialistų tikė
jimas. Gali tuo laisvai tikėti, 
bet lygiai ir mes turime laisvę 
tikėti, kad ir tada, kai lietuviš
ki socialistai ir Keleivis bus už
miršti, Kristus pasiliks. Nors ir 
kaip komunistai persekioja už 
Kristaus išpažinimą, jis tebėra 
gyvas žmonių širdyse net tik 
Lietuvoje, bet ir toje pačioje 
Rusijoje.

"ASMENYBIŲ KULTO" 
VIRŠŪNĖLĖ

Naujienose rugsėjo 29 str. 
“Iš Kanadiškos padangės” ro
doma susirūpinimo, kad pasau
lio lietuvių bendruomenės cen
tras nukeltas į Toronto. Esą

“.... pavedimas vadovauti ir 
organizuoti išblaškytų po pa
saulį lietuvių penketukui iš To
ronto yra didžiausias smūgis 
lietuviškiems reikalams”.

Kodėl? Ogi, kad bendruome
nė nebus Chicagos asmenybių

LAIKAS NĖRA PATOGUS KOVAI

AKLĄ SUN) Anglijoje veda kitas jo draugas. Užpakalyje eina jų 
Seimininkė ir mokytoja.

UŽ ATLYGINIMO KĖLIMU
Fordas prieš porą savaičių 

pasirašė naują sutartį su darbo 
unijom. Šita sutartis yra ke
lias. kurio teks eiti ir kitom 
dviem didžiosiom . kompanijom 
— General Motors ir Chrysler.

Kampaniją už atlyginimo ir 
darbo sąlygų pagerinimą auto
mobilių darbo unijų pariden
tas Reutheris varė visus metus. 
Tačiau laikas tai kompanijai 
nebuvo patogus. Nedarbo reiš
kiniai skatino darbininkus turė
ti koki nors darbą, o ne gy- 
vehti nedarbo pašalpom. Laikas 
vertė eiti į didesnius kompro
misus.

Kaip ėjo toki kova tarp rei
kalavimų ir laimėjimų, pateikia
me* trumpą palyginimą.

1. Reikalavimas: darbininkai 
dalyvauja įmonės pelne. Tai 
buvo naujausias moderniausias 
Reutherio reikalavimas, ir apie 
jį buvo darug rašyta. Nuo jo

DĖMESIO! DĖMESIO!
Kad jūsų giminės ir artimieji gautų 

siuntinius - dovanas KALĖDOMS, , rei
kalinga laiku išsiųsti.
| Lietuvą ir kitas SSSR dalis

Reutheris turėjo atsisakyti tuo
jau pačioje derybų pradžioje.

2. Reikalavimas:metinis algos 
pakėlimas 3.9 proc. Gavo 2.5 
procentų. Taip buvo ir ankstes
nėje sutartyje.

3. Reikalavimas: trumpesnė 
darbo savaitė už tą patį atlygi
nimą. Nuo to atsisakė derybose 
1958 pradžioje.

4. Reikalavimas: sutartis da
roma trumpesniam laikui — 2 
metam. Priėmė 3 metų sutartį.

5. Reikalavimas: gyvenimo 
brangimo priedą. Paliktas toks 
pat kaip buvo — 3 cn, valan
dai.

6. Reikalavimas: specialus 
priedas kvalifikuotiem darbi
ninkam. Sutarta mokėti jiem 
8 cn. valandai daugiau nei ki
tiem.

7. Reikalavimas: mokėti ne
darbo metu už 52 savaites. Su
tarta mokėti už 39 vietoj buvu
sių 26.

8. Reikalavimas: Didesnės 
pensijos. Sutarta šiek tiek pa
kelti.

9. Reikalavimas: Atlyginimas 
netekusiam darbo. įmonę už-

< darant. Mokės nuo vienos sa- 
i vaitos iki 30.

> Pristatymas garantuotas 100’ >. Muitai apmokami čia. žemas įkainavimas. Siun- 
j tiniai paskyrimo vietą pasiekia |>er 4-6 savaites. Oro paštu siuntiniai nueina per
► 8-12 dienų.
» Galite siuntinius patys atnešti ar juos atsiųsti paštu. Paštu atsiuntę siuntinius
► sąskaitą gausite tuoj, ji išrašoma laike 48 valandų.
> Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite gauti vilnonių angliškų ir vietinių audek- 
» lų drabužiams, o taip pat įvairiausių medžiagų moteriškoms suknelėms, odų ir prie- 
» dų batams, skarų, šalikų ir visokių kitokių daiktu, kurie siuntimui tinka, pačiomis 
* žemiausiomis kainomis.

MERIURY PARCEL AND TRADING C0.
«• East 7th SL. Xrw York 3. X. Y., Tel OReron 4-3930.

SKYRIUS: 75 Ea*t 7th St.. Xcw York 3, N. Y.
Atidaryta. 8-9 Kasdien ir sekmadieniais 9-4.

Firmai vadovauja ukrainietis biznierius N. Horyslausky

, Belgijoje tebeeina kova dėl mokyklų
Belgijos katalikai surengė 

sostinėje demonstraciją. Daly
vavo 200,000 tikinčiųjų, kuriem 
vadovavo katalikai ministeriai, 
parlamento atstovai. Demonst
racijoje skambėjo šūkis: “Ša
lin Collard”. Tai pavardė švie
timo ministerio, kuris vykdo 
katalikų mokyklom neteisybę, 
nelygybę.

Nuo 1954 katalikai pajuto ši
ta skriaudą. Socialistų ir libera
lų koalicija tada sumažino bu
vusias pinigines subsidijas ka
talikų taikomom mokyklom. 
Nuo tada katalikai moka dvi
gubus mokesčius — valstybei 
ir katalikų tautinei mokyklų 
tarybai, kuri remia katalikų 
mokyklas. Demonstacija reika
lavo lygių teisių visiem pilie
čiam.

Socialistų liberalų valdžios 
atstovai laidosi principo: "Jau
nimas yra valstybės, mokyklos 
yra valstybės, veikla yra valsty
bės". Tokio principo laikosi ir 
sovietai — viskas yra valsty
bės, o praktiškai valdančiosios 
partijos. Belgijos katalikai lai
kosi priešingos taisyklės: jau
nimas yra tėvų, o ne valstybės; 
jaunimas turi būti auklėjamas, 
kaip tėvai nori.

Demonstracijos kalbose pa
aiškėjo, kad socialistai ir libera-

vienuolijos tėnebus toleruoja
mos. Žydai ir toliau febus pa
šalinti iš šio krašto".

Tai buvo 1814 konstitucijo
je.

Pinr?ausia konstitucija bu
vo pakeista žydų naudai. Iš jos 
buvo išmesti 1851 žodžiai apie 
žydus. Pirmos pastangos buvo 
padarytos 1897 pašalinti ir žo
džiam apie jėzuitus. Bet tada 
pasisekė išbraukti iš konstitu
cijos tik “kitas vienuolijas”. Jė
zuitai pasiliko draudžiami. Tik 
1956 parlamentas 111 balsais 
prieš 31 išmetė iš konstituci
jos ir draudimą jėzuitam.

Pirmas jėzuitas po 144 me
tų draudimo atvyko į Norvegi
ją apsigyventi ir apaštalauti iš 
Danijos.

FORMOZOJE KATALIKŲ 
SKAIČIUS AUGA

Formozoje yra 10 mil. gyven
tojų. E jų 7 mil. yra vietinių 
Formozos kinų, 3 mil. atbėgėlių 
iš Kinijos ir maža dalis, apie 
180,000 vietinio kilimo primi
tyvių nekinų gyventojų. 1948 
buvo tik 12,000 katalikų, 1957 
jau 115,888.

Misijos lengviausiai eina tarp 
atbėgėlių. Formozos kinai sun
kiau prieinami dėl savo vieti
nio dialekto, kuris negreit per

lai, pėmę 1954 valdžią, atleido prantamas misionieriam. Misi- 
tuos tarnautojus, kurie atsisa- jose dalyvauja 458 kunigai — 
kė vykdyti socialistų ir liberalų 
partijos politiką mokyklose.

Buvęs švietimo ministeris de
monstracijoje viltis dėjo į arti
miausius rinkimus. Jei juos lai
mėsim, kalbėjo ministeris, mū
sų tolerancija pasipriešins da
bartinei netolerancijai.

Belgijoje krikščionių socialų 
partija parlamente turi dau
giausia atstovų. Antroji ir tre
čioji vieta tenka socialistam ir 
liberalam. Bet pastarosios dvi 
partijos sudarė koalicija ir ne
rodo tolerancijos katalikam. 
(Pažymėtina, kad užsienio po
litikos srityje ir katalikų parti- tiniu laiku Formozos vyriausybė 
jos atstovai nerodo krikščioniš- rodo palankumą bendradar- 
ko solidarumo su pavergtais biauti su misijom ir mokymo 
kraštais. Tėra susirūpinę savu srityje, 
tautiniu egoizmu).

NORVEGIJA BAlGė ŠIMT- Čia buvo sugriauta komunistų
METINĘ NETOLERANCIJĄ sviedinių.

“Čikaga nuo senai yra žino
ma kaip antroji pasaulio lietu
vių sostinė. Iš ten buvo girdi
mas lietuvių tautos balsas de
šimtmečiais. Ten yra kasdieni
nė demokratinė spauda, įvairios 
organizacijos, kurios apsijungė 
į tikrai demokratišką Amerikos 
Lietuvių Tarybą.... Jeigu ne 
Grigaitis, šimutis, Vaidyla ir 
kiti'tos organizacijos pasišventę 
vadovai — tai pasakykime atvi
rai. ‘partines ir ideologines ne
geroves smerkia ‘šeimininkai 
būtų nuvedė lietuvišką reikalą 
visiškais šunkeliais. Ir štai dabar 
Toronto sėdinti valdyba imsis 
tuos žilagalvius veikėjus moky
ti bendruomeninės minties.”

Po tokio sprendimo laikraš
tis pataria:

“Patartina tiems ‘atbaigtos’ 
organizacijos atstovams apsigal
voti, kol nevėlu, ir.... eiti pasi
mokyti demokratiškos bendruo
meninės minties pas šimučius. 
Grigaičius, Vaidylas ir kitus... ”

145 kinai ir 223 užsieniečiai. 
Pastarieji yra net iš 15 tautų. 
Daugiausia iš Jungt. Valstybių 
— net 68. Jų daugumas yra 
jėzuitai ir Maryknoll tėvai. Jau 
yra 18 parapijų. Dabar statoma 
katedra. Apaštališkasis prefek
tas Msgr. Kupfer prieš kelis mė
nesius gavo iš Romos leidimą 
Mišiose vartoti vietinę Formo
zos kalbą.

Vienuoliai kuria ligonines. 
Jėzuitai turi savo rankose ra
diją ir leidžia laikraščius. Sun
kiau yra su mokyklom. Jos yra 
valdžios rankose. Tačiau pasku-

— Quemoy katalikų bažny-

MASKVA, ANGLIJOS
DARBIEČIAI, AMERIKOS 

KOMUNISTAI — TOS PAČIOS
LINIJOS

Norvegijos konstitucijoje bu
vo Įrašyta:

"Evangelikų liuteronu tikė
jimas te bus remiamas kaip ka
ralystės tikėjimas. Gyventojai, 
kurie išpažįsta šį tikėjimą, yra 
įpareigoti jame auklėti savo 
vaikus. Jėzuitu ordenas ir kitos

Irakas krausto anglus lauk
Irako nauja valdžia pranešė 

jų aviacijoje dirbusiem 50 an
glų aviatorių, kad jie dabar jau 
gali važiuoti namo. Po pervers
mo Irake iš buvusių ten 5,000 
anglų 1.000 jau išvyko.

Norite geros—meniškos fotografijos
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų.

Vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan SL, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

i

Anglijos darbo partija rugsė
jo 26 nutarė raginti vyriausybę, 
kad ji veiktų nacionalinę Kini
ją pasitraukti, iš Qucmoy ir Mat- 
su; Formozą siūlė neutralizuo
ti (Užmiršo paraginti savo vy- 

_ .. . . .... . riausybe. kad Anglija pasi-10. Reikalavimas: padidint, • B Ki Q GibraItara
atlyginimą mokėti nuo 19ą8 bir- neutralizuotu/ 
želio 1. Sutarta: mokėti nuo 
liepos 1 brangimo priedą po Amerikos komunistų partija 
2 cn. ir nuo rugsėjo 1 pridėti 
dar ir likusį 1 cn.

Tokis yra darbininko atlygi
nimo augimo kelias. Du tų rei
kalavimų punktai, pagrindiniai 
punktai, yra atidėti, iki ateis 
laikas naują sutarti daryli — 
tai dalyvavimas įmonės pelne komunistų partija turėjo 80.000 
ir darbo savaitės trumpinimas, narių, dabar registruotų tik a- 
Dabartinė padėtis stabilizuota pie 3.000. Buvęs dienraštis •

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietus, vakarienės, užkandžiai. 
Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. S}>audos kioskas.

Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 
prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis Į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N Y.
Tri. EVergreeii 4-9672

e

rugsėjo 26 buvo susirinkus 
New Yorke į Camegic Hali 39 
metų sukakties. Buvo pusė sa
lės. Rezoliuciją priėmė pagal 
Chruščiovo nurodymą — Ame
rika turi pasitraukti iš Fortno- 

,zos ir tt. Apie 1930 Amerikos

I

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE

<s 
S
3

automobilių įmonėse trejiem “\Vorker" eina jau tik sykį per £

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im- • 
lortūotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir > 
vyno.. . •

103-55 LEFFERTS RIA D. RICIIMOND HILU N. Y.

Telefonas: VTrginia 3-3544

* metanu savaitę.



THE WO>RKER CagyriRO Ey FRANCIBGAN FATHERS
Etaa m W15 metų. mi NjiMO* AMERIKĄ. LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVI V ŽINIAS.

Jūs iš tolo pasakojat, kaip gyvenate ir ką turite

Second-daM poetage paid tt Brooklyn Post Office. <

Užsteayla — 8U0

Lalkraitj twto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rcC. S. 8U2IEDCLIS 
OtnlpanUM Ir kot^poMioncijMB redAkeiJi Uito savo tsssožiOrA. NMisudocl BtfEžps- 
Mat saugomi Ir gražinami autoriatėi prūam. Ravardo pasiraiytl ctraipaalal aeoo

eina į aukštąsias mokyklas. Ma
rijampolės Dabininkų vid. mo
kykla 1957 metais išleido 23 
abiturientus, bet tik vienam pa
vyko įstoti | aukštąją moky
klą, keturi pateko | techniku
mus, o visi kiti nuėjo | gamy-

Marijampolės abiturientai. Kas priimami į aukštąsias mokyklas. Į kariuomenę nestojo apie

Miuncheno "Amerikos Balso" translaciįos, tačiau nemėgsta Washingtono "A. Balso", nes 
kaip gyvena amerikietės šeimininkės, visi įsi vaizduoja. Su Vakarais plačiai susirašinėja.

