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ka, ne komunistais.

Ko tuo komimis-

sri-

AMERIKA PUOLĖSI SAVO ŽODŽIUS AIŠKINT, ATITAISYT
politikos ir kad jo pareiškimas

KOMUNISTAI GEIDŽIA

laimėjimas. Laisvoji Kini-

Barikados

ANGLIJOS COMET IV pradėjo gabenti keleivius per Atlantą. Kelione tik 6 vai. 12 min.

IŠ NEW YORKO Į LONDONU PER.6 VALANDAS

peleriniai.

ja

— Kongreso trūkstamų na
rių rinkimai, už mėnesio. Bus

reikalų taryba spalio 2 posėdžia
vo ir paskelbė, kad Amerika 
nesanti suskilusi dgl Kinijos

sę tos sumos (o kur’gi Sovietų 
pinigai).

su- 
ke-

vei’c-
Kini-

Tai siekimas palikti vilką ir 
ėriuką patiem susitarti.

žaksėfimas. Turėjo dėl to nu
traukti ir savo paruoštos ilgos 
kalbos skaitymą. Spalio 5 atsi
kėlė kiek pasilsėjęs ir ėmėsi 
dienos darbų. Tačiau žaksėįi- 
mas kankino ir tą dieną, nors 
suteikė audienciją ir joje kal
bėjo 20 minučių. Paskui pasi
rodė lange ir palaimino susirin
kusią minią.

Tie patys ligos ženklai buvo 
pasirodę ir prieš dvejus me
tus.

Pijus XIII yra 82 metę. Gyve
na šiuo tarpu dar vasaros re
zidencijoje Castel Gandolfo.

Pereitą savaitę buvo suteikęs 
audienciją Amerikos maldinin
kam ir kardinolui Spellmanui.

PreL J. Balkonas, M. Kižytė 
ir dr. P. Grigaitis spalio 6 bu
vo iškviesti j Washingtoną liu
dyti Kongreso komisijoje, kuri 
tyrinėja Amerikos Balso reika
lus.

Komisija pradėjo nuo pačios 
informacijos agentūros vadovy
bės apklausinėjimo — Allen ir 
Loomis, pereitą savaitę apklau
sinėje latvių liudininkus.

komunistų ugnies židinius pa
čioje Kinijoje

Vienoje spalio 4 baigė antrą 
- konferenciją, kuri svarstė ato-

Radijas pirmadienį pranešė, 
kad labai pablogėjusi Šv. Tėvo 
Pijaus XII sveikata — esąs su- 
paraližiuotas; jam suteikti pas
kutiniai sakarmentai: esąs arti 
mirties.

Nuovargis ir nusilpimas Piję 
XII kamavo jau pora savaičių 
Spalfo 4 staiga ėmė kankinti

merikos politikos keitimo nei
Amerikos silpnėjančios paramos buvęs klaidingai suprastas.
laisvosios Kinijos reikalui. "Nei
prezidentas nei valstybės sek-

DEMOKRATŲ PARTIJA IRGI- 
SUSIGRIEBĖ -AIŠKINTIS.

retortos nepareiškė, kad salos - Demokratų partijos užsienių 
turėtų būti perduotos komunis
tam. Tokis veiksmas reikštų ap
dovanojimą už agresiją ir pas
katinimą komunistam vartotitik pasitrauks anglų kariuome- laikyti esąs 

nė. Bet priešų atsirado Syrijo- /-----

VARŠUVOJE SUSITARĖ
Varšuvoje penktadienį Ame- AMERIKą KOLIOJA, IR JI UŽ 

rikos ir kom. Kinijos atstovai TAI PINIGUS MOKA 
susitarė.... vieną savaitę dery
bas atidėti.

VICEPREZIDENTAS NIXONAS 
PUOLĖSI PIRMAS TA ĮSPŪDĮ 

ATITAISYTI.
Spalio 2 spaudai pareiškė, kad 

Dulles kalba nereiškia nei A-

klaidą — privertė Chiang Kai
sheką, kad prisimtų į vyriau
sybę komunistus (Marshall).

1949 Chiang Kaishekas jau 
buvo p, bėgęs Į Formozą. Gruo
džio 29 Amerikos tautinio sau
gumo taryba nusprendė, kad A- 
merikos ginkluota jėga neturi 
būti vartojama Formozai gin
ti. Ir kitų metų sausio mėn. prez 
Trumanas paskelbė:

Jungt.Valstybės nesiims 
smu, kurie verstu kištis į 
jos pilietini konfliktą.
Tokiai demokratų poJitik

sipriešino buvęs prez. Hooveris, 
Know!andas, H.A. Smithas. Bei 
jai pritarė spaudos didžioji da
lis. ragindama nerizikuoti.

Tokią politiką pratęsdamas, 
valst. sekr. Achesonas 19?) 
sausio 12 padarė p:aklišk:.s 
išvadas: paskelbė, kad Ameri
kos saugumo linija eina nuo 
Aleutų salų iki Japonijos ir to
liau į Filipinus. “O kai dėl kitų 
teritorijų Pacifike — kalbėjo 
valst. sekretorius, niekas jų ne
gali garantuoti nuo užpuolimo.

"Tuo pareiškimu Korėja ir 
Formoza buvo išskirtos iš Ame- 
rokos interesų ribos. Beliko ir 
Amerikos kariuomenę atitrauk
ti iš Korėjos. ’

Tai buvo antra, Amerikos le
miama klaida. Tik Amerikos ka
riuomenė buvo atitraukta, ko
munistai birželyje pradėjo in
vaziją. Prez. Trumanas turėjo 
pasukti ratą atgal ir įsakė Korė
ją ginti. Ta Achesono klaida 
atsiėjo Amerikai 139.009 gyvy
bių.

Gindamas Korėją, prez. Tru
manas paskelbė ir dėl Formo
zos: Formozos okupavimas bū- 
tę tiesioginė grėsmė Pacifiko 
sričiai ir Amerikos saugumui 
Amerikos septintajam laivynui 
įsakyta saugoti, kad komunistai 
neužpultu Formozos ir kad Chi
ang Kaishekas neužpultų Kini
jos- K-

1954 rugpjūtyje Kinijos ko
munistai jau galėjo atpalaiduo
ti savo jėgas nuo Korėjos. Pa
vojus Formozai grįžo. Eisenho- 
weris pakartojo Truman poli- 

..............x ___________ _____  klausimo, o skirtingai pareikš- ^ką: Formozos užpuolimas atsi- 
panašią taktiką, kad atplėštų tas nuomones reikią laikyti tik * S0PtinMji f
laisvojo pasaulio dali".

Nixonas taip kalbėjo, pirma 
telefonu pasitaręs su Dulles.

Liudininkai dėl 
Amerikos balso

LAKONAS THORtAS FITZ- 
PATRICK, 28 metų^ įgarsėjo 
tuo, kad pasivogė privatinį lik- - 
utvą ir su juo nusileido tuš
čioje Manhattano gatvėje. Jis 
taip pirmu kartu buvo pada
ręs 1956. Tada gavo 100 dol. 
pabaudos ir neteko leidimo.

VYSKUPŲ
Vatikanas paskelbė, kad kom. 

Kinijoje buvo vartojamas smur
tas katalikų kai kuriem vysku
pam, kad priverstų juos įšven
tinti L vyskupus komunistų-pa
kištus kandidatus be Vatikano 
pritarimo. Tie nauji vyskupai 
turėjo būti Kinijos “tautinės” 
bažnyčios vyskupai kuri nepri
klausytų nuo Romos. Tokių vys
kupų buvo įšventinta 10. {šven

tas. Jie yra ekskomunikuojami. 
„ Seniau Kinijoje buvo 143 vys

kupai Dabar liko tik 25. Iš jų 8 
yra kalėjimuose, 5 palikti lains- 
vj, nes bausmes jau yra atsėdė
ję ir iš kalėjimų paleisti, 11 
laisvų ir kontroliuojamų.

DE GAULLE ALŽIRE
Prancūzijos min. pirm, de 

Gaulle po rinkimų atsilankė vėl 
Alžire. Penktadienį jis pasakė 
Kalbą, dėkodamas alžiriečiam, 
ypačiai moterim, ir skelbdamas, 
kad per penkeris metus bus pa
keltas Alžiro Žemės ūkis ir pra
monė, o taip pat mokyklos ir 
kitas kultūrinis gyvenimas. Kaip 
bus sutvarkytas jo politinis li
kimas, nieko aiškaus nepasakė. 
Tai gali priklausyti nuo atei
ties. Tačiau gyventojam jo pa
žadas pirmiausia pasirūpinti ū- 
kine gerove ir Švietimu padarė 
gerą įspūdį. Išlaisvinimo fron
tas atsiliepė, kad toje kalboje 
nieko nauja ir jie toliau kovo
sią dėl nepriklausomybės.

KOMUNISTŲ NAUJAS ŽYGI$
OUEMOY KARE

Ouemoy kare, kurį komunis
tai pradėjo rugpjūčio 23, buvo 
vartojamos tik patrankos salai 
bombarduoti ir povandeniniai 
laivai transportam blokuoti. Nuo 
penktadienio komunistai jau iš 
lėktuvų apšaudė vieną Ouemoy 
miestelį. Komunistų lėktuvai 
taip pat sužalojo ir privertė nu
sileisti tvieną transporto lėktu
vą, pakilusį iš Ouemoy. Jame 
buvo ir keturi amerikiečiai tarp 
keleivių.

■
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ANTRADIENIS - TUESDAY, SPALIO -OCTOBER7,19S8 trai 10 CENTŲ
Formozos klausimas Ameri

kos vyriausybei kvaršino galvą 
nuo pat 1949. Nuo pat to laiko, 
kada Amerika padarė lemiamą

KOMUNISTŲ TRIUKAS AMERIKAI STUMTI IŠ FORMOZOS
Kinijos komunistai, susitarę ja žiūri su nepasitikėjimu. Nors 

su Maskva, griebėsi naujų triu- Dulles pareiškimas jos žmones 
kų Ouemoy srityje — Spalio 6 labai įskaudinęs, bet spaudoje 
paskelbė, kad sustoja bombar- tuojau pat buvo pareikštas pa
davę Quemoy salą vienai savai- sitikėjimas sąjungininku Ameri- 
tei. Tai darą dėl “žmonišku
mo”, kad kinam Quemoy nereik
tų badauti ir kad jie galėtų bū
ti aprūpinti per tą savaitę iš 
Formozos.

Tačiau viena sąlyga: Formo
zos transportai neturi būti sau
gojami ir lydimi amerikiečių.

Kinijos komunistai kreipėsi 
per radiją taip pat į Quemoy 
gynėjus. Įspėjo, kad “ateis die
na, kad amerikiečiai jus apleis” 
Mes esam tie patys kinai, o 
amerikiečiai yra imperialistai, 
mūsų priešai.... mes galime tęs
ti dabartini karą nors ir tris
dešimt metų, bet geraiu jį baig
ti tiesioginėm derybom tarp 
Kinijos ir Formozos.

CHRUŠČIOVAS NESI Kiš. .
Sovietų min, pirin. Chruščio

vas spalio 5 paskelbė, kad So
vietai tik tada parems kom. 
Kiniją savo karinėm jėgom, jei 
komunistus puls amerikiečiai. 
Ouemoy karas es^s Kinijos pi
lietiniskaras.

tai siekia?
Pagrindinis tikslas
— išstumti iš Formozos 

ties septintąjį laivyną ir apskri
tai Amerikos karines bei poli
tines jėgas. Apie tai sukasi ir 
visi komunistų reikalavimai 
Varšuvos derybose.

Komunistų propagandos užda
vinys

— parodyti, kacF Amerikos 
karinės jėgos ten nereikalingos,

O kad nereikalingos tikrai 
atrodytų. Amerika ir pasaulis dar te

begyvena įspūdžiu, kuri pada
rė pereitą savaitę, antradieni, 
valst. sekr. J.F. Dulles pareiš
kimas, kad nacionalinė Kinija 
turi atitraukti didžiąjį dalį ka
riuomenės iš Quemoy ir kad 
kariuomenės tokius kiekius ten 

s “kvailas daiktas’.
Amerikos spauda ir užsienis 

je. Ministėrio pirmininko pava- tą pareiškimą priėmė kaip A- 
merikos politikos keitimą. Tuo 
labiausiai nudžiugo visi, kurie 

jis kaltinamas rengęs sąmokslą siekia appeasemento su komu- 
• nistais.

UŽ NASSERI IR PRIEŠ JĮ
Jungti Arabų Valstybės pre

zidentas Nasseris laiko, kad Li
bano įvykiai eina jo naudai. Nau 
joji vyriasysybė yra jo pusėje. 
Jordanija taip pat sugrius, kai 

VAKARAI ŽIŪRI SU
NEPASITIKĖJIMU duotojas Syrijosreikalam parga- 

Vaistybės departamentas nuo beirtas į Kairą ir tardomas — 
savo nuomonės į naują komu1 : ~ 
nistų triuką susilaikė. Spaudoje 
reiškiamas nustebimas, lyg . ne
būtų aišku, ko komunistai tik
rai nori. Kai kuri spauda aiš- 
kiną, kad esą gerai, jog komu
nistai paskelbė paliaubas. Tai 
jau

prieš Nasseri. Irake naujoje vy
riausybėje palankiausias Nasse- 
riui buvo min. pirm, pavaduo
tojas ir vidaus reikalų ministe- 
ris pulk. Abdul Salam Arif stai
ga neteko savo vietos ir yra 
išsiųstas i Vokietiją atstovu. 

' į į <: i

Lėktuvų susisiekimas tarp mo panaudojimą taikos reika- 
New Yorko ir Londono nuospa- lam. Joje dalyvavo 69 valstybių 
lio 4 palaikomas jau sprausmi- atstovai. Didžiausi ginčai buvo, 
niais lėktuvais. Kursuoja ang- kad Sovietai norėjo įpiršti įkon- 
glų “Comet” IV lėktuvai. Jie ferenciją ir kom. Kinijos ats- 
paima po 65 keleivius. Kelionė tavus. Jų piršlybos nebuvo pri- 
| vieną galą trunka 6 v. 12 min. imtos. Sovietai , paskui kritikavo 
Beveik dvigubai mažiau nei pro- Jungtines Valstybes, kad jos į- 
peleriniais lėktuvais. Per valan- takoję yra nuolatinė tarptauti- 
dą daro vidutiniškai 580 mylių, nė agentūra atominiam rcika- 
Skrenda aukšty 34,000-40,000 lam ir toji agentūra veltui lei- renkami 35 senatoriai (tarp jų 
pėdų, dvigubai aukščiau nei pro- džia pinigus bei . laiką, užuot ir du iš Aliaskos) ir kongresma- 

tuos pinigus suvartojus atsUiku- nai. Kova eina visu smarkumu, 
šiom tautom remti. Pažymėti
na, kad agentūros pirmininkas 
pereitus metus buvo kom. Če
koslovakijos atstovas Winkle- 
ris, o agentūros biudžetas me
tam nužymėtas 5,200,000 dol.

— komunistai siūlo tiesiog 
susitarti su nacionaline Kinija, 
be jokio amerikiečiu tarpinin- / 
kavimo.

Jau dabar jie paskelbė paliau
bas, taigi ugnis sustabdyta, ko 
taip reikalavo amerikiečiai.

Chruščiovo pareiškimas dar 
labiau išryškina tą patį daly- 
ką - tegul bus paliktas visas 
ginčas komunistėm ir naciona
listam; tai jų vidaus reikalas; 
tegul Amerika ir Maskva nesi-

Amerika pasižadėjus tos sumos 
sumokėti trečdalį. Operatyvi
niam reikalam iš tos sumos rei- damas prieš dabartini ministe- 
kia turėti pusantro milijono. r| pirmininką^ kuris neįsileido 
Amerika pasižadėjo įmokėti pu- Chamoun partijos atstovi) i vy- 

riaysybę. Kartu taip pat buvo 
paskelbtas ir visuotinis streikas.

II. Trumanas paskelbė demok
ratų Šūki’: prieš vieną respub
likoną Kongrese turi stovėti du 
demokratai Eisenhoweris: res
publikonai turi vadovauti tau-- 
tos interesam.

VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
DULLES ĖMĖSI TAIP PAT

ATITAISINĖTI.
Spalio 2 per Amerikos atsto

vą Įspėjo laisvosios Kinijos pre
zidentą Chiang Kaisheką.. kad 
Amerika nėra x pakeitusi savo 

ir moterys
Libano moterys spalio 3 

organizavo pagrindiniuose 
liuose Į sostinę Beirutą barika
das — suvilko akmenis ant 
kelių ir pačios ant tų akmenų 
susėdo. Jos nepraleido sunk-x 
vežimių nei automobilių . sos
tinę. o jei neklausė, davė ak
menų. Amerikos kareivius lais
vai leido ir kėlė jiem ovacijas. 
Keli šimtai vyrų jas stebėjo iš 
šalies. Bet kai jie norėjo pa
talkinti prie barikadų, moterys 
varė juos šalin aiškindamos: 
tai jau mūsų darbas. Tačiau ka
riuomenė Į jų barikadas atsa
kė šūviais. Yra užmuštų ir su
žeistų.

Libano moterys, daugiausia 
Chamoun partijos šalininkės, su
rengė tas barikadas, protestuo-

Afrikos Gvinėja spalio 2 pa
siskelbė nepriklausoma. Jos 
min. pirmininkas Toure pareiš
kė dėkingumą Prancūzijos min. 
pirm, de Gaulle. Esą tai pir
ma Afrikos tauta, kuri gavo ne
priklausomybę be kraujo lašo. 
Nauja valstybė norėsianti būti 
artimoje sąjungoje su Prancūzi-

NUO PAT PIRMOS DIDŽIOS KLAIDOS
Kad nusistatymas dėl Formo
zos aiškėtą, vertas dėmesio
Amerikos pasisakymas per 10 

metų

1954 rugsėjo 3 Kinijos ko-, 
munistai pradėjo apšaudyti Que. 
moy. Amerikos jungtinio šta
bo trijų nariu dauguma patarė 
prezidentui ginti Quemoy, jei 
komunistai ją norės paimti. Bu
vo priešingi tam patarimui ar
mijos štabo viršininkas Ridg- 
way ir valst. sekr. pavaduotojas 
B. Smith. Prezidentas pastarų
jų dviejų ir paklausė.

Komunistai rugsėjo vidury pa
liko ramybėje Quemoy, o lap
krity atnaujino puolimus prieš 
kitas salas. Knovvlandąs siūlė 
Amerikai blokuoti kom. Kiniją. 
Eisenhoweris nesutiko. Aiškino:

blokada veda į karą; turim 
atsisakyti veiksmu, kuria yra 
neišmintingi; bet mūsų pastan
gos išlaikyti taiką nėra appease-

kaip debatus, svarstymus.

PREZIDENTAS NESLĖPĖ 
PADARYTOS ŽALOS.

Spalio 4 atsakydamas šen. 
Green, užsienių reikalų komite
to pirmininkui, prezidentas Ei- 
senhovveris greižtai pasakė, kad 
demokratų kritika vyriaysybės 
politikai dėl Ouemoy gali pa
drąsinti priešą ir karą padaryti 
tikrai neišvengiamą. Green bu
vo reikalavęs, kad Quemoy ne
būtų ginamas ir tokiu būdu A- 
merika nebūtų Įtraukta i karą.

SPAUDOJE ATSIRADO NAUJA 
GAIDA OUEMOY REIKALU.

H.W. Baldwm (NY”D atkreipė 
dėmesį, kad populiarus aiškini
mas, jog Quemoy neapginamas, 
pačių įvykių yra sugriautas. Tai 
parodę nacionalistų ir kom iais- mentes, 
tų susitikimas kautynėse.

O. J. Alsop (NYKT) iš For
mozos aiškina, kad tokiom prie
monėm kaip dabar blokados ne
bus galima sulaužyti ir Chiang 
Kaishekas bus priverstas ko-^ 
munistus bombarduoti. Aiškina 
taip pat. kad nėra nė mažiau
sio ženklo, jog turi pagrindo 
gąsdinimas komunistus pradė- 
siant karą, jei tik Chiang Kai
shekas bombarduos komunistų 
ugnies židinius. Esą priešingai, 
komunistai vengs įtraukti Į ka
rą, Ameriką.

Formozai apsaugoti 1954 
gruodžio 2 pasirašyta sutartis 
tarp Amerikos ir Formozos.

Sutartis komunistų neišgąs
dino. 1955 sausio 17 pradėjo 
bombarduoti Tachen salas, 200 
mylių nuo Formozos. Eisenho- 
weris nusprendė, kad ta sala 
nėra būtina Formozos apsau
gai. Kai bombardavimas tęsės, 
Eisenhovveris pasirūpino iŠ Kon
greso garsiuosius įgaliojimus 
1955 sausio 24. Sausio 31 Jungt. 
Tautos nutarė pakviesti kom. 
Kiniją aiškintis. Tie atsisakė 
vykti į New Yorką. kol jie nė
ra Saugumo Tarybos nans. Va
sario 16 Dulles jau galėjo pa
skelbti kad Tachen nereika-

KOVA DĖL INICIATYVOS
Sovietu Sąjunga spalio 4 itei-

kė pranešimą JT gen. sekr kad FonnoMS ( 
Maskva siūlo Amerikai. Angli
jai. Prancūzijai spalio 31 minis- h Elsenhevreris privertė Chiang 
torių konferenciją atominių gin- Kaisheką pasitraukti iš Tachen 
klų bandymam uždrausti. Ame- salų, kad būtų pasiekta taika, 
rika buvo linkusi, kad tokioje Kai komunistai pamatė, kad 
konferencijoje pirmiausia daly- nieko derybose nelaimėjo, š.m. 
vantų specialistai, o tik paskiau rugpjūčio 23 atnaujino puoli 
ministeriai susitarimą patvirtin- mus prieš Ouemoy. Čia buvo 
tų. Bet Maskvai rūpi propagan- trečia didžioji kalaida — draus- 
da tarp Jungtinių Tautų narių, ti nacionalistam bombarduoti 
kad Amerika nesutinka su to
kiu siūlysiu.



Ar yra žmonių, kirie garbės žodžių laikosi?
Jungt. Tautos šioje sesijoje 

nutarė vėl įrašyti į darbų tvar
ką Vengrijos klausimą. Jei jos 
linktų ką gero tuo klausimu nu
tarti, o nutarusios dar ir įvyk
dyti, tai nuturėtu tylom praei
ti ir pro vieno asmens klausimą, 
kurį lig šiol taip rūpestingai 
stengiasi nutylėti, nes jis pa
vaizduoja pačios Jungtinių Tau
tų organizacijos veidą, deja, ne
labai švarų.

Tas asmuo yra Povl Bang 
Jansen, Jungtinių Tautų aukš- 
tas pareigūnas, iš Jungt. Tau
tų tarnautojų išmestas su poli
cija, nes jis gynė Vengrijos rei
kalą. Gal ir daugiau negu Ven
grijos .Gal ir dėl to jis buvo 
išmestas, kad išdriso stoti sker
sai kelią Sovietų konspiracijai 
Jungtinėse Tautose.

Kad Jungtinės Tautos ką pa- 
. . darytų Vengrijos skriaudai ati- 
... taisyti, yra labai ir labai maža 

vilties. Jokios vilties taip pat, 
kad šitas rašymas ir’apie Povl 

.. Bang Janseną būtų keno nors 
pastebėtas. Tačiau lietuvis skai- 

■ tytojas tegul mato aukštojo po
litinio gyvenimo užkulisius at- 

- virom akim ir tedaro savo iš
vadas.

jas, kuris paskui buvo nuteis
tas kaip Sovitų agentas.

Amerika pirmoji pastebėjo ko
munistų gausumą ir pareikala
vo, kad komunistai, Amerikos 
piliečiai, būtų iš tarnautojų at
leisti. Turėjo tokiu būdu atleis
ti apie 50 žmonių. Bet Ame
rika buvo vienintelė. £itos Va
karų valstybės to nereikalavo.

Skaičiuojama, kad Jungt. Tau
tų sekretiriate tebėra per 
šimtinę komunistų Vakarų vals
tybių piliečių. Čia neįskaitomi 
tarnautojai, paimti į sekretoria
tą iš Sovietų Sąjungos ir rateli- 
*U- .

Bang Jausenas priklausė prie 
sekretoriato “mažumos*, t.y. 
buvo vakarietinio nusistatymo, 
palankaus Amerikai. Darbe Jan
senas laikėsi korektiškai ir tą 
darbą išmanė. Jam buvo patikė
tos svarbios pareigos — buvo 
sekretorius komisijos Palestinos 
reikalam, paskui pietų Afrikos 
reikalam. Jo darbu buvo tiek 
patenkinti, kad Jungt. Tautų se
sijai nubalsavus sudaryti komi
siją Vengrijos sukilimui ištirti, 
komisijos sekretorium buvo pa
skirtas Bang Jansenas.

NELAUKTAS KONFLIKTAS 
SU HAMMARSKJOLDU

Hammarskjoldo L ' ' 
valdžioje yra visos technikinės 
komisijos. Kai Vengrijos reika
lui komisija su visu 70 asme
nų personalų ir sekretoriau
jant, faktiškai vadovaujant Bang 
Jansenui, baigė darbą; kai Jung
tinėse Tautose 1957 birželyje 
buvo ’ paskelbtas komisijos ra
portas, atremtas Į liudininkų pa
rodymus. — Hammarskjoldas 
staiga pareikalavo, kad visa tar
dymo medžiaga, visi protokolai. 
Į juosteles Įdiktuoti liudininkų 
pareiškimai būtų peruoti i 
Jungt. Tautų archyvą. Lig tol 
viskas buvę paties Bang Janse- 
no žinioje.

Čia ir prasidėjo pirmas skan
dalas.

Tik dabar iškilo aikštėn, kad 
iš 111 ĮMninkų Jansenas bu
vo davęs 81 garbės žodį, jog tik 
jis ir komisijos nariai (jų buvo 
penki) žinos jų pavardes. Tik 
šia sąlyga jie sutiko liudyti. Jie 
bijojo dėl likimo saviškių, E

jų paslaptis bus išlaikytą, jei 
medžiaga atsidurs archyve? Jo
kios vilties, atsimenant, kokia 
yra Jungtinių Tautų sekretaria- 
to sudėtis.

Iškilo aikštėn taip pat, kad 
kai kurie liudininkai vengrai 
buvo atsisakę lįudyti, kai jie 
atsidūrė salėje. Jiem buvo sa
kyta, kad bus tik Jansenas ir 
penki komisijos nariai, o jie 
rado dar kitus 25 dalyvius.

Ekilo aikštėn ir tai, kad jie 
turėjo pagrindo bijoti komunis
tinės klastos.

vo įtarti esą komunistai. Bet 
veltui Jensenas reikalavo juos 
ii tų vietę atsiimti. Sekretaria- 
tas įų nepašalino.

Bang Jansenas daugelyje raš
tų nurodinėjo savo vyresnybei, 
kad jie patys jam buvo kalbė
ję užtikrinti liudininkus, jog jų 
parodymai bus laikomi paslap
tyje. Viršininkai jam atsakinė
jo: jis juos blogai supratęs. Jan-

jeigu jis ir būtu blogai su
pratęs, tai jis vis tiek yra tiem 
žmonėm davęs garbės žodį; jis 
moraliai yra įpareigotas ję pa
sitikėjimo neapvilti ir jų arti
mųjų neišduoti sovietiniam bu
deliui. (b.dj.

Vięnas iš sargę ir vienąs 
kęrie tyf Pritarti

AUTOMOBILIŲ streikuotojai 
Baltimorčje prie Chevroleto 
fabrikų.

~13-toji sesija njuns duos progą at
kreipti opiniją į didžiąją neteisybę
Taip r«#o H* Cabot l.nrigę kongresmenui E.F. Byme

K4 SKAIČIAI PASAKOJA APIE ŠVIETIMU LIETUVOJ?

JO KELIAS į JUNGTINIU 
TAUTŲ RŪMUS

Povl Bang Jansen — danas 
ir Danijos pilietis. Teisininkas 
ir ekonomistas. Mokėsi Danijo
je. Vokietijoje ir Anglijoje. Ve
dė amerikietę ir turi penkis vai
kus. Dabar jam 49 metai. Su 
Hammarskjoldu, dabartiniu JT 
gen. sekretorium, susipažino sa
vo Kopenhagoje, kur Jansenas 
buvo advokatas ir kur buvo tei
sininkų suvažiavimas.

Kai antrojo pasulinio karo 
metu Hitleris užėmė Janseno 
tėvynę, jis pats tuo metu bu
vo atvykęs į Ameriką. Į okupuo
tą tėvynę negrįžo. Ėmė dirbti 
Danijos atstovybėje. Diplomati
nėj tarnyboj pasiliko irjop karo.

Karštas Jungtinių Tautų idė- 
jos šalininkas buvo nuo 1949 
paimtas į Jungtinių Tautų or
ganizuojamą sekretoriatą. “Se- Jansenas pasipriešino virsi-
nior Political Officer’ — tokis ninko įsakymui • 
rangas Jungtinių Tautų tarny- medžiagą perduoti, 
boję atitinkąs kariuomenės maž
daug pulkininko laipsnį. Tai jau 
aukštas postas.

VEIDAI JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ŠTABE

Die Weltwoche rašė, kad iš 
4.000 Jungtinių Tautų tarnau
tojų Įtakingiausiųjų daugumas 
esą “kairiojo nusistatymo”. 
“Neutralumas’ tarp Rytų ir Va
karų turi būti jų visų linija. Bet 
daugumas yra linkę atvirai ro
dyti savo palankumą Sovietam. 
Palankių Vakarų linijai yra ma
žuma. Sekretoriate dirba ir eilė 
tikrų komunistų. Jie nėra tik
tai iš Sovietų ar satelitų. Komu
nistinio nusistatymo tarnautojų 
yra priverbuota ir iš Vakarų 
valstybių Į Jungtinių Tautų sek
retoriatą. Jų atsiradimas supran. 
tarnas, atsimenant, kad Jungti
nių Tautų organizavimo pra
džioje komunistai turėjo daug 

„ įtakos.
Sekretoriatui organizuoti žy

mios Įtakos turėjo ir Alger Hiss, 
prezidento Roosevelto patarė-

Tautų 13-toji gen. pilnaties se
sija mum vėl duos progą at
kreipti pasaulio opiniją į šią 
didžią neteisybę.

Kaip prezidentas pažymėjo 
savo kalboje specialiai genera
linės pilnaties sesijai: "pakiti
mas tikrai yra gyvenimo įstaty
mas". Kol Baltijos tautos iš
laikys viltį būti nepriklausomos 
ir ję draugai laisvame pasauly
je išliks nepalūžę savo nusista
tyme prieš Sovietę koloniali- 
nį valdymą,' tol yra pagrindo 
manyti, kad ateitis žada geres
nes dienas. Jūs galite būti tik
ras, kad aš viską darysiu Jung
tinėse Tautose, ką tik galiu, 
kad tik išvysčiau, jog taip įvyks.

Byrne toliau kalbėjo:
Kiekvieno žmogaus širdy

je ir mintyse turi būti nepa
laužiama valia išlikti laisvam 
ir pasipriešinti visom bedievy
bės pastangom primesti jos be
dievišką filosofiją mum....

Kaip krikščioniška tauta mes 
turime prisiimti atsakomybę pa
remti pavergtuosius. Yra daug 
kelių tautom pagelbėti. Nepas
kutinis E jų leisti jom žinoti, 
kad mes jas moraliai remiame. 
Vienas iš svarbiausių žmoniško 
santykiavimo elementų yra nu
kelti save į kitę padėtį.

Kai triukšmingos antraštės 
skelbia įvykius Quemoy ir Little 
Rock, galime ir nepastebėti sa
vo draugų gerų žodžių, tartų ty
liau irspaudoj.nereklamuojamų. 
Toki žodžiai buvo Chicagos kon 
gresmano Ernrnet F. Byrne su
sirašinėjimas su ambasadorium 
Henry Cabot Lodge apie Lietu
vą.

Kongresmanas. rugpiūčio 13 
paprašė ambasadorių prisimin
ti Jungtinėse Tautose Lietuvos 
reikalą. Lodge jam atsakė laiš
ku. Kongresmanas apie tai pra
nešė rugpiūčio 15 Atstovų Rū
muose, kaip tai paskelbta Con- 
gressional Record. ,

Byme kalbėjo:
Lietuvos, komunistų paverg

tos, gerove seniai esu labai 
susirūpinęs. Laikas nuo laiko 
susisiekiu su . ambasadorium - - 
Henry Cabot Lodge Jungtinėse 
Tautose.... Mane jaudino am
basadoriaus Lodge laiškas.... No
rėčiau, kad kiekvienas amerikie
tis, kurio jE kilimo bebūtų, jį 
galėtų paskaityti....

