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APPEASEMENTAS VEDA J KAR|
Prezidentas apie komunistę invaziją

DEMONSTRACIJA 
ŠEŠTADIENI

New York* rugsėjo 20, {•£- 
tadienį įvyksta masinė demon
stracija. Dalyvaus septyniolikos 
tautybių žmonės. Renkasi visi 
priešais Jungtines Tautas (Ist 
Avė. ir 44-47 St. Pradžia 3 
paskui žygiuos į Svietų dele
gacijos buveinę (68 St. ir Park
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“ • J .........

Padėtis, kurioje uždaromos Amerikoje mokyklos
Kova dėl integracijos pietuose pasiekė savo viršūnę

Jungtinėse Valstybėse iš vi
sų gubernatorių dabar labiau-

Demonstraciją rengia iš rytų 
ir vidurio Europos kilusių ame
rikiečių konferencija draugę su 
amerikiečių konferencija ne- 
rusų tautom išlaisvinti iš Sovie
tų Sąjungos. Pirmajai vadovau
ja prel. J. Balkūnas, antrajai 
prof. Roman Smal Stocki.

Tautinės* grupės atvyksta su 
plakatais ir šūkiais

Demonstracija rengiama Yy- 
šium su Jungtinių Tautų nau
jos sesijos pradžia. Tai bus pro
testas prieš Jungtinių Tautų na
rio Sovietų Sąjungos nerusų 
tautų pavergimą. Tokios de
monstracijos bus ir kituose 
miestuose visame laisvame pa
saulyje.

bernatoriaus Faubus vardas. Jis 
stori priekyje tų, kurie prieši
nasi baltųjų ir juodųjų bendrom 
mokyklom, vadinamai integra
cijai. Little Rock mokyklos ko
va prieš integraciją labiausiai 
iš visos Amerikos pagarsėjo ir 
šiom dienom pasiekė dramatinę 
įtampą.

Pereitą penktadienį vyriau
sias teismas atmetė Little Rock 
prašymą — centrinėje vyresnio
joj mokykloj integraciją atidė- 

Ji turi būti tuojau vykdoma.

Tą pat dieną po poros va
landų prezidentas Eisenhowe- 
ris paskelbė atsišaukimą į gy
ventojus, kad jie padėtų teis
mo sprendimą vykdyti ir tuo 
būdu duoti visiem piliečiam 
konstitucijos jiem pripažintas 
teises.

Arkansas gub. Faubus rug
sėjo 12 paskelbė, kad nuo šio 
pirmadienio, rugsėjo 15, ketu-1 
rias Little Rock mokyklas užda
ro ir visai išjungia iš švietimo 
sistemos.

Prie Arkansas prisidėjo Vir
ginijos valstybė. Gubernatorius

Užsieniečių spaudos klube bus 
tą pat dieną spaudos konferen
cija. Joje pareiškimus padarys 
ar dalyvaus prel. J. Balkūnas. 
dr. *Bel Fabian. W. Dushnyck, 
dr. S.J. Sluszka ir M. Kižytė.'

Jungtinių Pavergtos Europos 
Tautų seimas pradės savo nau
ją sesiją rugsėjo 23. Tos sesijos 
kiti posėdžiai bus spalio 23-24, 
gruodžio 10-12.

Pirmame posėdyje numato
ma, kad Pavergtosios Tautos 
pareikš 'protestą prieš neteisė
tą jų tautų atstovavimą Jung
tinėse Tautose.

ti.

į. ^mokyklą. Tokią gerą žinią praneša civilinės apsaugos vyrai 
atėjusiai iki mokyklos mokinei.

J. Lindsay Almond tą pat rug
sėjo 12 paskelbė, kad užda
ro mokyklą Frdht Royal. Vy
riausias teismas, taip pat buvo 
nusprendęs, kact ta mokykla tu
ri priimti 22 juoduosius vaikus.

Istoriją čai nebaigta. Faubus 
ir Almond o priešininkai 
jau kreipėsi į vyriausiąjį teis
mą, kad tas išaiškintų, jog įsta- 
mai, kuriais jie rėmėsi, uždary
dami mokyklas, esą priešingi 
konstitucijai. Pietinėse valsty
bėse taip pat didelis tarp gy
ventoji! susijaudinimas, kuris 
dabar labai nepageidaujamas 
prieš pat rinkimūs.

Integracijai palankų sprendi
mą vyriausias teismas jau bu
vo priėmęs 195< Jis buvo iš
aiškinęs, kad sei 
atskiras mokymas juodiesiem 
nuo baltųjų, esąspriešingaskon-

stitucijos ketvirtam papildy
mui. Bet nuo to laiko septynio
likoje pietinių valstybių iš 2. 
985 mokyklų bedrą mokymą tė
ra prisiėmusios tik 792 mo
kyklos. Pirmyn eina labai pa
mažu. Juodųjų noras paskubin
ti integraciją sukėlė tokią ko. 
ringą nuotaiką tarp rasių.

Prezidento Eisenhowerio kal
bos rugsėjo 11 laukta su di
deliu susidomėjimu. Ji turėjo 
paaiškinti Amerikos nusistaty
mą dėl komunistinės Kinijos 
agresijos Quemoy.

KOMUNISTU KELIAS 
SMURTAS

Suminėjo prezidentas Kinijos 
komunistų agresiją Korėjoje. 
Vietname. 1954 Quemoy. Primi
nė Mussolinio smurtą prieš E- 
tiopiją. Hitlerio prieš Reino 
kraštą. Austriją. Čekoslovakiją. 
Diktatoriai grobia jėga vieną 
gabalą po kito.

APPEASMENTAS TAIKOS 
NEIŠSAUGOJA — VEDA TIK 

Į KARĄ
Mussolinio ir Hitlerio grobi

mo metu demokratijos laikėsi 
nuošaliai. Tikėjo, kad grobikas

sgacija, arba

IX 16 atidaryta Pavergtų Tau
tę naujų patalpų vitrina, kurio
je iš pradžių bus išstatyta dalis 
parodos, kaip Sovietai pavergė 
tautas.

Paskiau toje pat vitrinoje, 
kurią apžiūrinėti galima tiesiog 
iš gatvės, bus kiekvienos pa
vergtos tautos kultūrinės veik
los paroda. Lietuviam teks sa
vo eksponatus rodyti sausio 
antroje pusėje dvi savaites.

LAIC praneša, kad prie JV 
atstovę rūmų užsienių reikalų 
komiteto sudaryta komisija A- 
merikos Balso veiklai tirti. Ko
misija sudaryta užsienių reika
lų komiteto Europos skyriaus 
pirmininkės Edna Kelly inicia-

Kas išnaudoja darbo žmones
Plieno darbininkų unija rug pasikėlė sau atlyginimus. Pats 

sėjo 15 pradėjo suvažiavimą pirmininkas McDonald iš 40, 
Atlantic City. Unijos pirminin
kas McDonald atėjo su projek
tu pradėti unijai naują kovą už 
algų pakėlimą, darbo savai
tės sutrumpinimą ir kt. Esą at
lyginimus pakelti gali iš pelno, 
visai nekeliant plieno kainos. 
Kompanijos aiškina priešingai: 
pelnai esą labai maži.

Per paskutinį pusmetį plieno 
gamyba vėl pakilusi —iš pu
sės savi pajėgumo iki dviejų 
trečdalių. Tačiau bedarbių plie
no gamyboje dar esą 200.000. 
Antra tiek dirba tik iš dalies. 
Valandinis atlyginimas dabar 3 
dol.

Tačiau kelia ir darbininkų

Lėktuvas ir vėl
Valst. departamentas paskel

bė, kad rugsėjo 2 dingo Ameri
kos karinis transporto lėktuvas, 
kuriame buvo 17 žmonių. Lėk
tuvas buvo pakilęs Turkijoje iš 
amerikiečių bazės Adanos, turė- 

, jo nuskristi į Van, netoli Juo
dųjų jūrų ir grįžti atgal į Aria
ną. Kai Amerika kreipėsi i So
vietus, gavo iš jų atsakymą, kad 
lėktuvas rastas sprogęs Sovietų 
teritorijoje 35 mylios nuo Ar
mėnijos sostinės Jerevan. šeši- 
žmonės žuvę. Bet negavo jokių 
žinių, kur dingo kiti 11 žmo
nių.

ŠEŠTAS MĖGINIMAS BLOKA
DĄ PRALAUŽĖ

Rugsėjo 14 amerikiečių vado
vaujamas nacionalinės Kinijos 
transportas pasiekė Ouemoy sa
lą, nors aplink laivą krito 1600 
komunistų sviedinių. Laivas

000 iki 50,000 dol. Gal tam. 
kad įsiteiktų darbininkam ir pa. 
teisintų savo lupikišką atlygini
mą, McDonald ir žada organuo- 
ti kovą už atlyginimo kėlimą, smarkiai sužalotas, tačiau pil

dymai. vaistai, maistas, šoviniai, 
pasiekė salos gynėjus. Tą pat 
naktį iš oro gavo sustiprinimų 
ir Mažosios Ouemoy sala, kuri 
yra dar arčiau prie sausumos.

NACIONALINĖS KINIJOS naujas atstovas Amerikai George Yeh 
atvyko perimti pareigų. Jis sakė: jo vyriatisybė nepriims Oulles 
siūlomų derybų su komunistais.

pasitenkins pagrobtu gabalu ir 
appeasmentu jam bus išsaugo
ta taika. Pasirodė priešingai — 
appeasmentas tik atvedė į ka
rą. x '
OUEMOY KOMUNISTŲ TAIP 

NEPATENKINS
Tai tik dalis programos, ku

ria jie siekia pavergti Formo- 
žą ir visą laisvąją pietų Aziją.

PREZIDENTAS YRA 
ĮGALIOTAS PASIPRIEŠINTI
Pasipriešinti komunistų agre

sijai prieš Formozą prezidentui 
Įgaliojimus davėKongresas 1955 
Tie įgaliojimai leidžia preziden
tui spręsti, kurios kitos sritys, 
taigi ir Quemoy bei- Matsu pri
klauso prie Formozos apsaugo? 
ribų. Tas įgaliojimas tinka ir 
šiuo metu. Spręsdamas reika
lą atremti agresiją jėga, prezi
dentas težiūrės Amerikos inte
resų ir žmonijos taikos. Bet jis 
gali užtikrinti, kad Amerikos 
vyrų kraujas nebus aukojamas 
tik Quemoy reikalui; o ginkluo
ta jėga yra skirta apginti prin
cipui, kad ginčam spręsti nebū
tų vartojama prievarta.

BET KARO BUS IŠVENGTA 
DERYBOM

Amerika visada linkus pasi
rinkti derybas, ne ginklą. Ir šiuo 
atveju sprendimas gali būti su
rastas abiem pusėm garbingas, 
nepažeidžiant laisvosios Kinijos 
teisė. Derybos tiesog ar per 
Jungtines Tautas.

Dabartinė padėtis — sakė 
prezidentas — yra rimta, bet' 
nebeviltiška. Jo kaitomos de
rybos nėra jokis appeasemen- 
tas, nėra naujas Miunchenas ir 
nėra ėjimas į karą. Amerikie
čiam tai yra bandymas iš pu
sės tų, kurie gresia taikai ir 
kiekvieno laisvei. Bandymas ne 
pirmas ir ne paskutinis.

SALŲ LIKIMAS PRIKLAUSO NUO DARBŲ, NE ŽODŽIŲ
KOMUNISTAI SUSTIPRINO PROPAGANDĄ IR PATRANKAS, KAD PASTATYTŲ VISAS DE
RYBAS PRIEŠ ĮVYKUSI FAKTĄ, KAIP PRIE DIENB1ENPHU.

tyva.
Edna Kelly kalbėjo New Yor- . -

ke 1958 birželio deportacijų mokestį unijom iš^ 3 dol. 
minejime. Ji parodė didelį pa- ’I’"‘ ’'*'**"' *" 
baltiečių reikalų supratimą.

Lietuvių žurnalistų sąjunga 
pasiuntė valst departamentui 
raštą dėl Amerikos Balso užda
rymo Europoje. Rašte informa- 
vo, kaip uždarymą sutiko lietu- an*^au nebuvo matęsi.

Ta proga ir darbininkų bosai

KAŽIN AR TAI KNOWLANDUI 
IŠEIS I SVEIKATĄ

Respublikonų grupė, norėda
ma paremti šen. Knowlandą į 
gubernatorius, išleido brošiū
rą, kurioje pristato Knowlandą 
kaip žmogų, kuris valdys Ame
riką. Bet toje pat brošiūroje pa
sisako aštriai prieš darbo uni
jų prezidentą Reutheri. žada, 
kad Knowlandas tinkamai su 
tvarkys darbo reikalus. Brošiū
ros autorius — sėdėjęs kalėjime 
brošiūros leidimą-finansavo bu-

-------------------------------------- ------ vęs General Motors, kitas plie- 
—Vokietijos kancleris Ade-' no korporacijos vadovybių na- 

naueris rugsėjo 14 Lotaringijo- rys. 
je susitiko su Prancūzijos min.
pirm. de Gaulle. Juodu niekad — Prezidentas Eisenhoweris 

*. nesutiko, kad prezidentienė o-
— Bulgainas, buvęs Sovietų ficialiuose priėmimuose rengtų, 

min. pirmininkas, dabar atsidū- si “maišu”.
_ Prancūzijoje ir radikalų d^Tiščiovo nemalonėje, esąs — Sovietų žemės ūkio minis- 

partija balsavimu 716 prieš 544 sunkiai susirgęs. Jam gy venti teris Mackevič Vienoje skelbė, 
pasisakė už de Gaulle konstitu- belikę savaitės. kad rusas kasdien valgo maisto
ciją. Priešingas buvo Mendes— — Amerikos reformuotasis ju- 3,200 kalorijų — tiek pat kaip
France. Galimas partijos skili- daizmas su naujais žydų me- amerikietis, daugiau kaip pran- 

tais paskelbė vajų surinkti per cūzas, bet mažiau kaip anglas ir 
metus 2,850,000 dol. žydų reli- švedas (nepasakė, ar kalbėda- 
ginio instituto ir-kitiem reika- mas apie rusus, turėjo galvoje 
lam

vių spauda.

mas.
— Ženevoje rugsėjo 13 baig

ta atominė taikos reikalam kon
ferencija, trukusi 2 savaites. . .

mftiręiininirii u Amerikos mecDcinos SO-89 ralstybtų. Jie UsikalMj^kas i«"«* P“*“* leisU gydytojam “ 

ir Mek pliekta ato^ taikymo Į^ntų gydytojam vartoti hip- 
taikos reikalam srityje. nozę. /w w ** * tu už demokratus 52 proc..—Žydei nuo rugsėjo 14 šven- Ti:.- * Ž- !