REDAKCIJA: 91S WillouQhby Avė., Brooklyn 21, N. Y. Te{- GLenmore 5-7281

Įspėjantis balsas klaidų potvynyje

gi tremia, žudo, kemša į kalė
jimus, o jūs iš tolo pasakojate, 
kaip gyvenate ir ką turite....

Vatikano ir Romos stotys, 
kiek teko girdėti, klausomos 
mažiau. Tos stotys būk silp- _ 
niau girdimos.

Kaip su susirašinėjimais, kaip 
su siuntiniais?

Su Vakarais, kas tik turi gi
minių ar pažįstamų, susirašinė
jamą plačiai. Ypač daug padeda 
gaunami siuntiniai. Ar laiškai 
cenzūruojami pagrindiniai, sun
ku pasakyti, bet iki šiol neteko 
girdėti, kad kas nors būtų nu-

žimas padarė išvadą, kad lietu
viai dar “neperdirbti” ir sekan
čių ėmimų vyrus daugumoje į- 
jungė į darbo baltalijonus, ku
rie nuo kalinių skyrėsi tik tuo, 
kad gavo pusę atlyginimo ir 
eidavo į darbus be palydovų. 
Būdinga tai, kad atvežamųjų į 
stovyklas iš kariuomenės daugu
ma sudarė lietuviai ir ukrainie
čiai.

žiningų žmonių vardą ir jiems dėl atskirų dalykų, tai gyven- 
patiki tokius darbus, kur yra pa tojams iš “AB” transliacijų y- 
vojaus ką nors pavogti. Rusuose patingai patikdavo Mykolo Ul- 
vyraująs įsitikinimas, kad lietu
viai nevagią.

Pagal komjaunimo kelialapius 
jaunuolius veža pusiau prievar
tos būdu. Rajoniniai ar miesto 
komitetai gauna iš centro pla
ną ir iš karto pasiūlo važiuoti 
savanoriais, o tokių neatsiradus, 
ar atsiradus nepakankamam 
skaičiui, komitetas skiria jauni
mą įsakymo keliu. Iš išvykusių, 
įpirie turi galimybę, daug kas 
grįžta atgal, o kas grįžta nele
galiu būdu, tiems priteisia iki 
3 m. darbo stovyklos.

Radijo transliacijos iš Vakarę.

Būna ir taip, kad paaugusius 
vid. mokyklas abiturientus mies
to saugumas kviečia stoti į mi
licijos mokyklą, kur sąlygos žy
miai geresnės kaip kitur. Kur
santas gauna pilną išlaikymą, 
drabužius ir 400 rublių mėne
siui. Iš 1957 metų abiturientų 
laidos Marijampolėje į tą mo
kyklą nestojo nei vienas. Ta
čiau atsiranda jaunuolių, kurie 
nėra baigę gimnazijos, ir sau
gumas juos mielai priima, nes 
pasirinkti nebūna iš ko. Kiek 
teko pastebėti, stoja daugiau
sia tokie, kurie nenori juodo 
darbo dirbti, o išmokti kokį 
nors amatą nesugeba?"

Žmogus susipainioja tarp tie- ratinio režimo priėmimą į J.T., 
sų ir kaidų. Ima klaidą laiky- kurias tie patys raudonieji sie
ti tiesa ir tiesą klaida. Bažny- kia sugriauti. Tai nėra politi- 
čios autoritetas padeda žmo- kos klausimas ar tvarkos; tai 
gui atskirti, kur yra dorinė ar yra moralės klausimas, 
tikėjimo klaida ir kur tiesa. Ir “Airijos: delegacijos balsa- 
mūsų dienom įspėjantis balsas vimas Sabino pernai šiemet 
buvo tartas dėl eilės pavojingų jis kelia net kada 
klystkelių, donoji Kinija jau taip aiškiai I aukštąsias mokyklas Lietu-

* yra virtus mūsų atviru priešu
ir nevynioja savo siekimų mus 
pražudyti; ji yra priešas tikė
jimo ir žmoniškumo, priešas

‘Airijos delegacijos balsa-

Amerikos žmogus staiga su
sipainiojo, kur yra jo teisė ir 
kur ne jo. Jis palaikė savo tei
se, skelbdamas giminų kon- persekiojamos kinų tautos ir 
trolę. New Yorko vyskupai įs- mirtinas priešas Jungtinių Val- 

► pėjo, kad tai nežmogaus teisė, stybių”.
Tai kišimasis į Dievo teisę; į- 
spėjo katalikus gydytojus ne- 
sidėti į tos kontrolės vykdymą.

Sutapo, kad paskutinėm sa
vaitėm ir Pijus XII net du kar
tu atkreipė žodį į tą patį klau
simą; atmetė iš vienos pusės 
dirbtinį apvaisinimą, iš kitos gi
mimų kontrolę sterilizacijos ir 
kitokiom priemonėm. Tai prie
šinga natūralios moralės dės
niam.

Tai įspėjantis balsas kiekvie
nam, kuris aiškinasi, kad poli* 
tikoje jis vadovaująs tik savo 
tėvynės gerove šiuo metu. Tai 
klaida, nes kas nedora, tas neis 
ir tėvynės gerovei.

Vakarų žmogus prarado gal
vą nuo mirties baimės. Lyg jis 
amžinai turi žemėje gyventi. 
Lyg jis niekad nemirs, jei tik 
nebus atomo. Atomo baimė 
virto tokia isteriką ir panika, 
kad šaukia ne tik prieš atomi- 

__  ______ nes bombas. Ženevos konferen- 
niam gyvenimui, kitą moralę kada buvo svarstomas 
vartoja politikoje, tardamas, atominės energijos naudojimas 
kad politikoje niekas moralės laikos reikalam, pasigirdo bal

sų ir prieš atomo šiam reikalui 
Taip nutinka ir katalikam po ^ojtaą: gaUnti energija

litikam. Viešas moralės nepaiay- ir atnešti mirų.
mo pavyzdys buvo Airijos baisa- Kardinolas Alfredo Ottavia- 
vimas Jungtinėse Tautose ui ni, šventosios kongregacijos 
komunistinę Kiniją. prosekretorius, Liurde tarptau-

Pirštu į šį reiškinį nurodė tiniame Marijos garbinimo kon- 
vyskupas Cutbert M. O’Gara. sė- įspėjo dėl anos klaidos, 
dėjęs komunistinės Kinijos ka- nurodydamas, jog yra didesnė 
Įėjimuose... Airijos, katalikišk- blogybe už atominę bombą. Ji 

ateina su komunizmu:
"Atominė bomba negali pa

daryti didesnės dykumos kaip 
ta, kurią daro dabar įsigalinti 
doktrina apie visuomenę be

Politikos žmogus susipainio
jo dviguboje moralėje. Vienos 
moralės dėsnius taiko asmenį-

nepaiso.

voje dabar priimami pirmoje 
eilėje tarnavusieji kariuomenė
je ir turintieji darbo stažą Sta
žo neturintiems patariama eiti 
dviem metams į gamybą ir tik 
po to mėginti stoti į1 aukštąją 
mokyklą. Po dviejų ar trijų me
tų pertraukos (atliekant darbo 
stažą), jau nedaug kam gali at
sirasti noro studijuoti, nes abi
turientas tuo tarpu primiršta 
išeitus dalykus, o įstojant į uni
versitetą visur vykdomi konkur
siniai egzaminai. Pvz., praėju
siais metais į Vilnaius Pedago
ginio Instituto fizikos — mate
matikos fakulteto neakivaizdi- I 
nį skyrių buvo paduota apie I 
150 prašymų, o priimta tik 25 | 
studentai. Į Politechnikos In- j 
stituto radijo technikos fakulte
tą buvo paduota virš 200 pra
šymų, o oriimta tik 20 studen
tų. Likusieji “nubyrėjo” kon- I 
kurso metu. Pagal planą dau
giau priimti ir nebuvo galima. 
Tuo tarnu radijo snicialistų jau
čiamas didelis trūkumas krašte. I

Kaip su tais vežamais į Sibirą 
laikiniems darbams?

Vežamuosius į Sibirą dar
bams galima padalinti į dvi gru
pes. Vieni vyksta patys, sudary
dami vieniems ar dvejiems me
tams sutartis, o kitus veža pa
gal vadinamus komjaunimo “ke
lialapius”. Pirmieji, neturėda- Tų transliacijų klausosi visi, 
mi reikiamo pragyvenimo Lie
tuvoje, mėgina rasti laimę už 
Uralo. Sudarę sutartis, gauna 
persikėlimo pašalpą, nemoka
mą kelionę, o nuvykus juos į- 
darbina ten, kur trūksta darbo 
jėgų. Pasitaiko tokių darbų, kad 
jie vos prasimaitina ir pasibai
gus sutarties terminui užsirašo 
vėl grįžti atgal į Lietuvą. Yra 
ir tokių, kurie lieka Rusijoje il
gesniam laikui. Apskritai ėmus, 
lietuviai susidarė Rusijoje są-

kas tik turi radijo* aparatą. Dėl 
trukdymų neįmanoma regulia
riai ar visą programą išgirsti, 
bet žinios prasiskverbia visvien. 
Geriausiai girdimos ir labiau
siai klausomos buvo Miuncheo 
"Amerikos Balso" lietuviškos 
transliacijos. Tačiau Lietuvos 
gyventojai nusivylė, kai praėju
siais metais įvyko tos stoties 
“suamerikonėjimas” 
metais visai nutilo).
jo, nėra pliusas Vakar’TV”=. Kai

vikio pasisakymai aktualiais 
klausimais vadinant visus re
iškinius tikrais vardais. Lietu
vos klausytojuose įspūdį palie
ka ir Madrido lietuviškos trans
liacijos, nors ne taip lengva 
tos stoties bangą pagauti ne- kentėjęs, 
trukdomai. Tačiau suradus, gir
dėti ir “Amerikos Balsą” iš Va
šingtono, tik iš jo nedaug ga
lima apie lietuviškus reikalus 
išgirsti. Kaip gyvena amerikie
tės šeimininkės, klausytojai be 
aiškinimų įsivaizduoja. Jiems 
norisi labiau apie laisvės reika
lą išgirsti, apie kovą prieš ko
munizmą lietuviško kultūrinio -JT 
ir literatūrinio gyvenimo reiški
nius, knygų ir spaudos apžval
gas ir kt. Nuolatiniai pragyve
nime lygio Sovietų Sąjungoje 
ir Amerikoje palyginimai kar
tais pagimdo mintį”; duokite są 
lygas ir mums taip gyventi, mes 
neblogiau gyvensime, dabar mus

Iš siunčiamų daiktų labiau
siai pageidaujami yra drabu
žiai, nes Lietuvoje jie nepapras
tai brangūs. Jokių sunkumų at
siimant siuntinį nedaroma, jei 
muitas yra iš anksto sumokė
tas. O šiaip muitų tarifai yra 
labai aukšti. Dar vis pagedau
jami vaistai.

Matosi Lietuvoje ir elgetų: 
jie eina per kaimus, sėdi turgu
je, prie bažnyčių, prie kapų ir 
kt. Senatvės pensiją sunku ar 
visai neįmanoma gauti, jei nė
ra pakankamai samdomo dar
bo stažo. Jei tokie neturi gi- 

1 minių ar vaikų, tenka elgetau- 
i ti.

(o šiais
Tai be abė- TAIP, AŠ NESU JOKS DAKTARAS

Komunistam pasisekė ilgametį priešą sulikviduoti

"dr. jur.", nei Friedenau. Jis 
esąs tik Horst Erdmann. Jis bu
vęs Hitlerio jaunimo vadas. Jis 
sovietinėj zonoj suklastojęs do
kumentus ir svetima. pavarde 
buvo gavęs teisę verstis advoka
to praktika.

Menkniekis, kad Erdmann pa
sivadino Friedenau — Prisi-

kos Airijos, politikai Jungtinėse 
Tautose jau antru kartu eina 
ranka į ranką su komunistine 
Kinija. Airiam tai gėda, ir jie 
norėtų nuslėpti savo pavardžių
O ir Mac, — kalbėjo vyskupas. Dievo. Dvasinė Sahara yra daug 

“Kas galvoti katalikui apie baisenė negu Sahara Afrikoje.
Mr. Aiken ir Mr. Boland, at
vykusius iŠ Airijos į Jungtines 
Tautas balsuoti su bedieviškais 
Sovietais ir jų satelitais už pi-

Naujieji ginklai gali nužudyti 
mūšy kūną, bet naujos doktri
nos siekia nužudyti mūsų $ia-- 
lą'\

Apie 20 proc. šaukiamųjų 
nestojo kariuomenėn.

Į būtiną tarnybą kariuomenė
je Lietuvos vyrus pradėjo šauk- į 
ti 1950 metų pavasarį. Iki to lai
ko šaukimų kaip ir nebūta, rei
kia manyti dėl stipraus anuo- ; 
met pogrindinio judėjimo. 1950 
metais buvo šaukiami 1928-29? 
30 metų gimimo vyrai. Mari
jampolės apskrityje 20 proc. 
šaukiamųjų nestojo ir išėjo į 
pogrindį, o ir iš tų, kurie iš
ėjo į kariuomenę, daug pateko 
į stovyklas už “nepatikimumą” 
ar “kontrarevoliuciją”. Iš to re- RUDENEJA Lietuvos laukuose

Berlyne buvo nelauktas ir 
iūdnas įvykis, kurį vakarų Vo
kietijos spauda praėjo suminė
dama, bet daugumas bekomen- 
tarų. Įvykis su garsiuoju “lais
vųjų juristų tardymo komite
tu”, kuris komunistam buvo 
daug kraujo prigadinęs.

Komitetas rinko žinias rytų 
Vokietijoje apie įvykius, kurie 
rodė, kaip komunistinė valdžia 
laužo teisę. Du tomai tokių su
rinktų įvykių kalba stipriau nei 
ilgametė propaganda. Komiteto

Į gera informacija iš anapus už
dangos buvo laimėjus vakaruo
se didelio pasitikėjimo.

Bolševikai niršo prieš komi
tetą. Kai kuriuos jo narius jiem 
pasisekė pagrobti. Bet vis ne
buvo paimamas pats komiteto 
pirmininkas dr. jur. Theo Frie
denau, kuris 1950 buvo atbėgęs 
iš rylų Vokietojos. ten palikęs 
savo advokatūros praktiką ir 
nuo tada vadovavo komiteto 
veikimui.

i Pagaliau bo’ševikam pasisakė. 
Prieš kelias savaites rytų Berly
ne buvo sukviesta rytų ir vaka
rų Berlyno spaudos konferenci
ja. Laikraštininkam komunistai 

' pateikė dokumentus, pagal ku
riuos dr. Theo Friedenau nėra

dengti nuo bolševikų tai reika
linga ir suprantama. Jau abe
jojimų kelia pasivadinimas “dr. 
jur.” Friedenau pareiškė: “taip, 
tikrai nesu daktaras, bet tokį 
titulą prisidėjau prie savo sla
pyvardžio; tai slapyvardžio da- 
dalis” Friedenau visiškai atme
tė kaltinimą dėl vadovavimo 
hitleriniam jaunimui..