Cabot Lodge laiškas:
....Jungtinių Valstybių' vyriau

sybė, kaip jūs žinote, gerai pa
žįsta tragediją, kuri ištiko šau
nią lietuvių tautą ir jos seseris 
Baltijos respublikas. Jungtinių

dos melas. Mokinių kontingen
to kritimas prasideda 1953-54 
1954-55 mokslo metais. O tais 
metais mokykla lankyti pradė
jo- 1945. 1946, 1947 gimusieji. 
Tad trūksta antrosios sovietų 
okupacijos metais gimusiųjų. 
Kur jie? Kodėl tų metų gimu
siųjų kontingentas taip tragiš
kai kritęs? Paaiškinimas čia tė-r 
ra vienas: tai žemės ūkio kolek
tyvizacijos ir jos metu suinten
syvinto Sovietinio genocido 
nuostoliai lietuvių tautai.

DAUGIAU KAIP 68 PROC. BE 
CENZO

“Apie pradžios ir vidurinės 
mokyklos mokytojus 1956-57 
mokslo metais stinga smukles
nių žinių. Okupantas nurodo tik 
jų bendrą skaičių 24,666. Smul
kesnių žinių yra apie 1955-56 
mokytojus, kurių opupantas 
nurodo 23, 174.... E tų buvę 
‘įdarbinti’ tik. 16,086.... Tai im
pozantiškas prieauglis, palygin- 
ti su nepriklausomos Lietuvos 

kla. Tačiau šioks okupuotos padėtimi....”. Toliau svarstyda- 
. . Lietuvos mokyklos išsiskyrimas mas nepriklausomos Lietuvos

Veikęs nepriklausomoje Lie- --g sovietų Sąjungos nepatiko metinį mokytojų prieauglį au
torius nurodo, kad natūraliu ke
liu jis būtų pasiekęs 15-16 tūks
tančių skaičių. Dabar tas skai
čius padidintas nenatūraliu ke
liu. Tai rodo ir cenzuotų moky
tojų didelis trūkumas. "1957-58 
mokslo metų pradžioje patys 
okup. Lietuvos švietimo tvarky
tojai pripažino, kad vien*fizikai 
ir matematikai cenzuotų moky
tojų trūksta apie 3000, o iš vi
so cenzuotų mokytojų dar stin
ga apie 8,000."

KĄ RODO KITI SKAIČIAI?
Vilniaus universitete yra 401 

personalo narys, iš jų 73.3 proc. 
yra lietuviai. 13.7 proc. yra ru
sai. 9.4 proc. žydai ir 3.6 proc. 
kitų tautybių.

Studentų Vilniaus universi
tete yra 2559; iš jų 76.3 proc. 
lietuviai; 11.5 proc. rusai, 3 
proc. linkai. 9.2 proc. kitų tau
tybių. Pagal rusų mokyklų ir 

KUR DINGO 200,000 MOKINIŲ mokinių skaičių autorius ap- 
“Mokinių nepriklausomos Lie- skaito ir rusų skaičių Lietuvo- 

tuvos pradžias ir vidurinėse jc:
mokyklose 1939-40 m m. buvo "Rusų mokyklų 1955-56 mok- 
365,193. Okup. Lietuvoje 1956- slo metais Kultūrnoje Stroįe- 
57 m.m. Sovietiniai šaltiniai nu- telstvo SSSR' nurodo 131, t.y. 
rodo 401.433 tos rūšies moky- 3.4 proc. visų mokyklų su 11

PLB seimo organizacinis ko
mitetas paruošė ir išspausdino 
pranešimus, kurie buvo skirti 
pasaulio lietuvių seimui. Jame 
yra toki pranešimai: A. Trima
kas ir V. Vaitiekūnas — Lietu
vos okupacinė santvarka; Juo
zas Audėnas — Okupuotos 
Lietuvos susovietintas žemės 

galutinoje į^js. Vytautas Vaitiekūnas — 
švietimas okupuotoje Lietuvo
je Jonas Aistis — Okupuotos 
Lietuvos literatūra; A Rimvy
das — Sovietinė indoktrinaci- 
ja okupuotoje Lietuvoje; S. 
Bačkis — Lietuvos valstybės 
tarptautinė teisinė ir politinė 
padėtis.

šioje apžvalgoje sustojame ties 
kai kuriais daviniais ir įdomiom 
išvadom apie Lietuvos švietimą.

KURIA LINKME SUKA 
LIETUVOS MOKYKLA

Remdamasis sovietiniais šal
tiniais. autorius apie mokykli- kyklos vienuolikametė moky- 
nę organizaciją Lietuvoje rašo:

SPAUDA

rių metų, vidurinis iš septyne- 
rių metų susiaurintas iki šeše- 
rių metų. Iš nepriklausomos 
Lietuvos buvusio trylikos me
tų lavinimosi iki brandos ates
tato okupantas paliko tik de
šimti metų. ŠĮ regresą sovieti
nė propaganda mėgino teisinti 
iš mokomųjų dalykų išjungimu 
tikybos, lotynų kalbos, visuome
nės mokslo. Faktiškai betgi ir 
patys okupuotos Lietuvos švie
timo tvarkytojai netruko pajus- 

’ti. kad aukščiau minėtas Lie
tuvos švietimo ‘sureformavi- 
mas’ nė pačiam okupantui ne
naudingas ir stvėrėsi padėti tai
syti. 1949, 8.20 Sovietų Sąjun
gos ministrų tarybos nutarimu 
.... nuo 1949-50 mokslo metų 
okupuotoje Lietuvoje pradžios 
ir vidurinei mokyklai buvo vie- 
neri mokslų metai pridurti. At
sirado vietoję dešimtmetės mo-

Pabėgėlis iš Lenkijos geriau pa
žino moterų būdą

porų. Jo kojinės išstumia E 
apyvartos kojines su siūlėm. 
Puolėsi, nors ir pasivėlinę, kiti 
fabrikantai pirktE mašinas. Mė
gino Anglijoje, Italijoje, bet ne
gauna, kiek nori. Jų užsakymai 
galį būti patenkinti tik 1961. 
Ir jei Lenkijos pabėgėlE turi 
savo žinioje 700 mašinų, tai vi
si kiti fabrikantai, kurių pri- 
skaitoma 110, turi E viso lig 
šiol tik 1800 mašinų.

Pareikalavimas yra toks, kad 
Kiedrzycki giriasi jau turįs už
sakymų iki 1959 pabaigos. Vo
kietijoje (1956) buvo parduota 
14 mil. kojiniu be siūlię.

Biznieriai džiaugiasi, kad su 
šios rūšies kojinėm padidėjo ir 
suvartojimas. Lig šiol vienai 
moteriai tekdavo vidutiniškai 
po 6 poras kojinię per metus. 
Dabar pakilo iki 8 poru. Biznie
riam tai Eganymas. Bet tai yra 
maža paguoda tiem konserva
toriam. kurie gamino kojines 
su siūlėm ir dabar turėjo jas 
mesti į rinką su didžiausiom 
nuolaidom.

Vokietijoje tuzinas kojinių 
fabrikantų stovi prie katastro
fos. Savo gaminius atpigino 
30-40* pfoč., kad tik papilnėtų 
Etuštėjusios kasos. Jų gamina
mos kojinės yra “senovEkos”- 
su siūlėm. Gaminamos maši
nom, kurios buvo Erastos dar 
1868. Tos mašinos gamino tik 
kojinės audinį, o susiūti ir siū
lę padaryti reikėjo dar skyrium.

Kojines su siūlėm nustojo 
vokiečię moterys pirkusios, kai 
tik rinkoje pasirodė kojinės be 
siūlių. Tokių kojinių pasiseki
mą pirmas numatė ir laiku įver
tino iš Lenkijos, E Lodzės, tie
siai E sinagogos pabėgęs ir 
Vokietijoje atsidūręs Aleksan- 
der Kiedrzycki. Vokietijoje jE 
atsirado 1947. Importo ekspor
to prakybai jis susidarė kapita
lą ir 1954 nusipirko mašinas be- 
siūlėm kojinėm gaminti. Ta
da vokiečių fabrikantai nepa
tikėjo juo, o jis buvo aiškinęs:

"Aš tikrai žinau, moterim yra 
nemaloni baimė, kad siūlė ga
li nusisukti į šoną, Jos nori dėl 
to besiūlię kojiniu.... Pamaty
sit, Amerikoje jalu nešioja ko
jinėm be siūlię; jos ateis Į Vo
kietiją po poros metu".

Jis prisipirko mašinų ir da
bar pagamina per dieną 30.000

atsisakė tuvoje šešerių metų pradžios Kremliui.... Jau po Stalino mir- 
mokslas susiaurintas iki ketve- ties. 1954-55 mokslo metais 

Maskva vėl buvo ėmusi okupuo
tos Lietuvos mokyklą sprausti 
Į dešimtmetės rėmus. Tik po 
Stalino nukarūnavimo 1956 kom
partijos XX kongrese nuo 
1956-57 mokslo metų tatai bu
vo sustabdyta. Okup. Lietuvoj 
pasiliko vienuolikametė moky
kla. Maža Pastaraisiais me
tais gyvai Svarstomas dar vie- 
nerių mokslo metų pridūrimas, 
padarant visuotinio privalomo 
bendrojo lavinimo mokyklą aš- 
tuonerių metų ir ketverių me
tų vidurinę mokyklą. Savo for
ma tai būtų visai pagal JAV 
mokyklos schemą sukirpta.... 
okupanto užkartoji mokyklinė 
organizacija pradžios ir viduri
niam lavinimui pamažu evoliu- 
cijuoja į neprikl. Lietuvoje bu
vusią".

Lenkijoje paliaubos baigiasi
Lenkijoje santykiuose tarp Varšuvos vysk. pad. Zygmunt 

bažnyčios ir vyriausybės daros Choromanski rugpiūčio 9 raš
tai, ko buvo galima laukti ir tu švietimo ministeriui nurodė. 
1956 pabaigoje, kad gruodyje kad jo patvarkymai priešinasi 
Lenkijos vyskupai susitarė su 
kcm. partiios sekretorium 
mulka dėl vieni kitų, jei 
bendradarbiavimo, tai bent 
kentimo.

Go- 
ne 

pa-

jaušiemet medaus mėnuo 
baigiasi, švietimo ministeris 
Jerzy Sztachelski š.m. rugpiū
čio 4 Įsakė išmesti iš mokyklos 
dėstomųjų dalykų religijos pa
mokas; pašalinti ijį mokyklų kry 
žius ir religinio turinio paveiks
lus; pašalinti maldą. Taip pat 
buvo atimtos mokytojų teisės 
kunigam ir vienuolėm. Tikėji
mo dalykus leido dėstyti ar 
prieš pamokas arba po pamokų.

konstitucijai ir 1956 susitarimu 
su vyksupaE (juose kaip tik 
įsakmiai buvo Įtrauktas religi
jos mokymas tarp dėstomųjų 
dalykų).

MinEteris dėmesio Į raštą ne
kreipė. Prasidėjo bruzdėjimas 
tarp katalikų. Tėvai varė lauk 
milicininkus, atvykusius kryžių 
iš mokyklų pašalinti; motinų 
delegacijos buvo apgulusios 
švietimo ministeriją, kad leistų 
tos ar kitos vietos kunigui ir 
vienuolei jų vaikus mokyti ti
kėjimo, kaip buvo lig Šiol, 
čenstachavoje susirinko 100,000 
maldininkų ieškoti stebuklingo 
užtarimo.

Gumulka atgal nesitraukia ir 
trauktis negali. Per radiją jis 
paskiausiai kalbėjo ir kaltino.

—'Jei Formoza teks komu
nistam. mes toje eilėje tada 
būsim pirmieji”. pareEkė Fili
pinų užsienių reikalų ministe- 
ris.

kad katalikų bažnyčia “.Atvirai 
ir slaptai” veikia prieš režimą. 
Vyriausybė nuo susitarimo su 
vyskupais neatsisakanti (tik jo 
nevykdo ir elgias priešingai, nei 
susitarta). Labiausiai Gomulka 
puola Lenkijos katalikę vysku
pus už ryšius su Vatikanu. Esą 
“mes niekad neleisime, kad tam 
tikra hierarchijos dalis, kuri pa
silieka Vatikano įtakoje. .. kas
tus! po mūsų krašto režimu”.

Gomulkai susitarimas su vys
kupais buvo tol reikalingas, kol 
Gomulka šiaušėsi prieš Maskvą 
ir reikėjo bažnyčios paramos 
masėm apraminti ir tų masių 
ūkinį produktyvumą pakelti. 
Bot dabar Gomulka jau nebe
teko nepriklausomybės nuo 
Maskvos. Maskva jam ir dik
tuoja elgtis su bažnyčia taip, 
kaip Sovietuose. Tai ypačiai iš 
to, kaip Gomulka ir Maskva yra 
nusistatę prieš Vatikaną.

klose ir tai su Klaipėdos kraštu 
ir kai kuriais valsčiais Lietuvos 
rytuose. Tad padaugėjimas 36, 
240 mokinių tenka padidėjusiai 
teritorijai. O kur dingęs 16 me
tę (1940-1956) natūralus moki
nię prieauglis? Neprik. Lietu
voje šis prieauglis kasmet vidu
tiniškai siekdavo 10,000.”

Lygindamas sovietines moki
nių skaičiaus lenteles, autorius 
padaro išvadą, kad “per antros 
sovietinės okupacijos dešimt
metį ne tik stinga natūralaus 
mokinių prieauglio apie 100.000 

bet atvirkščiai, yra apie 100. 
000 mokinių sumažėjimas, tad 
iš viso okup. Lietuvos pradžios 
mokyklos mokiniu kontingente 
stinga ne mažiau kaip 280,000 
mokinię.

“Okupanto propaganda aiški
na. kad tai karo metų sumažė
jusių gimimų rezultatas. Bet tai 
eilinis komunistinės propagan-

proc. t.y. apie 45,000 visu mo
kiniu. Vienai rusę mokyklai vi
dutiniškai tenka 350 mokinię. 
Kandangi mokyklinis jaunimas 
sudaro apie 12 proc. visę gy
ventoju, pagal rusę mokinię 
kiekį išeitę, kad okupuotoje 
Lietuvoje yra 375,000 rusę, ne
skaitant kariuomenės".

Vokietijos tyrinėjimai
Vokietijos vyriausybė pasky

rė 15 milijonų DM moksliniams 
tyrinėjimas. Dalis pinigų pa
skirta medicinai, kuri tyrinės 
džiovą ir kitas ligas bei naujus 
gydymo būdus; fizikai tyrinės 
trumpąsias bangas, atomo sudė
ti. ieškos naujos degamosios 
medžiagos motorams varyti.

— Formozos lėktuvai nuo ka
ro su komhnistais pradžios nu
mušė 26 Migus ir neteko trijų 
savo Sabres.
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Principų vardu
Ir mūsų laikų žmogus tebe- 

mėgsta, kad apie jį kiti gerai 
galvotų —kad jis vadovaujasi 
principais, t.y. elgiasi pagal 
aukštesnes, tauresnes nekinta
mas tiesas.

žmogus nemėgsta, kad jį kiti 
laikytų tokiu, kuriuos šv. Raš
tas vadino “s vyruojančio m nen
drėm”.

Kiekvienas laikotarpis turi ir 
savo principų madą —kai ku
riuos principus laiko didesnėje 
pagarboje už kitus. Tačiau juos 
labiau brangindamas, o kitus 
primiršdamas, lengvai pakliū
va į klaidą ir į nelaimę.

Taikingas ginčų sprendimas 
yra pats madingiausias princi
pas tautų santykiam tvarkyti. 
Principas gražus ir taurus. Apie 
jį kalbėta kilus konfliktui dėl 
Sueso, dėl Libano, dėl Irako, dėl 
Quemoy. Tačiau tuose konflik
tuose laimėjo ar laimi ne taikin. 
gas sprendimas, o smurtas. O 
tai dėl to, kad vienas tas prin
cipas yra bejėgis. Bejėgis be 
kito principo — jėga sudraus
ti tą. kuris taikingo sprendimo 
principą laužo. Anuos klausimus 
sprenžiant nebuvo ar nėra sank
cijos, kuri taikingo sprendimo 
vykdymą paremtų.

Tie, kurie taikingo sprendimo 
principą karštai ir nuoširdžiai 
skelbė, patys jame susipainio
jo, vardan taikingo sprendimo 
nedrįsdami jėgos panaudoti. Li
bane ir Formozos srityje jų pa
siųsta jėga atliko ne sankcijos, 
o tik liudininko rolę.