«... čia-naujų metų švente. Ju skai-sparnų. Pricnpas - pmU orą tymu ui jau „„ metai

save ir kitus sovietinius buriu-

— Armija taisosi lėktuvą be

pro įtaisus, panašius kaip vene
rinės langų užuolaidos. Darbus 
atlieka Chrysler fabrikai.

10 dienų atgailos metas.
Teisingumo sekretorius 

imasi žygių, kad Little Rock mo- 
'— Amerika sutiko iš principo kyklos būtų atidarytos. Susikir- 

palaipsniui atitraukti savo pen to dabar ten federalinė ir vieti- 
kias bazes iš Maroko. nės valstybės valdžia.

už respublikonus 48. Kad res
publikonai laimėtų Kongresą, 
reiktų, kad vidurinių vakarų 12 
valstybių iš 129 renkamų atsto
vų gautu 90.

— Amerikos keliuose yra 54s 
mil. automobilių. Iš jų 600,000 
užsienių. * —•

KAS PRIMENA NAMUS — 
Libaną •ostinėje Soirute ame- 
rlkMIam kariam jtaisyfM ba-

Rytų — Vakarę konfliktas, už ribos, kurią apšaudo komu- to siūlomom deryboth, bet pasi- 
peršokęs iš vidurinių rytų į to- nistinės patrankos. Amerikos sakė prieš Quemoy gynimą.- aiš- 
limuosius, eina diplomatų bei septintojo laivyno aviacijai taip kindami. kad ta sala ' neturi 
propagandistų žodžiais ir ko
munistų patrankom.

DIPLOMATU NAUJAUSI 
ŽODŽIAI

Prezidentas Eisenho\veri.s 
rugsėjo 13 atsakė į Chruščiovo 
laišką. Chruščiovas buvo ragi
nęs Ameriką atitraukti kariuo
menę iš Formozos srities. Eisen- 
hmveris ragina Chruščiovą pa
daryti Įtakos Kinijos komunis
tam. kad jie nustotų vartoję ka
ro veiksmus. Prezidentas užtik
rina, kad Amerika Varšuvos 
derybose sieks garbingo spren
dimo Formozos reikalu.

PATRANKU KALBA 
ĮSPŪDINGESNĖ

Patrankom (komunistai 
šaudo Quemoy nuo rugpiūčio 
23. Praėjusį ketvirtadienį per 
pušeštos valandos krito Que- 
moy 57,746 sviediniai. Tokiu . 
bombardavimu komunistai no
ri palaužti įgulos pasipriešinimą 
ir blokuoti sąla, kad būtų už
kirstas kelias atgabenti gynė
jam naujos pagalbos.

Nuo rugsėjo 7 Amerikos ka
ro laivai lydėjo nacionalinės Ki
nijos transporto laivus su 
papildymais į Quemoy. Ameri
kos karo laivai apsaugojo trans
portą nuo komunistų torpedi
nių valčių, bet neapsaugojo nuo ma skeptiškai, 
patrankų šūvių. Iš penkių mė- DERYBOS EIS IR JUNGTINĖSE 
ginimų iškelti atvežtą pagalbą į TAUTOSE
Quemoy salą pasisekė tik vie- • __ _ I_-_1______ ,___________ ,
nas — pats pirmasis. Formozos ^e<*a antradeinį. Valst sekr. jej reikia, pasipriešinti jėga, 
karinė vadovybė pripažino, kad Dulles rugsėjo 14 pareiškė, kad Restonas čia tuoj prikiša Dulles: 

, pralaužti komunistų blokadą nė- s* sesija bus viena iš svarbiau- jfe ne$įūlo tos pačios poli- 
įmanoma be didesnės amerikie- S*M- Laukiama, kad Sovietai rei- ųfcos taikyti Vengrijos ir Balu
čių pagalbos kalaus priimti kom. Kiniją į valstybėm ar šiaurė Korėjoj

amerikoc laivynas ur Tautas ,nd‘j°s bei Vietnamu
AMERIKOS LAIVYNAS UŽ vas atvyko jau su projektu na- 

KAUTYNIŲ RIBOS cionalinės Kinijos atstovą pa- 
Amerikos karo laivai lydėjo keisti komunistu Iškils ne tik

FormozSs transportus, bet lik- Formozos srities klasimas. bet laivyno jūrininkam, kurie nu
daro per 3 mylias nuo Ouemoy, ir viduriniai retai. plėšė Turkijos vėliavą

reikšmės Formozos apsaugai. 
Senato užsienių komisijos pirm, 
aiškino net. kad prezidentas 
neteisingai išsiaiškinęs 1955 
Kongreso įgaliojimus preziden
tui, ir reikalauja šaukti nepap-

aps-

pat duotas įsakymas nesiartin
ti prie Kinijos pakraščių per 
12 mylių (tiek, kiek kom. Ki
nija pasiskelbė savo teritoriniais 
vandenim, nors Amerika pareiš
kė. kad tokios ribos nepripa
žįsta). Tačiau jeigu lėktuvai bū- rastą Kongreso sesiją, 
tų užpulti. įsakyta jiem atsakyti 
šūviais.

NYT korespondentas Bald- 
win dėl tos pagalbos rašė: Que- 
moy likimas labiau priklauso 
nuo darbų, ne nuo žodžių... 
jeigu Quemoy turi būti atlaiky
ta nuo komunistų, tai Amerika 
turi duoti aktyvesnės pagalbos 
nei iki šiol.
DEMOKRATU IR RESPUBLI
KONŲ PASISAKYMAI DĖL 

OUEMOY
Respublikonai prcz. Eisenho- EUROPA IR FORMOZA' 

werio kalbai pritarė. Demokra- Anglijos nūn. pirm. Macmil- 
tų daugumas pritarė preziden- tanas paskelbė, kad Anglija nė

ra įsipareigojusi paremti Ame
riką karinėm jėgom konflikte 
su kom. Kinija, bet ji mielai 
tarpininkaus taikiam sprendi
mui. Prancūzija pareiškė pasi
tenkinimą derybom. Vokietija 
ilgai visai tylėjo. Nacionalinė Ki 
nija nepatenkinta. kad leidžia-

Buv. prezidentas Trumanas 
pasisakė nesutariąs su savo par
tijos žmonių linija. Jis stori 
už tvirtą pasipriešinimą komu
nistam. Jis laiko Quemoy ir Mat. 
su salas neatidalinamas nuo 
Formozos likimo. O Formoza 
yra Amerikos interesų ribose. 
Iš derybų Trumanas nieko ge
ro nelaukia, prisimindamas Ko
rėjos paliaubų derybas arba de
rybas Ževevoje dėl Kinijoje ka
linamų 40 amerikiečių.

Jau derasi
DERYBOS PRASIDĖJO 

VARŠUVOJE
Varšuvoje pirmadienį, rugsė

jo 15, susitiko pirmu sykiu A- 
merikos atstovas Beam su kom. 
Kinijos atstovu.

\Vahingtone Į derybas žiūri-

masi į dervbas.
FORMOZA IR BALTUOS 

VALSTYBĖS
James Restori (NYT) nepa

tenkintas prezidento kalte.
Nepatenkintas Restonas ir 

Dulles politika, kad smurto rei- 
Jungtinių Tautų sesija prasi- nepripažinti, netoleruoti ir,

— Turkijos teismas davė po 
10 mėnesių dviem Amerikos 6
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Du smūgiai pavergtiem rytų Europoje

Kas dabar jungia žydus: rasė, tautybė, tikėjimas?

Amerikos Balsas iš Europos, 
net neatsisveikinęs savo klau
sytojų, rugpjūčio 31 galutinai 
nutilo. Tiktai rimti ir iškilmin
gi Lietuvos himno aidai, plau
kę Miuncheno radijo bangomis, 
skrodė širdį bylodami, kad lie
tuviškasis pusvalandis neišny
ko be garbės, kaip laidojamas 
kovotojas, kuriam atiduodama 
paskutinė pagarba.

Amerikai, deja, nesudaro gar 
bės traukimasis Europoje iš 
pozicijų, kurios ligi šiol buvo 
sėkmingai atlaikytos. Miunche
no radijo tarnyba turėjo pasto
vų klausytojų skaičių paverg
tuose kraštuose. Jie dabar ap
leisti. kaip ir vengrai savo su
kilimo metu. Nuo tada jau ėmė 
ryškėti Amerikos Balso trauki
masis iš užimtų Europoje ko
vos pozicijų. Galima būtų tai 
aiškinti, kaip nenorą aštrinti 
padėties, bet stebina neturėji
mas drąsos pasakyti tiesą. Pri
sidengiama t\|rtinimu, kad 
Miuncheno radijo tarnyba lik
viduota dėl Amerikos Balso 
“didesnio veiksmingumo" iš 
Washingtono. Tačiau likusi tar
nyba Washingtone ne tiktai ne
atgavo antrojo pusvalandžio, 
bet paliko ir to paties perso
nalo. Be to, programose turė
jo atsisakyti nuo aiškios idė
jinės krypties.

Pabaltiečiai radijo informaci
jos srityje Europoje daugiau
sia nukentėjo, o iš jų labiau
siai lietuviai. Atskirų asmenų 
palaidos pastangos ką nors pa
keisti pasibaigė visiška nesėk
me. Nepateisinamas tylėjimas 
tų, kurie daug ką žinojo iš 
anksto, bet lietuvių visuomenės 
neinformavo arba dar skleidė 
tuščias paguodas. Ne be kaltės 
ir mūsų informacijos žinybos, 
atitrukusios nuo tikrovės ir ne
besugebančios pasitarnauti de
gamam reikalui. Taip ir mi
rė lietuviškoji radijo tarnyba 
Miunchene....

Laisvosios Europos universi
tetas taip pat savo dienas bai
gė rugpiūčio 31. To universite
to. veikusio Strasburge, paskir

tis buvo padėti rytų Europos 
pavergtųjų kraštų studentam 
tęsti mokslą ir ruoštis atstaty
mo darbam savo krašte, kai jis 
bus išvaduotas. Tam vadavimui 
priartinti 1951 buvo išplėsta 
Amerikos Balso programa, o 
pabaltiečiam naujai įvesta, ir 
įsteigtas Laisvosios Europos u- 
niversitetas su jo išlaikoma ko
legija (studentų bendrabučiu). 
Gal būt, tam pačiam vadavimui 
nustumti ar visai atidėti dabar 
vienu metu pritildytas Ameri
kos Balsas ir uždarytas Laisvo
sios Europos universitetas. Kaip 
kitaip tą sutapimą aiškinsi, jei- 
go tokie aiškūs patys faktai.

Vengrų studentai, kurių pa
didėjo po 1956 sukilimo, dau
giausia nukenčia dėl Laisvo
sios Europos kolegijos uždary
mo. Suduotas moralinis smūgis 
ir kitiem rytų Europos paverg
tiem kraštam, kurie žinojo, kur 
tikri kovotojai su bolševizmu 
ugdpmi. Jie savo biuletenyje 
taip rašo:

“Mes pirmiausiai ir labiau
siai trokštame padėkoti tiem, 
kurie dosniai parėmė šios ko
legijos steigimą bei išlaikymą— 
visiem tiem gausiem amerikie
čiam. kuriem nestigo įžvalgumo 
ir drąsos imtis kilnios iniciaty
vos.... Bet mes taip pat jaučia
me turį teisę kelti balsą drau
giškam įspėjimui ir nurodymui 
pavojaus, kuris tykoja tuo me
tu, kada iš kitos pusės likviduo
jami kilnios minties įsikūniji
mai. Mes tai darome pagarbiai 
ir ramiai, kaip dera laisviem 
žmonėm, žinantiem laisvės reikš
mę, ir mes tai darome kilniai 
kaip dera jauniem vyram ir 
moterim, kurie nevisada su
pranta aukštosios politikos plo
nybes ....Mums rūpi laisvojo pa
saulio likimas, kada su didėjan
čiu nerimu stebime naujosios 
istorijos vyksmą. Mūsų nuošir
džią padėką bičiuliam Vakaruo
se lydi prašymas: nesudarykite 
įspūdžio, kad rytų Europa pa
laipsniui užmirštama, nes nu
žudyti laisvės viltį pavergtųjų 
širdyse yra dar blogiau negu 
žudyti laisvę". (Eli).