Vakarų Berlyno teisininkam, 
kaip teisės saugotojam, labiau
siai nusikalstamas atrodė doku
mentų suklastojimas, ir jie pra
dėjo tardymą. Tada pats Friede
nau pareiškė, kad jam 8 metų 
darbo užteks. Jis pasitraukia 
iš “laisvųjų juristų tardymo 
komiteto” pirmininkų. Jo vie
toj atsistojo baudžiamojo sky
riaus vedėjas Walter Rosenthal.

Taigi komitetas neiširo, bet 
smūgis jo pirmininkui parali- 
žiavo bolševikų didelį priešą.

I.N. POTAPENKO

NUVAINIKUOTOJI i
čiai Zarubkinienė, — Ir kas gali 
būti įdomaus: vis tie patys žmo
nės, vis tas pats kvailas stum
dymasis. Nė neverta tokiam po
kyliui ruoštis.

— Ar nemanai, kad pokylis neles nei karininkai? Pamaty- 
šiemet bus didingas ir įdomus? sime.”

—nusuko šaldinienę pokalbį — Aš matau, kad nemažai, 
daiktų parsivežėte iš užsienio, 
— pastebėjo Zarubkinienė, ro
dydama į dėžes. — Turbūt, ne
užmiršote pasirūpinti ir dailia 
suknele; baline, žinoma? Nau
jausios mados,- ar ne?

— Aš? — patraukė pečiais 
šaldinienė ir nekaltai nusikva-

5. vo trauklumu ir savo apdaru.
— Galbūt, šilko rūšis ir tu- šaldinienė buvo vieneriais ar 

pritarė Zarub dvejais metais jaunesnė už
kinienė, — tačiau suknelės iš- Zarubkinienę. Kapitono žmo- 
vaizda yra pati svarbiausia. Tur- na buvo apskritutė, kiek tuk- 
būt, būsite matę naujai pasiū- telėjusi, skaistaplaukė. Vyrai sa- 
tas? kytų — ji dar žydėjo, šaldinie-

— Matyti mačiau, — abejin- nė buvo laibutė, kiek pably- 
gai atsakė šaldinienė, — bet Škusi, juodbruvė, tačiau grakš- 
negalėčiau nusakyti, kaip jos taus sudėjimo. Tai buvo dvi užeinu. Man visai nerūpi, ką jis lą medžiagos, kokia po rankom 
atrodo. Man tai jos nepatinka, gražuolės, skirtingos, ir dėl to , man stiklina. Jei reikės, atneš pasitaikė.
tiesiog atgrasančios. pulko karininkus taip pat sky- pats primatuoti. — Rausvos?

Zarubkinienė savo viduje {■ rė | dvi dalis: vieniem patiko 
kaito. “Gudruolė, — pagalvojo, kapitono pati, kitiem — dakta- 
— negali nusakyti. Nenori, štai ro. Jei kam atrodo, kad tuo ga- 
kas! Aiškiai matyti iš akių. Tik- Įima buvo ir pasitenkinti, tai 
ras šelmė!” tasai nėra moteris. Moterys nė-

Nereikėtų nė sakyti, kad dvi ra patenkintos pusėtinimu. To- 
draugės, ilgai nesimačiusios, kios nebuvo nė Zarubkinienė 
viena kita tiek tepasitikėjo, su šaldinienė. Kapitono žmona 
kiek pasitikima melagiu. Ką vie- norėjo, kad visas pulkas rikiuo- 
na sakė, tai antroji suprato tusi prie jos kojų, ir ne ko H- 
priešingai: nei tu manęs pasi- to troško Šaldinienė. Jos buvo 
ilgai, nei tu nori man ties^ varžovės, bet viena kitai šypso-

ri reikšmės, hKuiuiuvirc ii iiuiuuiai iiuomva*
Ką sakai? rodėsi nūs- toj0 — Mieloji, ar man galėjo 

tebusi Šaldinienė. — Man vos kita rūpėti be sveikatos? 
į namus įžengus, jau pasakojo, suknelė nepagydys. Garbės žo- 
kaip moterys puola vargšą Ab- ^is, buvau visai užmiršusi ir 
ramką. Ar tiesa? sukneles ir pokylį. Tik pasku-

— Negalėčiau pasakyti. Ne- tinėm dienom nusipirkau gaba-

_ Taip? __ sužibo savo — O, ne! Ir kodėl manote, 
juosvom akim šaMintonė — kad turi būti rausva? 
Tai šiemet nesiekėte Maskvos? — Tai šviesiai melsva?

— Irge ne! Aš tikrai negalė-__ . . , — irge ne: ns uKrai negaie-
Neapsimoka. Aš jau pa- pasakyti, kaip ta spalvą

tyriau, kad neverta galvos kvar- p y P . P 4
šinti nei išlakių daryti. Ir kam? 
Mūsų karininkai neturi mažiau
sio supratimo, kuo viena suk
nelė skiriasi nuo kitos. Jie vi
siškai be skonio.

“Et, balandžiukė, — sumojo 
sakyti. Bet ir ne galėjo būti ki- jos ir meiliai tauškėjo nieku- Šaldinienė, — tu nori mane

vadina. Kad ji nei šiokia nei 
tokia.

— Su atspindžiais, šešėliais?
— Sunku būtų pasakyti, ne

apžiūrėjus. Tikėsite man ar ne, 
bet aš daug nepaisiau pirkda
ma tą medžiagą...

—Satiną? ; x
taip, jeigu buvo taip, kad vte čius, kurie reiškė jom didelį da- prigauti taip kalbėdama. Nuo —Ne, jis man nepatinka ir 
na antrą norėjo pranokti ir » lyfcą. kada Jau tau nerūpi nei suk- nepritinka.

—Tai krepdešinas?
— Ką tu, mieloji? Man tai 

perbrangu.
— Tai visai nauja medžiaga? 

Kaip ji vadinasi?
— Palaukite, kaip gi ji va

dinasi? Man sakė krautuvėje.... 
Bet tu man taip užmiršk! Net 
juokinga, kaip esu dar išsiblaš
kiusi po kelionės. Visai iškrito 
iš galvos. Jūs žinote, Tatjana 
Grigorjėvna, dabar tas medžia
gas vadina įvairiausiais vardais, 
kad negali nei prisiminti.

— Gal galite parodyti? Kas 
nematyta, visada norisi pama
tyti. Nenustebkite, kad esu to
kia smalsi. Visos mes tokios 
moterys, ar ne? Ar galite pa
rodyti?

— Man labai gaila, bet ir no
rėdama negalėčiau to padaryti,
— atsiprašinėjo šaldinienė. pa
siryžusi jokiu būdų nerodyti.
— Matai, brangioji, anos skry
nios dar nesu atidariusi, o me
džiaga guli ant paties dugno.

Prie sienos stovėjo didelė 
dėžė, apvyniota neperšlampa
mu storiu popierium ir aprai- 
šio stipriom virvėm. Jų maz
gai pūpsojo viršum dėžės ir ne
nugalimai traukė kapitono žmo
nos akis. Rodėsi, ji perkąs maz

gus savo veriančiu žvilgniu, kad 
pačiam dugne pamatytų atsivež
tą suknelei medžiagą. Nebuvo 
kaip savo draugę prašyti, kad 
imtųsi atraišioti, atvertų skry
nią ir daiktą po daikto dėtų ša
limai, kol pasieks dugną Bet 
šaldinienė nebuvo dar nė slip- 
terėjusi po kelionės. Kaip čia 
prašysi vargintis? Kad leistų pa
čiai Zarukinienei! Ji nepasigai
lėtų savo triūso. Ji neprašytų 
nei tarno nei tarnaitės padėti. 
Vienui vieną viską išimliotų. 
Deja, nėra kaip siūlytis. Pama
nys, kad jai nepaprastai rūpi 
visą dėžę išversti, kodėl?

Zarubkinienei nieko kito ne
liko, kaip savo akis atitraukti 
nuo tos masinusios skrynios, 
to neatsispiriamai trauklaus 
daikto. Ji bandė užvesti kal
bą apie smulkius gandelius, ku
rie vaikščiojo po miestą, kai 
šaldininienės nebuvo namie, 
bet žodžiai nesirezgė. Jos min
tys vis tebesukaliojos apie skry
nią, jos dugną dugne slypin
čią suknelę....

Zarubkinienė jautė, kaip jai 
džiūvo gerklė, bet darėsi drėg
na akyse. Dar Žodis kitas, ir ji 
galėjo neatlaikyti savo apmau
do. Vienintelė jai viltis da
bar beliko ■— Atranka Stati

kas, tasai išradingasis siuvėjas, 
ir jo draugas Kijeve. Kažin, ar 
jam mušė telegramą, kad pri
siųstų pačius naujausius mode
lius? Ten, be abejo, bus nuro
dyta ir medžiagą ir spalva, ir 
sukirpimas. Ir Zarubkinienė pa
žvelgė į savo rankinį laikrodį.

— Ak, brangioji, — aiktelė
jo, — kaip aš užsibuvau! Tu
riu tuojau bėgti namo — lau
kia. Ir tu, mieloji, pavargusi iš 
kelionės, manau. Atleisk, kad 
sutrukdžiau. Man taip rūpėjo, 
kaip sveika grįžai. Turi pasilsė
ti. ar ne? — ir Zarubkinienė 
dar kartą įbedė savo žvilgsnį į 
skrynią; rodėsi, ji kiaurai ją 
permato; ji mato, kaip jai išė
jus, šaldinienė atidaro skrynią...

Išsiskirdamos abi draugės at
sibučiavo ir palinkėjo viena ki
tai labos nakties.

— Nepamiršk, mieloji, vėl 
kada užbėgti. — įirašė šaldi
nienė, lydėdama savo viešnią 
pro duris.

—- Dabar aš Jūsų lauksiu. Tu. 
riu dar daug ko papasakoti iš 
mūsų pulko. Nenorėjau dabar 
trukdyti, — atsikalbinėjo Za
rubkinienė ir gundė: —Žinai, 
vieną dalyką man' visai slap
čiom pavyko sužinoti....

♦ (Bus daugiau).
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Susitiko egzilai studetai
Bavarijos mieste Eichstaette 

rugpiūčio 25-28 įvyko tarpsą- 
junginis Pax Romana . (MIEC) 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
ir egzilai studentai. Išnaudoda
mi tą progą, egzilinių studentų 
sąjungų atstovai atvyko Eich- 
staettan keliom dienom anks
čiau ir čia savo tarpe pagvilde
no jiems rūpimus klausimus.

Tai buvo bene pirmas egzili
nių studentų sąjungų, esančių 
Pax Romana nariais, suvažia
vimas, kurio rengimo iniciatyva 
kilo iš pačių agzilų.

Jos autorių tenka laikyti Eg
zilų Komisija, 1957 pabaigoj įsi
kūrusia New Yorke. Ji išrinko 
dr. P.V. Vygantą pirmininku, ir 
pastarojo veiklumo dėka buvo 
užsuktas ratas surengti prieš 
tarpsąjungini Pax Ramana su
važiavimą vien egzilinių sąjun
gų posėdį. Įjungus J. Medušaus- 
ką Į techniškąjį šio susitikimo 
rengimą ir amerikiečio J.E. 
Kirchner pastangomis užtikri
nus lėšas, galėjo posėdis prasi
dėti rugpiūčio 22.

I šį posėdį atvažiavo čekų, 
latvių, lenkų, lietuvių, slovakų, 
slovėnų, ukrainiečiti, ir vengrų 
katalikiški^ studentų sąjungtį at
stovai iš Anglijos, Austrijos, 
Belgijos, Ispanijos, Italijos, J. 
A.V., Olandijos, Šveicarijos ir 
Vokietijos. Lietuvių Studentų 
Ateitininkų Sąjungos delegaci
ją sudarė kun. V. Memenąs, J. 
A.V. stipendininkė V. Skrupske- 
lytė, medicinos studentė G. Ja- 
sevičiūte ir J. Medušauskas.

Rugpiūčio 22, po šv. Mišių, 
kurias 
aukojo 
lionas 
Toth,
klausančių Pax Romana, posė
dį Jaunimo Namuose atidarė 
J. Medušauskas, suvažiavimo 
išvakarėse tautinių delegacijų 
vadovų išrinktas suvažiavimui 
pirmininkauti.

Į atidaromąjį posėdį atsilan
kė ir sveikinimo žodį tarė stu
dentiškosios Pax Romana ša
kos prezidentė Maria de Lour- 
des Pintasilgo, generalinis se
kretorius Tom Kerstiens ir vy
resnysis Eichstaetto burmistras 
dr. H. Hutter.

Su besikuriančios Pax Roma
na rėmuose Egzilų Komisijos 
užsimojimais suvažiavimo daly
vius supažindinio specialiai tam 
tikslui iš Amerikos atvykęs E. 
J. Kirchner, buvęs Pax Romana 
prez. ir dabartinis Pax Romana 
atstovas ekonominėje i rsociali- 
nėje JT taryboje.

Egzilų komisija siekia jungti

J. MEDAITIS 
LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

tau-

šv. Dvasios bažnyčioje 
vengrų studentų kape- 

iš Innsbrucko kun. B. 
egzilinių sąjungų pri-

visas egzilines kataliku studen
tu sąjungas, sustiprinti jų or
ganizacines formas ir pagyvinti 
veiklą tiek sąjungos viduje, tiek 
Pax Romana sąjūdyje.

ANTRAME POSĖDYJE
tinės delegacijos nušvietė savo 
sąjungų organizacines būkles 
ir veiklą. Paaiškėjo, kad dau
giausia studentų užsieny turi 
vengrai, net 8000. Bet jie ne
organizuoti. Tik dabar katali
kiškoji sąjunga deda pastangas 
telkti jų minčiai pritariančius 
studentus į organizacinius vie
netus. Slovėnų sąjungai gresia 
sunykimas, nes stinga prieaug
lio. Panašus likimas laukia slo
vakų ir čekų sąjungų. Lenkų 
sąjungai “Veritas” iškilo naujos 
jos problemos, pagyvėjus ry
šiams su kraštu. Organizaciniu 
atžvilgiu stipriausi vienetai at
rodo, bus lietuviu “Ateitis", uk
rainiečių “Obnova" ir latviu 
“Dzintaras“.

Rugpiūčio 23 iškilmingas pa
maldas bizantiniškame rituale 
atlaikė apaštališkasis ukrainie
čių. gyvenančių Vak. Europoje, 
vizitatorius arkivyskupas J. 
Bučko. Po pamaldų, kurių me
tu giedojo ukrainiečių choras, 
aukštasis svetys aplankė posė
džiaujančius egzilus studentus 
ir pasveikinęs palinkėjo našaus 
darbo.

Tos dienos programoje buvo 
skirtos kelios valandos paskai
tai, ir diskusijoms. Paskaitinin
kas dr. J. Šramek (slovakas) iš
dėstė savo mintis apie egzilo 
studento atsakingumą sociali
nėje ir kultūrinėje srityje. Pa
tarė nelaukti pagalbos iš šalies, 
bet ištyrinėti visas galimybes, 
kiek mes patys sau ir savo kraš
tams galime padėti.