Viešoji opinija yra didžioji 
direktyva vyriausybės linijai — 
yra kitas šių dienų principas 
visuomeniniame gyvenime. Opi
niją formuoja ne tik laikraš
čiai, bet ir individualūs laiškai. 
Graži yra tokia laiškų tradicija 
vyriausybei įtaigoti. Tačiau pas
kutinės dvi savaitės parodė, 
kad opinija gali virsti despotu 
ir vesti į anarchiją.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams  3&0D 
Brooklyn, N. Y.  36.5b 
Pusei metų  93.60 
Užsienyje  96.60

Pirmasis apie tai balsą pakė
lė viceprezidentas Nixonas. Jis 
viešai atkreipė dėmesį į anar
chiją vyriausybės aparate, ka
da valstybės departamento pa
reigūnai ėmė skelbti žinias, jog 
80 proc. ateinančių laiškų yra 
priešingi vyriausybės politikai. 
Tai vyriausybės politikos sabo
tažas — pasakė Nixonas. Valst. 
sekretorius teisino, kad tokia 
opinija nelemia vyriausybės po
litikos, tačiau pripažino, kad ji 
padeda „priešui, sudarydama į- 
spūdį, jog Amerika nėra vienin
ga savo nusitatymuose.

Pataikaudami despotui vieša
jai opinijai, ir demokratai, ku
riem prieš akis rinkimai, kriti
kavo vyriausybės liniją. Bet ka
da vyriausybė to despoto spau
dimo neatlaikė ir Quemoy klau
simu ėmė trauktis atgal, demo
kratai pamatė, kiek ta opinija 
pasitarnavo Amerikos nenau
dai. Tada demokratų oficialus 
kalbėtojas ėmė švelninti, — A- 
merikos politika nesanti suski
lusi, tesą tik diskusijos.

Taip toli netektų nueiti, jei 
pripažįstant viešą opiniją ir 
laisvę, būtų pripažintas ir an
tras principas — atsakingumas, 
kad tos opinijos sudarinėjimas 
nepakenktų bendram valstybės 
reikalui.

Spaudos laisvė — pats gra
žiausias ir populiariausias prin
cipas. Bet atsitiko taip, ir ša
lia šio principo kilo reikalas 
prisiminti kitą....

Mari e Torre paskelbė laik
rašty apie aktorę, Judy Gar- 
land neigiamą atsiliepimą nu
girstą iš televizijos pareigūnų. 
Aktorė pareikalavo iš televizi
jos civilinio ieškinio maždaug 
pusantro milijono dolerių. Teis, 
mas pareikalavo, kad Torre su
minėtų televizijos pareigūno pa
vardę. Ji atsisakė. Tai jos profe
sinė paslaptis. Teismas davė jai 
10 dienų kalėjimo už atsisaky
mą. Teismas rado, kad šalia 
spaudos laisvės principo yra dar 
ir kitas—teisingumo principas.

LAISVASIS PASAULIS NEŽINO 
KO NORI

Vakarų nenoras įgyvendinti 
civilizuoto pasaulio principus 
ir dėsnius ir laiku sulaikyti So
vietų Sąjungos ekspansiją yra 
neabejotinai paskatinąs dabar
tinį komunistų imperialistinį 
veržimąsi pirmyn.

Pietų Korėjos prezidentas Sy- 
gman Rhee buvo teisus, kai jis 
neseniai pareiškė, kad mūsų 
nesėkmė atsispirti prieš taria
muosius “pasaulio valdovus” ki
lo dėl silpnos vakariečių lai
kysenos komunizmo atžvilgiu. 
“Laisvasis pasaulis”, pareiškė p. 
Rhee, “turėtų nutarti, ko jis 
siekia, ir drąsiai be svyravimų 
vykdyti savo nutarimus. Tegu 
komunistai rūpinasi pasekmė
mis”.

Tarptautinių konfliktų chao
sas, kurį komunistai nuolat ke
lia savo naujais subversyviniais 
ir agresijos veiksmais, ne tik 
paaukojo Lietuvą šiai Sovietų 
piktnaudiškai ir ciniškai politi
kai. bet pati Europa buvo su
skaldyta ir sukliudyta jai siek
ti kultūrinės, politinės ar ūki
nės vienybės. Tuo pat metu mi
lijonai nekaltų žmonių tapo 
pasmerkti vergijai, -vargui ir pa
žeminimui, o taip pat areštams, 
kalėjimui, deportacijoms ir, pa
galiau. sunaikinimui, šie fak
tai kalba patys už save, kad 

laisvasis pasaulis tikrai retai 
kada “tarė, ko siekti“, ir dar 
rečiau “vykdė, ką nutaręs".

KOMUNISTAI TURI DAUGIAU 
PASIPRIEŠINIMO IŠ PAVERG

TŲ NEGU IŠ LAISVŲ
Šios nelaimingos politikos 

išdavoje Lietuva ir jos baltiš
kieji kaimynai — Latvija su 
Estija — buvo paliktos kovoti 
vienos su sovietų priespauda 
ir jos įvestu žiauriu režimu. Ne
paisant sunkiausių sąlygų.

pavergtoji lietuvių tauta ko
vą tęsia toliau. A. Sniečkus, 
Lietuvos koministų partijos 
pirmasis sekretorius, š. m. va
sario 12 d. partijos kongrese 
Vilniuje pakaltino lietuvių tau
tą “nacionalizmu", "revizioniz- 
mu“,_. “oportunizmu" ir “bur
žuazine ideologija“.

Siekdamas pateisinti sovietų 
žiaurią okupaciją, Sniečkus pri
dūrė: “Kiekvienas darbo žmo
gus turėtų žinoti, kad visi, ku
rie viekia prieš rusų tautą ir 
nori atskirti lietuvius nuo rusų, 
tie kasa duobę tėvynei Lietu
vai’.

Šios rūšies puolimai, nukreip
ti prieš tariamąjį revizionizmą, 
ar jie kiltų dėl politinių sun
kumų, kurie spaudžia komunis
tus ir kursto maištą prieš Mask
vą, ar pervertinant savo galią, 
visvien tie puolimai yra aiškus

Iš Lietuvos delegacijos atstovo dr. A. Trimako kalbos

Vakarai nesutaria, o ką ir sutaria — neįvykdo. Pavergtieji yra palikti vieni sau toliau 
ir jie toliau tebesipriešina Komunistai pasiryžę ir toliau laimėti dalimis, nesutikdami Va
karų drąsaus pasipriešinimo. O Vakarai galėtų bent sutarti ir pasiųsti Jungtinių Tautų 
ginkluotas jėgas į tas vietas, kur yra didžiausia komunizmo ginkluota grėsmė. Toki atvi
ros kritikos žodžiai skambėjo Pavergtos Europos Tautų semo sesijoje rugsėjo 24.

įspėjimas Vakaram. Jie rodo 
Sovietų žygių planą tolimes
nėm užkariavimam vykdyti.
PRIEŠ VAKARŲ DEFENSYVĄ 
MASKVA ĖMĖSI OFENSYVOS

Vakarų grynai defensyvinė 
politika taip pat nemaža skati
na komunistų ofensyvą. Vaka
rai atsisakė betkokios, dargi 
nekalčiausios, iniciatyvos prieš 
komunistus, bijodami, kad Mas k 
va gali palaikyti tai grėsme, nu
kreipta prieš ją. Kremlius gali 
todėl laisvai naudoti savo jė
gas kaip tinkamas. Paspausda
ma tai Korėją, tai Artimuosius 
Rytus, tai Vietnamą, tai vėl 
Formozą. Maskva verčia Vaka
rus, praktiškai JAV, kurios yra 
aktyviausios šiuo požiūriu, sku
bėti šen ir ten, kad pasipriešin
tų komunistų imperialistiniam 
žygiam.

Ar didelės išminties valsty
bingumas buvo parodytas per
dėtai jaudinantis dėl Kremliaus 
dviveidiško protesto prieš A- 
merikos dalinius Formozoje ir 
Libane ir prieš britiškuosius 
Jordane, kai tuo pat metu 
Maskvos valdovai buvo vist/, tai
ką mylinčių tautų pasmerkti dėl 
jit agresijos Baltijos valstybėse 
ir kruvinų žygių Vengrijoj?

Ar gera buvo antikomunis
tinė politika sėstis už konferen
cijų stalo su Maskvos atstovais, 
taip dažnai, kaip dažnai Mask
va to pageidavo, nors tuo pat 
metu ji laikė milijonus žmonių 
pavergtus?

Visa tai neabejotinai buvo 
daroma dėl to, kad nebuvo no
ro laikyti priešą tuo, kuo jis iš 
tikrųjų buvo. Ryžto, solidaru
mo ir pasipriešinimo stoka pa

RAMIAJAME VANDENYNE nuleistas naujas povandeninis atomo energija varomas laivas Sarge. 
Tai pirmas toks laivas Ramiajame vndenyne.

lengvino sovietų imperialisti
nes užmačias.

Drąsesnė politika būtų sustip
rinusi Vakarų poziciją. Vakarų 
tvirta laikysena neseniai įvyku
siose diskusijose dėl viršūnių 
konferencijos Jungtinėse Tau
tose Artimųjų Rytų klausimu 
nugąsdino Chruščiovą, kuris at
sisakė savo pažado dalyvauti to
kioje konferencijoje, bet kur 
ir bet kada, kaip jis buvo su
tikęs. Jis nepasirodė Jungtinė
se Tautose. Vieton New Yorko 
Chruščiovas pasuko į Pekiną, o 
vėliau raudonoji Kinija pradėjo 
bombaruoti Matsu ir Quemoy 
salas, šie nauji įvykiai Formo
zoje aiškiai išduoda komunistų 
intencijas kelti naujus neramu
mus, kad pasiektų savo seną 
svajonę — pavergti likusiuo
sius laisvus kraštus.

Maskva, matyti, yra nusista
čiusi tęsti ir toliau vietinio po
būdžio karus ir sukilimus, ku
riuos ušplanavo dar Stalinas 
komunistų ekspansijai ir jų idė
jų infiltracijai pagreitinti.

ŪKINIŲ GĖRYBIŲ VILTYS IŠ 
SANTYKIŲ SU KOMUNISTAIS 

NEPASITVIRTINO
Š.m. rugpūčio 22 d. žinomas 

Amerikos komunistas Earl 
Browder pereiškė perradio.kad 
esamose sąlygose Jungtinės A- 
merikos Valstybės turėtų:

“Užbaigti prekybos embargo 
prieš liaudies Kiniją ir išplėsti 
savo prekybą su socialistiniais 
kraštais.
“Išplėsti kultūrinius ryšius su 

socialistiniais kraštais ir atnau
jinti darbo unijų santykius su 
jais’, pagaliau,

“Pripažinti liaudies Kiniją’, 
Aiškiau pasisakyti jis negalė

jo. Šis gerai ištreniruotas komu
nistas puikiai žino, kad Vaka
ruose tebėra sluoksnių, kurie 
yra linkę tikėti, kad komunistų 
imperijoje yra didelė neišnau
dota rinka. Mes tačiau žinome, 
kad 1957 m. laisvasis pasaulis 
pardavė komunistiniam kraš
tam prekių už 2.9 milijardus 
dol. ir importavo iš ten už 3.1 
milijardus dol. Šie duomenys 
sudaro ne daugiau kaip 2.9 
proc pasaulio prekybos. Be to, 
reikia nepamiršti, kad š.m. ge
gužės 22-24 d.d. COMECON 
konferencijoje Maskvoje buvo 
nutarta išplėsti COMECON 
teritoriją į visą komunistinį pa
saulį. Jei šis planas būtų įvyk
dytas, komunistinių kraštų ūkis 
būtų pajungtas COMECON cen
trui, kuris yra Maskvoje. Šis 
centras yra puiki priemonė ūki
niam išnaudojimui sustiprinti, 
siekiant politinių ir medžiaginių 
tikslų.

Šie duomenys ir faktai su
duoda skaudų smūgį betkokioms 
vakariečių prekybininkų viltims 
prekybiniam santykiams išplės
ti su komunistų dominuojamais 
kraštais. Liūdna britų patirtis 
po to, kai jie pripažino Raudo
nąją Kiniją, yra visiems gerai 
žinoma.

Britų prekybininkai ir kredi
toriai, kurie vedė prekybą su 
Raudonąją Kinija, yra didžiai 
nusivylę. Jiems ne tiktai nepa
vyko išplėsti prekybos su ki
niečiais, bet nebuvo grąžinta 
nei jų nusavintasis turtas.

Tokia yra patirtis visų kraš
tų, kurie pripažino raudonąjį 
režimą Kinijoje. Visiem aišku, 
kad kiek prekių komunistiniai 
kraštai bepirktų savo šaltojo 

karo ūkio reikalam, jie pirks 
tik galimai mažiausią kiekį Ne
abejotina taip pat, kad kiekvie
ną kartą, kai tik bus galima,toji 
prekyba Bus nutraukta, nebent 
politiniai sumetimai ir strate
ginių medžiagų trūkumas dik
tuotų ją tęsti.

KAS GALIMA PADARYTI
Dabartinė tarptautinė padė

tis mus verčia daug daugiau su
stiprinti savo veiklą, ją išplės
ti ir įsteigti visur, kur galima, 
PET delegacijas. Veikiančiosios, 
be abejo, reikalingos daugiau 
lėšų savo veiklai išplėsti. Ka
dangi, deja, ne kartą didžio
sios Vakarų galybės yra iškei- 
tusios teisingumą į praktiškus 
dienos sumetimus, tuo apeida- 
mos Sovietų Sąjungos padary
tus mūsų kraštam nusikaltimus, 
Jungtinės Tautos turėti/ ne tik
tai priimti rezoliucijas, bet 
jas vykdyti taikai ir laisvei lai
duoti.

Jungtinių Tautų pajėgas, ku
rios galėtų pasiprišinti tarptau
tinės teisės laužytojam ir apsau
goti taiką bei tautų neliečiamu
mą ir jų laisvę, turėtų, kaip 
neseniai JAV Valstybės Sekre
torius John Foster Dulles yra 
JT Gen. Assemblejoje pasiūlęs, 
neatidėliojant suformuoti ir pa
siųsti į pasaulio jautriausias 
vietas.

Be to, Tarptautinio Teismo 
kompetencija turėtų būti išplės
ta į visus tarpt, teisės, taikos ir 
laisvės pažeidimus ir padaryta 
privaloma visiems kraštams be 
išimties.

Su dideliu minties aiškumu 
mes pakartotinai esame atkrei
pę Vakarų dėmesį į tai, kad 
Sovietai nepaiso ir niekina įpras
tinius tarpt, santykių dėsnius 
ir grasina visom tautom nauja 
agresija.

POLIO DETROITE
Detroite prieš savaitę buvo 

aliarmas dėl polio epidemijos. 
Tokio susirgimų skaičiaus ne 
buvo nuo 1955: 478 su 14 mi
rimų yra labai didelis skaičius, 
palyginti su pernai 160 susirgi
mų ir 2 mirimais. Dabartinių 
susirgimų 35 proc. yra para 
ližiaųs pobūdžio, koki anksčiau 
buvo labai sumažėję; polio su 
sirgimai būdavo tik lengvesnės 
formos. Priežastis neištirta. Ta 
čiau pažymima, kad tarp susir
gusių niekas nebuvo gavęs re 
komenduotų triskartinių Saiko 
skiepų.

JAPONIJOJE ŽUVO 2,000!
Japonijoje rugsėjo 27 siautė 

taifūnas. Priskaitoma jau 277 
žuvę, 1,300 dingę be žinios. 
Spauda spėja, kad aukų bus per 
2,000. Be pastogės 410,736. Lai
vų 20 nuskendo.
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6
— Būtinai užsuksiu, — žadė- 

josi daktaro žmona, visai neke
tindama tuojau to daryti. — 
Gal po baliaus, mieloji. Reikia 
man apsitvarkyti, tas dėžes iš
tuštinti.

Zarubukinienė į tai nieko 
neatsakė. Jeigu kas būtų ją ma
tęs einant iš daktaro namų, bū
tų pagalvojęs, kad tikrinosi 
sveikatą.

Abramka Stiftikas buvo tik 
ką grįžęs iš miesto ir ėmęsis 
darbo — lyginti pasiūdintas suk 
neles, kai prasivėrė durys ir 
įėjo mėsingo stuomens vyras. 
Jis vilkėjo visiškai nudėvėtą, 
nuzulintą karinį švarką, atla
pą, be jokių sagų; apsiavęs bu
vo ne batais, o kaliošais žvilgs
nis jo buvo apsiblausęs, plaukai 
tankūs kaip šepetys, bet susi
vėlę, tartum būtų jis tik ką pa
kirdęs iš gilaus miego ir nes
pėjęs nei išsiblaivyti nei susi
tvarkyti.

— 0, Sučiokas! — pažino jį 
Abramka. — Koks reikalas bus 
užnešęs pas mane?