Canadian Intelligence Pub- 
lications paskutinis leidinys yra 
brošiūra, kuri svarsto, ar žy
dai turėjo teisę į Palestiną, ar 
Jungtinės Tautos, sukurdamos 
Izraelio valstybę, teisingai pasi
elgė arabų pasaulio atžvilgiu, 
ar Izraelio rėmimas yra naudin
gas Amerikos politikai.... Vis 
tai politiniai klausimai. Jų ne
liečiant, dėmesys sustoja prie 
kitų antrinių bet įdomesnių 
klausimas — ar judaizmas, ta
riant žydija, yra rasinė ar re
liginė problema.

Leidinys duoda gausiai iš
traukų iš žydų enciklopedijos, 
žydų laikraščių, kaip yra plečia
mas žydų tikėjimas kitose tau
tose ir basėse.

Iš laikraščio "Calgary He
rai d" aiškėja žydų tikėjimo pa
dėtis Japonijoje.

Ten esą dabar 8,000 žydų. 
Jiem vadovauja du profesoriai, 
1941 dalyvavę abudu Pearl Har- 
bor bombardavime. Tarp jų 
yra ir buvusio imperatoriaus 
Hirohito brolis, profesorius ir 
žymus žydų tikėjimo moksli
ninkas. Jie esą sudarę sąjūdį 
“atgal į judaizmą” ir mėgina 
atversti japonus. Pasisekimo tu
rį Daugiausia tarp intelektua
lų, mokslininkų. Viena pasise
kimo priežastis — nusivylimas 
pažiūrom, kurios buvo populia
rios japonuose prieš karą. Ta
da buvo skelbiamas japonų tau
tos pranašumas prieš kitas tau
tas. Imperatorius buvo laikomas 
pusiau dievu. Karas sudavė 
smūgį šiom pažiūrom, ir galvo- 
j antie j i japonai ieško naujos re
liginės atramos. Ją randa judaiz 
me.

Kita priežastis gal būt ma
žiau susijus su tiesos ieškoji
mu. Greičiau su emigracijos 
ieškojimu. Izraelio vyriausias 
rabinatas išaiškinęs, kad japo
nai, priėmę žydų tikėjimą, ga
lima laikyti žydais, ir jiem lei
džiama imigruoti į Izraelį. Imi
gracija prasidėsianti jau 1959. 
Pasak laikraščio “Calgary He- 
rald”, 1968 Japonijoje galį bū
ti 100,000 žydų, vadinas, žydų 
tikėjimą priėmusių japonų.

Nemažiau įdomi informacija 
apie Jungtinių Valstybių žydus. 
Ištraukos iš dr. John Beaty kny 
gos “The Iron Curtain Over 
America” nurodo, kad

Amerikos žydų daugumas esą 
kilę iš Rusijos, iš vadinamos 
Khazar giminės. Ši giminė ne
turinti jokio rasinio ar kraujo 
ryšio su šv. Rašte aprašomais 
Palestinos žydais.

Ji esanti atvykusi iš viduri
nės Azijos ir esanti turkų — 
suomių — mongolų kilimo. Ta
čiau ji atvykusi į Rusiją ir 8 
šimtmety priėmusi žydų tikėji
mą. Taip ji tapusi žydais. Iš

Žydais daromi arabai, negrai, japonai, krikščionys... Bet pats 
žydų tikėjimas Izraely yra prislopintas, kaip ir kitos religijos

šių žydų kilęs ir Weizmannas, 
žydų valstybės atgavinimo Pa
lestinoje ideologas.

Amerikoje žydų tikėjimas 
plečiamas ir į krikščionis, ar
ba į tuos kurie jokio tikėjimo 
neturėjo. “The B’nai B’rith 
Mešsenger” 1954 rašė, kad A- 
merikoje į žydų tikėjimą esą 
priimti, apipjaustyti, tapę karš
tais sionistais ir pasaulio izrae
litų unijos nariais daugiau kaip 
11,000 buvusių krikščionių. 
Tarp jų lyderių esąs vienas bu
vęs metodistų dvasininkas ir 
mokyklos vedėjas (James H. 
Burkey). Brooklyno bei Chica- 
gos žydų laikraščiai rašė pla
čiai, kaip buvo priimta į žydų 
tikėjimą ir aktorė MarilynMon- 
roe. kaip ji pati pareiškė no
rą kad jos šliūbas su Arthur 
Miller būtų duotas sinagogoje. 
Kai priimant ją Į žydų tikėji
mą, rabinas pagal formulę

PRANEŠAME, KAD JŪSŲ SŪNUS STAIGA MIRĖ...
Paštininkas sulaikė savo dvi

ratį prie kiemo vartelių ir iš o- 
dinio maišelio išsiėmė laišką. 
Pro langą tai pastebėjo žilstan
ti moteris.

— Jums skubus laiškas iš 
kariuomenės.
Laišką akimis permetusi. Frau 

Emilie nebegalėjo pastovėti: jos 
kojas lenkė liūdna žinia. Buvo 
pranešta apie staigią sūnaus 
mirtį kariuomenėje. Apsiverku
si nuėjo pas viršaitį pasiteirau
ti, kaip tokiu atveju sūnaus la
vonas parvežamas namo.

— Keista, — nustebo viršai
tis, kad laiške apie tai nieko 
nerašoma. Juk ne karo lauke 
mirė. Reikia paskambinti į 
miestelio komendantūrą.

Po poros valandų Frau Emi
lie liovėsi raudojusi. Ne dėl to 
ji neverkė, kad ašarų nebetu
rėjo, bet kad pati girdėjo sū
naus balsą. Ar iš numirusiųjų 
buvo prisikėlęs? Ne! nebuvo 
vardu Lozorius, nebuvo nei Na- 
jimo jaunikaitis, nebuvo nei 
miręs. Tai kas buvo su juo at
sitikę?

Tokių netikrų laiškų, prane
šinėjusių apie mirtį į kariuome
nę savanoriškai išėjusiųjų, buvo 
gauta ir kitose vtkarų Vokieti
jos vietose", — rašė laikraš
čiai.

—Kas taip žiauriai elgiasi 
su tėvų jausmais? Kam ateina 
į galvą griebtis tokių beprotiš
kų veiksmų? — nevienas klau
sė, kur tokie laiškai buvo gau-

DAVID BEN-GURION, Izrae
lio valstybės ministeris pirmi
ninkas.

klausė: ar ji atsižada savo bu
vusio tikėjimo, jai belikę atsa

KOMUNISTŲ POGRINDIS 
VAKARŲ VOKIETIJOJE

ti ir išaiškintas jų padirbimas.
Slaptoji policija davę atsaky

mą: komunistinis pogrindis.

Raudonieji kurmiai
Komunistų partija ir veikla 

vakarų Vokietijoje yra Aukš
čiausio Teismo uždrausta 1956. 
Tais pačiais metais rudenį ko
munistų partija persiorganiza
vo ir savo centrą nukėlė į ry
tų Vokietiją. Vyriausioji būsti
nė yra Bernau, netoli Berlyno, 
čia 1957 ir 1958 įvyko slaptos 
vakarų Vokietijos kom. kon
ferencijos. Slaptos ne dėl to, 
kad rytų Vokietijoje negalima 
būtų jų šaukti, bet kad nebū
tų nustatyti jų dalyviai įsibro
vus “išdavikam”. Delegatai grįž
ta į vakarų Vokietiją ir čia 
slaptai veikia. Daug jų suseka 
policija ir atiduoda teismui. Per 
paskutinius mėnesius tokių by
lų susikrovė visa kupeta. Tai 
rodo komunistų veiklos suak
tyvėjimą vakarinėje Vokietijo
je.

Balsas iš anapus
Komunistinė propaganda yra 

varoma per radijo stotį “Deut- 
scher Freiheitssender 904”. Ta 
vokiečių “Laisvoji stotis” prisi
stato kalbanti iš vakarų Vokie
tijos, bet jos balsas ateina iš 
anapus bolševikinės sienos—iš 
Burgo prie Magdeburgo. Žmo
nėm tai žinoma, nes ir laikraš
čiai parašo ir per vakarų Vokie

kyti, kad lig šiol jokio tikėji
mo neturėjusi. Tada ji turėjo 
atsisakyti nuo “tikėjimo netu
rėjimo”.

Žydų tikėjimas platinamas 
Amerikoje ir tarp negrų. To
kios žydų tikėjimo negrų ben- 
duomenės esančios Philadelphi- 
joje, Pittsburghe, Brooklyne, 
Youngstovvn ir kt.

Pačiame Izraelyje pusė žydų 
esą spalvoti. Spalvotieji jau
čiasi esą diskriminuojami bal
tųjų žydų ne mažiau kaip A- 
merikoįe.

Bendrą kalbą ir susigyveni
mą nelengva surasti tiem iš 
visų kampų atvykusiem žmo
nėm,” nors jie ir nešioja žydų 
vardą.

Ar juos visus jungia bendras 
žydų tikėjimas? Nebūtinai. A- 
merikos įžymus žydas Lessing 
J. Rosenwald, apsilankęs Izrae
lyje, pernai “Time” žurnale to- 

tijos radijo stotis painformuo
jama, bet “Laisvasis siųstuvas” 
falsifikuoja savo balsą, kaip ir 
anuos laiškus apie mirtį arba 
dokumentus apie atleidimą iš 
kariuomenės. Yra suimtų su to
kiais dokumentais.

Komunistiniai laikraščiai, kny 
gos, atsišaukimai taip pat spaus
dinami rytų Vokietijoje ir ry
šuliais pergabenami per sieną. 
Čia irgi griebiamasi falsifikaci
jos: uždedami vakarų Vokietijo
je išėjusios knygos ar žurnalo 
viršeliai, kad nekristų į akis. 
Kas paima ir sklaisto, randa 
jau komunistinį tekstą.

OTTO GROTEWOHL, komu
nistinės rytų Vokietijos minis
teris pirmininkas.

kį įspūdį pasakė: “Apskritai 
kalbant, galima pasakyti, kad 
Izraely gyventojai mažai paiso 
religijos. Manau, kad Jenkin- 
to\vn. Pa., (kur gyvena Rosen- 
vvaldas) yra daugiau sinagogų 
nei Tel Avive”.

Tikrai, Tel Avive, kur yra 
250.000 žydų gyventojų, 1939 
buvo viena sinagoga, o Toron
to. kuris turi tik trečdalį tiek 
žydų yra 52 sinagogos.

Ir Izraelio parlamente dau
giau kaip pusė atstovų yra so
cialistų rankose, prokomunistų, 
ir tikintieji žydai sudaro ma
žumą.

Izraelio valstybėje nėra pa
lankios sąlygos nė kitom reli
gijom. Pagal “The Jewish Stan
dard” žinias, kol Palestina bu
vo Anglijos protektorate, krikš
čionių ten buvo 145,000, iš jų 
apie 100,000 dabar Izraelio tu
rimame plote. Dabar krikščio
nių skaičius sumažėjęs iki 45, 
000 — 50,000. Nuo' 1947 iki 
dabar katalikų skaičius sumažė
jęs iš 30,000 iki 5.000 protes
tantų iš 6,000 iki 1,500.

Toki faktai. Iš jų eina išva
dos, kad

Izraelio gyventojai nėra nei 
vienos rasės, nei vienos tautos 
žmonės.

Jie greičiau yra vieno tikėji
mo žmonės. Tačiau faktai ro
do, kad ir tas tikėjimas didelei 
daliai Izraelio yra jau svetimas.

Kas tada juos jungia? Jun
gia greičiau politinė idėja — 
sukurti ir išlaikyti atskirą tam 
tikro ypatingo pobūdžio vals
tybę.

Tos idėjos skelbėjai ir vyk
dytojai yra sionistų sąjūdis. 
Bet šitas politinis sąjūdis yra 
virtęs nesandaros sėkla ir tarp 
pačių žydų: yra jos šalininkų, 
yra ir priešų. Ypačiai tarp A- 
merikos žydu.

' M..

Pinigai iš gausybės rago .

Komunistiniam pogrindžiui 
finanasuoti pinigai ateina iš ry
tų Vokietijos. Juos prievarta 
sudeda rytų Vokietijos paverg
tieji ir į “unijas” suvarytieji 
darbininkai, kurie privalo mo
kėti tam tikrą mokesti “kovai 
už Vokietijos suvienijimą”. Šie
met tam tikslui jau surinkta 
apie 250 milijonų markių. Jos 
nuplaukė į vakarų Vokietiją 
raudoniem kurmiam remti. Be 
to. rylų Vokietijoje dar veikia 
“Bėglių sąjunga"; bėglių iš va
karų Vokietijos. Jei tokių ir 
atsiranda, tai juos galima bū
tų ant pirštų suskaityti. Bet yra 
organizacija su viršininkais, ku
rie gauna į mėnesį 8000 mar
kių atlyginimo.

(Nukelta į 5 pus.)

RABINDRANATH TAGORE

(3)
— Išdaviko duktė! Netikėlė! 

Tu man prieš mirtį padavei van 
dens ir tuo būdu sunaikinai ma
no religinį nuopelną.

Ir tuo pat metu jis stipriai 
trenkė savo dešine ranka man 
į galvą. Man akyse pasidarė 
tamsu.

Aš tada turėjau šešiolika me
tų. Tolimojo dangaus deginąs 
karštas spindulys tada dar ne
buvo atėmęs mano mergauti
niams skruostams skaistumo. 
Tai buvo pirma mano žingsnis 
iš rūmų, ir toks buvo pasvei
kinimas. kurio aš susilaukiau 
iš savo įsivaizduotos dievybės!”

Visą tą laiką sėdėjau su už
gesusia cigarete, lyg kokia sta
tula. ir tik klausiausi pasakoji
mo. Dabar staiga sušukau:

—Gyvulys!
— Kaip gyvulys? — tarė 

princesė. — Ar gyvulys tas. kur 
mirties agonijoje atstumia van
denį nuo savo lūpų?