Kun. B. Toth papildė Šramek 
išvedžiojimus, iškeldamas dori
nę atsakingumo pusę.

Popietinėse diskusijose vėl 
buvo grįžta prie Egzilinės Komi
sijos. Visi vieningai pasisakė už 
New Yorke įkurtą komisiją ir 
išsamiai aptarė jos sąrangą ir 
paskirtį.

Antrąjį suvažiavimo vakarą 
egzilai studentai praleido kartu 
su vyresniuoju Eichstaetto bur
mistru puikioje “Schoenbrick” 
kavinėje. Burmistras visus pa
vaišino skaniu vynu, o tautinės 
grupės atsidėkodamos padaina
vo liaudies dainų.

Paskutinę suvažiavimo dieną, 
devynių egzilinių studentų są-'
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JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

P.V. Vygantą (“Ateitis”), gyv. 
J.A.V. vicepirmininku ukrai
nietį -T. I. ("Obnova“), gyv. Bel- 
gyjoįe. Toliau, Amerika ir Euro
pa turės po paskirą kapelioną, 
sekretorių, tyrinėjimų direkto
rių, vieną bendrą iždininką ir 
Pax Romana patarėją. Kiekvie
na egzilų studentų sąjungą, įsi
jungusi Į Pax Romana sąjūdį, 
turi teisę pristatyti Egzilų Ko
misijai po du atstovus, 
jungų atstovų (ukrainiečiai tu
ri dvi sąjungas) vienbalsiai pri
ėmė Egzilų Komisijos statutą 
bei veiklos planą ir kartu pra
matė asmenis įvairiems tos ko^ 
misijos postams: pirmininku dr.

Egzilų Komisijos veikla gana , 
šakota.

Organizacinėje plotmėje ji pa
dės mažesnioms sąjun. nuga
lėti organizavimosi sunkumus, 
stiprins bendradarbiavimą tarp 
egzilinių studentų sąjungų, pa
gyvins jųjų ryšius su Pax Ro
mana ir gyvenamo krašto stu
dentų sąjungomis, priklausan
čiomis Pax Romana. Egzilų Ko
misija rūpinsis užmegzti ryšius 
ir su katalikais studentais bei 
akademikais, atvykusiais Ame
rikon ir Europon iš tolimos A- 
zijos, skatins juos burtis ir 
jungtis į Pax Romana. Popu
liarindama Pax Romana idėją, 
Egzilų Komisija numato rengti 
Pax Romana dieną.

Toliau Egzilų Komisija rinks 
duomenis -apie studentų, akade
mikų ir universitetų padėti vi
durinėje ir rytinėje Europoje. 
Gautus duomenis ji pateiks ge
neraliniam Pax Romana sekre
toriatui, kad jis juos galėtų per 
savo atstovus panaudoti tarp
tautinėse organizacijose kaip 
JTO, UNESCO ir k. Šiame, tyri
nėjimų darbe studentai nori 
glaudžiai bendradarbiauti su a- 
kademikais.

Egzilų Komisija patyrinės 
taip pat, kokius vaisius nešė 
Pax Romana NCWC Catholic 
Relief Services. World Univer- 
sity Service ir panašių įstaigų 
pastangos perkelti ir įkurdinti 
egzilus studentus ir akademi
kus. Gauti duomenys bus pra
nešti imigracinėms ir vyriausy
bių įstaigoms, kad jos dar pa
lankiau žiūrėtų į emigraciją.

Socialinėje srityje Egzilų Ko
misija tikisi, ankštai bendradar
biaudama su kompetentingomis 
įstaigomis surasti stipendijų ka
talikų egzilų studentams ir dar
boviečių akademikams.

Tarpusavio ryši?/. palaikymui 
ir darbų dokumentavimui Eg
zilų Komisija numato išleisti 
trimestrinį leidinėlį ir jį pa
skleisti ne tik egzilų. bet ir 
Pax Romana sąjungą tarpe.

Egzilų studentų paruošti Eg
zilų Komisijos sąrangos ir vei
klos planai buvo įteikti Pax 
Romana (MIEC) direktorijai. Jie 
patvirtinti.

DARBININKAS

3ALTIMORRS ŽINIOS

MYRTLE BE*CH, S. C., siautus uraganui, padaryta daug nuostolių. S.ta šeima keliav 
lūs uraganui, turėjo pasislėpti slėptuvėje.

Parapijos choras,
kuris gražiai gieda šv. Alfon

so parap. bažnyčioje per sumą 
ir kitas iškilmingas bažnytinių 

■švenčių pamaldas, pradėjo nau
ją giedojimo sezoną sekmadie
ni. rugsėjo 28 d. Choro vado
vas Chapelle ieško naujų cho
ristų choro padidinimui, šv. Al
fonso parapijos chore turėtų 
dalyvauti daugiau lietuvių, nes 
parapijoje yra daug jaunimo su 
gerais balsais. Reikia atsimin
ti, kad asmuo, kuris gieda baž
nyčioje, ne tik prisideda prie 
bažnytinių apeigų grožio, bet 
ir Dievą dvigubai garbina.

pildė sol. K. Andreikas, kuris 
savo gražiu tenoro balsu visus 
žavėjo, padainuodamas kelias 
dainas ir operų arijas. Jauna 
akordeonistė Evelyn Višinskai- 
tė gabiai pagrojo nelengvus a- 
kordeonui kūrinius; šeštadieni
nės mokyklos vaikučiai kukliai 
išpildė jiems skirta programos 
dalį. Po programos buvo šokiai, 
kuriems grojo populiarus J. Jac
kevičiaus orkestras.

Mirė
Marijona Vaškienė, antrojo 

pasaulinio karo tremtinė, gyve
nusi McHenry gatvėje, mirė 
šeštadienį, rugsėjo 20 d. Palai
dota iš šv. Alfonso bažnyčios 
Holy Redeemer kapinėse rug
sėjo 23 d. Už jos sielą šv. 
Alfonso parap. bažnyčioje bu
vo aukojamos šv. Mišios prie 
trijų altorių. Paliko liūdintį vy
rą Romą ir gimines.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountaln, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėglnimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrj.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Tel. TW 4-8087

Tel. RA 3-1342

Longvood 6-2022

Aptarnavimui Ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue. Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, Ncw Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Drnison Street, Baltimore, Md. Tel.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 
24 Prospecl Street, įlydė Park, Mass. Te). įlydė Park

GEORGE GALONAS 
Caniff. Detroit, Mich.

STANLEY METRICK 
W. 47th SI., Chicago, III.

JOHN SHURNA
So. Albany, Chicago, 1IL

ALLAN STE3VART
No. Broad St.. Phila., Pa. Fel. Glazstone

3-3975

1400

1X04

5418

4310

Tel. T. O.

Tel. Yards

Tel. Grovchil)

8-7062

7-8393

6-7783

5-1310

Rekolekcijos,
kurios buvo skirtos visiems 

lankantiems viešas mokyklas 
(High Schools) Baltimorės arki- 
vykupijoje rugsėjo 24-26 d.d., 
labai gražiai pavyko. Tėvai pri
žiūrėjo. kad jų vaikai rekolek
cijas uoliai lankytų. Šv. Alfon
so parapijos kunigai J. Antos- 
zevvskis ir K. Pugevičius reko
lekcijas sėkmingai vedė jiems 
paskirtose parapijose.

“Jie matė jo garbę“
vaidinimas, kurį paruošė 

talikų Veikimo Gildą, šv. 
fonso lietuvių parapijos salėje 
rugsėjo 22 d. gražiai pavyko. 
Publika gausiu rankų plojimu 
reiškė pasitenkinimą, matyda
mi ir girdėdami darbus ir gy
venimą tų, kurie perėjo i ka
talikybę. Kun. P. Tobey, S.,J. 
pasakė įdomią kalbą apie savo 
kelią iš žydų tikėjimo i katali
kybę. Klebonas prel. L. Mende- 
lis po vaidinimo susirinkusius 
pagyrė ir kėlė mintį, kad 
giau tokių vakarų būtų ir 
vienam verta būtų juose 
vauti.

Ka-
Al-

dau- 
kiek- 
daly-

Lietuviu Moterų
Piliečių Klubo 35 metų su

kakties minėjimas, kuris buvo 
ruoštas šeštadienį, rugsėjo27 d.. 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. puikiai pavyko. Puotos sve
čiai buvo pavaišinti skaniais 
valgiais. -Meninę programą iš<>

Lietuvių Studentų Są jungos stu
dijų dienos Montrealyje

Lietuvių Studentų Sąjungos 
studijų dienos ir Kanados-JAV 
lietuvių studentų susiartinimo 
šventė įvyksta Montrealyje spa
lio 3-5 d.d.
Programoje: penktadienį, spa

lio 3 d.. 6 vai vak. registracija 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
1465 rue dc Sevc. Gote St. 
Paul. Montreal. P. Q (Tel. PO 
8-0037).
šeštadieni, spalio 4. 9 vai. ryto 

registracija ten pat. 10:30 vai. 
inž. Algimanto Gečiausko pas- 

. kait*a “Lietuvis akademikas da
barties kultūrinėje, politinėje 
bei ekonominėje sankryžoje”. 
Po paskaitos diskusijos

12:30 vai bendri pietus
2 vai. p.p. architekto Algi

manto Danelio paskaita: “Aka
deminė lietuviškoji šeima, jos 
prasmė ir aktualumas” Disku
sijos.

8 vai vak. Initium Semestri 
balius Queen Elizabcth viešbu-

čio Duhith salėje. 900 Dorches- 
ter St.. W..

Sekmadieni, spalio 5 d.. 11:0O 
vai. mišios Aušros Vartų pa
rap. bažnyčioje.

12:30 vai. dr. Henriko Nagio 
paskaita: “Studento akademiko 
lietuviškoji misija".

2:00 vai. 
uždarymas.

studijų dienų

reikalu prašoma 
skyriaus sekretorę

R. Siniūtę. 153 3rd Avė.. 
Vilią Lasallc. P Q.. tlef.: PO 6- 
5900. pas skyriaus pirm. V 
Pieėaitį, 5785 — 12th Avė.. 
Roscmount. P Q.. tel.: RA 2- 
4449 ir pas skyriaus iždininką 
V šipelį. 940 Osborne Avė..

Q. tel.: PO 7-7559.

kviečiama visus ko-Maloniai 
legas-koleges iš Kanados ir JA 
V studiju dienase dalyviui! i

KLSS Montrealio Skyriaus 
Valdyba

Baltimorės skautės
rugsėjo 20 d. Altoona va

sarvietėj suruošė laužą, kuriame 
dalyvavo daug žmonių. Progra
mos parengimui daug prisidė
jo buvusi tuntininkė skautinin
ke Bogutienė. Po šios gražios 
pradžios, padarytas pasiryžimas 
toliau tęsti Baltimorės skautų 
Dainavos tunto veiklą. Tunto 
dvasios vadu pakviestas kun. 
A. Dranginis.

Lietuvių Veteranų 154 Postas 
sekmadienį, rugsėjo 28 d., tu

rėjo savo metinį iškilmingą po
sėdį Amerikos Lietuvių Atletų 
klube. Susirinkime taip pat da
lyvavo žymūs Maryland valsty
bės legionierių vadovybės na
riai. Mūsų legionieriai, moterų 
padedami, paruošė labai indo- 
mią programą. Programoje vai
zdžiai praėjo tas momentas, ka
da buvo minimi žuvusių var
dai. Salėje tuo metu buvo ap
temdytos šviesos, švietė tik 
maža ugnelė, kurioje buvo su
degintos su žuvusių vardais kor
telės. Už jų sielas sukalbėta 
malda, po to sekė gedulingi tri
mito garsai. Šios- liūdnos apei
gos ne vienam išspaudė ašaras.

Naujoji valdyba energingai 
ryžtasi imtis darbo. Linkime 
sėkmės.

Kiek galima siusti
Lietuvon?

Globė Parcel Service. Ine.. 
1991 Broadvvay. Ne\v York 23. 
N.Y., vedėjas Mr. Norman Ly- 
ons. prašo mus pranešti, kad 
Globė Parcel Service. Nevv Yor
ke. kasdien gauna siuntinius, 
kurie yra perdideli persiųsti i 
Lietuvą. Tokiais atsitikimais pa
sitaiko nemalonus atidėlioji
mas ir galimas daiktu grąžini
mas kliento sąskaiton.

Klientai sako, kad laikraščiai 
skelbė, jog galima siųsti siun
tinius iki 44 svaru svorio. Globė 
Parcel Service niekad neskel
bė. kad galima siųsti siuntinius 
iki 44 svarų, šių metų pradžio
je Globė Parcel Service 
pranešimuose klientus 
mavo.

infor- 
kad Tarptautinės Pašto 

Taisyklės siuntinių dydį ribuo- 
ja iki 72 colių (ilgis ir juosmuo

džiui. standartinio dydžio dėžė 
maisto produktų galima siųsti 
iki 44 svaru kiekio Tačiau dra
bužiai. medžiagos ir kt.. sverian- 
tieji 44 svarus, praktiškai ne-

Ne\\ Yorke. prašo savo klientu 
patikrinti siuntiniu dydi, kad 
butu išvengtas nereikalingas

Jonas Baublys, senosios kar
tos lietuvis, ilgą laiką sirgęs, o 
paskutinius metus praleido se
nelių prieglaudoje, mirė Frank- 
lin Sąuare ligoninėje rugsėjo 
21 d. Po gedulingų pamaldų šv. 
Alfonso parapijos bažnyčioje 
rugsėjo 23 d., palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Paliko liū
dinčią žmoną Oną. sūnus Vik
torą. Edvardą. Leonardą ir ei
lę anūkų.

Magdelena Grajauskienė, 
veikli šv. Alfonso parapijos na
rė. ilgą laiką gyvenusi Baltimo- 
rėje, po sunkios operacijos Ma- 
ryland General ligoninėje mirė 
rugsėjo 25 d. Už jos vėlę pen
ki kunigai atnašavo mišias šv. 
Alfonso bažnyčioje rugsėjo 29 
d. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdę; sūnus 
Vincentas, dukterys Elena 
Aldona ir eilė anūkų.

ir

50 metų knygynui
Didysis šių metų Baltimorės 

lietuvių kolonijos įvykis — lie
tuviško knygyno 50 metų su
kaktis. kuri bus paminėta spa
lio 11. šeštadienį. Ta proga iš 
Brooklyno atvyks vaidintojų 
trupė, vadovaujama Vitali© Žu
kausko. ir 6:30 v.v. Lietuvių 
Svetainės didžiojoje salėje su
vaidins Prano Naumiestiškio 
trijų veiksmų dramą “Aną bir
želį". Visi atėję prisiminsite, o 
nematę ir pamatysite, kas da
rėsi Lietuvoje prieš keliolika 
metų, kai prasidėjo pirmieji 
trėmimai į Sibirą. Po vaidinimo 
bus šokiai, grojant geram or
kestrui. veiks bufetas ir bus 
tradicinė kalakuto loterija. įė
jimas 1.50 dol.. studentams ir 
moksleiviams — 50 et.