— Daktaro žmona, ponia šal- 
dinienė, norėtų Jus tuojau ma
tyti, — apreiškė Sučiokas, pa
brėždamas kiekvieną žodį, tar
tum kokioje telegramoje. Tai 
turėjo reikšti labai rimtą pra
nešimą.

— Šitaip, — numykė Abram
ka. —Vadinasi, daktarienė jau 
grįžo; vadinasi, vakar pasklidęs 
gandas teisingas. Bet žiūrėk. Su- 
čiokai, aš esu labai užsiėmęs; 
matai, kaip aš skubinu. Vis dėl
to pasakyk savo poniai, kad tuo
jau pribūsiu. Man reikia tik su
lyginti Konopotkinienės rūbą. 
Eik ir pasakyk!

Abramka paprastai atsikalbi
nėjo ir nenorėjo, metęs darba, 
kur nors eiti, kai buvo pra
šomas. Bet kvietimas Saldinie- 
nės, grįžusios iš užsienio, nebu
vo iš eilinių. Abramka greitai 
apsisuko ir išėjo, nustebinda

mas net savo padėjėjus, kurie 
nesuprato, koks čia degamas 
reikalas.

Abramka rado Šaldinienę vie
nui vieną. Paskutines dvi nak
tis buvo prastai miegojusi, par- 
vykdama namo, tai šį rytą pa
kilo gana vėlai. Jos vyras jau 
buvo seniai išėjęs į karinę li
goninę. -šaldinienė sėdėjo prie 
didžiulio lagamino ir rūpestin
gai imliojo iš jo parsivežtus 
daiktus.

— Labas rytas, — pasveiki
no ją Abramka.— Malonu vėl 
Jus matyti Chmirske. Kaip sekė
si kelionė?

—Gerai, Abramka, — atsa
kė visa švytėdama. — O kaip 
Jūs laikotės? Seniai besimatėm. 
Aš Jūsų jau ir pasiilgau.

— O, ponia Saldiniene. — 
skėsterėjo rankom Abramka 
Stiftikas, — kam čia manęs pa
siilgti? Jūs turėjote smagią ke
lionę ir, manau, negrįžote tuš
čiom, — parodė į lagaminą. — 
Naujos suknelės, ar ne? Kam 
čia reikia Abramkos?

—Labai reikia, — meiliai 
čiauškėjo Šaldinienė. — Jūs ge
rai žinote, kad pulko moterys be 
Abramkos pagalbos yra bejėgės. 
Prašau sėstis!

Abramka atsisėdo. Daktaro 

namuose jisai jautėsi daug lais
viau, negu Kapitono. Kapitono 
žmona savo rūbus užsakinėjo iš 
Maskvos, o daktarienė siūdinosi 
Chmirske. Daktaro svečių kam
baryje Abramka daug kartu su
kiojosi apie šaldinienę su ma
tuokle, žirklėmis, sagutėmis ir 
kreida. Čia klaupėsi, čia tupė
si, čia vėl kilo ir traukėsi į šh- 
lį, kad matytų iš tolo. Dau^ 
klausimų tekdavo kartu spręs
ti: kiek giliai įkirpti ties krūti
ne, kiek nuleisti žemiau kelių, 
kiek išpūsti ar sutraukti, kur 
siūlėti ir kur nesiūlėti. Moters 
rūbas nėra jau toks paprastas 
daiktas, be problemų. O šaldi
nienė pas Abramką siūdinos 
daugiau negu betkuri kita pulko 
moteris. Dar gyva buvo šaldi- 
nienės senutė, kuri savo duk
raitei atsiųsdavo retos medžia
gos iš Kijevo; teta prisiųsdavo 
dovanų iš Voronežo; vyras turė
jęs retkarčiais nukakti į Černi
govą, taip pat niekados negrįž
davo tuščiom. Iš tų užsakymų 
papilnėdavo ir Abramkos ran
kos.

— Jei tik mano paslauga rei
kalinga, ponia Saldiniene. esu 
pasiruošęs pirmiausiai Jums 
tarnauti. Kuo aš galiu būti nau
dingas? — paklausė Abramka.

—Pažiūrėsime, — atsakė šel
miškai šaldinienė, — jeigu sa- 

„ kote tiesą? Ar aš galiu pasiti
kėti, kaip visada?

— Koks klausimas, ponia 
Saldiniene? — sunerimo Abram
ka. —Negi aš kada nors?....

— Ne, niekados, . paneigė 
daktaro žmona. — Bet gyveni
me ir nenorom pasitaiko. Žino
te, man pasitaikė pirkti gata
va suknelė, bet ją reikia dar 
taisyti. Aš norėčiau prašyti Jū
sų. kaip visada, bet man rūpi, 
kad niekas jos nematytų. Ar 
galiu būti tikra?

— O, ponia Saldiniene, kaip 
Jūs galite kitaip galvoti? Mano 
profesija, žinote, iš manęs rei
kalauja...

— Taip, taip, — nutraukė 
šaldinienė, — vis dėlto aš no
rėčiau Jūsų garbės žodžio.

— Garbės žodžio? — pakar
tojo Abramka, kuriam tai reiš
kė pinigą. — Suprantama. Aš 
gi nebūčiau Abramka Stiftikas. 
Jūs žinote...

—Žinau, bet Jums teks pasi
saugoti vieno asmens.

— Ko tokio?
— Gerai žinote, aš manau. 

Nesakykite, kad nieko nežino
te, nes imsiu nepasitikėti. Ji bu
vo pas mane ir norėjo išgauti. 

kokią suknelę esu parsivežusi. 
Gudruolė! Manė, kad aš taip 
jau lengvai ir parodysiu. Atki- 
šiu ir sakysiu — štai žiūrėk!

Abramka suprato, apie ką bu 
vo kalbama, ir giliai atsiduso, 
šaldinienė, tai pastebėjusi, ėmė 
kamantinėti:

— Ji dar neturi balinės, ar 
ne? Ji laukė, vildamosi pama
tyti manąją, aš manau. Kadan
gi ligi pokylio teliko kelios die
nos, ji bus prašiusi Abramką 
pasiūdinti tokią pačią, ar dar 
geresnę, ar ne? Žinoki, Abram
ka, jei tai padarytum, pasinau- 
dodams manąja, tai tarp mūsų 
būtų viskas baigta. Neįkeltum 
čia nė kojos! — pagrasino.

Abramka pašoko iš savo vie
tos, pridėjo ranką prie krūtinės 
ir dievažijosi:

— Kaip mane gyvą matai. 
Abramka Srulevičius Stiftikas 
to negali padaryti, ponia šaldi- 
niene. negali. Aš Jus užtikri
nu...

— Na, gerai! Lukterėkite va
landėlę.

šaldinienė išėjo į kitą kam
barį. Ji užtruko apie dešimtį 
minučių, kurios Abramkai pasi
rodė tartum amžinybė, ir kaip 
žmogus prieš amžinybę, susi
mąstė. Kaip jis galėjo kapitono 

žmonai žadėti siūdinti rūbą, ku
rio nė viena kita moteris ne
turėtų? Kas jam kapitono žmo
na prieš daktaro pačią? Zarub- 
kinienė niekada nėra kreipusis 
su kiek didesniu užsakymu. Vis 
buvo kokie nors menkučiai pa
taisymai arba koks niekniekis 
namų apyvokai. Jeigu išlaikytų 
savo duotąjį žodį, ar tai reikštų 
kad kapitono žmona galėtų pa
sikliauti ir ateityje? Kas gali už. 
tikrinti, kad ji vėl nesieks Mask
vos? šaldinienė yra kitokia. Kad 
vieną suknelę parsivežė iš už
sienio. galima dar atleisti. Ir 
kuri rusė moteris, išvy kusi | už
sienį. atlaikytų pagundą nepar- 
sivežti madingo rūbo? Bet po
nia šaldinienė, tikriausiai, ne
lakstys į užsienius dėl kiekvie
nos suknelės. Abramka buvo 
tikras, kad daktaro žmona gali 
pasikliauti ir toliau.

Tuo tarpu prasivėrė durys; 
duryse pasirodė Šaldinienė nau. 
jame rūbe. Abramka visas pa
virto viena nuostaba. Būtų bu
vęs kvailas, jei nebūtų stebė
jęsis. Jis gerai pažino moteriš
ką silpnybę: dėl rūbo girk susi
riesdamas.

— O jurgutėliau! — išsižiojo 
Abramka, ponių siuvėjas. —

(bus daugiau)



Vadinas, atvykote prašyti nepriklausomybės? kad jūs

Vyskupas liūty narve sekreto-
. (

M. VAITKUS

Vyskupas Karavifius vyksta pas vokiečių vadus pražyli
vifius važiavo pas Vokietijos

.. .

fas,' lyg piktas vilkas rūstauja Ir koliojasi. Vyskupas įteikia 
dokumentus apie vokiečių darbelius Lietuvoje. Liudendorfas

Lietuvai. Norėdami mūsų skai
tytojus supažindinti su tomis 
sąlygomis, kada buvo kuriama 
Lietuvos nepriklausomybė, šį 
vaizdelį ištisai perspausdina
me. Red.

Rugsėjo mėn. Aiduose M. 
Vaitkus rašo savo atsiminimus 
apie vysk. Pranciškų Karevičių.

Kaip jis (vyskupas, red.) lan
ko parapijas, teko man dar 1 
1918 metų vasarą pačiam ma
tyti Buvo tai Jokūbavo bažnyt
kaimy, 14 kilometrų nuo Gargž
dų, važiuojant į Kretingą. Garg
ždiškiai kunigai, žinoma, turėjo Į 
dalyvauti. Nebatsimenu, kaip 
ir su kuo ten nuvykau; turbūt, 
su savo ponu klebonu Baltrėnu ! 
ir vikaru Bielazaravičium, to- ;

• - kiu stambiu, šviesiaveidžiu, pla- ■■
takiu, lėtu kunigu, mano jau
nesniu siminarijos draugu. Kle
bonu Jobūbave anuomet vuvo, 
kun. Tadas Urbonas, pumpėnie- 
tis, buvęs Gargždų vikaras — 
tad mums artimas vyras. Buvo 
tai nedidukas, bet gana apskri
tas, gyvas, linksmas vyrukas, 
juodplaukis, juodbruvos, gyvom, 
juodvabalio akutėm, maža, be-

* veik moteriška burnike, bet ne 
į užpakalį spiriamas. Kunigas 
jis buvo labai padorus ir pakan
kamai veiklus net šalia bažny
čios — tad jam nebuvo reikalo 
būgštauti apsilankančiojo vys
kupėlio. Bet nei “patriūbočių’ 
vyskupui sutikti, nei raitų vai- ; 
kinų su kaspinais prie kruti- | 
nės (ką vyskupas taip mėgdavo * 
— nesgi nuo senovės Žemai
čiuose taip būdavo, vyskupui 
apsilankant), nei organizacijų 
pasirodymo. Tad vyskupas nei 
žodžiu, nei darbu klebonėlio— 
filialisto akivaizdžiai nepaglos
tė. Bet ir priekaištų viešai ar 
pusiau viešai nepadarė (kas ki-

ARKIVYSKUPAS Pranciškus Karevičius

tur pasitaikydavo)....

gi svarbesnieji dalykai yra tik
ri — juos gerai atsimenu.

Prie vaišių stalo
Ilgas stalas. Sėdi kunigas prie 

kunigo. O garbės gale — pats 
ekscelencija. Mūsų visų akys 
susmigę į jį kaip į saulę, kur

Iškilmingos vakarienės me- neakina, o vien gerą akims da
tų, kur būta daug kunigu, vys- ro. O ekscelencija neskubomis 
kūpąs papasakojo labai įdomų valgo sau bene rūgusį pieną su 
savo žygį pas anuometinės Vo- spirgintam bulvėm, pasitepcįa- 
kietijos galiūnas dėl Lietuvos mas nešykščiai šviežių klebo- 
nepriklausomybės pripažinimo. nįšku sviestuku (ką jis vizita- 

Tą vyskupo Karevičiaus pa- cijų metu taip demokratiškai 
sakojimą būtinai noriu čia su- mėgo valgyti), ir kalba, gana
žymėti, kad paliktų mūsų isto
rikams gabalas įdomios medžia
gos. Jau keturios dešimtys me
tų po to praėjo — 1 .

skubiai, kartais pagromuloda- 
mas žodžius, lūpas palaimingai 

tad kai ka patampydamas tai apvaliai ap- 
gal nebetiksliai prisiminsiu; bet- link dantis tai patimpčiodamas

-B

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain* Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mfchigan Farm Sūrio. Šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jobo fr Angelines AndrinBų ir jų šeimos, Fountain, Midi.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintai ui. Jūsų skonis jums 

| pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas, Mes 
| esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
i kad Jūs tiek išpopuliarinot Miebįgan Farm Sūrį, kuris paliko 
į visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
Į patj geriausią sūrį.

M1CHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
—• Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOL'NTAIN, M1CH.

Aptarnavimui ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS 
Tel. TW 4-8887

VICTOR ABECCNAS

69-15 53r4 Avenee, Maspeth, N. T.

351 Fark Street, New Britain, Cvnn. Tel. RA 3-1342
JONAS JAKUBAUSKAS

634 N. Deniran Street, Baltteore, Md. Tel. Longw»od 6-2622 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Frospccl Street, Hyde Parfc, Mara. ’ TeL įlydė P*rk 3-3975

GEORGE GALONAS 
1488 Caatff, DcUoit, Mleh. 

STANLEY METKICK
Tel. T. O. 8-7862

1884 W. 47lb St, CMeafO, IIL
JOHN NIURNA

Tel. Yarito 7-8393

6418 Alksny, Chlcac^ I1L Tel. GrovehIB 8-7783

ALLAN STEWART
rito, Fa. YeL Gbustone 5-1318

Šiokios tokios kultūros! Žinoma, darau; bet reikalas toks svar
iai ne vokiečių tauta, tokia tūr- bus. ir būtinai reikia, 
tinga, tokia galinga, tokia kul- pats ir kuo greičiau su juo 
turinga! Bet Štai tie jūsų kultū
ringieji tautos atstovai-kareiviai 
bei karininkai ar valdipinkai— 
kaip jie jūsų garbingąją kul
tūrą mums nekultūringiesiems 
demonstruoja.

Vokiečių darbeliai
Ir aš ėmiau generolui pasako

ti ryškiausiuosius vokiečių pra
silenkimus. švelniai kalbant, su 
teise bei teisybe. Liudendorfas 

4įs pradžių klausos, klausos, ap
siniaukęs. kaip perkūno debe
sys. Galų gale nebeištvėręs sa
ko:

— Negali būti negalimas da
lykas! Vokiečių kariuomenė to
kių dalykų negali daryti!

—Gali, nesgi padarė. Štai 
čia bent dalis tų darbelių įdo- 
kumentuotų ir labai tiksliai pa
liudytų!—

čia išsitraukiau iš ančio pluo
štą. ir tai storą, tų popierių ir 
rodau. Jis papuškavo. papuška- 
vo. apsivaldė ir. atlyžęs^ niūriai 
tarė:

Na. gerai. Pažiūrėsiu, kas 
galima padaryti. Vykite pas 
kanclerį poną grafą Hertlingą. 
Tuo tarpu aš apsisvarstysiu. kur 
reikiant atsiklausiu ir ten jums 
pranešiu telefonu.

Jis stojos, tuo rodydamas 
audienciją esant baigtą. Atsisvei
kinęs išėjau ir negaišuodamas 
išvykau pas Hertlingą.

Vėl pas Kanclerį
Šis vėl žmoniškai mane 

ėmė. Paprašė "papietauti, 
taujam, tasgatės, ir šnekam a- 
pie šį. apie tą. Man dingtelėjo: 
o dabar būtų pati geroji proga 
įteikti kancleriui mūsų skun
dus prieš vokiečius; nemandagu 
tai būtų, nemandagu, bet ką 
veiksi? Juk eiti išmintuoju ta
ku neįmanoma: popieriai

■, tuoj pateks į “tarnybines’ ran
kas ir veikiausiai bus laidote 
palaidoti; tad užvesiu su kan
cleriu šneką apie .vokiečių žy
gius Lietuvoj ir kyštelsiu jam 
pačiam į rankas atsivežtuosius te jaučiame jį atlikus istorini 
dokumentus. Ir pavedžiau šne- mums žygį: Lietuvos nepriklau- 
ką į tą pusę ir po reikiamos somybės klausimas liko iškeltas 
įžangos kyšt ranką į antį. Čiupt pasaulio galiūnų plotmėje, ir

apsipažintumėt.
čia netoli sėdėjęs 

rius šoko prie manęs, prašyda
mas, kad popierius jam įteik
čiau, nes tokia čia tvarka. 0 
aš. apsimetęs prasčiokėliu, jam 
atsikertu: 0. ne. ne! verčiau 
juos įteiksiu tiesiai pačiam eks
celencijai! Ir įteikiau, kaip sa
kęs. Hertlingas priėmė ir pa
žadėjo su dalyku susipažinsiąs.