Aš tylėjau sumišęs. Princesė 
kalbėjo toliau:

— Man iš karto atrodė, kad 
visas pasaulis suduždamas griu
vo mah ant galvos. Bet vėliau 
atsiprotėjau. Aš nusilenkiau tam 
griežtam šventajam bramanui, 
o mano širdis sušuko: “O bra
mane, tu juk niekada nesinau
doji nuodėmingųjų patarnavi
mu, svetimųjų maistu, turtingų
jų dovanomis, moterų meile: tu 
esi kitoniškas, nuo visų atsis
kyręs ir tolimas — kas man 
davė teisės tau pasiūlyti?

Kas dėjos Kešarlalo sieloje, 
kai jis matė princesę savo gal
vą prieš jį lig žemės nusilen
kiant, aš nežinau. Jo veide ne
pasirodė nei nustebimo nei iš
vidinio svyravimo. Jis pažiūrė
jo vieną akimirksnį ramiai į 
mane, o paskui skubiai pakilo 
nuo žemės. Aš nusigandusi iš
tiesiau ranką jį prilaikyti; jis, 
nieko nesakydamas, atstūmė 
ją ir sunkiu netvirtu žingsniu 

nuėjo ant upės kranto ir ėmė 
leistis žemyn. Ten stovėjo pri
rišta valtis, bet irklininko ne
buvo matyti. Kešarlalas įlipo į 
valtį, atrišo ją ir greit nuplau
kė su srove žemyn, išnykdamas 
iš akių.

Ilgai stovėjau tą nkatį ant 
upės kranto, ištiesusi sudėtas 
rankas valties link. Mielai bū
čiau panėrusi savo beprasmiš
ką gyvenimą su visa savo jau
nyste, su savo panienkintu pa
siaukojimu. kaip kokį prieš lai
ką nukritisį žiedą, toje ramioje, 
mėnulio nušviestoje Jamunos 
srovėje.

O tačiau aš negalėjau. Nors 
ir mėnuo danguje, ir tamsūs 
medžiai ant kranto, ir ramūs 
upės vandenys, ir viršum pal
mių girios žibą mūsų pilies 
bokštai—viskas giedojo tylioje 
harmonijoje mirties giesmę. Tik 
viena? lygiąja Jamunos krūtine 
nuplaukęs nebematomas laive
lis ištraukė mane iš viliojančiai 
ištiestų mirties rankų ir vedė 
gyvenimo keliu. Ir aš. lyg už
burta, ėmiau šen ir ten klaid
žioti, po švendres, po smėlį, po 
slinkstančius upės pakraščius, 
po tankius miško atžalynus”.

čia pasakotoja nutilo. Aš 
taip pat neištariau nė žodžio. 

Po ilgos pertraukos ji vėl kal
bėjo toliau:

— Kas paskui atsitiko, yra 
labai sunku papasakoti. Net ir 
šiandie aš negalėčiau gerai at
skirti tų pergyvenimų. Aš ke
liavau lyg per tankų mišką, ir 
kaip aš save pažinau aš nė pa
ti nežinau. Bet per visą tą sa
vo gyvenimo laiką aš supratau, 
kad nėra nieko negalimo ir ne
įveikiamo. Galima būtų pasaky
ti kad tokiose aplinkybėse prin
cesei neįmanoma rasti savo gy
venimo kelią per šį pasaulį. Tai 
klaidingas įsivaizdavimas. Jei 
kartą ji išėjo, tai ir kelią su
ras. Jei tai ir nebus princesės 
kelias, vis dėl to bus tai kelias 
— kelias, kuriuo žmonės eina 
ir grįžta. Jis yra žiaurus ir pil
nas begalinių kilimų, nusileidi
mų ir išsišakojimų, jis yra nu
klotas nesuskaitoma daugybe 
kliūčių ir pavojų, bet vistiek 
jis yra kelias.

Pasakojimas apie mano ilgą 
keliavimą plačiuoju žmonių vieš 
keliu nėra visai koks smagus 
pašnekesys, bet nors jis ir toks 
butų aš nebeturėčiau jėgų ir 
drąsos tam viskam nupaskoti. 
Aš noriu tik trumpai suglaus- 
dama pasakyti, kad nors aš ir 
daug turėjau iškęsti skausmų, 

vargų, pavojų, smūgių—vis dėl 
to gyvenimas nebuvo nepake
liamas. It kokia deganti rakie- 
ta naudojaus aš judesių laisve. 
Ir todėl, kol aš keliavau, aš 
nejutau deginimo, šiandien už
geso kibirkštis didžiausios lai
mės, kurią aš jausdavau kad 
ir didžiausią skausmą kęsdama, 
ir aš. lyg koks negyvas daiktas, 
palikau gulėti kelio dulkėse — 
šiandien pasibaigė mano kelio
nė. o su tuo ir mano istorija”

Princesė nutilo. Aš savo vi
duje priešinaus, čia jokiu bū
du ji dar negali baigti. Patylė
jęs kurį laiką, aš tariau laužy
ta industaniška kalba:

—Dovanokite .man už drą
sumą. Jūsų tarno širdis paleng
vėtų. jeigu jūs jam papasakotu- 
met paskutinę dalį savo istori
jos.

Princesė nusišypsojo. Supra
tau, kad dėl mąnoindustaniškos 
kalbos. Jei aš , būčiau galėjęs 
gerai industaniškai išsireikšti, 
tai ji prieš mane nebūtų taip 
laisvai pasijutus. Bet aš jos gim
tąją kalbą mokėjau taip blogai, 
tai tarp mūsų susidarė tam tik
ra siena; kalba sudarė tarytum 
kokią apsaugojamą pertvara. Ji 
kalbėjo toliau:

— Aš dažnai girdėdavau apie 

Kešarlalą, bet jo pamatyti man 
vis nepavykdavo. Jis prisišlie
jo prie sukilėlių būrių ir puolė 
nelaimingą kraštą čia iš vaka
rų, čia iš žiemių, čia iš pietų, 
lyg koks žaibas. Lygiai taip 
pat staiga jis vėl dingdavo.

Tada aš apsivilkau asketės 
drabužiais, iškeliavau į Bena- 
resą ir prisidėjau prie šinaba- 
nanada Svainis mokinių. Ten 
ėmiau uoliausiai studijuoti šven
tuosius raštus, kartu su didžiau
siu dėmesiu sekdama žinias apie 
sukilimą.

Palengva anglų valdžiai pavy
ko indų sukilimo gaisrą nuslo
pinti. Staiga aš visai nustojau 
girdėti apie Kešarlalą. Visos 
tos figūros karžygių, kurie iš 
visų Indijos kraštų buvo suplū
dę ir švaistėsi kruvinai raudo
noje baisių žudynių šviesoje, 
staiga pasinėrė tamsoje.

Aš ilgai nebeišlaikiau. Pali
kau prieglaudą, kurią buvau 
radusi pas savo mokytoją, ir 
vėl išėjau asketiškai apsitaisiu
si į žmonių vieškelį. Aš kelia
vau iš vienos šventos vietos į 
kitą iš vienos bažnyčios . kitą, 
niekur nieko neišgirsdama apie 
Kešarlalą. Vieni, kurie ji pa
žino iš vardo, sakė: “Jei jis ne
bus žuvęs kovoj, tai jis bus 

tapęs valdžios keršto auka”. Bet 
aš kalbėjau sau: "Ne. Kešarla- 
las dar nėra žuvęs. Tasai bra
manas, toji deginanti liepsna, 
negali užgesti. Ji dega ant ko
kio nors neprieinamo, atskir
to aukuro, kad priimtų mano 
saviauką".

Šventuose indų raštuose yra 
parašyta, kad žemiausios kas
tos žmogus per mokslą ir aske
zę gali tapti bramanu. Ar tai 
gali būti pritaikoma ir maho
metonams. ten nėra paminėta, 
nes tada nebuvo dar jokių ma
hometonų. Aš žinojau, kad dar 
ilgai nesusitiksiu su Kešarlalu. 
nes pirma aš turiu pasidaryti 
bramane.
šiaip prabėgo trisdešimt metų. 
Aš savo mintijimu ir kalbėji
mu. ir veikimu pasidariau bra
mane. mano bramaniškų protė
vių nesugadintas kraujas tekėjo 
mano gyslomis, ir aš bejaučiau 
norą apvainikuoti savo gyveni
mą visišku savęs išsižadėjimu 
prie kojų to bramano, kurs sto
vėjo ant mano jaunystės slenks
čio ir buvo tapę mano gyveni
mo vedamąja žvaigžde.

Sukilimo metu aš daug bu
vau apie Kešarlalą girdėjusi, 
bet niekas iš to neįspaudė į ma-

(Nukelta į 7 psl.)



MOTERŲ^ PASAULY
Motina, vaikas ir mokyla

tams ant sulinkusių pečių be- 
sikraujant. Tiek, kiek motinos

ARDIENCE BOURBEAU, iš
rinkta Miami, Fla., paplūdymio 
“maudymosi maišų karaliene” 
(žiū;-. "Mados”).

Mokyklom vėl atvėrus duris, 
daugumas motinų džiaugiasi, 
kad bus mažiau varstomos na
mų durys; bent pusę dienos vai
kai prabus darželyje ir mokyk
loje. Bus jaučiamas namie šioks 
toks palengvėjimas, nes vasa
ra dažnai nebuvo kur vaikų 
dėti: jie trynėsi apie namus ir 
sijoną. Dabar grįžta tik popie-

Mokykla pasiima dalį tėvų 
naštos, bet gauna ir tat ką jie 
atsineša iš namų, ypač motinos. 
Šveicaras Hans Bohnenkamp, 
pedagogikos profesorius, yra 
teisingai pastebėjęs, kad "vai
ką suformuoja ne tiktai moti
nos įsčios, bet ir jos siela".

Dažniausiai turima galvoje 
tik paveldėjimas ir sakoma, 
kad vaikas toks jau gimė ir 
toks yra, sakysime,' sunkiai su
valdomas, irzlus, užsikirtęs, la
bai sraujus arba nepaslankus, 
aplėpęs netvrakingas; “Et, — 
numojama raka, — toks jau 
yra jo tėvas ar motina, toks 
buvo senelis ar senutė; toks 
jau prigimimas”. Dar senieji ro
mėnai sakydavo, kad “įgimties 
su šakėm neišversi — ji vis 
grįžta”. Ir tėvas bei motina kar
tais nuleidžia rankas atsidūsda- 
mi: “gal mokykla aptvarkys, 
gyvenimas išlygins”.

Yra tiesa, kad iš prigimties 
daug kas paveldima, bet tokiu 
pat būdu, kaip ir kiekvienas 
turtas. Iš jo galima pasidaryti 
gera ir prasta. O tai jau pri
klauso ne nuo prigimimo, bet 
nuo auklėjimo — nuo motinos 
ir tėvo sielos.

Motinos dvasia įsisiurbia į 
_ __ __ vaiką nuo pirmų dienų, kai ji-

atostogas praleido Shenandoah, sai dar n® žodžio nesupranta. 
pa Bet greitai ir gerai pagauna vi

sus judesius, veido išraišką, bal
— Joana Sakavičiūtė (Jean so virpėjimą, ramybę arba su 

Sakovich), kilusi taip pat iš sijaudinimą, meilę ir pyktį. Mo- 
Shenandoah, Pa., yra pasižymė- tinos siela vaiką veikia kaip 
jusi ledo čiuožėja. Kaip profe- saulė, -uždengiama kartais juo- 
sionalė tos sporto šakos, jau do debesėlio. Tada jos pasigen

dama. Ir motinos vaikai pasi
genda, kai jos netenka. Kol yra, 
atrodo, nauralu, kad yra. 
Dėl,to natūralaus apsipratimo 
motinom kartais atrodo, kad

kelionės buvo grįžusi pasilsėti nei jų žodžiai veikia nei jų pa- 
į Shenadoah, Pa., o rugsėjo 9 
vėl išskrido į Paryžių, iš kur 
vyks į Japoniją ir Indiją 20 mė
nesių kelionei ir programom. 
Ji visur prisistato kaip lietu
vaitė. Jugoslavijoje ją klausė, 
ar ji nesanti jų tautos narė, 
nes jos pavardė skamba slaviš-

' kai.

— Bronė Jameikienė, šią va
sarą Chicagos universitete ga
vusi magistrės laipsnį, pakvie- 
ta Havajų universitetan asis
tente šiems mokslo metams. Ji- 
ten dėstys meno dalykus ir kar
tu specializuosis, tam reikalui 
gavo ir stipendiją. Lietuvoje ji 
baigė Aušros gimnaziją Kaune, 
studijavo Kauno ir Vilniaus u- 
niversitetūose lituanistiką ir dir
bo Lietuvių Mokslo Akademijo
je Vilniuje. Br. Jameikienė yra 
dailininkė, piešia vitražus. Už 
savo vitražą “Trys karaliai” 
1956 metais Chicagos religinio 
meno parodoje gavo premiją.

— A. Tamošaitienė, gyve
nanti Kanadoje, audžia lininius 
raštuotus sienų apmušalus lie
tuvių kombariui Pittsburgho u- 
niversitete.

Namie ir už namą
—Rožė Šomkaitė, dvejus me

tus dirbusi Worner —Lumbert 
Research Institue, New Jersey 
valstybėję, nuo rugsėjo 15 pe
reina dirbti į Rutgers State Uni- 
versity, Newark, N.J., formaci
jos asistente prof. dr. Lombar- 
di laborotorijoj. Dėstys stu
dentams formacijos kursą ir 
rašys disertacijos darbą forma
cijos daktaro laipsniui įsigyti.