Tuo pačiu laiku Svetainės 
antro aukšto salėje įvyks lietu
vių spaudos ir dailės paroda. 
Visiems bus proga akivaizdžiai 
pamatyti musų spaudos ir li
teratūros kelią nuo pirmosios 
knygos pasirodymo iki šių die
nų. visi galės pasigrožėti lietu
vių žymiųjų dailininkų Gal
diko. Vizgirdos. Petravičiaus. 
Valeškos ir kitų paveikslais, su
rinktais iš privačių kolekcijų 
Paroda
nuo 12 vai visą dieną ir spa-

bus atidara spalio 11

lio 12 nuo 10 vai iki 5 vai. 
Visi lietuviai paremkime savo 
knygyną. atsilankykime spalio 
11 i jo 50 metu sukakties iš
kilmes

• Liet. Laisvės Kovu In
validų Draugijos vaidyba 
persitvarkė ir rugsėjo 28 pa
siskirstė pareigomis: pirmi
ninkas — Bronius Tvarkū- 
nas. vicepirm. Adolfas Eige- 
lis. sekretorius — Jurgis 
Kiaunė. Draugijos nariai ir 
malonūs rėmėjai prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Bronius 
Tvarkūnas. 4316 N. Frank- 
lin St.. Philadelphija 40, Pa.

• Kun. Mykolas Katinas 
rugpiūčio 16 Lietuvoje mirė 
širdies liga. Velionis prieš 
karą ir karo metu buvo Kur
tuvėnų parapijos klebonas, 
buvo kilęs iš Griežionių kai
mo, Liduokių parapijos. Uk
mergės aps., ėjo 57 metus. 
Paskutiniu metu buvo netoli 
Kėdainių vienoje filijoje ir 
sirguliavo.

• Kurtuvėnuose (Siauliri 
apskr.) senosiose kapinėse 
buvo medinė koplyčia, ^Jai 
griūnant, jos vietoj šiemet 
pastatyta nauja. Koplyčia 
iškilmingai buvo pašventin
ta rugsėjo 7. Iškilmėse daly
vavo vyskupas ir 15 kunigų.

• Hamburgo lietuviai (Vo
kietijoje) rugsėjo 6 paminėjo 
tautos šventę. Gi rugsėjo 26 
surengė eskursiją į Briuse
lio pasaulinę parodą.

• Vokietijos lietuvių kuni
gų rekolekcijos šiemet buvo 
rugsėjo 22-26 d.d. Koenigsteine.

• Norvegijoje 8 Vasario 16 
gimnazijos mokiniai pralei
do vasaros atostogas. Juos 
pasikvietė Nils Seim. kuris 
kasmet rengia stovyklas įvai
rių tautų jaunimui, šiemet 
buvo net iš 10 valstybių.

• Al. Labutis. 42 metų, iš 
Waterburio. pereitą savaitę 
laimėj o PGA (Professiona 1 
Golf Association) titulą Co- 
neetieut valstybėje. Jo di
džiausias varžovas buvo Bob 
Schappa iš Rockledge, Corm. 
Al. Labutis jau 1956 metais 
yra laimėjęs 300 dol. premi
ją už gerą žaidimą iš PGA.

Tėv. dr. T. Žiūraitis, O. P., 
dirbąs pastoracinį darbą do
mininkonų vienuolyne, taip 
pat. plačiai rciškiąsis įdo
miais pamokslais ir paskai
tomis lietuvių ir nelietuvių 
visuomenėje, šiemet buvo pa
kviestas dėstyti Dc Lima ko
legijoje. kuri nors neseniai 
įsisteigė Oxford'e. Mich.. bet 
sparčiai plinta ir garsėja. Dr. 
T. Žiūraitis. O. P. toje kole
gijoje skaito filosofijos daly
kus ir šventąjį Raštą. Tėv. 
T. Žiūraitis. O. P. yra Dc- 
troit’o ateitininkų, skautų ir 
studentų dvasios vadas

Japonijoje rengiama pa
saulinė spaudos paroda, kuri 
įvyks lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais Tokijo mieste. Pa
rodos pakvietimą gavo ir 
Darbininkas.

• Seserys kazimierietės 
nuo liepos 21 įsikūrė Kordo
bos mieste Argentinoje. Jos 
atidarė vaikų darželį ir ren
giasi atidaryti pilną mokyklą.

• Britanijos Lietuvių Są
jungos ir Lietuviu Namų 
Akcinės Bendrovės suvažiavi. 
mas įvyko 27 ir 28 d.d. Lon
done. -

• Anglijos lietuviai rugsė
jo pradžioje surengė ekskur
siją į Liurdą.

DOMINICAN BROTHERS

LITUANUS

916 Willoughby Avė., Brook- 
lyn 21, N. Y.
laukia talkos surask jam

-kai!) lojaU 7

Jonas Obelinis

OIRECTOR OP VOCATIONS

101 Boynton Lane. Rcno, Nev



MEDŽIAGOS I LIETUVĄ
DR. A. GRIGAITIS

O KO KO?

Renku kandidatus į premijas 
už mokslą

Clevelando gydytojų premi
jos komisija rašė, kad "mažiau
siai pastebimas mokslo žmonių 
darbas, varomas ypatingai ne
palankiose sąlygose".

Komisijos susirūpinimą dėjau
si į snapą ir kapsčiausi, kad 
surasčiau mokslininkus ateinan
čių metų premijai. Vieną atkap. 
sčiau Sandaroje.

Sandaros mokslininko didybė 
yra ta, kad jis rugsėjo 28 nu
statė filosofo Kanto kilmę, jo 
pažiūrų kilmę ir jo mokslą iš
aiškino per keliolika eilučių.... 
Lietuvoje vienas žurnalas buvo 
paskelbęs konkursą išaiškinti 
Kanto kilmei ir jo ryšiam su 
lietuvybe. Klausimo niekas ne
išsprendė ir premijos nelaimė
jo... O Sandaros mokslininkas 
tą klausimą jau išsprendė. Esą 
Emanuelis Kantas .gimė Kant- 

*’ vainių kaime Klaipėdos krašte'. 
— Lietuviškas kaimėčio būdas 

pasireiškia ir Kanto pažiūrose 
i darbą ir veiklą. Kanto min
tys šiuo klausimu yra grynai lie
tuviškos, paimtos iŠ mūsų tė
vų ir protėviu" . .

Po tokių žodžių ir Lietuvių 
Enciklopedija, turėtų atitaisyti 
žinias apie Kantą, nes ji dar 
skelbė, kad Kantas gimė Ka
raliaučiuje. Enciklopedija turė
tų atitaisyti ir savo tvirtinimus, 
kad savo filosofijai Kantas bu
vo gavęs pradžioje Leibnizo, 
Loche, Hume įtakose. Kam tų 
svetimtaučių Įtakos ješkoti, jei 
tai buvo lietuviško kaimiečio 
įtaka.

Premijos verta ir Sandaros 
mokslininko revoliucinė pažiū
ra Į Kanto mokslą. Lig šiol visi 
sakė, kad jis labai sunkus su
prasti. O Sandaros mokslinin
kas apgailestavo, kad “mažai 
kas iš mūsiškių bando susipažin
ti su Kanto raštais. Susipa
žinęs su tais Kanto ęąštaiš. jis 
pristato jų dali taip trumpai ir 
kondensuotai* "Pasak jo, jei 
žmogus nori būti laimingas, 
jis turi kuom nors užsiimti, ką 
nors dirbti. Visokie žaidimai 
taip pat esą naudingi, nes jie 
gaivina energiją ir teikia pro- 
gę kuom nors susidomėti.... Ar 
visi šie išvedžiojimai yra jau 
taip nesuprantami ir misteriš
ki? Nieko panašaus. Tą viską 
esame girdėję iš mažens, tik 
gaila, kad šiais laikais mes per 
mažai apie tai prisimename".

Jei už toki Kanto mokslo 
trumpą ir aiškų išdėstymą Lie
tuvių Enciklopedijos redakci-

ST. ANTHONt SAVINCS

340 — 3rd Avenue 
PITJSBURGH 22, PA. 

Telepbone: GRant 1-3712
Reikalaukite telefonu arba raštu 

mūsų paskui’“? informacijų 
knvinitC-

Tyrimai rodo, jog angliavan- yra pigmentas, kuris gyvulių 
denių, riebalų, baltymų ir mi- organizme virsta į vitaminą A 
neralinių druskų žmogaus or- Toki pigmentai, vadinami karo- 
ganizmui nepakanka, kad iš
laikytų jį pilnoj sveikatoj. Iš 
kasdieninio gyvenimo gydyto
jai pastebėjo, kad. be minėtų 
medžiagų organizmui dar kaž
ko reikią. Taip pavyzdžiui, jū
rininkai ilgose kelionėse susirg
davo cinga. Gi davus pušų ar 
eglių spyglių arbatos su citrinos 
sunka, cingos ligos reiškiniai .procentų.
greit praeidavo. Mokslininkai pa Suaugusiam žmogui vitamino 
tyrė, jog maisto produktuose A reikia per dieną 1-2, 5 mg. 
yra kai kurių medžiagų maži 
kiekiai, kurie organizmui la
bai reikalingi. Tos medžiagos 
buvo pavadintos vitaminais.

Vitaminų yra visokių rūšių. 
Ligos, kurios pasireiškia dėl vi
taminų stokos, vadinasi avita- 
minoze. O vitaminai maiste su
mažėja kartais dėl klimatinių 
sąlygų, dėl dirvos sąstato, dėl 
pačios maisto gamybos: Taip 
pat vitaminu panaudojimas su
mažėja. kai žmogus suserga 
skrandžio ir žarnų trakto ligo
mis, nors pačių vitaminų gali 
ir būti maiste. Tokiu atveju vi
taminai Įleidžiami po odą. į rau
menis. į kraują. Vitaminų trū
kumas gali pasireikšti ir prie 
intensyvaus kūno augimo.

Trūkstant vitaminų, sumažė
ja organizmo atsparumas infek
cinėms ligoms sumažėja dar
bingumas. susilpnėja atminti^ 
ir t.t. Vėliau pasireiškia ir a- 
vitaminozės ligų reiškiniai.

Vitaminai dalinami i dvi gru
pes — tirpstą riebaluose ir 
vandeny. Dabartiniu metu dau
gumos vitaminu cheminė struk
tūra žinoma, ir jie gaminami 
fabrikuose ir žymimi lotynų a- 
bėcėlės raidėmis.

Vitaminas A

ypač buvo paplitęs

Vitamino A galime rasti Įvai- 
ruose gyvulių taukuose,, ypač 
žuvies. Be to. žuvų, raguočių 
kepenyse, piene, svieste, grie
tinėj. trynyje, špinatuose, ža
liuose žirnuose, salotose, mor
kose. pamidoruose. Augaluose 

ja neperleis Sandaros moks
lininkui premijos, tai turės sky
rių apie Kantą dar maždaug 
taip papildyti: kultūrinio sąsmū- 
kio laikais buvo prasidėję "vi
sokį žaidimai" Kantu, nes žai
dėjai tikėjo, kad tai "teikia
progii kuom nors susidomėti". 
Žaidimas buvo patentuotas San
daroje, o pasaulio dėmesį į tai 
atkreipė.

Žvirblis BePastogis

TO
SAVERS OF

NEW ACCOUNT 
O* ADO TO 
NESEKT 
ACCOUNT

Kai trūksta vitamino B2, su
serga žmogaus akys, pradžioje 
pasireiškia akių pavargimas, vė
liau paliečia ir akių rageną bei 
lęšius. Jis turi įtakos ir hemo
globino gamybai. Kai jo trūks
ta, pasireiškia mažakraujystė. 
Be to, jis dalyvauja angliavan
denių, baltymų apykaitoje.

Vitaminas B 6 randamas gy
vuliuose, augalų produktuose, 
ryžių sėlenose, riešutuose, pu
pose, mielėse, inkstuose, ke
penyse, silkėj, svieste, piene, 

____ _________  . kiaušiniuose, šis vitaminas tu- 
pildomas perkant iš vaistinės, ri įtakos į baltymų apykaitą. 

Pas bandomus gyvulius dėl šio 
vitamino stokos įvyksta odos 
uždegimas — išrinta. vilna.

Vitaminas B 12 (kobalamin, 
prieš mažakraujystę) randamas 
kepenyse. į šio vitamino sudė
tį įeina kobaltas. Tai vieninte
lis vitaminas, kuris turi meta-

tinais, pavyzdžiui, yra morkose. 
Plonose žarnose karotinai pe
reina į vitaminą A. Prie kai ku
rių ligų—žarnų, kepenų diabe
to, karotinai lieka nepasikeitę 
į vitaminą A. Tada atsiranda 
vitamino A trūkumas. Jis pa-

Kepenyse vitamino A yra 90

Šis vitaminas labai neatsparus 
lauko sąlygoms. Tai ypač svar
bu, kai sandėliuojami maisto 
produktai*

Trūkstant vitamino A, suser- lo molekulą. Kai šio vitamino
ga akies ragena — tinklainė, trūksta, įvyksta piktybinė ane- 
Temstant žmogus darosi žlibas, mija ( mažakraujystė), prie ku- 
t. y. pradeda nematyti, šio vi- rios sutrinka draujo gamybos 
tamino avitaminozė veikia kvė- funkcija, payra nervų sistema, 
pavimo takus, plaučius, inkstus, atsiranda odos susirgimai, 
darosi mažiau atsparus infekd- 
nėmė ligom, delnų ir pėdų oda 
darosi sausa, sustorėja, atsiran
da skauduliai ir t.t.

Vitaminas D

Vitaminas D dar vadinamas 
antirachitiniu vitaminu. Jo yra 
kai kurių žuvų kepenyse, ne
maža jo yra svieste, piene, kiau
šiniuose. Taip pat jo kiekis pri
klauso ir nuo kitų sąlygų, pa
vyzdžiui, vasarą minėtuose pro- 
duktose yra^ daugiau, nes vasa- 

*■ rą^’ra daigiau saulės ultraviole- 
timų spindulių, kurie turi di
delės reikšmės šio vitamino ga
myboje.

Vitamino D trūkumas iššau
kia rachito ligą (vadinama dar 
angliška liga). Rachitas Euro
poje jau nuo 15 amžiaus buvo 
žinomas, 
Anglijos tarp varguomenės. 
Svarbiausias vaikų rachito simp
tomas — kaulų augimo sutriki
mas — kaulai pasidaro minkš
ti ir nuo kūno svorio iškrypsta. 
Be to, pastorėja šonkaulių 
kremzlės. Svarbiausia rachito
priežastis — kalcijaus apykai
tos sutrikimas, kas atsiliepia ne 
tik į kaulus, bet ir į dantis. 
Pas rachitikus vaikus dantys pa
sirodo vėliau ir dažnai netaisyk
lingos formos. Rachitas veikia 
visą organizmą. Infekcijos ir 
mirimai labai dažnas reiškinys 
pas rachitikus. Suaugusiems vi
tamino D stoka sukelia kaulų 
suminkštėjimą.