Generolas sutinka paskelbti 
Lietuvą Nepriklausomą

Pietums besibaigiant ar tuoj 
po. pranešta kancleriui, jog su 
juo per telefoną norįs kalbėti 
generalinis štabas. Pats Liuden
dorfas! Kanclerį sujungė. Pasi
kalbėjimas nebuvo ilgas. Pade 
jęs klausikli. grafas kreipės į 
mane:

— Turėjau garbės kalbėtis 
su ekscelencija generalkvartir- 
meisteriu Jūsų. Ekscelencija, 
reikalu: ponas generolas Liu
dendorfas sutinkąs, kad Lietu
va būtų paskelbta nepriklauso
ma. Na. tad mąn nieko , kito 
nelieka ( nors pats, kaip sakiaus 
esu tam priešingas), vien pa
ruošti reikiamą dokumentą ir 
nuvežti Jo Didenybei Kaizeriui- 
Karaliui pasirašyti.

Tuo mano žygis baigės, ir 
grįžau į Kauną, bylą laimėjęs, 
bent nepriklausomybės klausi
mu.

Vyskupas baigė savo žygio 
istoriją, o mes tik veizdięi j jį. 
stebėdamies: vadinas, šis vy
ras, kur ten gale stalo sėdi, taip 
kukliai šypsodamas ir ne be ape
tito valgydamas, šis asmuo, ku
rį mes kaip vyskupą labai ger
biame ir netgi kiek prisibijome. 
bet gerai jaučiame esant toj pa
saulio politikoj vien šapelį au
droj, taigi šis žmogus turėjo 
tiek drąsos vykti į aną liūtų olą 
ir ten spyriuotis net su pačiu 
Ldudenforfu’.... Ir mūsų jam 
pagarba, dėkingumas ir meilė 
lyg ant mielių auga. Juk jaus-

gas buvo pasauliui dar lyg koks 
legendinis didvyris, ir vysku
pas Karevičius mums jį kiek gy
viau apibrėžė:

Generolas Hindenburgas ma
ne pirėmė visai žmoniškai. Be
sąs nebaugus. Toks aukštas, 
dručkis, plaukai šepečiuku, vei
das didelis, platus, apdribęs, a- 
kys truputį užgriuvusios, ūsai 
vešlūs ir ilgoki, visas veidas la
bai rimtas, o visas stdtas stam
bus — galingas, betgi gerokai 
mums žemaičiams primena vi
sų mūsų matytąjį Prūsų kiaulių 
kupčių, kur liuob švaistytis Že- 

į maičių parubežiais. Tad dides- 
Į nės baimės man neįpūtė, ir pa- 
I sirokavova itin įmanomai.
I Bet dėl Lietuvos nepriklauso- 
I mybės jis ėmė išsisukinėti: gir- 
Į di, jis esąs vien kareiva, ne po- 
r litikas; politinius klausimus sa- 
I vo žinioj turįs generolas Liuden 
I dorfas, generalkvartirmeiste- 
I ris: tad aš turįs nepriklausomy- 
I bes reikalu į jį kreiptis. 
L JTaip._*r. teko atsisveikinti. 
I mažne musę kandus. Beje, pir- 
I ma su juo papietavome.

Pas gen. Liudendorfą
Nuo to generolo nuvykau pas 

tą tatai Liudendorfą. Priėmė ka-
I riškai prūsiškai. Irgi nemažas 
I vyras, tik nestoras, kaipHinden- 
I burgąs; blyškiu pailgu veidu, 
I kietai sučiauptomis lūpomis, ma- 
I žais ūsiukais. Storas tiesus, sty- 
I ri, kaip baslį prarijęs. O tos a- 
I kys, tos akys! Tokių nebuvau 
I savo amžiuj matęs! Nedidukės. 
I ale kaip grąžtas gręžias, į tavo 
I vydžius. O šaltos, nors žaižaruo- 
I te žaižaruoja.... Tikrai, dega, 
I kaip vikio naktį, nors dabar 
I ir diena.... Tasgatės, pasisodino 
i mane priešais save, prieš švie- 
- są ir įsmeigė savo tuos prąžtus 

man stačiai į pat akių dugną — 
ir gręžia, ir spigina, ir šaldo....

Dvikova
A-a! manaU Sau: tu nori ma

ne palaužti, pasismeigęs it va
balą ant spilgų! Tikies, kad ne
ištūrėjęs tavo vilko vydžių, nu
teisiu akis, sumišiu ir tavo va-

popierius ir brūkšt kancleriui, nūn nei. prancūzams, nei ru- 
saldžiai atsiprašydamas, kad sams. nei juoba lenkams nebe- 
taip netaiku bei ne vietoj tai bus lengva jį užslopinti.

į šalis, ir vis taip stebuklingai 
žemaičiuodamas (juk mosėdiš
kis’./: J ''

Sugalvojom, tasgatės: reik 
man vykti paš Vokiečių galvas 
prašyti, kad paskelbtų nepri
klausomą Lietuvos valstybę, o 
vienkart ir pasiskųsti vietinių 
vokiečių viršininkų mums daro
momis skriaudomis. Tad susi
rinkau pluoštą gerai paliudytų 
skundų bei šiaipjau dokumen
tų ir išvažiavau, gavęs reikia
mus leidimus.

Pas kurį važiuoti?
Dabar — pas kuri galiūną 

pirmiausia vykti? Pas patį kai
zerį? Ir per aukštas paukštis, 
ir. nenuteikus pirma mažes
niųjų. galėtume visą reikalą 
prakišti. Yra dar trys dideli 
viešpačiai: vyriausias kariuo
menės vadas generolas Hinden
burgas, visų vokiečių dievaitis, 
ir jo štabo viršininkas, general- 
kvartirmeisteris, generolas Liu
dendorfas, kuris, kaip buvo gir
dėti, ir patį aną dievaitį pasu- 
kinėjąs. kai reikia. O dar buvo 
vienas įžymus Vokietijoj vyras, 
valstybės kancleris grafas Hert
lingas, katalikas. Tad ar ne į jį 
pirmiausia kreiptis? Juk kata
likas katalikui vis tik artimesnis, 
nei anuodu liuterionu. Tasga
tės. pirma vyksiu pas Hertlingą.

Pas Kanclerį
Sis priėmė mandagiai, bet 

santūriai. Užsiminus apie Lietu
vos nepriklausomybę, jis iš kar
to stačiai ir atvirai pareiškė, kad 
jis pats esąs ir būsiąs tam prie
šingas. kadangi juk karas baig
sis. Rusija vėl bus stipri vals
tybė. ir Vokietijai teks su ja 
skaitytis. Tad negalima jos pa
daryti savo priešu, pripažįstant kia tokią nepriklausomą kul- 
Lietuvą nepriklausomą. Tad jis tffrą. pasiliekant po kieno nors 
čia nieko vyskupui padėti ne- kultūrine bei šiaipjau valstybi- | 
galįs, nebent patarti važiuoti į ne globa?— |
generalinį štabą — pas Hinden- 
burga ir Liudendorfą — juodu sj j*- . .. ,.. ', . .. . • ... Tos išdidžios kalbos klausan-daug daugiau gali tame reikale .. . . . ..4. tis. man eme kraujas virte vir-nusverti J

Vyskupui uelike nieko kito. 0 M.atau “ '« k3lakuto 
kaip v-ykii pas Hindenburga'. Ka ” ncpes'lM ~ tad lcg“ ",na ma-

.r. • no ratai su visais tekiniais, o
jis ir pa are. iškirsiu jam visą tiesą!

P«» Hindenburgą, vokiečiu Todėl, šiaip taip ramdydama- 
kariuom*n*s vadą sis. gana mandagiai sakau jam:

Nuvyko, gavo audienciją. Ka
dangi tuo laiku, kai mes to pa- lietuviai — vargšų ir nemokšų
sakojimo klausėmės. Hindenbur- tauta, nieko neturinti, netgi nei vaMimi TV programoje.

liai pasiduosiu, kaip, turbūt, ki
ti daro? Kad tu, prūse, ne
sulauktum!.... Paveizėsim, kat
ras pirmas nuleis ar nukreips 
akis!

Tad taip, vadinas, spoksova 
į viens antrą: jis, kaip vilkas, 
į mane o aš — į jį. Praėjo mi
nutė, kita.... dar ir dar.... Tik
rai nebežinau, kaip ilgai truko 
ta mudviejų’dvikovė. Gal pen
kiolika minučių.... Spoksova ne- 
mirkčiodamu: jis — negalėti, 
aš — ištūrėti...

Atvykote nepriklausomybei!
Ant galo pagalės — vilko ge

nerolas nebeištūrėjo — nukrei
pė į šalį akis ir po valandėlės, 
į mane atsikreipęs prabilo:

— Vadinas, atvykote prašy-

si

pri-
Piė-

Spalio men. įvykiai ir sukaktys
1- 1^51 Mindaugas vainikavo- 
Lietuvos karaliumi.
2 1863 m. Telšiuose rusai su

šaudė du sukilėlius kunigus 
Gargą ir Noreiką.

3 1421 popiežius patvirtino 
pirmąjį Lietuvos vyskupą.

4 1858 Vengrijoje gimė Mi- 
chael Pupin. Amerikos fizikas, 
sukūręs tolimojo telefono pasi
kalbėjimo sistemą ir suradęs 
antruosius X spindulius.

6 1889 Thomas Edison savo
ti, kad paskelbtume nepriklau- tyrimo laboratorijoje New Jer- 
somą Lietuvą? Nieko sau! drą
sus užsimojimas! O ar žinote, 
ką tai reiškia sukurti naują vals
tybė, tikrai sukurti, nes mažne 
iš nieko! Juk jūs lietuviai ne
turite būtiniausiųjų dalykų, iš 
kurių kuriama valstybė: nei rei
kiamų žinių, nei reikiamos me
džiagos — administratorių — 
valdininkų, karininkų, juristų, 
mokytojų, profesorių, finansi
ninkų, industrialistų. nei pa
kankamai ihokyklų. nei galų ga
le pinigų visam tam Įsigyti. O 
priešų kiek! Tad argi tai ne 
tuščios svajonės tuoj kurtis ne
priklausomą valstybę! Argi pir
ma nereikia susikurti bėnt šio-

sey parodė pirmą pagamintą 
filmą, kuri turėjo 50 pėdų il
gio ir truko 13 sekundžių. Tą 
pačią dieną po 38 metų Al Jol- 
son parodė pirmą garsine filmą 
"The Jazz Singer”.

7 1920 pasirašyta su lenkais 
Suvalkų sutartis.

9 1920 Želigovskio vedami 
lenkai sulaužė Suvalkų sutartį 
ir užgrobė Vilnių.

10 1922 išrinktas pirma
sis 78 atstovų Lietuvos seimas.

11 1811 pirmas pasauly ga
ru varomas keltas paleistas 
tarp New Yorko ir Hoboken.

12 1492 Kristoforas Kolum
bas atrado Ameriką.

13 1792 prezidentas Washing- 
tonas padėjo kertinį akmeni da
bartiniams 
mams. Jie 
baigti, kai 
prezidentas
tai juos nudažė tik prezidentas 
Theodore Roosevelt 1902. Nuo 
tada jie vadinami Baltaisiais 
Rūmais.

19 šiais metais numatyta už
daryti Briuselio pasauline pa
rodą*

Baltiesiems Rū- 
tik dalimi buvo 

1800 juose Įsikūrė 
John Adams. Bal-

£

Užvirė kraujas

— Taip, taip, žinoma! Mes margaret O’BRiEN.buvuei
* ’ garsi valkų artiitt, dabar 20

• Dr. Jonas Grinius nuo 
šių mokslo metų pradžios 
perėmė Vasario 16 gimnazi
jos, Vokietijoje, .direktoriaus 
pareigas.

• Tėv. Aif. Bernatonis, 
OFM Cap.. lapkričio 3 d. iš
vyksta kaip laivo kapelicmas 
į JAV. Tėv. Alf. Bernatonis 
yra Lietuvių Sielovados Tar^ 
nybos vedėjas esantiems lie
tuviams Vokietijoje ir Aust
rijoj. šias pareigas perėmė 
iš kan. F. Kapočiaus, pasta
rajam išemigravus į JAV. 
Tėv. A. Bernatonis JAV pa
siliks keletą mėnesių. ,

• Dr. Kajetonas Čeginskas, 
uždarius Amerikos Balsą 
Miunchene, kuriame jis pas
kutiniu laiku dirbo, su šei
ma persikelia gyventi i Šve
diją. Švedijoje gyvena jo 
žmonos tėvai ir yra jau Šve
dijos piliečiai.

ė Kan. J. Končius, Balta 
pirmininkas, rugsėjo 26 Chi
cagoje turėjo pasitarimą su 
Alto vadovybe. Alto prezidiu
mas. iš keturių trys: šimu
tis. Grigaitis ir Bartkus, pa
rodė nuoširdaus prielanku
mo Baltut Taip pat jie tei- 
giafnai pasisakė ir Balta di-' 
rektoriato sudarymo refor
mos reikalu.

• Nekalto Prasidėjimo se
serys Putname spalio '12 
švenčia savo vienuolijos 40 
metų sukaktį. (Pati sukak
tis sueina spalio 15). Ta pro
ga bus minėjimo iškilmės: 11 
vai. mišios. 12 vai. pietūs ir 
2 v. p. p. pats minėjimas.
• PLB Seimo organizaci

nis komitetas paruošė ir iš
leido mimiografu spausdin
tą leidinį “Lietuva okupaci
joje”. kur sudėti pranešimai 
PLB Seimui apie okupuotos 
Lietuvos gyvenimo. kaikurias 
sritis. Turinyje: dr. A. Tri
makas ir V. Vaitiekūnas — 
Lietuvos okupacinė santvar
ka, J. Audėnas — Okupuotos 
Lietuvos susovietintas žemės 
ūkis, V. Vaitiekūnas — švie
timas okupuotoje Lietuvoje. 
J. Aistis — Okupuotos Lietu
vos literatūra. A. Rimvydas 
— Sovietinė indoktrinacija 
okupuotoje Lietuvoje, dr. S. 
Bačkis — Lietuvos valstybės 
tarptautinė teisė ir politinė 
padėtis. Leidinys turi 128 psl.

* • Dr. Vinco Kudirkos mi
nėjimą Londone surengė rug
sėjo 27. Rengė Londono vy
rų choras ir Vaidilos sambū
ris.
• Bostono Dramos Sam

būris spalio 25 ir 26 vyksta 
į Chicagą. kur Marijos Aukš- 
mokykloje suvaidins "Vincą 
Kudirką” ir “Raudonąjį vy
ną”.

Amcrikos 

Chicagoje. 

prisijungė 
dalimi.

19 1814 Baltimorėje pirmą 
kartą sugiedota ‘The Star 
Spangled Banncr".

21-23 1914 įvyko 
lietuvių kongresas

24 1795 Rusija 
Lietuvą su įlenki jos

24 1929 New Yorkc biržoje 
krito visos akcijos ir \Vall St. 
prasidėjo balsi panika, kuri sa
vo viršūnę pasiekė po penkių 
dienų.

26 New Yorko mieste baigia
si vasaros laikas, ir visi laikro
džiai pasukami vieną valandą 
atgal

27 1430 mirė Vytautas Didy
sis.

28 1793 Kalviuose gimė is
torikas Simonas Daukantas, mi
rė 1864 lapkričio 24.

29 1932 atidaryta TclšiuKrc- 
tingos geležinkelio linija.

30 1893 Gimiuoso. Mosėdžio 
vai., gimė dailininkas Adomas

• Vysk. V. Brizgys lapkri
čio 8 ir 9 d.d. lankysis To
ronte, kur dalyvaus skautų 
jubilėjinėje šventėje. Ta pa
čia proga šv. Jono Krikšty
tojo lietuvių parapijoje su
teiks sutvirtinimo sakramen
tą.
• N. Zelandijoje lietuviai 

studentai įsikūrė atskirą sky
rių. 
Liet, 
šiuo 
dijos 
juoja 
kia 
vaikams.
• Regina Ptokštytė iš Aus

tralijos buvo atvykusi į Lon
doną studijuoti baleto. Da
bar studijas baigė ir vėl iš
keliavo Australijon.