— Ona Kryžanauskaitė, Ame
rikos lietuvaitė iš Shenando- 
ah, Pa., jau 20 metų tarnauja 
JAV kariuomenėje ir yra pa
siekusi pulkininkės laipsnį. Ji 
yra lankiusi šv. Jurgio lietuvių 
parapijos mokyklą ir yra tos 
parapijos narė. Savo tarnybos 
metu yra aplankiusi daug kraš
tų ir tarnyboje įgijusi nemažai 
atžymėjimų. Savo šios vasaros

eilę metų dirba su didžiosiom 
bendrovėm, kurios ruošia ledo 
čiuožimo rungtynes ir spektak
lius. Neseniai ji keliavo po 
pietų Ameriką ir Afriką. Iš tos

tė, atvykusi iŠ Pietų Amerikos 
su duki*a į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą, dar tebe
vieši JAV. Ji yra dr. K. Grau
žinio, Lietuvos atstovo Urugva
juje žmona, vilnietė.

m., rugsėjo

vo vaiky ugdymu, tiek ištiesi
namos vaiky kupros, atsineštos 
iš prigimties. Tada ir mokyklai 
darosi lengviau tokius vaikus 
mokyti.

Lietuvėm motinom viena naš
ta nelengvėja šiame krašte net 
ir tada, kai mokyklų durys ru
denį vėl atsiveria. Vaikai jose 
neranda nei lietuviškos dvasios 
nei kalbos. Parapinės mokyk
los čia sudaro nedidelę išimtį, 
kuri toli gražu neatsveria sve
timos įtakos. Vaikas mokykloje 
pamažu kinta iš lietuviuko į 
“tikrąjį amerikoniuką” ir klau
sia, kodėl jis turi būti lietuvis 
ar lietuvė?

Toks klausimas buvo palies
tas kultūrininkų susibūrime Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo metu New Yorke. Vienas
iš kalbėtojų nurodė, kad mūsų

vaikam prieš akis reikia staty
ti pasižymėjusius lietuvius 
Sakysime, kurią nors aukštą 
vietą Amerikoje pasiekęs, lietu
vis ar lietuvė jau gali būti jau
nimui traukliu pavyzdžiu ir pa
skatinimu išlikti pačiam lietu
viu.

Deja, tokie pavyzdžiai tegali 
veikti paauglesnĮ jaunimą, ku
ris jau meta žaisti lėlėm ar 
lėktuvukais. Bet kol dar žai
džia ir žaisdamas pradeda mo
kytis, kol dar glaustosi apie mo
tinos kelius ir apkabina kaklą, 
tol reikia daugiausiai pačių tė
vų lietuviškos dvasios. Ji turi 
vaike įsišaknyti dar visai jau
nam amžiuje.

Dėl to, jei seniau lietuviš
kąją mokyklą atstojo motina 
prie ratelio, tai dabar ją turi 
atstoti motina prie lietuviškojo 
šeimos židinio. Kur to nėra, kur 
darbas motiną sulaiko nuo vai- 

kur ji pamiršta, kad yra 
lietuvė, ten nieko nepa- 
nei pasižymėjusieji lietu- 
nei premijuoti jų darbai, 
paaugusio jaunimo sielos

— S.

tistė,
■ kuris visur ją sekioja.

kų, 
pati 
dės 
viai 
Jie
neveiks, nes jo lietuviškoji dva
sia jau bus mirusi dar po tė
vų pastoge beaugant. Tad kiek 
lietuvė motina Įdės vargo ir 
rūpesčio mokyklinio amžiaus 
vaikus išlaikyti grynos lietuviš
kos dvasios, tiek jos išliks ir 
ateičiai.

LIETUVAIČIŲ SESERŲ INSTITUTO sukviestos motinos generalės ir mokyklų inspektorės aptarti pradžios 
mokyklų ir vienuolijų religinę ir tautinę veiklą, apžiūri lietuviško meno parodėlę kazimieriečių' vienuolyne Chi- 
sagoje 1957 rugpjūčio 19. Iš k. j d.: sesuo Julija, motina Teofilė, motina Anunciata, sesuo Liguorija, motina 
Aloyza (Putnam), motina Aloyza (Pittsburgh), sesuo Felicija, motina Loyola, sesuo Eucharista.

Lietuvaičių Seserų Instituto metinis
šeštasis metinis lietuvaičių 

seserų instituto valdybos susi
rinkimą šiemet įvyks rugsėjo 
19, 20. 21 Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyne, Putnam, 
Conn. Dalyvaus lietuviškų vie
nuolynų motinos generalės ir 
mokyklų inspektorė?.

Tarp kitų reikalų, LSI valdy
bos susirinkime bus svarstomi:

1. Vaikams trumpų brošiū
rėlių leidimas lietuviškom te
mom;

2. Marijos Apsireiškimo Ši
luvoje ir šv. Kazimiero gimi
mo sukakčių minėjimo apžval
ga;

3. Lietuviškų kursų nustaty
mas pradžios mokyklos sky
riams;

4. Pagelbinė medžiaga moky
tojoms — vienuolynų ir LSI 
leidiniai.

5. Paraginimai universitetų 
reikalaujamas disertacijas ra
šyti lietuviškom temom;

6. Pradžios mokykloms ir 
jaunimo auklėjimui taikomi 
punktai iŠ PLB seimo, išklau
sant LSI 
mui;

delgatų minėtam sei-

suvažiavimas

stangos duoda vaisių. Tačiau 
yra kitaip, nes tie vaisiai pasi
rodo vėliau. Dėl to minėtas 
prof. H. Bohnenkamp pataria 
motinoms šalia įgimtos meilės 
vaikam turėti ir kantrybės bei 
ištvermės, kurios, ima stigti me-

MADOS
Maišą užriš

Paryžiaus madų salonas Ba- 
lenciaga, kuris šiem metam Į- 
vedė “maišus”, kitaip vadina
mus “marškinius” (sack, che- 
mise), kitiem metam numatė 
madą keisti pamažu, — tą patį 
“maišą” papildyti ‘imperijos” 
(Empire) stiliaus motyvais: aukš
tai, tarp juosmenio ir pažastų, 
perrišti raikščiu ar diržu, kitaip 
tariant, maišą, arti viršaus už
rišti.

Balenciaga mėgina madą len
gvai pakeisti, kad nereiktų iš 
karto išmesti turimų pereitų 
metų drabužių.

Sijonėlis
Sijonėlis bus siauras, tik ke

lius šiaip taip uždengiąs. Bus di
dėlė mada kailiai, papuošalai.

Kojinės taisys kojas
Rugsėjo pabaigoje pasirodys 

rinkoje nylono kojinės Slende- 
rella, kurios savo atspindžiais 
sudarys vaizdą, jog ir storos bei 
grubios kojos esančios lieknos 
ir dailios.

M R S. JOHN NORDOUIST, 78 
metų, piauna žolę savo sodelyje 
Nerwington, Conn. Prieš tai ji 
automobiliu apvažiavo 22 Ame
rikos valstybes ir padarė 11,000 
mylių. Mat, dar 1897 atvykusi 
iš Suomijos pasižadėjo aplan
kyti visą Ameriką.

Pas akiy gydytoją
Pas akių gydytoją atėjo žmo

gus prisirinkti akinių. Gydyto
jas jam vienus uždėjo ir rodo 
lentą, kur surašytas raidės ir 
skaičiai, ir liepia skaityti.

— Pone daktare, man nesvar
bu skaitymas. Aš noriu Įsitaisy
ti akinius, kad iš tolo pamaty- 

z čiau gražias mergaites.
Išbūrė

— Ką tau pasakė čigonė?
— Pasakė, kad turėsiu nuo

stoli.
— Na. ar išsipildė pranašavi

mas?
— Žinoma, kad išsipildė: kai 

tik ji išėjo, tuoj pastebėjau, kad 
nebėra auksinio laikrodžio ...

Tarnaičių profesija baigia nykti
Amerikiečiai, nuvykę gyven-
Į Vokietiją, gerai pagyven

davo, nes lengvai gaudavo tai, 
ko jie negauna Amerikoje — • žinoma, prie to dar maistas i 
talaičių. Tačiau pranešama, kambarys, 
kad ir Vokietijoje vis sunkiau 
tarnaičių gauti. Vokietijoje mer-

ti

siuntė 27 seseris studentes.
Paskutinysis LSI leidinys yra 

“Vasario 16”, Amerikos lietu
vių mokykloms su programė
lėm Įvairiems skyriams. Apie 
ši leidinį galima teirautis Im- 
maculata Press, Putnam. 
Conn., o Į LSI apskritai pra
šoma kreiptis adresu:

Motina M. Aloyza, o.s.f. 

St. Francis Convent 
Pittsburgh 34, Pa.

7. LSI 
manymai

8. Religiniai ir tautiniai 
tuvių jaunimo pasirodymai T. 
V. programose.

•Pereitą vasarą LSI valdybos 
posėdžiai ir 10 dienų seserims 
lituanistiniai kursai buvo šv. 
Kazimiero vienuolvne. Chicago- . ,■ rodo 606.000 moterų, kunosje. Šiemet, birželio men.. lietu- . . . .
vių literatūros, dramos, muzi- ?ra .arba
kos ir socioliogijos kursus, pa- JorI's vadovauja Daugiausia 
dedant specialistam, vedė Ma- moter?,vadovlu- ?? 'ekst,'es 
rijos Nekalto Prasidėjimo se- 'r ^fikos pramonėje. Apm du 
sen s, Putnam. Conn. ‘^ecdal“ ,s « tar? 40 ,r

* 60 metų, našlių 44 proc., ne-
Ateinančią vasarą, kursai nu- tekėjusių 16 pro:.

matomi Jėzaus Nukryžiuotojo Pereitais metais vakarų Vo- 
seserų vienuolyne. Brockton, kietijoje iš 51, 8 mil. gyvento- 
^ass- jų buvo 24.3 mil. vyrų ir 27.5

Lietuvaičių Seserų Institu- moterū- Vienam 100 vyrų 
to biuletinis mokytojoms, “švy- tenka 113 moterų, 
turys”, pereitais metais ir šie- Austrė — akla savo noru, 
met leidžiamas ir redaguoja- Austrijoje. Insbrucko mieste, 
mas lietuvaičių seserų Brock- 
tone. Pirmuosius numerius re
dagavo seserys pranciškietės.
Pittsburgh. Pa.

Lietuvių kalbos kursuose
Fordham universitete. Lietuvai
čių Seserų Institutas sutartinai

seserų mokytojų 
ir prašymai:

su-

lie-

Kitnos kraštuos
Vokietietės—Įmonių vadovės,

Vakarų Vokietijoje statistika

psichologijos studentė Helga 
Domės panoro ištirti aklųjų sa
vijautą. Ji apsigyveno aklųjų 
prieglaudoje, savo akis užlip- 
džiusi tamsiais tvarsčiais ir dar 
užsidėjus juodus akinius, kad 
nieko nematytų. Taip gyveno 
visą mėnesi. Sako, kad tuo me
tu sustiprėjo jos klausa, geriau 
galėjo skirti kvapus ir jautriau 
pajusti aplink save daiktus. Bet 
gyviausias buvęs susitelkimas 
ir matymas.

gina tarnaitė apie 20 metų am 
žiaus gauna mėnesiui 120-13C 
markių: vyresnė — daugiau

Rusės studijuoja techniką. 
Sovietai skelbia, kad 32 proc. 
mergaičių studijuoja inžineriją 
ir techniką. Diplomuotų jau in
žinierių ir technikių Sov. Rusi
ja turinti 480.000.

Anglė — banko direktorė. 
Barclay s bankas Londone ati
daro naują skyrių vakarinėje 
miesto dalyje. To skyriaus di
rektore skiriama 42 metu Miss 
Hilda M. Harding, kuri tame 
banke tarnauja jau 24 metus.
Darbą pradėjo nuo stenotipis- 
tės'. Dabar tampa pirmąją ban
ko direktore Anglijoje.

Tačiau , mergino: 
mieliau eina į fabrikus, nors 
ten ir mažiau uždirbtų. Į fabri
kus labiausiai traukia laisvi die
nos vakarai ir laisvi savaitgaliai. 
Ypačiai dabar, kada ir Vokieti
joje imama praktikuoti penkių 
dienų darbo savaitė. Pagal įsta
tymą Vokietijoje tarnaitė trijų 
savaičių tarpe vieną sekmadienį 
turi dirbti, kitą sekmadienį tu
ri laisvą ir trečias sekmadienis 
laisvas nuo pusiaudieiflo. Savai
tės eigoje vienos dienos popietis 
laisvas. Dėl to rasta kita išeitis 
— imama praktikuoti valandini 
patarnavimą. Įdomu, kad tarnai
tės nenori eiti pas tas moteris, 
kurios pačios eina kitur dirbti. 
Atsakymas paprastas: "Jei ji 
per rhandra namų apyvokai, tai 
ir aš tam per mandra". Ir 
ta “mandroji" mieliau eina i 
kokią šeimą

KUO DAUGIAU ŽAVISI; VYRAIS AR MOTERIM?