Vitaminas B

Vitaminas B (dažnai vadina
mas Ti amini, randamas vai
siuose, daržovėse, morkose, špi
natuose, kopūstuose, pupose, 
žirniuose, apelsinuose, obuoliuo
se, mažiau bulvėse grūduose. 
Pavyzdžiui, ryžiuose šis vita
minas yra paviršiuje — sėle
nose. Gi rugio grūdas šio vita
mino turi visur. Nemaža jo yra 
mėsoje, kepenyse, piene, svies, 
te, kiaušiniuose. Suaugusiam 
žmogui rikia 2-3 mg. per dieną. 
Jo pareikalavimas didėja, kai 
vartojame daugiau riebalų. Il
gas virimas, ypač šarminėj 
aplinkoj, vitaminui B nekenkia.

Jis turi Įtakos i maisto vir- gant, pamažu mažėja. Zmo- 
škinimą, y ar an ia ar.denių ir gUS dieną j0 suvartoja 75- 
riebalų. T ik ai š i vitaminų 
ilgesnĮ lai ą. ž'.iog, s suserga 
liga, vadinama Beri-Beri, ir ner
vų įdegimu, nusilpnėja skran
džio veikla, sutnuca vandens 
apytaka, atsira.ida nuovargis, 
nemiga,* nervuotumas, silpnė
ja atmintis, nukenčia ir širdis.

Vitaminas B 2 f riboflavin — 
augimo vitaminas) plačiai ran
damas gyvulių ir augalų audi
niuose, ypač daug jo mielėse, 
kepenyse, inkstuose, mėsoje, 
kiaušiniuose, piene. Žmogui jo 
per dieną reikia 3-4 mg. Jis 
nyksta verdant ir apšviečiant 
ultrafioletiniais spinduliais.

— New York* per,6 savai
tes buvo nubausti daugiau kaip 
5,000 už netaisyklingą vaikš
čiojimą; maždaug po 100 kas
dien; šoferių po 10 kasdien. Ds- 
mo nelaimių sumažėjo 24 proc.

Vitaminas K.
Vitaminas K (antihemoragi- 

nis vitaminas, padedąs kraujo 
sukrešėjimui) yra špinatuose ko
pūstuose, dilgėlėse, liucernose, 
bulvėse, pamidoruose, kiaulės 
kepenyse, žuvies treskos kepe
nų riebaluose, kiaušiniuose, 
piene. Pastaruoju metu plačiai 
vartojamas dirbtiniu būdu pa
gamintas. Šis vitaminas yra 
labai jautrus šviesai ir aplin
kai.

Kai trūksta šio vitamino, po* 
oda atsiranda kraujo išsilieji
mai, susilpnėja kraujo krešėji
mas, gali atsirasti kraujavimas 
virškinimo trakte, ypač skran
dyje.

1 Vitaminas PP
Jis. plačiai sutinkamas gam

toje, daug jo yra ryžių, kviečių 
sėlenose, mėsoj, inkstuose, sil
kėje, piene, kiaušiniuose, šio 
vitamino suaugęs žmogus per 
parą suvartoja 15-20 mg. Ver
dant jo savybės nesikeičia.

Trūkstant vitamino PP val
gyje, žmogus suserga liga, va
dinama pelagra (šiurkšti oda), 
ši liga dažniausiai pasitaiko 
tropiniuose ir prie tropinės 
juostos esančiuose kraštuose, 
taip pat ir JAV, Japonijoje. 
Prie šios ligos pasireiškia vidu
riavimas, bumos gleivinės pa
kitimas. svarbiausia — odos 
chronini įdegimas ten, kur ne
apdengta drabužiu. Sunkioje 
formoje ši liga paliečia ir žmo
gaus psichiką.

Vitaminas C
Vitamino C (arba askorbini- 

nės rūgšties) daug turi švieži 
vaisiai, daržovės, ypač pamido- 
rai, krienai, kopūstai, bulvės, 
svogūnų laiškai, špinatai, erškė
trožių uogos, juodieji serben
tai, vyšnios, šermukšnių uogos, 
spalgenos, apelsinai, citrinos, 
braškės, agrastai, obuoliai. Ma
žiau šio vitamino yra vynuogė
se, kriaušėse, slyvose. Jo gana 
daug yra eglės, pušies jau
nuose spygliuose, juodųjų ser
bentų lapuose.

Vitamino C kiekis produktuo
se nėra pastovus; laikui be- 

Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai-

STEPONAS MINKĘS

Bažnytinių Žvakių Dirbtuvė

Religious Candles of every description

į

WHIL — 1430 kilocycles — Medforo, Mass.
Kiekvienų sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNETŽIO — Uthuanian Radio Hour. Se (<•«

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai. dieną.

2W»E DtmUTOJB.

Sav. B. Kučinskas

Resid.'Illinois 8-7118

35 So. 8th Street 
Brookiyn II. N. Y. 
FVerareer 7 2155 -

100-150 mg. Prie aukštesnės 
temperatūros Šarminėje aplin
koje jo galia mažėja, gi užšal
dytuose produktuose nesikeičia. 
Taip ftat jo kiekis sumažėja ir
valsuose, bet, pavyzdžiui, erškė
trožėje, nežiūrint džiovinimo, 
jo kiekis išsilaiko nepakitęs. 
Verdant daržoves, reikia dėti 
jas į karštą vandeni. Daržovių 
nuovarą neišpilti laukan, bet 
sunaudoti sriubai, nes ten yra 
daug vitaminų.

Kai šio vitamino trūksta, su
mažėja žmogaus atsparumas in
fekcinėms ligoms;, be to, su
trinka angliavandenių, balty
mų apykaita, žmogus greit pa
vargsta. Svarbiausia, atsiran
da cinga, kuri pas žmogų pasi
reiškia iš lėto. Pradžioje — pa
viršiuje atsiranda raudonai mė
lynos dėmės — kraujo išsilie
jimai į odą, raumenis, sąnarius, 
dantų snieginis, pradeda klibė
ti dantys, pagaliau iškrinta. 
Anksčiau ši liga neretai baig
davosi mirtimi. Tai praeities, 
skurdžių, karo laikų liga. Da
bar prieš ją yra gerų vaistų.

BŪKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietų Sąjungos dalis

YRA 100% 
APDRAUSTI

Siųsdami savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate* 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite apdraudos įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve, kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu, atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautus paštu siuntinius 
mes pakvituojame ir pasran- 
čiame sąskaitas per 24 valan
das.

At -Mankykite į bet kurį mūsų 
skyrių ir pereik-’laukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytą kopiją. ap
draudos poliso nuoraša nuo DURŲ 
IKI DURT- * Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

716 Walnut Street, 
Philadelphia 6, Pa.

VVAlnut 5-3455
1991 Broadvvay 

NEW YORK 23. N. Y. 
Telepbone; LYceum 5-0900

390 West Broadway v 
SO. BOSTON 27, MASS. 

Telepbone: ANdrew 8-8764
263 Market Street 
NEWARK 2, N. J. 

Tel.: M Ark et 3-1968
4102 Archer Avenue 

<CHICAGO 32, ILLINOIS 
Telef.: FRontier 6-6399
6446 Michigan Avenue 

OETROIT 10, MICHIGAN 
Tel.: TAshmoo 5-7560

1313 Addison Road
Cor. Superior Avė. A E. 71st St. 

CLEVELAND 3, OHIO 
Telepbone: UTah 1-0607 

683 Hudson Avenue 
ROCHESTER, N. Y.

Telepbone: BAker 5-5923

3

Turime medžiagų vy*rų . ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: '

I. CIGMAN, INC.
161 Orchard Street. New York 2. N. Y. 

TeleL GB 5-6160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

* Atdara šiokiadieniais, šėštad. bei sekmad

SIUNTINIAMS { LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maišyto* ir rajoninės medžiagos parduodamos griežta! urmo 

(u'holesale) kainomis.

K and K FABBICS
Elizabeth, N. I.1158 East Jersey Street

£

♦

Tel. ĖL 4-1711PRIE CITY SaVINGS BANK 
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 

Mūsa/ kaino* vyrų drabužiam* prasideda nuo 9-50 už pilngeilut*

Lietuvių Radijo Valandos Programa <
i š

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa
WK0X. 1190 kilocykles 

Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 

nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St.
BROCKTON 18. MASS.

Tel. JUniper 6-7209

O. Ivaškai, 328 W. Broa<iway, ir John Roman, jr., P.O.Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market. 187 Webatef Avė., uain 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1*49; SOutb Boston 8-4618 ar 
8-l»4«; Klrktand 7-8538.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties VVLYN, 1360 ban

f bos, muzika, ir “Magdutės pasalia”.
1 Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists geliu bei do-
1 vanų krautuvę, 502 E. Broadvvay, South Bostone.
*| Tek AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja i« stiprios radijo stoties .WLOA-. 1550 krlocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL 
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGIITS OF UTHUAN1A WLOA 
BRADDOCK. PA



Bostono turnyre, kuri Įvyk
dė Boylstono šachmatų klu
bas. Ų W. Boueher iš Cam- 
bridge 5-1 taškų, 2 Gedi
minas Šveikauskas ir 3. J. 
Goldstein, Bostono ir Mas- 
sachusetts meisteris, abu po 
4%-l*£, 4-5 v. J. O’Keefe ir 
D. Ames po 4-2 tš. Šveikaus
kas įveikė pirmavusį J. 
O’Keefe ir lygiomis baigė su 
Goldsteinu baigminiam rate.

miesto' 'svečiai. Latvis Zemgals, nepapras
tai aukštai buvo iškilęs Vo- 

_ __ kietojoje 1946-9 metais, lai- 
sudčtin 'įkelti: Boto mėdamas eilę tarptautinių 

1---------- , tačiau atvykęs į
JAV kažkaip neatgauna tu
rėtos jėgos. Todėl su malonu
mu tenka priimto žinią, jog 
Žemgalis lošdamas už Wa- 
shingtono valstybę nesenai 
įveikė Elod Macskasy, atsto
vavusį British Columbia, pir
moje lentoje.

Bostono Metropolitan 
Čhess lyga, šaukia spalių 8 
d. susirinkimą, Bostono tarp_ 
klubinių rungtynių reikalu. 
So.. Bostono lietuvių piliečių 
draugijos šachmatų klubas 
numato įsijungti į pirmeny
bes su dviem komandom. Kas 
norėtų prisidėti, prašomas 
kreiptis į Kazį Merkį tel. AN 
8-1282.

Bostono LSK Dainava 
draug su Lietuvių piliečių 
draugijos šachmatų klubu 
rengia bendrą vakarienę su 
programa ir šokiais, lapkri
čio 9 d. So. Bostono L. P. 
Draugijos salėje. *

Veda K. Merkis

matų pirmenybės prasidėjo 
Miunchene (Vokietija) rug
sėjo 30 d. ir truks iki spalių 
23 d Pirmenybės vyksta 800 
metų Miuncheno jubiliejaus 
iškilmių rėmuose garsiajam 
vokiečių muzėjuj. P-bių da
lyviai yra i____ ———
Stipriausia komanda be dvejo* 
jimo bus Sovietų Sąjungos, 
kurios t-------- r----------------
vinnikas, Smyslovas Keresas 
Tai, Brenšteinas ir Petro- 
sianas. JAV šachmatų fede
racija skelbia surinkusi su 
kaupu pinigų šiai kelionei. 
Iš paskelbtų Chess Life są
rašų matosi, kad prie JAV 
komandos parėmimo prisidė
jo Bostono, Detroito ir Chi- 
cagos lietuviai šachmatinin
kai. JAV komanda bus iŠ: 
Reshevskio, Bisguieri Evan
so, Lombardy, Kashdano ir 
Rossolimo. Komandos kon
sultantu bus naujai gavęs 
didmeisterio titulą, vengras 
P. Benko, kuris po tarpzonių 
p-bių dar tebėra Europoje.

Kanados komanda bus iš: 
Povilo Vaitonio, Yanofskio, 
Andersono, Fusterio, Joyne- 
rio ir Šienams. Genofskis at
vyks į Miuncheną tik spa
lių 11 d.

Gediminas Šveikauskas, 19 
metų jaunuolis, laimėjo ant
rą vietą čir. Putzmano vardo

LOU BURDETTE, Milvvaukee Braves beisbolo žvaigždė, pasiruo
šia žaidynėms su Yankees.

Laivas nuplaukė tiesiai į “pragarą”
Jūra ne tik susuka taifūnus, uraganus, bet kartais prasiveria 

savo gelmėse praryja laivus.

Su rudens- pradžia didieji jū- sigirdo dar baisesnis trenks* 
rų vandenys užsirūstina, susu- mas, ir iš jūros iškilo vandens 
ka siaubius uraganus, taifūnus stulpai, lavinos vilnys. Tai ug- 
ir juos paleidžia į kontinentus, nikalnis išsiveržė jūroje. Ap- 
Smarkus vėjas, begalinės ban- linkui krito karšti akmenys, 
gos viską šluoja ir daužo. Prieš pylėsi ištirpusi lava, d verdąs 
savaitę “Helene” užpuolė Ame- vanduo srovėmis tiško į visas

SPORTAS
Sekmadienį prieš Kollsmann 

SC
Šį sekmadienį Lietuvių Spor

to Klubo du vienetai žaidžia 
pirmenybių rungtynes prieš 
Kollsmann SC. Rezervinės pra
deda 1:15 v., o pirmosios 3 
v. New Farmers Ovai Nr 2. Po 
pylos Bridgeporte, tikėsimės, 
šį kartą geltonai žalieji atsi
griebs. Priešininkas yra žino
mas, kaip kietas, net iki bruta
lumo, vienetas.
Bridgeport City: LSK 8:2 (4:2)!

Pirmąsias savo pirmenybų 
rungtynes LSK pirmoji sužai-

reikalo ir be pagrindo jas už- 
sipuolęs, pažymėdamas, kad 
rungtynės buvo prasto lygio. 

. Tikrumoje tamstų Atletas, tai- 
- kaus būdo, nieko užpuldinėti ne 

nori ir būtų labai patenkintas 
buvęs, jei būtų galėjęs para
šyti, kad mūsų krepšininkės 
puikiai žaidžia. Deja, rungtynės 
buvo daugiau negu žemo lygio 
— sunku net ir vadinti krep
šinio rungtynėm — ir New 
Yorko ekipa sužaidė blogiau, 
negu bet kada. Sporte, deja, 
jau taip yra, kad sportininkas 
vertinamas pagal pasiektas pa
sekmes arba jo naudą vienetui 
komandinėse varžybose. Skam
bios pavardės, praeities garsūs 
pasiekimai jokios rolės čia ne
vaidina —kiekvienas vertina
mas koks jis yra. Tuščioms pa- 
negyrikoms ir komplimentams 
vietos nėra, ir jeigu gerbiamo
ji A.E. jų ieško, tai patartina 
jai kuo greičiausiai iš sporto 
aikštės bėgti. Nuomonė, kad 
“mes tikrai gerai žaidėme”', de
ja, tik įrodo, kad A.Ę. apie krep
šinio žaidimą labai mažai arba 
net jokio supratimo neturi. Kas 
link trenerio, tai jau skonio da
lykas —gaila, kad jis gerb. A. 
E. nepatinka. Esamomis sąlygo 
mis kažin ar ir Sappersteinas, 
Harlemo Globetroterių vadovas, 
daugiau ko pasiektų.