& Londone. Anglijoje. vei
kia šeštadieninė mokykla. 
Moko K. Jonclynas.

priklausantį Australijos 
Studentų Sąjungai, 

metu Naujosios Zelan- 
universitetuose studi- 
kelctas lietuvių ir vei- 
sekmadienio mokykla

LITUANUS

lyn 21, N. Y.
laukia talkos — surask jam
už 2 doleriu nauja skaitytoją

Galdikas.



Kad būty

Miltonas, garsus anglų poe
tas. tuo pačiu metu tapo naš
lys ir apako. Bet vis dėlto jis 
greit vedė antrą kartą. Draugas 
nustebo ir paklausė: “Kaip tu, 
aklas būdamas, galėjai susiras
ti sau antrą žmoną”. Miltonas 
jam atsakė: “Reikėjo, kad aš 
būčiau dar ir kurčias, tada 
būčiau suradęs pačią gražiausią 
ir įdomiausią Anglijos moterį.”

AR 20 METAIS ŽEMĖJE UŽTEKS VISIEMS DUONOS?
Tai priklausys pirmiausia nuo pasaulio beraščių

—Paryžiuje aš girdėjau vie
ną pianistą, kuris turėjo tik 
vieną ranką!

— Niekis! atšovė* draugas, 
— Londone aš girdėjau vieną 

■dainininką, kuris visai neturi 
balso.

Žemėje, jeigu gyventojų 
prieauglis eis tokiu tempu kaip 
dabar, būsią 2000 metais 5 mil- 
lijardai gyventojui Pirmas tuo
jau klausimas: ar tokiai dugy- 
bei užteks duonos?

Atsakymas atrodytų pesi
mistiškas. jeigu vertintum pa
gal dabartinę padėtį. Apie ją 
1950 Jungtinių Tautų statisti
ką skelbė:

iš 3 dabartiniu gyventoją 2 
dabar yra nedavalgę.

Daugiau kaip pusė milijar
do žmonių gauna dienai mažiau

nei 2250 kalorijų. O tas skaičius 
laikomas riba tarp sotumo ir 
badavimo.

Ar 2000 metais bus visiem 
pakankami duonos, priklausys 
betgi nuo to, kokiu tempu 
augs gyventojų skaičius ir ko
kiu tempu kils žemės ūkio ga
minių produkcija.

Pateikiama įdomių davinių, 
kaip amžių eigoje pakilo iki 
šiol žemės ūkio gamyba naujų 
technikinių įrengimų, trąšos ir 
kitų aplinkybių dėka. Jei pavyz
džiui imsim,

— Jaunas žmogau, — sušu
ko perpykęs direktorius savo 

- jaunam tarnautojui, — Kas yra 
tarp tavęs ir mano dukters?

—Tik jūs, pone direktoriau!

..Traukiny
Keleivis klausia konduktorių: 

. — Ar aš turiu laiko atsisvei
kinti su savo žmona?

— Tai priklauso nuo to, ar 
tamsta seniai vedęs!

Išsiblaškęs profesorius
Profesorius įlipo Į miesto 

traukinį ir rado jį perpildytą. 
Vyresniam žmogui norėjosi at- 

‘ sisėsti. ir staiga pakilo jauna 
mergaitė ir užleido jam vietą:

— Ačiū, vaikeli. — tarė pro
fesorius. — ir kaip tu vadinie
si?

— Aš Onutė, tavo dukrelė, 
tėte, — atsakė mergaitė.

Susižavėjęs
viduryje ekspedici- 

vyrą su maudymosi

Dievo meilės, kur

Saharos 
ja sutiko 
kostiumu.

— Dėl
pats maudysies, iki jūros iš čia 
mažiausiai 200 mylių.

— Gali būti — atsakė susi
žavėjęs vyras. — todėl ir džiau
giuosi tuo dideliu ir plačiu pa
jūriu. Tai ne New Yorko pa
jūriai. kur esi žmogus suspaus-

Paryžius išbraukė maišus iš savo madą 
se vėl pabrėžiama talija, už ak
centuojama krūtinė, kitur dra
bužiai krinta laisvomis klostė
mis. Krūtinė iškreipta apskritai 
arba ovaliniai, pečiai apskriti, 
rankovės trijų ketvirčių ilgio.

Sijonėliai pailginti, kad tud 
pabrėžtų taliją. Taip visoje ma
doje ieškoma daugiau elegan
cijos.

Medžiagos renkamos Įvairios: 
vilna, brokatas, šilko satinas. 
Dominuojanti spalva — juoda 
arba tamsiai ruda, vyšnios rau
donumo ir mėlyna. Tai dienos 
drabužiai. Vakariniai dažniau
siai tamsūs su Venecijos re
nesanso papuošalais. Apsiaus, 
tams spalvos parinktos labai ry
škios — skaičiai raudona, cit
rininė geltona, šviesiai mėlyna. 
Apykaklės — plačios, apvestos 
kailiukais. Vakariniai drabužiai 
turi Nepoleono stiliaus prisimi
nimą. gi “eoektail” sijonai iš
pūsti.

Skribelaitės labiau pritaiky
tos prie plaukų, parenkant jų 
atitinkamą spalvą ir medžiagą. 
Batukai dviejų rūšių: arba nu
smailinti, arba buki prieš pietus 
nešiojami smailūs, po pietų — 
buki, vakare — panašūs į Vene
cijos gondolas, papuošti akme
nimis.

Kastiumėlių sijonas su klos
tėmis, švarkeliai trumpi.

Kas ypatinga šiam sezonui, 
kad prie visų , drabužių nešioja- 

arnold scaasi, madų w»- ma skrybėlaitė. Visos Unijos
rėjas, laimėjo Amerikos madų moteris jaunina, tai tikrai Ši
kritikų premiją, čia jiJ~tome m^a turės pasisekimo.
New York e, demonstruojanti 
vakarinę suknelę ir apsiaustą. ■ • M.V.

Jau pasirodė naujausios Pa
ryžiaus mados šiam rudeniui ir 
žiemai. Jos atsisakė “maišų” ir 
grąžo į praeitį, į Napoleono lai
kus, šį tą pridėdamos iš Vene
cijos renesanso. Taip “maiši
nės” suknelės išnyko, retai 
kur jas bepamatysi Paryžiuje.

Naujuose moterų drabužiuo-

kiek laiko reikėjo pagamin- 
vionam centneriui kviečię, 

tai vaizdas bus tokis:
— prieš kelis šimtus metų 

reikėjo 3 valandų;
- 1800 rikėjo vienos valan

dos (dar buvo pjautuvas);
— 1850 pusvalandžio (jau 

vartojamas dalgis);
— 1900 dviejų minučių (ker- 

tamsios mašinos);
— 1945 tik 35 sekundžių 

(mašinos, kurios nukerta ir iš
kulta kartu).

Arba kaip amžių eigoje bu
vo pakelta pieno produkcija. 
Esą viduriniam amžiam baigian
tis, karvė davė 400 litrų dabar 
4,000. Bet ir dabar Indijos kar
vė duoda dešimt kartų mažiau 
nei Europos.

Žemės ūkio gamybos sėkmin
gumas priklauso nuo įrankių. 
Ir šioj srity statistika duoda 
įdomių skaičių :

Žemės ūkiu dabar verčiasi 
350 milijonu šeimy. H j y 250 
milijonu žemę dirba dar kaup
tukais ir medinėm žagrėm.

Maždaug kaip senais Babilo
no laikais. Kitos 90 mil. šeimų 
vartoja geležinę žagrę. Bet tik 
6-10 milijonų motorizuotus ark
lus.

Kaip tik šitas 100 milijonų 
per pusantro šimto metų ir į- 
vykdė žemės ūkio gamybos re
voliuciją, kuri atnešė gausiem 
milijonam duonos.

Žemės ūkio gamyba pakils 
toliau1 priklasomai nuo to, kaip 
kilusieji 250 mil. medines 
žagres pakeis motorizuotais 
arklais. Tai eis sykiu su švieti
mo likimu, sykiu su neraštin
gumo dingimu, kaip žmonės 
išmoks skaityti ir rašyti ir ga
lės pasinaudoti naujais patobu
linimais žemės ūkyje.

O tokię nemokančiu nei ra
šyti nei skaityti, deja, yra da
bar dar apie 900 milijonu.

Toliau, žemės ūkio gamy-

ti

Net šiaurės Amerikoje miš
kų tiek iškirsta, kad dirvože
mio storis palaipsniui plonėja. 
Vietoj buvusių 9 colių dabar 
daug kur yra 6 coliai storio. 
Australijoje auga pavojus, kad 
ganyklos nudžius, neteks žolės, 
kurios daigai nukenčia nuo a- 
vių aštrių nagų, ir dabartinės 
ganyklos gali virsti dykumom. 
Iš KazachstanOj kurio dirva yra 
sausa ir kurią Sovietai mėgina 
paversti vaisingais dirvonais 
1957 pirmu kartu buvo pra
nešta apie dulkių sūkurius.

Vis tai ženklai, kad kai ku
riose vietose dirvos gali suma
žėti, jei nebus imtasi dirbtinio 
drėkinimo. Bet iš kitos pusės 
nurodoma, kad yra dar daug 
vietų, kurias galima paversti 
dirvom.

Dabar dirbamas plotas siekia 
1.3 milijardus hektaru. Bet nu
sausinant, miškus iškertant, tas 
plotas galima antra tiek padi
dinti.

Tokiame dvigubame dirbamos 
žemės pldte pritaikius tuos že
mės ūkio gamybos metodus, 
kurių jau dabar pasiekta,

galima gamybą padidinti pen
kis, šešis, septynis kartus tiek 
kaip dabar.

Tiek duonelės nesuvalgys nė 
5 milijardai žmonių, kurių lau
kiama apie 2000 metus.

Tačiau visai tai gamybai rei
kia didelio dar pinigo. Apskai
toma, kad tiem 250 milijonam, 
kurie dirba kauptuku ir medi
niu arklu, pakelti į modernaus 
žemės ūkį, reikia 40-50 mili
jardų dolerių.

::
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L C1GMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GB 5-8168
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

SIUNTINIAMS | LIETUVA!
Tamst* rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

it švarkam*, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maižyto* Ir rayonmės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

«who]esale) kainomis.

K and K FABBICS
ElizabetK N. I.1158 Ėast Jersey Street

PRIE CITY SAVTNGS BANK Tel. EL 4-1711

•i

4

MOsų kaino* vyrų drabužiam* prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

’r IŠPARDAVIMAS —PROGA!
Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios, ir tos rūSies vienintelės firmos

vų kiekio. Pastebima, kad že
mės ūkio gamybai tinkamos 
dirvos kiekis kai kur mąžta. Pie
tų Amerikoje ir Afrikoje išdžiū
sta ir virsta dykumom nauji 
plotai.

Saharos dykumos žygiuoja 
pirmyn kasmet po vieną kilo
metrą.

Skait ' Hc "Aidu** 680 BusK 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Aidu»'

118-125-138 ORCHARD ST-, GR 5-4525
' COR. DELANCEY, N. Y. C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrątniškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas IfS ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sfllo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus' ypatingai įvertintas

Resid. Illinois 8-71 18

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y. 
EVergreen 7-2155

ITALŲ ARMIJOS karininkas 
Giuliano pamažu pavieto moto
rini. Persirengęs dažosi lūpas.

Bažnytinių Žvakių Dirbtuvė

Religious Candles of every description

STOUGHTONO ŽINIOS
Mirė draugija Gedimino vardu. Rei-

Rugpiūčio 23 mirė Jonas ketų ir rašytojų portretų, tada 
Plepys. Velionis buvo kilęs iŠ salė tikrai atrodytų poilsio vie- 

• — ta su lietuviška nuotaika. Juk
turime Linkolno ir RoOsevel- 
to paveikslus, kodėl nėra lietu
viškų didvyrių ir garsių žmo
nių atvaizdų arba Lietuvos 
gamtovaizdžių.

garsaus Klausučių kaimo, Bir
žų valsč. Gimė 1889 gegužės 3, 
į Ameriką atvyko berods 1906. 
Ir čia nemaža teko vargti, bet 
vienas geras draugas^ Povilas 
Jukonis, suieškojo darbo ir pra
džiai sušelpė. Velionis beveik vi
są laiką išgyveno Stoughtone.

Mokyklos sukaktis
Rugsėjo 27 minėjom parapi- 

Buvo ramaus būdo, draugiškas. mokyklos 75 metų sukaktį. 
Paliko nuliūdime žmoną Vero- Buvo daug žmonių ir seselių, 
niką Valiulytę-Plepienę, kilu- kurios darbavosi šioje mokyklo
sią iš Butniūnų kaimo.

Liet, svetainė
Veiklaus pirmininko Ant. Rai

los pastangomis išsmaluota li
kusi kiemo dalis. Darbas atsi
ėjo apie 1000 dol. Dabar dažo
mas rūsys. Išlaidų bus apie 50 
dol. Klubas dar galėtų Įsigyti 
keletą lietuviškų paveikslų, pvz. 
Gedimino, nes seniau buvo ir-

je. Mokyklai vadovauja šv. Juo
zapo seselės. Gaila, kad oras 
buvo nepalankus ir sutrukdė 
dalį šventės programos, kuri 
buvo pramatyta lauke. Kai Ši 
mokykla buvo statoma, kai ku
rie lietuviai aukojo net po 25 
dol. Anais laikais tai buvo di
delis pinigas. Ir dabar šią mo
kyklą lanko keliolika beturiu.

Mikas

SUPERIOR PIECE COODS CORP.
Urmo (whotesale) bei smulkmėm) (retai]) importuotoe

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos. suknelių bei

pultų medžiagos, talkos
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA Ui MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

Kampas Houston St 
Telef AL 44310 -

Sav. B. Kučinskas



Stanislovo parapijos salėje su

■ii

Kun. Vyt. Montanos, 
baigęs teologijos studijas Ro

moje, šiomis (Senomis Juliet, 
tu., vyskupo pakviestas, atvy
ko į JAV nuolatiniam pastora
ciniam darbui amerikiečių tar-

mą išpildė parapijos choras,

laitienės tautinių šokių trupė 
ir magikos numerių parodė Vyt 
Jurgėla. Programai nuotaikin
gai vadovavo akt Vitalis žu-

aplankė Fatimą, Portugalijoj, 
Ispaniją, Vokietijoj dalyvavo 
Pax Romana kong. Eichsette,

Brooldyno Pašto Viršininkas 
praneša,

kad įvedama naktinė pašto 
tarnyba 450 mylių spinduliu 
aplink New Yorką- Kad tarny
ba butų sėkmingesnė, prašo 
Siuntėjų bendradarbiavimo. 27- 
niuose aplink New Yorką ap- 
skričtuose siųstas laiškas pa
sieks adresatą rytinėmis valan
domis, jeigu jis bus į pašto dė
žutę įmestas prieš 5 vai. iš vak. 
Tolimesnes vietas pav. Rich-

Rūpestingos seselės
' Šv. Petro lietuvių parapijos 

pradžios mokyklos mokytojos 
seselės atsidėjusios žiūri jų glo. 
bai pavestas jaunus mokinius. 
Jeigu, pavyzdžiui, kuris metinys 
į pamokas neateina, tuojau vie
na seselių skuba pas neatėju
sio mokinio tėvus jo neatėjimo 
priežasties patirti. Mat, kar
tais atsitinka, kad - tėvai išlei
džia sūnų ar dukrą į mokyklą! 
vaikai savavališkai -kur nors ki
tur dieną praleidžia. Tokiu būdu 
vedama kontrolė ^naikina mo
kiniuose tinginiavimo ir nedraus
mingumo įpročius.

Nauja unifotyna
šv Petro lietuvių parapijos 

pradžios mokyklos mokiniams 
nauja uniforma privaloma dė
vėti nuo spalio 1 d. Berniukams-pelionas. Romoje studijų me-.. 

tu visą laiką uoliai dirbo su 
ateitininkais ir buvo Romos ar 
teitininkų draugovės pirminin
kas bei sekretorius. Atplaukė 
‘United States’ laivu, kuris 
prieš Amerikos krantus buvo 
patekęs į uragano ‘Helene’ 
sparną, todėl New Yorko uos- 
tą pasiekė 7 valandas vėliau. v. Hot‘Šprinį? Va.’paS-
Sustojęs Woodhavene pas savo 
gimines, aplankė ‘Darbininko’ 

-redakciją ir turėjo pasitarimą 
Įsu dr. Vyt Vygantu, kuris

tas adresatą pasieks tik tuo at
veju, jeigu laiškas bus įmestas 
Centriniame Pašte prieš 1:30 
vai. iš vakaro, o Allentown, 
Pa — 10 vai. ir Binghamp- 
ton, N.Y. — 7 vai iš vakaro.