Kolumbijos universiteto pro- Labiausiai moteris žavisi vy- 
fesoriaus vadovaujamas kolek- rate, būdama apie 21 m. Paskui 
tyras apklausinėjo 1602 vyrus su amžium jos susižavėjimas 
ir moteris iš įvairių Amerikos vyrais mažta. Vyrai tuo tarpu 
vietų. Vienas iš klausimų buvo; iki 21 mėtų amžiaus labiau ža- 
kaip vyrai bei moterys žiūri vie- visi savo gimine. Paskiau jų su- 
ni į kitus. Paaiškėjo, kad ir mo- sižavėjimas kitais vyrais silpsta, 
terys ir vyrai labiau žavisi vy- jie daros santūresni, o savo aki- 
rate, ne moterim. Apklaustų mo 
torų 65 proc. pasisakė, kad jos 
žavisi labiau 
35 procentai 
džentelmenai, 
josi moterim,

vyrais. Bet tik 
vyrų buvo toki 
kad labiau žavė- 
ne vyrais.ATEITIS* HEROINĄ —• ka- 

nadi«ts tokija Rieki Covetu, Kada abeji žavisi moterim.gyvenusi kurį laiką Kanadoje ir 
dirbusi Montrealy, vėl sugrįžo į « p«vy ,
JAV ir laikinai sustojo pas Ne- <**», "L vyra‘ žav,sl bcnt P®nkcnais

*“* *- “ • 1 - metate jaunesne moterim, negu
moterys f

kaito Prasidėjimo seseris Put 
nam, Conn

mis daugiau varsto moteris.
Vyrai ir moterys vieni kitais 

labiausiai žavisi, kai jie yra 20- 
30 metų.

Vyrai su aukštensiosios mo
kyklos išsilavinimu dvigubai la
biau žavisi moterimis nei vyrai 
su kolegijos išsilavinimu. Tuo 
tarpu moterys su kolegijos išsi
lavinimu labiau žavisi vyrate 
neį savo giminės seserim

Turke —karo gydytoja. 
Jurkijos kariuomenėje pirmąja 
karo gydytoja paskirta dr. Vi
ki Sema Aran. šiuo metu ka
rinę mediciną ji dar gilina A-
merikoje — Fort Saro Hous- 
ton. Texas.

Moteris — profesionalė: Sta
tistika rodo, kad moterų, dir
bančių kurioje nors profesijo
je. Vokietijoje yra 37.3 proc. 

mona azzan. ištekanti už Austrijoje 39.8. Prancūzijoje 
M«• Anglijoje 30 8. o Jungti- 

vestuvėm. nėse Valstybėse tik 27 3
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Pagerbė policijos vadą
Praną Alinską Shenandoah, Pa. dos ir aukos žygi už lietuvio ir 

Lietuvos laisvę.
Pranas Altnskas yra ilgame

tis Shenandoah miestelio po
licijos vadas. Jis taip pat uo
liai dirba'su jaunimu. Jo rūpes
čiu ir iniciatyva pradėta mies
telyje organizuoti vaikams aik
štelės, žaidimo vietos. Jis su ki
tais įsteigė Base Bali lygą jau
nesniems ir vyrenio amžiaus 
berniukams, gražiai įrengė jų 
aikštes ir nuolat remia jų veik
lą. Jis rūpinasi ir mokyklų 
“safety patrol” grupėmis.

Rugsėjo 8, TheBrandonville 
klube buvo surengtas Pr. Alins- 
kui pagerbti pobūvis, kuris su
traukė 600 dalyvių. Iškilmėse 
dalyvavo daug žymių svečių.

. Prel. G. O’Brien sukalbėjo mal
dą. Pobūvyje kalbėjo kun. J. 
Karalius, šv. Jurgio parapijos 
klebonas, teisėjai — Vincent 
Dalton ir James Curran, adv. 
M. McGuire ir James Ryan. 
Juozas (Socks) Holden iš , St. 
Clair dainąyo solo. Dovanas į- 
teikė Jonas J. Cuff. Pulkininkas 
Earl J. Henry pasakė svarbiau
sią kalbą, iškeldamas F. Alins- 
ko nuopelnus policijoj ir visuo
menėj. Pagerbtasis atsakė sa
vo padėkos ir pasiryžimo kal
ba.

P. Alinskas yra lietuvis, šena- 
dorietis, šv. Jurgio parapijos 
narys, buvęs šv. Vardo draugi
jos vicepirmininku, esąs jos uo
lus narys. 4 laipsnio Kolumbo 
vytis, atsižymėjęs karo vetera
nas ir uolus policininkas. Jis 
yra vedęs lietuvaitę Oną Ja
nulaitytę, ir abu uoliai dalyvau
ja parapijos veikime. Todėl ir 
šv. Jurgio parapija sveikina sa
vo nusipelniusį narį.

Pulk. Juozas Rimas su šeima 
viešėjo Shenandoah ir aplankė 
savo pažįstamus bei prietelius. 
Jis yra kilęs iš šios parapijos.

Tai buvo pirmas lietuvis jaunuo
lis, kurs įstojo į West Point ka
riūnų mokyklą, ją sėkmingai 
baigė ir lig šiol yra aktyvioje 
karo tarnyboje. Jis niekada ne
pamiršta savo .parapijos, aplan- seseris. Jos vadovauja ir moki- 
ko kleboną ir didžiuojasi, kad 
moka lietuviškai. Jo sūnus irgi 
mokosi West Point..

šv. Jurgio parapinė mokykla 
pradėjo darbą rugsėjo 3 pamal
domis. Mokosi virš 300 moki
nių ir 50 darželyje. Moko šv. 
Kazimiero seserys. Vasarą mo
kykla buvo atnaujinta ir pa-

Mokiniai turi savo sodaliciją. 
mišių tarnautoju draugiją, ben
drą ir berniukų chorą, kuris 
gražiai gieda mišparus. Eilė 
vaikučių mokosi muzikos pas

nių giedojimui.
Kiekvieną mėnesio pirmąjį 

šeštadienį mokiniai, ypač soda- 
lės, dalyvauja pamaldose ir pro
cesijoje už taiką, remia misijas, 
drabužių vajų ir k.

Šių metų baigiančiųjų klasė 
yra gana gausi. 

- 6
J Šiluvos Mariją pasimelsta 

gražinta, nes senas pastatas, pa rugsėjo 7 bendra lietuvių in- 
rimtas iš vokiečių parapijos, 
reikalauja nuolatinių taisymų. 
Pirmasis skyrius ir vaikų dar
želis yra po parapijos bažny
čia.

tencija, o ypatingai už tikėji
mo išlaikymą ir lietuvio re
liginę laisvę. Tikimasi, kad pa
maldumas į Mariją Šiluvoje iš- 

' augs į galingą ir nuolatini mal-

Kunigu seminarijon rugsė
jo pradžioje išvyko Ronaldas 
Brinarskis (304 W. Cherry St.). 
Mokysis arkivyskupijos §v. Ka
rolio kunigų seminarijoje. Jis 
gavo ir pirmąją kun. J. Kara
liaus seminarijos fondo stipen
diją. Ši stipendija įsteigta prieš 
keletą metų klierikams remti. 
Mokslą išėjus, ji grąžinama, kad 
kiti jaunuoliai galėtų r pasinau
doti. Tai jau antras jaunuolis 
klierikas iš šios parapijos.

Advokatas Altanas Romeika 
iš šio miestelio vadovavo Lietu
vos vyčių seimo iškilmingam 
baliui Stratford viešbutyje Phi- 
ladelphijoje rugpiūčio 24 dieną. 
Jis buvo vytis Shenandoryje 
savo jaunystės metais ir da
bar mielai talkininkauja. Ban- 
kietas praėjo sėkmingai. Lietu-

vos atstovas Washingtone J. Ka- . 
jeckas prisiminė savo jaunys
tės draugą Alfonsą Romeika. 
kuris yra pasiryžęs ir toliau dar
buotis su vyčiais.

Pamaldos McAdoo, Pa. Kai 
kun. L. Peciukevičhis buvo pas
kirtas nuolat gyventi Philadel- 
phijoj. tai McAdoo šv. Kazimie
ro bažnytėlė turėjo gauti ki
tą kunigą pamaldoms. Dabar 
kunigai iš šv. Jurgio par. She
nandoah. Pa. kas sekmadienį 
vyksta ten laikyti pamaldų 
11 vai. rytą. Lietuviška bažny
tėlė ten veikia nuo 1927 me
tų. bet savo nuolatinio kunigo 
niekuomet neturėjo, o buvo ap
tarnaujama kaimynų kunigų. Ją 
adminstruoja šv. Petro ir Po
vilo parapijos klebonas Tama- 
qua. Pa.

LITUANUS
VAKARAS

K. Drąsa

(Atkelta iš 3 psl.;
Ar neparduotam pieninės?
Vakarų Vokietijoje, kur ko

munistinės organizacijos yra

Pranešame

| KAIMO MOKYKLĄ nepriklausomos Lietuvos ruden;. Nuotr. Vyt. Augustino.

Slotighion. Ma^s.
Automobilio nelaimės

Rugsėjo 7 d., 7:30 vai. vak. 
School ir Perry gatvių sankry
žoje susidūrė du automobiliai 
ir sunkiai sužeidė An. Doras — . 
Daraškevičiutę ir Jannet Carey. 
Abi paguldytos Brocktono ligo
ninėje. N' Doras rugsėjo 8 d. 
turėjo laikyti slaugės egzami
nus toje pat ligoninėje.

Jonas Anusevičius
rugsėjo 8 d. vyko į ligoninę 

patikrintį sveikatos. School ir 
Canton gatvių sankryžoje jau
nuolio valdomas automobilis at
sitrenkė i J. Anusevičiaus au
tomobilį ir smarkiai sužalojo.

A.' Januškis, 
aeronautikos inžinierius, po 

dviejų savaičių atostogų, išvy
ko atgal į Prancūziją. į savo da
linio bažę netoli Verduno. Po 
dviejų savaičių ten vyks ir jo 
žmona.

Nonvood, Ma

Mik.

BALFo 27 skyriaus banketas
Spalio 5 d.. 4 vai. p.p.. lie

tuvių salėje. 13 St. George Avė.

uždraustos. organizuojamas! 
“smulkiame biznyje”. Atsiran
da žmonių, kurie perkasi skal
byklas, pienines, nedidele mai- 

" sto krautuvėles, radijo taisymo 
dirbtuvėles ir kitokias įmonė
les. Žmonės atrodo ramūs, na 
kalti, sunkiai besiverčią, bet pro 
juos verčiasi kurstomoji litera
tūra, o pro duris kartais išsi-
verčia vienas kitas žmogiūkš
tis iš slapto susirinkimo. Polici
jai pateks į rankas, pasirodo ko
munistų agentų.

IŠ VISUR I
— Min. St. Lozoraičiui, Lia 

tuvos diplomatijos šefui, gyva 
mmčiam Romoje, rugsėjo 5 
suėjo 60 metų.

— Prof. Balys Vitkus, dir
bęs Nukryžiuotojo Jėzaus sesa 
rų ūkyje. Brockton. Mass.. siau
rinant tą ūkį. nuo birželio mėn. 
jame jau nebedirbo ir atostoga
vo Cape Code. Lūšių viloje. 
Rugsėjo mėnesį 6-8 d.d. at
sisveikino Brpcktone pažįsta
mus ir grižo į Chicagą. iš kur 
buvo atvykęs prieš keletą nia 
tų. Sustojo pas sergantį broli: 
2522 So. Drake Avė.. Chicago 
23. m. Būdamas Brocktone. 
prof. B. Vitkus veikliai reiškė
si visuomeninėje ir lietuviška 
je veikloje, ypač organizuoda
mas Vasario 16 minėjimus ir 
aukų telkimą Altui — Lietuvos 
laisvinimo reikalam. Prof. B. 
Vitkus, be to. yra Ateitininkų 
Federacijos Tarybos narys; į ją 
buvo renkamas dar Lietuvoje, 
kada profesoriavo Žemės ~ 
ūkio Akademijoje Lietuvoje. •

— Kennebunkport, Me., vie
nuolyne rugsėjo 1 dieną buvo 
paminėtas didelio pranciškonų 
geradario kin. Mykolo Kemežio 
25 metų kunigystės jubiliejus. 
Minėjimas įvyko pietų metu 
dalyvaujant visai vienuolyno 
bendruomenei ir kunigams sve
čiams. Tėv. Justinas Vaškys. 
vienuolyno gvardijonas savo 
kalboje sveikino jubilijatą iš
reikšdamas jam padėką už au
kas Kennebunkporto ir Brookly- 
no vienuolynams ir besikurian
čiai šv. Antano gimnaz. Pats ju
biliatas savo kalboje iškėlė ku
nigystės vertę ir reiškė dėkin
gumą Viešpačiui už jam su
teiktą pašaukimo malonę.
— Petro Barkausko, sūnaus 
Petro, ieško Pranas Barkaus
kas. sūnus Juozo, iš Kapčia- 
miečio. Lietuvos. Ieškomasis 
anksčiau gyvenęs New Yorke. 
o dabar galėtų būti Shenanda 
ah. Pa. Kas turėtų kokių žinių, 
prašomas pranešti Matulioniam. 
65-22 56th Road. Maspeth 78. 
New York.

CLEVELANDE
Clevelando akademinio jauni, 

mo organizacijos — Lietuvių 
Studentų Sąjungos skyrius. Al- 
umnų Klubas. Studentų Ateiti
ninkų Draugovė. Studenčių 
Skaučių Draugovė. Korporacija 
Neo-Lituania. Lietuvių Stu<įen- 
tų Santara, Skautų Korporacija 
Vytis ir Lituanus žurnalui Rem
ti Komitetas — rugsėjo 27 
(šeštadienį) lietuvių salėje ruo
šia įdomų vakarą Žurnalui pa
remti.
Vakaro programą išpildys Stu

dentų skautų mišrus kvartetas 
iš Chicagos. clevelandietė bale
to šokėja ir aktorius iš Mon- 
trealio. Kanados. Po programos 
seks šokiai ir vaišės, ruošiamos 
vakaro šeimininkės Onos Joku- 
bąitienės.