Kiekvienas teigiamas sporti 
nis pasireiškimas iki šiolei šio 
laikraščio skiltyse būdavo atžy
mimas, o neigiamas — kriti

kuojamas. To objektyvumo 
stengsimės laikytis ir ateityje. 
Tikėsimės, kad padirbėję aikštė 
j e, mūsiškės susilauks ir palan-

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS:

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI.
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir ' 

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija. Radijas. Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekama^ 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MARLE AVENUE, HARTFORD. CONN

Malonei patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHiųpel 6-1377

je mūsų pusiniai puolikai visai 
išsikvėpė, nei kiek nepadeda 
gynimui, kuriš, užgultas didžios 
naštos, visai sugriūna. Geriau
siai dar atrodė veteranas Jokū
baitis. Vartininkas Hlavac, nors 
dėl daugelio'įvarčių ir nekaltas, 
bet paliko neužtikrintą įspūdį. 
Kas kita visai rezervinės varti
ninkas Reventas, ir vėl. ne- kesnių atsiliepimų — o jų jau 
blogai pasirodęs. Beje, rezervi
nė pelnė pirmąjį pirmenybių 
tašką, sužaisdama 2:2. Reven
tas; Aukštikalnis, čenkus; Va- 
silionis I, Saldaitis, Kligys; Va- 
silionis II. x

Steponavičius, Bagdžiūnas, 
Kerekes sužaidė visai patenki-

dė daugiau negu blankiai. Prieš 
rikos pakrantes, u į Japonijos šalis. Begalinės vilnys pagrie- Bridgeportą LSK žaidė sekan- 

. bambukines bakūžes įsisuko tai- bė laivą ir pradėjo svaidyti it sąstatu: Hlavac; Ramanaus- 
fūnas. Jūra nerami, jūra galin- skiedrelę. Daukša; Krušinskas, Vait-

ga. Nesuvaldoma. Prisimena Po to pamažu viskas nurimo, kevičius, Jokūbaitis; Dubaus- 
vienas nuotykis, kaip japonų lai ir nuo laivo mokslininkai ma- ^as> Butrimas, Remėza, Bud- 
vas, išplaukęs su moksliniais ty- tė keista raginį — ugnikalnio rėčkas, Didžbalis. Visai išskydęs 

ir taktiškai nesiorientuojantis 
mūsų gynimas labiausiai ir yra 
atsakomingas už šią pasekmę 
Milerio pasigedome visuose ga
luose. Priešininkų vidurio puo
likas galėjo tiktai pasidžiaugti, 
niekeno nedengiamas pasiekęs 
net penketo'Įvarčių. Mūsiškiai, 
pradžioje įsivėlę į pavienius už- 
sikalbėjimus ir apsikumščiavi- 
mus, nieko gero neparodė, ir 
Bridgeportas lengvai vedė 4:0. 
Kėlinio gale LSK atsigauna ir 
Butrimo bei Didžbalio įvarčiais 
pasiveja iki 2:4. Antrame kėliny

būta. Nepaslaptis, kad kai ku
rios per paskutinius metus pa
darė gražią pažangą aikštėje. 
Nepaslaptis tapogi, kad kitos 
padarė taip pat pažangą šokių 
ir ypač kosmetikos srityje, kaip 
jau taikliai “Tėviškės Žiburių” 
korespondentas po Clevelando 

namai. Mūsų įvarčiai: Vasilio- žaidynių buvo pažymėjęs. Tik 
noras ir nuoširdus darbas at
neš teigiamų vaisių, o ne tuš
čios garbės ieškojimas.

R e pu b1i c 
fine & Liquor Store

322 Union Avė. , Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

deg-

nis n ir Steponavičius. Gynimo 
ramsčiu buvo Saldaitis.

rinėjimais, daugiau nebegrįžo, sala buvo suskaldyta ir nusken- 
Jį ištiko viena iš didžiausių dusi, toje vietoje tryško tik gai- 

katastrofy jūroje prasiveržė ug- 2ens. 
nikalnis, ir laivas nuvažiavo Laivas nuplaukė laimingai ir 
tiesiai į kraterį — į "pragarą", ieškojo kito laivo, kuriame taip 

Tai atstiko prieš keletą me- pat buvo mokslininkai. Tai 
tų, “Shinyo Maru” tyrinėjimo buvo “Kaiyo Maru”. Kitą dieną 
laivas, pilnas mokslininkų, plau- abu plaukė į vulkano vietą, no
kė į ugnikalnio padermės sa
las, kur žadėjo matuoti jūros 
dugną, atlikti gyvūnijos tyrinė
jimus.

Jūra buvo visai rami, lyg gied
riausią ir tyliausią dieną. Neto
li vienos salos ūmai padūma
vo. Iš ugnikalnio išsiveržė dū
mai. Mokslininkams pasidarė Akmenis lArA
tikrai įdomu, ir jie plaukė dar karJh« pelenus. Nuo 'karšto 
arčiau, kad pamatytų, kaip krin? vandens susitvenkė debesys, 
ta ugnikalnio lava į jūrą. ( - — ----- - - - -

Netoli salos staiga pradėjo oro srovė siaubė vandens pa
virti jūros vanduo, kunlculiuo- viršiumi.

Prieš kiek laiko neva nuliu- Gaila, kad čia į tokias temas 
dusių krepšininkių vardu “A. įsivėlėme. A.E. vietoj visokiais 
E.” graudžiai skundėsi, kad esą niekais laikraščio skiltis apkro- 
Atletas, aprašinėjęs moterų vus, geriau būtų sunaudojus lai 
krepšinio rungtynes New Yor- ką treniruotei, 
ko LSK: Worcesterio Vytis, be Atletas

r?

LIETUVIAI !

Remkime savo vienintelę lietuvišką Finansinę Drau
giją —

rėjo išmatuoti vandens tempe
ratūrą, druskos kiekį, gylį.

Pirmasis plaukė “Kaiyo Ma
ru”. Jūra ir vėl buvo visai ra
mi. Ir vos laivas pasiekė vul
kanų salas, 'kaip staiga pasigir
do baisus trenksmas.

Vulkanas vėl išsiveržė, spiau-

AND

OF KEARNY, NEW JERSEY.
Draugija veikia nuo 1924 m.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federaliniy ir vals
tybinių taksy (Income Tax) užpildy-

Kai po baisių trenksmų, ak
mens ir pelenų lietaus jūra vėl 

____ nurimo ir išsisklaidė debesys, 
kik» Utttų W bendrakeleivis laivas bu-

vo dingęs iš horizonto. Jį pasi
gavo jūros krateris ir nuskan
dino. Kiek toliau kyšojo vėl iš
kilusi ugnikalnio sala.

Po kelių savaičių tas pats 
laivas grįžo į tas vietas ir į jū
rą numetė gėles, pagerbdamas 
savo draugus mokslininkus ir 
jūrininkus. Jūra vėl spindėjo 
gundančiai rami. Bet ar ilgam?

D.

ti ir burbuliuoti. Antrasis laivas, kuris kartą
įsakė tuoj laivą pasukti ir jau buvo ištrūkęs iš mirties 

visa jėga skubėti iš pavojingos nasrų, tuoj pasuko į šoną ir' 
vietos. Jūra gi dar siaubingiau visa jėga plaukė, bet ir jį ąp- 
nerimo, pasigirdo ir sunkūs 
trenksmai. Tai tavo pradžia di
delio vulkano išsiveržimo.. Kai 
laivas nuplaukė dvi mylias, pa

Turi apdraudą Federal Savings & Loan Insurance 
Corporation, Washington, D. C., ir yra Federal Home 
Loan Bank narys.

Už indėlius mokama 3% dividendo (palūkanų). Divi
dendas išmokamas dukart per metus.

Lengvomis sąlygomis išduodamos paskolos (morgi- 
čiaį) namams įsigyti, priimami indėliai, keičiami ir išra
šomi čekiai ir kt.

Draugijos Pirmininkas
Reikalų Vedėjas .............. .

ti, pirkimui piniginiu perlaidy (Mo- 
neyOrders),

Kreiptis —

Joseph Audrusis Insurance
J. Pakais
V. Pocius 87-09 JAMAICA AVE^ WOODHAVEN 21. N Y.

krito degą akmenys, pelenai, 
vilnys blaškė ir daužė. Laivas ga
lėjo užsidegti ar sudužti. Bet 
jis atlaikė vandens siautėjimus.

PAULAS RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES

SKANOS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio Ifetuviškas orkestras
Sav. P. Višniaaskas

31 Spring St, New Britata, Conn. Td. BA 3-9771

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

TeL BA. 9-1181

DRAUGIJOS ADRESAS:
24 DAVI^ AVĖ. - KEARNY, N. J.

Telef.: WY 1-7260

SIUNTINIAI SIUNČIAMI { SOVIETŲ RUSIJĄ — 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų flrmoe patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO^ INC
135 W. 14th St NeW York 11, N. Y. TeL CHefeea 3-2588 MŪSŲ SKYRIAI:

TEL. VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vak,

141 Second Avė.
New York City 

Tel. G Ra mere y 5-7430

39 Raymond Fteza W. 
Ncwark, N. J. 

Tel. MArket 2-2877

332 FiBmore Avė. -808 W. Fourth St.
Buffato 6, N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

909 Uterary Rd. 
Cteveland 13, Ohlo 
Tol. TOwer 1-1461

Boston 27, Mas*.
132 Franklia Avė. 

Hartford, Conn. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campaa w. Giranl Avė.
Detroit 12, Mteft.

Tel. TOwnaend 8^3980
Pblladelphia 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

Norėdamas elųnti siuntini giminėms ar draugams, kreipkis } patyrusiu, mandagią ir efektingą mūsų 
įstaigą v i ršm i nė tuose miestuose, kuri Jums maloniai duos reikalingų informacijų Mūsų didele ir 
patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius kUjcntų. 100% garantuoja, kad kiekvienas siuntinys 
bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje.

Pasieks savo paskyrimą 6-7 savaičių laikotarpyje; oro paltu 7-12 dienų.
Mūsų įstaigoje rasite dideli pasirinkimą pirmos rūšies maisto dalykų, taip pat medžiagų pigiausfo- 

tnis kainomis.
Atminkite, kad mes esame specialistai visuose siuntinių reikaluose.

4   _

KABARETAS

vnBEUCICAS,.^..

Baras, sale vestuvėms, • 1 1 ■
parengimams, susiriib

kiniams, etc«
1883 NAIHS0N ST. BROOKLYN 27, N. Y.

Td. EV 2-0586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgcvood



Apreiškimo parapijos choras

labai reikalinga St Zobarsko 
‘Aušrelė” I dalis. Kas turi ir 
kam atlieka, prašomas kuo sku
biau pristatyti mokyklai.

Vladas Baltrušaitis, Apreiški
mo parapijos choro vadovas, 

■- energingai imasi organizuoti 
chorą ir intensyviai dirba su 
atskirais balsais ir bendru cho
ru repeticijose. Naujai į chorą 
įstojo: Rūta Žukaitė — sopra
nas, Stasė škėrienė — altas, 
Jadvyga Bichnevičiutė — Ku
likauskienė •— sopranas, inž. 
Antanas Sabalis — baritonas.

išvyko į New Haveną lietuvių 
parapijoje vesti 40 vai. atlaidų. 
Atlaidai prasideda šį sekmadie-

Aleksas Mrozinskas
Angelų Karalienės parapijos 

koncerto programoje spalio 5 
r d. šv. Stanislovo parap. salėje 

akompanuos Skautų Vyčių ok- 
tetofir aprapijos choro dainoms.

Moksleivių ateitininkų
Marijos Pečkauskaitės kuo

pos pirmasis šiais mokslo me
tais susirinkimas Įvyko rugsėjo 

-27 d. Apreiškimo parap. moky
klos patalpose. Nors iš mūsų 
tarpo nemažas skaičius moks
leivių šiais metais tapo studen
tais, tačiau jų vietas užpildė 
jaunučiai at—kai.

Senosios valdybos sekretorė 
D. Minkūnaitė pranešė apie kuo 
pos veiklą 1957-58 metais. 
Šiems mokslo metams valdybon 
išrinkti: pirm. A. Vainius, vice- 
pirm. E. Remėza, sekr. R. Vil- 
kutaitytė, ižd. R. Gedeika ir so
cialinių reikalų vedėja D. Nau- 
jokaitytė.

Išrinktoji valdyba šiais me
tais yra pasiryžus į savo tarpą 
įtraukti daugiau narių ir pla
nuoja suorganizuoti jaunučių 
at-kų būrelį.

Kun. Kazimieras Senkus,
neseniai atvykęs iš Vokieti

jos, pakviestas mokyti muzikos 
bei dainavimo lietuvių pranciš
konų gimnazijoje Kennebunk- 
porte. Ten jis jau pastoviai ap
sigyveno. Kun. K. Senkus aukš-" 
tuosius muzikos mokslus yra 
baigęs Romoje.

’ Dr. Vyt. Vygantas 
su žmona Marija

grįžo iš povestuvinės kelio
nės Pietų Amerikoje ir nuo pe 
reito pirmadienio pradėjo vėl 
darbą American Airlines kompa
nijoje. Yorke. Jo naujas 
buto adresas: 347 Lincoln PI., 
Brooklyn 38, N.Y.

Liet, tautinio akademinio 
sambūrio

vistuotinis metinis susirinki
mas bus spalio 11 d., šeštadie
nį, 8 vai. vak., Liet. Piliečių 
Klube, 280 Union Avė. Brook- 
lyne. Visi nariai ir narės pra
šomi atvykti punktualiai. 10 v. 
prie bendro alučio su svečiais 
bus pranešimas apie mokyti-

ŽIMOS—
BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

lietuviai ir Darbininko 
skaitytojai prašomi prenu
meratos ir kitais reikalais 
kreiptis žemiau nurod(^nu 
adresu

To place your advertise- 
ments and sahseription f or 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Nevrspaper eon- 
taet:

RIMANTAS 
IVAŠKA

UTHUANIAN 
FCRNITCBE CO. .

366 West Broadvay,
So. Boston 27, Mass.

Off. Teiph. AN 84618 
Bes. Teiph. CO 5-2546

. Padėka
A.L.B-nes gegužinė, Brockto- 

ne, rugsėjo 21 d., nežiūrint ne
palankaus oro, praėjo su ne
blogu pasisekimu. Nors galuti 
nė apyskaita dar nesuvesta, 
manoma, liks apie 150 dol 
pelno.