Kalėdiniai siuntiniai { užjūrius.
Norint, kad kalėdiniai siun-

POLIO LIGA sirgę vaikučiai ii Bayonne, N. j. tiek apgydyti, kad 

Jie gali valkioti.

ęxįlų komisijos pirmininku.
Brook^no muziejus 

praneša, kad, dėl prižiūrėto
jų personalo trūkumo, nuo 
spaliu 6 d. atskiras muziejaus tiniai pasiektų adresatą dar 
galerijos bus atidaros publikos 1 2,SJ* ” ”
lankymui: 4-to aukšto galerija 
nuo 10 iki 1:30 prieš pietus ir 
5-to aukšto galerijos nuo 1:30 
iki 5 vai. po pietų. Sekmadie
niais atidaras visas muziejus.

F. Justas, 
gyv. 167 W. 20th St., Brook

lyn 10, N.Y., siųsdamas savo 
auką Balfui, rašo: ‘Esu 78 me
tų amžiaus, gyvenu iš pašalpos 
kurios nedaug tegaunu, bet jau
čiu pareigą Balfui savo auką 
atiduoti, labiau už mane vargs
tantiems broliams.

ALRK Motery suvažiavimas
AIR Katalikių Moterų Są

jungos New Yorko — New Jer- 
įęy suvažiavimas į-
.yykš spalio 12 d Angelų Ka
ralienės parapijos salėje, Roeb- 
Kng ir So. 4th Stsl ^kampas, 

" Brooklyn, N.Y. .
šy. Mišios 11 vaL Angelų Ka

ralienės parap.. bažnyčioje bus 
aukojamos už gyvas ir mirusias 
baffes. ■ .

- I vai. po piet posėdis parapi-
- tos salėje. Po posėdžio koncer

tinė programos- dalis, kurią ii- 
pildys Angelų Karalienės pą- 
rap. moterų choras, vadovauja
mas. Myk. Liuberškio. Taip pat 
dalyvaus solistė A. Kizienė, due
tą dainuos M. Bujokienė ir M. 
šalinskienė, baleto numerį pa
šoks D. Minkūnaitė.

Po programos iškilminga va
karienė. į Šv. Mišias, posėdį, 
koncertinę dalį ir vakarienę

Atsišaukimas į organizaciją vadus
Mielas Tautieti,

Kaip -kiekvienais metais, taip 
ir šį rudenį Balfas pasibeldžia 
į lietuvių duris aukų, mat š.m. 
spalio mėnesį vyksta Didžiojo 
New Yorko Balfo vaujus. Balfo 
rėmėjai negali aplankyti po 
Didįjį New Yorką plačiai pasi- 
skleidusių tautiečių ir iš jų su
rinkti aukų Lietuvos kanki
niams.

■ PreL Pr. Virmauskį
spalio ū d^ 3. vaL p.p., salėje 

' po bažnyčia pagerbė šv. Petro 
lietuvių parapijos pradžios mo
kyklos vadovybė ir mokiniai! 
Seselės mokytojos pagerbimo 
programai paruošė vaikučius 
vaidinti, dainuoti ir.reklamuoti.

Jarušaičiai ir Žavės
buvo nuvykę į Kennebunk- 

port, Me. aplankyti savo sūnų 
besimokančių lietuvių pranciš
konų šv.Antano aukštesniojo
je mokykloje. Tėvai džiaugiasi, 
kad jų vaikai lavinasi ir moko
si gerose rankose.

Julija Grauslyta,
penkerių metų amžiaus, net 

iš už 50 mylių (Nashua, N.H.) 
kartą per savaitę motinos at
vežama į Bostoną mokytis Šokti 
Onos Ivaškienės vadovaujama
me Bostono lietuvių tautinių šo
kių sambūryje. Jos tėvas yra 
tremtinis iš Lietuvos, o motina namas “South Boston F-vening 
čiagimė ir Lietuvos nėra ma
čiusi. Abu tėvai rūpinasi dūk- 

~ relę išauklėti gera lietuvaite.
Tulžies operaciją

dr. Mikai —- Mikalonis pada
rė naujam ateiviui Radžiūnui 
Carney katalikų ligoninėje. Ope
racija sėkmingai pavyko.

lynos kelnės, mergaitėms bal
tos bliuselės ir tamsiai mėlyni, 
sijonai.

Namy ruošos kursai,
So. Boston High School pa

talpose, 'G’ St., ir Thomas 
Thomas Park veikia taip vadi-

BOSTONO IR 
APYUNKIV

lietuviai ' ir Darbininko 
skaitytojai prašomi prenu
meratos ir kitais reikalais 
kreiptis žemiau, nurodomu 
adresu

To plaee your adsertise- 
ments and snbseription for 
the DARBININKAS Senti- 
Weeldy Nevrspaper ęon- 
tact:

RIMANTAS 
IVAŠKA

UT^UANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Bįroadtvay, — 
So. Boston .27, Maso..

Off.Telph.AN 8-4618 
Bes. TelpA CO 5-2346

atstovių, bet svečių ir viešnių 
besiinteresuojančių moterų vei
kla.

ALRK Motery Sąjungos 
24 kuopos valdybe

prieš Kadėdas, Brooklyno Paš
to viršininkas prašo, kad jie 
paštan būtų paduoti: į tolimuo
sius Rytus iki spalio 15 d., į 
Artimuosius Rytus ir Afriką iki 
lapkričio. 1 d., į Europą, Cent
rinę ir Pietinę Ameriką iki Lap
kričio 10 d.

Rinkimai New Yorko valstybėje 
lapkričio 4 <L, 1958 

New Yorko valstybėje šie
met lapkričio 4 d. bus renkami 
šie pareigūnai: valstybės guber
natorius, vicegubernatorius, 
valstybės kontrolierius, valsty
bės gynėjas (prokuroras) — 
Attoraey General, JAV vienas 
senatorius, kongreso atstovai, 
New Yorko valstybės seimelio 
senatoriai ir atstovai bei kiti 
savivaldybių pareigūnai. .

- Visi Amerikos piliečiai ragi
nami atlikti savo pareigą 
balsuoti. Balsavimo vietos ada- 
ros nuo 6 vaL ryto iki 7 vaL 
vakaro. Visi balsuotojai turi 
būti registruoti. Nesiregistravęs 
negalės balsuoti.- Tie, kurie yra 
užsiregistravę pereitų metų bal
savimams, tiems registruotis 
nereikia, jeigu nepakeitė adre
so. Visi, kurie pakeitė adresus, 
gavo naujai pilietybę prieš š.m. šiai kaip ir kitais metais, treč- 
riigpiūčio 4 d. ai^ba šiais metais .................... " ~ *
sulaukė 21 metų ir ruošiasi pir
mą kartą balsuoti/ visi turi re
gistruotis.

Registracija vyks tose pačiose 
balsavimo vietose spalio (Oct.) 
9-10 dienomis nuo 5:30 iki 10: 
30 vakaro ir spalio 11 d. nuo 
7 iki 10:30 vai. vakaro.

D. Klinga 
New Yorko respublikonų ko
miteto vardu.

Reikalas labai degantis, ran
kų maža. Vajaus Komitetas šiuo 
laišku kreipiasi į Tamstą prašy
damas talkos. Jūs turite ar va
dovaujate būreliui lietuvių. Jie 
žino Balfo šalpos darbus.. La
bai prašome pirma proga pri
minti jiems, kad jau vyksta 
Balfo vajus. Priimkite iš jų au
ką ir su aukų lapu pasiųskite 
Balfui — 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N.Y. Vajaus Ko
mitetas išsiuntinės kvitus as
meniškai, nes kiekviena auka 
Balfui atskaitoma iš taksų.

Neužmirškite įrašyti aukoju
sio pilną pavardę ir visą ad
resą, nes reikės išsiuntinėti 
kvitus. Aukų lapu& būtinai grą
žinkite iki spalio 31 d.

Ta proga tab^ prašome, jei 
tik galima, skirti dalį savo or
ganizacijos ąųtaupų Jūm šven
tam reikalui....? J;

Visai suprantama, JtadTams- 
tos galite aukas rinkti dr ne! iš ; AM>mas , t reoofcai >
barių, net iš amerikierių drau- šp^io H ^ .fereaų linijos taV

jums visų Balfo Šal^įMąu: 
prašome rašyti: United Lithua- dojančių vardu

~ - - AčįulJ.

Gerbiamiems N. Y. lietuviams 
gydytojams ir danty gydyto
jams.
Gerb. Daktare,

New Yorko Lietuvių Gydyto
jų Draugija ir šiais metais da
lyvaus Balfo rinkliavoj kaip at
skiras Gydytojų Postas, šiuo 
prašome gydytojus ir dantų gy
dytojus siųsti sava aukas (pini
gus ar čekius iki š.m. spalio 

? mėn. pabaigos Draugijos iždi- 
1 ninkei šiuo adresu:

. Dr. Elena Mekys 
1558 Greene Avenue 

Brooklyn, 37, N.Y.
. Visus čekius ar money order

Newark, N. J.
Demokratę Klubo veikla - 

Rudens sezonui prasidėjus, pra
sideda ir Newarko Demokratų 
Klubo veikla. Klubas savo susi
rinkimus šaukia kiekvieną an
trą trečiadienį šv. Jurgio drau
gijos salėje. Klubas narių turi 
250. <

t Trečiokienės, ilgametės 
klubo sekretorės pastangomis, 
buvo gauta dviem klubo na
riams miesto darbas. Gavę dar
bą yra labai dėkingi. Klubas 
dedi visas pastangas, kad se
natoriumi būtų išrinktas H. 
Wiffiams.

Planuojama surengti banke- 
— taįjr p|reųgįma| kęlių ihfe

Center”. Savo sezoną kursai 
pradėjo trečiadienį, spalio 1 d. 
Čia mokoma siuvimo adymo, 
kepimo, tortų dekoravimo, kerą, 
mikos darbų ir kt. Priimami 
nejaunesni kaip 18 metų am
žiaus.

Darbo Institutas, 
įsteigtas ir globojamas arkiv.

R. J. Cushing prie Boston Cath. 
School of Industrial Relations, 
pradėjo darbo metus ketvirta
dienį, rugsėjo 25 <L buvusiame 
Boston College pastate, James 
St, Boston, Mass.

BARASEVIČICS ir SŪNUS 
FUNĖRAL ROM Ė

254- W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1ČIUS
Laidotuvįų Direktorius.

TeL ANdrew 8-2590

W a i l k u 8 

F r N EB A L HOME

197 Weboter Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamnoto jas 
Cambridgę, Mass.
NUTARY PUBLUC

Patarnavimas dieną Ir aaktt 
Nauja moderniška kop&Sia Ser- 
meotina dykai. Aptarnauja Cun- 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
saiau0omis kainomis. Kainos tos 
pa&os ir J kitus , miestus.
Reikale Saukite: Tet Tti S-O434

Padėka
Kaip žinoma, Pasaulio Lietu

vių B-nė turi labai gražius tik
slus — išlaikyti lietuvybę trem
tyje, šelpiant Šeštadienines ir 
kitas mokyklas, bei ugdyti, ir ■ 
stiprinti lietuviškuosius kultū
ros reikalus įvairiose srityse, r**^***^*^*****.^**. 
Šiam darbui mūsų lietuvė mote- vm M v
ris yra didžiausias ramstis. _ _ 1 „ //

Š. iu. rugsėjo 21 d. Bostono ; Ji ŽL.' ..
Liet. Romuvos

Jčmčąuskienę, .Kavaliauskienė,

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienes, užkandžiai. 

Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 

prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vottattj 

> 230 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS IJQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir fan- 
> portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 

vyno.

108-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND BELL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544 •

nian Relief Fund of America. 
Baliui duotos aukos atleidžia
mos nuo darbo pajamų mokes
čio (income tax).

New Yorko Lietuvių /Gydy
tojų Draugija ir šiais metais 
prašys Vajaus Komitetą, pana-

dalį surinktos Gydytojų Posto 
sumos paskirti Gydytojų Drau
gijos nurodytiems kandidatams, 
patekusiems vargau.

Su tikra pagarba 
N.Y.L Gydytojų Darugijos Val

dybos vardu 
Dr. V. Tsrci jonas 

Vicepirmininkas 
Dr. Elona Mekienė 

Iždininkė

PADtKA
A f A Jonui Daniūnui mirus, 

visiems užjautiesiems mus skau
džioje liūdesio valandoje, paau
kojusiems šv. Mišias už velto- 
nies sielą ir gausiai puošusioms 
velionies karstą gėlėmis bei pa- 
lydėjusiems velionį į amžino 
poilsio vietą, reiškiame gilią ir 
nuoširdžią padėką.
A Daniūltonė

ir
Stomaflcę šeima

Hnuomoįsml 4 kambariai 
bendrai arba pavieniui su vo
nia arti Jamaica linijos, Rich- 
mond Hill, N. Y. Skambinti nuo 
6 iki 9 vai vakarais VIrginia6- 
6397. .

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

37 Shoridn Avė.
Brotadyn H. N.

TU. APptaąM

j jr ‘BahamčsZsaĮas.■ J r.. -, v
* Šiemet levaiir Albinui Tb£ Vįftkėviaenė; VdiiicĮišMenė,

* . nnunmKaą Su iafc kar- * Skudzin^tienė, Ul-
Dr. M. Žulrtuskion* ū 9*^ -

tat , ^viisi Kštilienė) iš Beb

TeL EVeįgręen 7-4335

StepRen Aroimskis

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
■- s > ’• * ' •* 
423 Metrbpdlitan Aire.;

Brooldyn, N. Y.

Sekretorė - Bostono Lietuvių B-nėą val
dyba joms reiškia didėlę ir nųo-

Balfo vajaus pirmomis dtetiė* 
mis aukojo šie ąsoienys: ‘

D.V. Anoniai 50 dol;, V. Gu
delis 20; L ir I Matyėk’ai

Po 10 doL : vuhbims. pereita savaiutau su
I?J A'f maldininkais, buvo nuvykęs j 
Maknys A. Novickis J. ir A. - —-
Pumpučiai, A Romonas, Kuh.
J. Pakalniškis, P, Juška,:O. DĮĮ- 
nisevičiutė, A Senkus, J. S. 
Ruban, J. Kazakauskas, S. M.

bušis.
Po 5 dol.

zauskas, J. Shuliūskas, J. Za- 
bielskis, G. Surdenas, J. Lauriš- 
kis. V. B. Labučiai, E. VaiŠno-

■, s ’ BetifijūsKučinskas, / 
-Holy Ligbt/žvtadų firmos sa- 

'vfhitiitflj:,. pereigą savaitgalį 
~ j 

Kennebunkport, Me., ten nufil
mavo • maldininkų procesijas, 
LfardO grotą'. naujai įrengtas 
stacijas, gimnaziją ir kitas iū- 
domesnes Tėvų Pranciškonų 
vienuolyno vietas.

.. Vitalis Žukauske* 
pereitą šeštadienį buvo išvy

kęs į Clevelandą, Ohto, praves
ti AL Piliečių Klubo vakarą. 
Klubas minėjo 45 metų veiklos

rųi. Yra vonią, atskiras įėjimas.

Adresas: 112 Jerome SL.Brook- 
tyli 7; N.Y.Telef.; MI 7-2658.

Išnuomojami 2 atskiri kimba.

MatthewRailas 
<BQaXAUSKASJ V, 

F H NE E 4 LHOME 
M> P. BAiXAB^bfteMMūs 

! ALR BALTRONA8-BALTON 
‘ . Reitata VsMjaS

666 Grand gtraet 
BrooktyAN-Y.

NOTARY PUBLIC 
1 . h

Virš 21400,000 automobilių savininkų

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 
Jūs esate kvalifikuotas:

Kreipkitės

APDRAUDOB SPECIALISTAS

T< VL 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

dra virtuvė. 94-45 Park Lane 
Woodbaven 21, N.Y. Tel. HI 
1-4715.

PripinoTniatMurunia kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu j vietą ■ patarnauja 
visiem lietuviam

kurioje getina gauti visam 
butui moderiiiškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės

UTHUAN1AN

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
Breokty*,N. Y.

J, B. Shalins- 
ŠaJ inskas 

LaMątnvfų Direktortas 
8MB JAMAICA AVĖ 

fprte Foru* Partnray Statioa) 
W«ndhsvvn, N. Y. 

SutcMeBi gmiagaa kddotuvss, 
Kopinėtas MoscStamai vistas 
mieste dalyse; veikta ventmadja 

TH. %TrgMn 7-446B

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
TbMtouM JAaurire B^Wt

UMUMUMk b