Bilietus po 1.50. 1 dol. ir mo
ksleiviams bei studentams pol 
75 centus galima gauti Lietuvių 
Prekybos Namuose (6933 Supa 
rior Avė.). Dirvoje, spaudos 
kioske ir pas platinotjus. Vie
tas galima rezervuoti skambi
nant telef. MU 1-6767.

Visi kviečiami savo atsilan
kymu paremti studentiją ir jos 
leidžiamą Lituanus žurnalą.

Lituanus Vajus
Per visą rugsėjo mėnesį Cle- 

velande ir visoje Amerikoje 
vyksta vajus Lituanus žur. pa
remti. Žurnalą leidžia Liet. Stu
dentų Sąjunga ir jis skirtas ki
tataučiams. kad jie geriau su
sipažintų su Lietuva, jos kul
tūra. menu, gyvenimu, dabar
tine okupacija ir apskritai ge
riau suprastų lietuvių tautos 
praeitį bei dabartį, žurnalo lei
dimui reikia visų clevelandiečių 
paramos. Aukas žurnalui ren
ka Lietuvių Prekybos Namai 
(6933 Superior Avė.). Dirva, 
spaudos kioskas ir aukų rinkė
jai — jaunimas.

Lituanus leidimo rėmėjai yra 
skirstomi i:

Aukotojus — aukojusieji iki
ruošiamas Balfo 22 skyriaus di- 5 dol. 
delis banketas. Banketo paruo
šimui talkininkauja Bostono ir 
Brocktono Balfo skyriai. Bus į- 
domi meninė dalis, šokiams 
gros puikus orkestras, veiks 
turtingas gėrimų bufetas.

Visi vietos ir apylinkų lietu
viai maloniai prašomi atsilanky
ti. Bilietus iš anksto galima į- 
sigyti pas Bostono.^Brocktono 
ir Norvvoodo Balfo skyrių val
dybų narius, taip pat ir pas 
atskirus platintojus.

Kitos organizacijos prašomos 
tą dieną nedaryti savų parengi
mų. o dalyvauti Balfo naudai 
ruošiamam iškilmingam banke
te.

Banketui Rengti Komisija

Gatvėje retai pamatysi komjaunuolį su ženkleliu
norėjos. Todėl dauguma pada
vė prašymus. Kitose mokyklose 
komjaunuolių skaičius mažes
nis.

Darbininkų jaunimo gimnazi
joje 1956-57 mokslo metais iš 
140 mokinių buvo tik 10-15 
komjaunuoliu. Berniukų ir mer
gaičių gimnazijose komjaunua 
lių skaičius jau aukštesnis, nes 
į jas ateina iš pradžios mokyk
lų mokiniai su pionieriškais ka
klaraiščiais ir pagal amžių jie 
automatiškai įjunkami į kom
jaunimą. Moksleiviai čia neturi 
jokio kito kelio. Be to. stojant 
į aukštąsias mokyklas. į partiš
kumą kreipiamas atitinkamas 
dėmesys. Vieniem, daugiau iš
tvermingiem. pavyksta išsilaiky
ti be komjaunimo. Ypač inta 
ligentiškų šeimų vaikam tas ke
lias pasidaro būtinas. Tėvai, būti kelio į Sibirą pradžia, 
nors jie ir būtų prieš komunis- Komjaunuolių politinis’ lygis 
tini režimą nusistatę, savo vai- yra žemiau vidutinio. Menkai 
kam negali drįsti neigiamai pa
tart komjaunimo atžvilgiu. Bu
vo atsitikimų, kada vaikas, tė- sireiškia tik tiek, kiek būtina.

(bus daugiau)

Partijos narių skaičius, nors Pasakoja Mariampolės lietuvis, 
ir nežymus, bet partiečių ran- neseniai atvykęs j Vakarus (2) 
koše yra valdžia. Jie užima at- ’
sakingas vietas. Pavyzdžiui. Ma- vyzdžiui, Marijampolės plytinė- 
rijampolės plytinėje, kur sezo
no metu dirba apie 300 darbi
ninkų, yra vos 4 proc. partiečių 
ir tie patys vadovauja įmonei.
Vienintelį eilinį darbininką, bu
vusi partijoje, praėjusiais me
tais pašalina už girtuokliavi
mą. z

Norinčių stoti į partiją atsi
randa nedaug. Tačiau kai ku
riem, ypač mokytojam, kultū
ros namų darbuotojam ir einan- 
tiem atsakingesnes pareigas da
romas oficialus spaudimas sto
ti į partiją. Ir materialinė pa
dėtis kartais priverčia stoti į 
partijos narių eiles, bet tokie

Parazitai viduriuose
Nedidelės agentų celės vei

kia tarp daržininkų, kareivių, 
jaunimo, socialdemokratų. Jos 
nepriklauso komunistų partijai, 
o vadinamajam “taikos fron
tui”. Tai komunistinai soliteriai 
(vidurių kirminai), kurie ėda or
ganizmą iš vidaus.

Šie parazitai labiausiai yra ap- retai'ramįa'Zktyiiįs tarnui 
sėdę socialdemokratų partiją ir 
jos įtakoje esantį jaunimą. Ne
reikia dėl to stebėtis, jei kai 
kurių socialdemokratų balsas iš 
vakarų Vokietijos beveik ne
siskiria nuo jų “brolių” ryti
nėje Vokietijoje. Tas balsas rei
kalauja Vokietijos suvienijimo 
bet kokiom sąlygom.

j e iš 300 darbininkų sezono me
tu yra maždaug 50 jaunuolių. 
Tačiau komjaunuolių jų tarpe 
yra vos 5-8. Kitas atėjęs į darbą 
iš viso — slepia, kad jis yra 
komjaunuolis, nes darbininkai 
tokį pašiepia. Tokioje įmonėje 
komjaunimo organizacija nega
li daryli jokio spaudimo, nes 
darbas čia nereikalauja jokios 
specialybės, atlyginimai žemi. 
Panašų fizinį darbą, ypač vasa
ros metu, galima gauti visur, 
o įmonė nėra suinteresuota pra
rasti darbo jėgą. Tokiu būdu 
komjaunuolių skaičius lieka ri
botas. Tik labai ratais atvejais 
jaunuoliai patys ateina pas va

tais. Gyventojų tarpe komunis- dovus ir prašosi priimami į 
tai partiečiai neturi autoriteto, komjaunimo organizaciją.........
išskyrus vieną kitą, kuris sten- Tuo tarpu kitose įmonėse, 
giasi teisingiau įvertinti žmo- pavyzdžiui, “Šešupės” audimo 
gaus padėtį. Gyventojų nuomo- fabrike, komjaunuolių procen- 
ne, komunisto reikia saugotis tas didesnis, nes ten vadovam 
jau vien dėl to, kad jis yra sau- įmanoma daryti reikšm/nges- 
gumo darbuotojas, t.y. jis priva- nį spaudimą. Ten atlyginimas 
lo pranešinėti žmonių nuotai- aukštesnis, darbas nesunkus ir

je pionierių vadovui pareiškė, 
kad tėvai jam draudžia stoti 
į organizaciją. Tokiu atveju tik
rai menkas malonumas tėvam. 
Susidūrimas su saugumu gali

rėmėjus — aukojusieji nuo 
5 iki 20 dol.

garbės rėmėjus — aukojusie
ji nuo 20 iki 100 dol.

garbės leidėjus — aukojusie
ji 100 dol. ar daugiau.

Clevelande vajaus pradžioje 
garbės rėmėjais tapo dr. ir pa 
nia D. Degėsiai, ir dr. ir pa

Balčiūnas ir
0.
P

I.eiles įsijungė 
Bliumentalis. M.

lanko susirinkimus, blogai ar 
visai nevykdo nutarimus ir pa-

vams pasakius “ne”, mokykla

nia J. Skrinskai.
Rėpi ė jais tapo Liet. Bendrua 

menės CV pirm. Stasys Barz- 
dukas. Dirvos red. B. Gaidžiū- 
nas. K.S. Karpius, dr. ir ponia 
Z. Sabataičiai. J. Karklius. 
šikšnienė. P. 
Žilinskas.

Į aukotojų 
Gataūtis, E.
Rudaitenė. E. Petkevičius ir P. 
Kliorys.

Rėmėjai, garbės rėmėjai ir 
garbės leidėjai gauna meniškus 
dail. V’. Vijeikio pagamintus pa- 
dėkos diplomus.

Visi clcvelandiečiai kviečia
mi kuo gausau įsijungti Į žur
nalo vajų ir pagal išgales pa
remti jaunimo darbą.

Studia Litaanica. MAŽOJI 
LIETUVA I. New York. 1958. 
Lietuvos Tyrimo Instituto lei
dinys. 327 pusi. Kaina 5 dol.

Turinyje: Rytprūsių ir Vaka
rų Lietuvos priešestorinės kul
tūros apžvalga — M. Gimbutie
nė; Arklas baltų srityse —J. 
Lingis: Lietuvių sodžiaus archi
tektūra Mariojoje Lietuvoje — 
J. Gimbutas: Mažosios Lietuvos 
tautosakos bruožai —J. Balys 
ir Mažosios Lietuvos liaudies 
muzikos bruožai—J. Žilevičius.

Tekstai pailiustruoti gausia 
mis fotografijomis. diagrama 
mis ir gaidomis. Gale knygos 
pridėtas santraukos anglų ir 
vokiečių kalbomis. Knyga labai 
gražiai išleista, ir jos turinys į- 
domus kiekvienam lietuviui. 
Knyga jau gaunama knygynuo
se. Tiesioginiai užsisakyti gali
ma: Lithuanian Research Insti
tute. Ine.. 70 Fifth Avė., Neu 
York 11. N Y. U S A.

Dvejopas suvienijimas
Vakarų Vokietija rugsėjo 9 

priminė karą laimėjusiom di- 
džiomom valstybėm, kad jos yra 
įsipareigojusios Vokietiją suvia 
nyti. Tai buvo nutarta ir Žene
voje 1955. Bet tokiam nutari
mui. koks Ženevoje priimtas. 
Sovietų Sąjunga priešinasi. Iš 
viso ji nenori tokio Vokietijos 
suvienijimo, kuris pareikalau
tų bolševikus iš rytinės Vokia 
tijos pasitraukti. “Suvieniji
mas”, dėl kurio kovoja rauda 
nieji kurmiai vakarų ir rytų Va 
kieti joje, rusam turėtų atverti 
laisvus vartus iki Reino ir už 
Reino.

Tokie soliterių apetitai dings
ta tiktai tada, kai jiem nutrau
kiamas čiulptuvas su visa gal
va.

SS.

kas, kalbas ir atskirų, ypač pa 
litiškai nepatikimų asmenų, ei, 
gesį. Pranešti ar nepranešti jau 
priklauso nuo partiečio sąžinės 
ir aplinkybių, kurių dėka jis tą 
ar kita dalyką sužino. Ne pas
laptis. kad partijoje yra nua 
monių skirtumų. Veini pasiliko 
kieti stalinistai, kiti linksta į 
vadinamą revizionizmą. Tačiau 
vieni ir antri gyventojų yra via 
nodai nemėgstami, kartais tie
siai neapkenčiami.

Daugumas darbininkų į ko
munistus partiečius žiūri kaip 
į savo engėjus, išnaudotojus.
KOMJAUNUOLIŲ VAIDMUO

Komjaunuolių, ypač moks
leivijos tarpe, yra nemažai. Tuo 
tarpu dirbančiojo jaunimo tar-

švarus, visą laiką pastogėje. Ne
tekę darbo tokioje įmonėje ir 
dar su atitinkamu įrašu darbo 
knygelėje, jaunuolis vargu ar 
gaus kur nors kitur panašu dar. 
bą. Tokiu būdu yra lengviau jį 
padaryti komjaunuoliu nors pa 
pieriuje. tačiau be komjaunua 
liškp įsitikinimų. Komjaunuolių 
skaičius daug priklauso nuo pir
minių ir rajonių organizacijos 
sekretorių aktyvumo.

Mokyklose, gimnazijose (vi
durinėse mokyklose) ir univer
sitetuose padėtis taip pat ne
vienoda. Marijampolės pedago
ginėje mokykloje komjaunuolių 
sekretorius J. Kalvaitis, kuris
kiekvienam moksleiviui .statė 
klausimą: "Stok į komjaunimą, 
arba pasitrauk H mokyklos"

Chicagoje sudary tas komitetas Lietuvos pavilionui įrengti
Chicagoje ateinančių metų 

vasarą, liepos 2-18 įvyks tarp
tautinė prekybos paroda. Joje 
jau užsirašė dalyvauti §5 .vals
tybės. Lietuviam svarbu, kad 
laisvam Amerikos krašte būtų 
ir Lietuva atstovaujama. Šių 
melų Briuselio parodoje to ne
buvo. Dėl to Lietuvos konsulas 
Chicagoje dr. Daųžvardis ėmėsi 
iniciatyvos sudaryti komitetą 
Lietuvos pavilionui Įrengti. 
Drauge su Illinois lietuvių Pre
kybos Rūmais toks komitetas 
sudarytas ir veikia. I komitetą
įeina: A. Baliu n as. dr. K. Drau
gelis. dr. J. B. Jerome. A.J. 
Valonis. J.P. Varkala. Komiteto

Avė.. Chicago 32. III. Tuo ad
resu-priimamos aukos, nes pa
vilionui įrengti jų nemažai rei
kia. Kiekviena, kad ir mažiausia 
auka, bus priimta su dėkingu
mu.