Mano nuoširdi padėka priklau 
so Valdybos nariams už nuo 
širdų įsijungimą į darbą ir su 
aukotas loterijai dovanas. Dė
koju Tautinių šokių grupei ir 
jos nenuilstančiai vadovei O. 
Ivaškienei, kuri ne tik pravedė 
šokius, bet pati visą grupe (17 
asmenų) ir atvežė. Ačiū “Dai
navos” sporto klubo vyrams ir 
vadovui Alf. Želviui už praves 
tas orinio žaidynes. Dėkoju ma
lonioms ponioms už paaukotus 
tortus, o J. Gražulienei už sko
ningai paruoštus stalus, po 
nioms Vaitkevičienei, Lapie
nei, Norvaišienei, Venckienei 
iš Bostono, Eikinienei ir Gofen 
sienei iš Brocktono — už darbą 
virtuvėje, Stp. Kiliuliui, J. Ven
ckui ir P. Ausiejui taip nuo 
širdžiai dirbusiems už baro, A. 
Eikinui, St. Gofensienei, Čepui 
ir jo partnerei už loterijų bilie
tų išplatinimą, Br. Rimkui ir 
P. Kilpei už įėjimo tvarkymą. 
E. Bajerčiui už darbininkų at
vežimą, spaudai ir radijoms už 
skelbimus, o labiausiai tai lie
tuviškajai publikai, kuri, įvertin 
dama L Bendruomenės pastan
gas, nebodama net nepalankaus 
oro. Į mūsų gegužinę atsilankė. 
Visiems nuoširdus lietuviškas 
ačiū!

Kas turi loterijos bilietus bal
tus Nr 517 ir 1777 ar žalią Nr. 
01102 gali atsiimti po saldainių 
dėžę pas Bronių Strikaitį. 281 
E St., So Bostone.

Tėv. Bonvenutas Ramanauskas 
šį šeštadienį pradeda sakyti 

pamokslus Chesterio lietuvių 
parapijoje, Pennsylvanijoje. To
je parapijoje vyksta 40 vai. at
laidai.

Onai Sijevičienei, 
jos 65 metų gimtadienio pro

ga, O. Panetauskienės rūpesčiu, 
Angelų Karalienės parap. salė
je rugsėjo 27 d. suruošė pa- 
gerbtuvių pietus. Pietuose daly
vavo daugiau kaip 50 svečių, nių prieauglį dabartinėje bol- 
Angelų Karalienės parapijos dr- ševikų okupuotoje Lietuvoje.

Valdyba

Baltijos šachmatininkai New 
Yorke spalio 3 pradeda 1958- 
59 metų pirmenybes. Pradžio 
je vyks preliminarinės varžy
bos. Keturi žaidėjai surinkę 
daugiausia taškų šiose varžybo 
se įgys teisę lošti sekančiame 
čempijonato turnyre. Pereitų 
metų pirmenybėse mūsiškių da
lyvavo: A. Ratas, M. Slapšys, E. 
Staknys J. Teichertas, S. Tro
janas, J. Vilpišauskas.

Mirė
Vincas Pūkas savo namuose 

mirė rugsėjo 25 d. Palaidotas 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios rugsėjo 27 d. šv. Karaliaus 
kapinėse. Paliko liūdinčią žmo
ną Marcelę, dvi dukteris ir ke
turias anūkes bei seserį Mag- 
deleną.

Velionis buvo taurus lietuvis 
ir geras patriotas. Uoliai daly
vavo lietuvių visuomeniniame 
gyvenime, skaitė ir rėmė kata
likišką spaudą. Į šį kraštą at
vyko 1906 m. ir dirbo daugiau- 
šiai siuvyklose. Dalyvavo siuvė- 
jų unijos veikloje, organizavo 

I siuvėjų kooperatyvinę dirbtuvę, ■ 
buvo LRK Susivienijimo 135 

f; kuopos narys, priklausė L. Vy- 
čių 41 kuopai, namų savininkų 
draugijai. Pastarosios nariai 

® jam pagerbti ant karsto sudėjo 
£ gėlių vainiką, 
t Ilsėkis ramybėje.
1 Tavo draugas P.JAA

“8ONGO**, septynltf minėsiu gorila, atvežta į New Yorkį, stebisi 
tele. Ji vežama j Colutnbus, Ohio, zoologijos sodą.

ganizacijų veikėjų, o taip pat 
ir iš kaimyninių parapijų arti
mieji ir prieteliai. Sukaktuvi
ninkę sveikino klebonas kun. 
J. Aleksiūnas, tėvas Petras Ba- 
niūnas, OFM, kun. V. Pikturna, 
St. Panetauskas, Elzb. Kašetienė 
Em. Vaišnoraitė, K. Dumblie- 
nė, M. Putinienė, A. Butkienė, 
P. Stravinskienė ir M. Masio- 
nienė.

Sukaktuvininkė labai nuošir
džiai dėkinga visiems svečiams 
už dovaną, o taip pat seselėms 
prapciškietėm, kurios ypatin
gai gražią ir originalią dovaną 
įteikė, ir Ir. Lubienei. Dėkinga 
sukaktuvininkė yra visų parapi
jos draugijų valdyboms ir na
rėms, lygiai taip pat ir kaimyni
nių parapijų draugijų narėms 
už šią staigmeną. Jeigu Gerasis 
Dievas duos sveikatos, pasiža
da dirbti ir toliau parapijos ir 

D.N. katalikybės naudai.

KENNEBUNKPORT, MAINE

SPALIŲ-OCT. 4, 5 DIENOMIS
Marijos apsireiškimų Liurde 100 metų sukakties proga 

iš Brooklyn, N. Y., Elizabeth, Linden, Newark, Bayonne, 
Paterson, Keamy, Harrison, N. J., ir apylinkių lietuviai 
kviee;ami pris’dėti prie šios ma dininkų keliones į Liurdo 
šventovę Kenrebunkport, Maine. Jubirejaus proga, šv. Tė
vas yra suteikęs ypatingus atlaidus, kuriuos gaus visi at
lankę Liurdo šventovę.

Is Brooklyno ir New Je^^ey autobusai išeis apie 7 vai. 
ryto spalių mėn. 4 dienos nuo lietuviškų bažnyčių.

Kelionė trunka dvi dienas, ir kaštuoja tik $15.00 su 
nakvyne ir vakariene bei pusryčiais Kennebunkporte, Me.

® Išnuomojamas kambarys vy- 
| rui. Yra vonia, atskiras Įėjimas, 
| galima naudotis bendra virtuvė. 
| Adresas: 112 Jerome St. Brook- 
1 lyn 7, N.Y. Telef.; MI 7-2658.

Bilietai gaunami visose lietuvių klebonijose, ir pas Tė- | 
vus Pranciškonus, Darbininko administracijoj, 910 Wil- g 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. tel. GL 5-7281, vakarais g 
GL 5-7068; pas Mrs. Kašėtą ir Mrs. Panitauskienę; Mrs. g 
A Aitutis, 19 W. 19th St., Linden, N. J., teL HU 6-9213; g 
Mrs M. Kohanski, 215 N. 4th St, Harrison, N. J., tel. HU g 
5-6797; Miss M. Nakrošis, 91 Warwick St., Newark, N. J; « 
Mrs. B. Bamet, 139*Ripley P!., Elizabeth, N. J.; Mrs. M. f 
Šaulys, 420 12th Avė., Paterson, N. J., tel. LA 5-9526. f

Išnuomojami 2 atskiri kamba
riai vyrams. Yra baldai ir ben
dra virtuvė. 9445 Park Lane 
Woodhaven 21, N.Y. Tel. HI 
14715.

N.Y. Baifovajaus komitetas kreipiasi
Mielas Tautieti,

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šį rudenį Balfas pasi
beldžia į visų lietuvių duris ir 
prašo aukos vargstantiems tau
tiečiams šelpti.

Balfas kasdien gauna daug 
laiškų iš lietuvių, vargstančių 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Tokių vargšų Vokietijoje tebė
ra virš 7,000. Jų tarpe yra 2, 
695 vaikai ir 1,863 ligoniai bei 
seneliai. Ir dabar tie vargšai 
pilni vilties, kad ir šią žiemą 
Amerikos broliai jų nepamirš.

Tūkstančiai lietuvių kenčia 
Sibiro vergijoje. Daugelis Sibi
re esančių susirado gimines ar 
pažįstamus Amerikoje. Geros 
širdys moka didelius pinigus i- 
vairioms agentūroms už siunti-

remti tuos, kurių niekas nere
mia. Vien šiais metais Balfas 
jau yra išsiuntęs apie pusant
ro tūkstančio siuntinių Sibiro 
kalėjimuose ar koncentracijos 
stovyklose kenčiantiems, Lietu
voj, Suvalkų trikampy ir kitur 
eantiems sesėms ir broliams. 
Be Jūsų pagalbos ir talkos vi
siems neįmanoma padėti, šiuo 
laiškeliu ir perduodam jų skun
dą.

Spalio 1 d. pradedamas pini
ginis Baifo vajus New Yorko 
apygardoje. Vajaus Komitetas 
su pasitikėjimu ir viltimi krei
piasi Į Jus ir prašo aukos. Pra
šo taip pat, kad galintieji pa
rinktų aukų iš savo kaimynų 
bei pažįstamų. Visos aukos Bal
tui yra “tax deductable”.

Jūs šelpiate savuosius ir iš-
nių persiuntimą, kad kaip nors . leidžiate šimtus dolerių, bet mes 
palengvintų ištremtų tėvų, bro- prašome nepamiršti ir tų, ku
lių, seserų, vaikų ar draugų kan ne neturi jokių giminių nei 
čias. Deja, ne visi turi giminių draugų.
ar pažįstamų. Balfas turi pa-

P. Jančauskas
AL.B-nės Bostono Apyl. Pirmi-

Mirė -
Rugsėjo 21 mirė Anastazija

LSK futbolo komanda
spalio 5 d., sekmadieny, 3 atmesite mūsų prašymo. Už Jū- 

vaL p.p. žaidžia I Lygos pinne- su auką ir prielankumą iš
- ... .... an£st0 nuoširdžiai dėkojame vi

sų Lietuvos kankinių vardu.
nybių rungtynes su Kollsman 
komanda New Farmers Ovai 
aikštėje, Metropolitan Avė., 
Middle Village Queens.

Frathernitas Lihjanica
50 metų sukakties suvažiavi

mo proga paskyrė 500 doL Li- 
tuanus žurnalui.

Dail. V. K. Jonynas
savo vitražų dirbtuvę perkė

lė į naujas patalpas: 182-39 Ja- 
maica Avė., Hollis 23, N.Y.

Aukas ir aukų lapus prašo- x ,__ .. .
-• •». ; •• j Jakimavičiene (Jakmauh), vienamę grąžinti iki lapkričio 1 d. 

Kreipiamės į Jus tik kartą per 
metus, todėl tikimės, kad ne-

iš seniausių So. Bostono gyven
tojų, sulaukusi 91 metų, našle 
išbuvusi 49 m. Paliko dideliam 
nuliūdime 4 sūnus, 1 dukterį, 
15 anūkų. 23 proanūkus. 1 bro
lį Amerikoje ir 1 seserį Lietu

BAJRASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2590

FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuoto jas 
Camhridge, Mase. 
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas diena Ir nakt| 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
.pačios ir j kitus miestus. 
Reikale laukite; TeL TR 6-6434

BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Dr. V. Paprockas, 
Vajaus Komiteto pirmininkas

Dr. M. Žukauskienė, 
' sekretorė

P.S. Baifo centrui trūksta daug 
adresų. Manydami, kad šio laiš
ko negavę asmeniškai, jį paskai
tys spaudoje ir atšilieps savo 
auka Į Baifo šauksmą.

voje. Palaidota iš šv. Petro baž
nyčios Kalvarijos kapinėse. Mi
šias atlaikė anūkas Tėv. Paul 
Jakmauh. dalyvavo keturi pre- . 
latai: Virmauskis, Strakauskas, 
Sydon, Gdden. Velionės vienas 
sūnus yra buvęs Mass. valsty
bės viešosios sveikatos komisi- 
jonierius, žentas Antanas Ivas 
(Ivaškevičius) R.R. agentas. Gy
veno pas žentą.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

Pirmoji šimtinė Balfui 
Tik užvakar prasidėjo Baifo

---------------------- ------------------------ daro dail. Romo Viesulo kuri- Į?*“, '«?’ ^e. 
_ , Su pirmąją vajaus diena Balfas

linuomuojami kambariai pa- nl4 Parodą. sulaukė aukų visą šimtinę do

n ^^VrtajiZ Kreiptis Į K. Vaitaitį 280 
žus Richmond Hill rajonas, jau- nuo rugsėjo 1 d. dirba Dar- j. ga). Union Avė., Tel. EVergreen
kūs kambariai, vonia čia pat Moinko redakcijoje, ir dabar p Justas, B. Gedvilienė 4-9672. 
Vienas —10 dol. savaitei; an- gyvena 910 Willoughby Avė., dol..). ’ S. Lauras^ A

| tras — 7 dol. Kreiptis VI 6- Brooklyn 21, N. Y.; Tel. GLen- Mažiulis, J. Gasiliūnas (po 5 
ogsioą 9029. more 2-2923. dol), kiti mažiau.

Atmaus galirija
Great Necke kitą savaitę ati-

Kun. Vikt DibuiU

Re&alinga virėja
Lietuvių Piliečių Klubui 

. . « i kalinga virėja šeimininkėlenų. Pažymėtini duosmeji Bal-

ALK BALTRONAS-BALTON 
Reikalų Vedėja*

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

METINIS KONCERTAS
spalio 5 <L, 5 vai. po piety (punktualiai)

SV. STANISLOVO PARAPIJOS SALĖJE,
Driggs Avenue & Newell Street, Greenpointe

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Parapijos choras, vadov. Mykolo Liuberskio 
Skautų Vyčių oktetas, vadov. M. Liuberskio 
Tautinių šokių grupe, vadov. J. Matu'aitienės 
Vytautas Jurgėia parodys Įdomių magikos numerių.

Programai vadovaus akt Vitalis Žukauskas
Akompanuos Al. Mroziiiskas

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS. VEIKS BUFETAS

AR JOS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virt 21,000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jteų vairavimo rekordas yra gn*as.
Jūs esate kvalifikuotas:

DMeBam ipdraudos sdMęyrai, geresnei savo 
apsaugai ir peitesniam patarnavimui, 

reUalaujaat auootolig atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETEBS 
(PETRAUSRAS)

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 Queta Blvd. v Fonst Hito 75, N. Y.

Tel. VI. 3-1477 .
NAMŲ ADRESAS 

106-55 95th Street Omnm Fbrk 17, N. Y.

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo
kė jimo sąlygom ir prista
tymu Į vietą patarnauja 
visiem lietuviam.

BALDŲ 
KRAUTUVE 

kurioje galima gauti visam, 
: butui moderniškiausi bal- ! 

dai, įvairiausios lempos, 
: vaikam lovutės, virtuvės 

reikmenys ir k. Kreipkitės
adresu:

ONA IVAšKIENft 
UTHUANTAN 

FURNITURE CO.

366 West Broadwny, 
So. Boston 27, Mass.

Off. Teiph. AN 84618 
Res.AN 8-5681

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

- 231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B.Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84412 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forart Paxkway Statlon) 
Waodhaven, N. Y. 

Suteiktam garbingu taidotuvea. 
Koplyčių nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiliacija 

M Vlrgteia 7-4499

William J. Drake- 
Dragunas 

LIETUVIS ADVOKATAS

JAmelea 6-7272