Lietuvos pavilionui vieta dar 
nenuskirta. Norima ir turima 
vilties ją gauti Liet, geografi
niame rajone: tarp Švedijos. 
Suomijos ir Vokietijos. Pavilione 
numatoma Įrengti trys skyriai: 
istorinės laetuvos. nepriklauso
mos Lietuvos ir lietuvių išeiviu. 
Pirmame britų pavaizduota gar
binga Lietuvos praeitis, antra 
me -- nepriklausomas Lietuvos 
pasiekti laimėjimai, trečiame

siai atsispindėtų Amerikos lie
tuvių gyvenimas šio krašto prie
globstyje. Pavilionas dar būtų 
papuoštas Lietuvos gamtovaiz
džiais, liaudies meno dirbiniais 
ir lietuvių dailininkų paveiks
lais

Tarptautine prekybos ir pra
monės parodą Chicagoje su 1 ja 
tuvos pavilionu. manoma, ap
lankytų arti dvieju milijonų 
žmonių.

(CLP)

— Romualdas Vyšniauskas
skubiai ieškomas jo sergančios 
motinos Lietuvoje. Jis pats ar 
žinantieji apie jį prašomi rašyti

pe komjaunuolių nėra daug, vie- Kas moksleiviam beliko dary- adresas: Committee for Lithii- užjūrio lietuviu tautinė ir Darbininko redakcijai. 916 WiL 
nur daugiau, kitur mažiau. Pa- Ii” Išeiti iš mokyklos mažai kam anian. Pavilion 4030 Archer kultūrinė veikla Čia daugiau- highby Avė.. Brooklyn 21. N Y.

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo
kė jimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauji 
visiem lietuviam

BALDV
KRAUTUVE

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškilusi bal
dai. įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:
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Srovinė koogziitencija
Draugas užsistojo V. Kvies- 

kos užsipultus mūsų socialistus 
rašydamas (rug; 8). kad “lie
tuviškas socialistinis marksiz
mas šiandien yra toks veiksnys, 
kuris nesudaro pavojaus, kad 
per jį komunistai gali kultūriš
kai stiprinti savo įtaką visuo
menėje.....Yra didesniame pa
vojuje pasidaryti komunizmo 
propagandos įrankiu.... perdaug 
liberaliai ir perdaug tautiškai 
nusiteikę kultūrininkai”.

Naujienos už tai atsidėkojo 
rašydamos (rūgs. 9), kad toki 
“bešališkumą tenka atžymėti, 
kaip teigiamą reiškinį tarpsrovi- 
niuose lietuvių santykiuose... 
Lietuviai socialistai yra pirmo 
je eilėje demokratai, ir su kiek
vienu nuoširdžiu demokratijos 
gynėju jie stengiasi kooperuo
ti’.

Mano žvirbliška galva, iš tos 
kooperacijos seka tokia išva
da: jei esi perdaug tautiškai 
nusiteikęs kultūrininkas, tai 
slysti į komunistinę diktatūrą, 
bet jeigu esi marksistiškai nu
siteikęs politikas, tai eini nuo
širdžios demokratijos vieške
liu.

PATYS APIE SAVE
Laisvoji Lietuva, skelbianti 

“Lietuvos atgimimo sąjūdį”, pa
skelbė ir J. Stanaičio straipsnį 
apife spaudos nuosmukį. Jame 
nurodoma (rugp. 28), dėl ko 
“mūsų spaudos lygis nepakan
kamoje aukštumoje”. Tam e- 
sančios penkios priežastys: 1. 
“talpinimas mūsų laikraščiuose 
straipsnių, kuriuose šmeižiama 
ir niekinama paskiros grupės ir 
asmenys, dirbą tautinį ir vals
tybinį darbą; 2. talpinimas ten
dencingų, destruktyvių, kirši
nančių ir kerštingų straipsnių 
prieš grupes ir pavienius as
menis....; 3. Stoka pilnos ir ob
jektyvios informacijos apie vi
są mūsų išeivijos visUomeninį 
ir kultūrinį gyvenimą....; 4. tal
pinimas labai menkos vertės 
straipsnių....; 5. bendradarbių 
nejautimas atsakomybės”....

Kadangi redakcija po savo 
adresu turi pastabą, jog “pavar- 

- . de ar slapyvarde pasirašyti 
straipsniai ne visada išreiškia 
redakcijos nuomonę”, tai reikia 
manyti, kad ir šiuo atveju ji 
paliks prie senos savo nuomo
nės ir darys taip, kaip ligi šiol 
darė, neatsižvelgdama į J. Sta
naičio (pavardė ar slapyvarde?) 
nustatytą nuosmukio diagnoze.

Žv. Be Pasfogis

Aukų telkimas musų kultūriniams
Dar būdamas kūdikis, tė

vų atvežtas į šį kraštą iš gim
tinės. Lietuvos, čia augau ir ta
pau Amerikos lietuvis. Per be
veik 50 m. įvairios veiklos lie- 
tuvoškoje srityje susidarė man 
didelis pluoštas patyrimų ir iš-* 
vadų. Turėjęs šimtus progų da
lyvauti Amerikos lietuvių kul
tūriniame ir Visuomeniniame 
gyvenime, aš jau nuo seniai į- 
sitikinau, kad nedaug reikšmės 
turi vadinamasis partinis politi
kavimas savo atskiro kiemo ri
bose ar maišymasis i Lietuvos 
“vidaus politiką”.

Lietuvybei Amerikoje, o ne- 
tesiogiai ir pačios Lietuvos nau
dai, daugiau reikšdavo mūsų 
tautinis pasireiškimas kultūrinė
mis ir dvasinėmis priemonėm- 
mis. žinojome, kad šioje srity
je ir mes patys kaiką galime, 
bet dažnai būdavo reikalinga pa 
galba ir iš Lietuvos.

Lietuviu Bendruomenės idėja
Kai Kaune buvo sukurta 

Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti, mes čia daugelis džiau
gėmės ir patys rėmėme jos dar
bus. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės idėja ir atskirų kraštų 
lietuvių bendruomenių uždavi
niai, jei aš teisingai vaizduojuo
si, yra tos pačios paskirties. Rė
męs tuos uždavinius prieš dveje
tą, trejetą dešimtmečių, aš bu
vau vienas iš tų vadinamų “se
nųjų Amerikos lietuvių”, kuris 
ir Į lietuvių bendruomenės su
tvirtinimo idėją visuomet žiūrė
jau teigiamai ir kiek išgalėda
mas jai talkininkavau. Kai pas
taruosiuose rinkimuose dalyva
vusieji aktyvieji tos idėjos rė
mėjai Amer. lietuviai išrinko 
mane į Amer. Liėtuvių Ben
dručiu. Taryba, nepasijutau to
se pareigose visiškas naujokas, 
o greičiau, man parodyto pasi-

Tarptautinė padėtis tebėra 
tokia, kad Lietuvos laisvės by
lai spręsti vis dar reikia lauki
mo ir kūi^bingos kantrybės. 
Laukimas gal dar turės būti il
gas, o kantrybė būtinai kūry
biškai aktyvi ir kone antžmo
giška. Tą gali tesėti tik dvasiš
kai išbrendusį ir vis augan
ti lietuvių išeivija, kurią gali pa
pildyti tik tautinės kultūros ir 
kūrybos atmosferoje išaugina 
ma jaunoji karta.

Ko reikia jaunajai kartai
Jeigu jaunoji karta negaus 

lietuviškos mokyklos, nemokės 
tėvų kalbos, nežinos Lietuvos 1 
istorijos, nepažins savo tautos, I 
neturės pasiskaityti geros lie- i 
tuviškos literatūros, nematys l

sinį vidurį rasti būtina jau da
bar.

Subrendusi patriotinė visuo
menė, demokratiškai išnokusi 
bendruomenė turi žinoti, kad 
auksinio vidurio kelio suradi
mas tarp kraštutinybių yra dvi
šalio kompromiso ir sveiko su
pratimo kelias. Kitaip mes lik
tume puslaukinai fanatikai, te- 
pripažįstantieji tik savo kelią, 
savo liniją ir programą, susi
skaldę, patys savo tarpe bekovo. 
jantieji, taigi dar keleriopai 
menkinantieji savo ir taip ne
gausias pajėgas, — kol galų ga
le visos užsienio lietuvių insti
tucijos nusilptų ir pati lietuvių savo teatro, negirdės savos mu- 
bendruomenės idėją, o kiekvie
nu atveju jos organizacija, ne- 
beatstatomai sugriūtų.

Negalėdamas ir nematyda
mas būtino reikalo šiame pra
nešime išminėti daugybės kitų 
argumentų , pagaliau, žinoda
mas, kad fanatikai nėra argu- liai gintų Lietuvos laisvės by- 
mentais įtikimami, aš norėčiau 
tik trumpai pasakyti, remdama
sis savo ilgamečiu lietuviškos- 
veiklos patyrimu Amerikoje, 
kad jau yra atėjęs vėliausias 
laikas geriau suderinti mūsų po
litinę ir kultūrinę akciją išlai
kyti lietuvybei ir patarnauti Lie
tuvos laisvės bylai. Ir tai ne 
tik Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, bet visur laisvajame pa
saulyje, kur yra organizuotų lie
tuvių, kur tik veikia jų kokių 
bendrinių organizacijų centrai 
ar tų centrų padaliniai.

Svarbios visos priemonės
Gyvenimas ir jo praktika ro

do, kad lietuvybei išlaikyti ir 
Lietuvos laisvės bylai patarnau
ti yra lygiai svarbios visos prie
monės, jeigu jas čia rupiausiai 
pavadintume, — ir politinės, ir 
kultūrinės, ir ekonominės. Ry
škios ir augšto lygio užsienio 
lietuvių mokslinės ir meninės 
manifestacijos, pavyzdžiui, yra 
nei kiek ne mažiau svarbios.

tikėjimo sustiprintas, buvau pas
katintas skirti dar daugiau dė
mesio uždaviniams ir darbams, 
kurie daugiau sustiprintų lietu
vybę Amerikoje ir jau tiesio
giai patarnautų Lietuvos lais
vės atgavimo pastangom

Seniau ir dabar
Padėtis čia dabar yra iš pa

grindų pasikeitusi. Jei anuo
met, prieš karą Lietuva per 
Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti norėjo ir galėjo parem
ti mūsų kultūrines ir visuome
nines pastangas išeivijoje ir iš 
tikrųjų jas gražiai rėmė kai ku
riuose paštuose, kaip pietinė
je Amerikoje, padėdama suor
ganizuoti ir išlaikyti net lietu
viškas pradžios mokyklas ir tt. 
ir t.t, — tai šiandien mes ir 
tik mes galime ir turime rem
ti savo pačių pastangas ir rem
ti lietuvių tautos troškimą išsi
vaduoti iš svetimos okupacijos,

- atgauti laisvę ir nepriklausomy
bę.

Kaip šį darbą išvystyti, su- 
, derinti ir sustiprinti, yra, ma

nau. visų mūsų uždavinys teikti 
apgalvotus pasiūlymus. Ir tikiu, 
kad Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo kompeticija yra 
juos apsvarstyti ir priimti mum 
visiems galiojančius nutarimus.

Uždavinys nelengvas
Uždavinys nėra lengvas. Pa

sakyčiau, jis sudėtingas, keb
lus. surištas su visokiais paski
rų grupių ir organizacijų intere
sais arba rungtyniavimu. Labai 
gerai tą žinau, ir kiekvienas iš 
jūsų žinote. Norėdami ramy
bės, galėtume visi tylėti ir ne
liesti nieko, kas kitiem galėtų 
nepatikti. Viską paaukodami ra
mybės labui, turėtume apsiri
boti kėlimu tik. tokių klausimų 
ir priėmimų tik tokių nutari-, 
mų, kurie nepaliečia jokių in
teresų. nieko “neužgauna” ku
rie be didesnių ginčų palieka
mi mums, kadangi tai daugiau- negu mūsų organizacijų atsto
sią tokie dalykai, kur reikia sun- vų dalyvavimas kokioje tarptau

tinėje konferencijoje ar me- dešimtmečius kasdienos gyve- ► 
morandumo arba protesto įtei- nime ūkininkaudamas, įpratau ► 
kimas kokiai savos ar svetimos taip galvoti. ►
valstybės -įstaigai.

HARRISONBURG, Va., federalinis teisėjas John Paul skaito 
sprendimą, kuriuo pasisako už negrų priėmimą į baltųjų mokyklas.

IŠPARDAVIMAS —PROGA!
Visą LIEPOS mėn. išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

zikos, dainų, kitokio meno ma
nifestacijų, — tai nebeišaugs 
nei naujų lietuvių rašytojų, nei 
menininkų, nei — prašau pati
kėti mano patyrimu stebint per 
50 metų Amerikos lietuvių gy
venimą — politikų, kurie atkak-

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
'gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

4. S.BECKENSTEIN. Ine,
118-125-138 ORCHARD ST., - GR 5-4525

■ - . - COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 
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 UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiij.sk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 
. Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinami a u šiom 

kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

lą. i
Kai dar neseniai daugelis iš i 

mūsų kalbėjome ar rašėme, ne- 1t 
tekę vieno iš stambiausių Ame- 11 
rikos lietuvių politikos veikėjų, 11 
a.a. Antano Olio, visi vienodai 11 
teigėme, kad šis vyras iškilo. 1, 
kaip lietuvis ir stambiai tarna- i 
vo Lietuvos laisvės bylai dau- i( 
giausia dėl to, kad, nors niekad i 
Lietuvos nematęs, pamilo įsijau- *> 
tė į lietuvių kalbą, meną poe
ziją, dainą ir muziką. Tik lietu- Į 
viškos kultūros poveikio dėka I 
jis liko lietuvis ir nei kaip žino- ’ 
gus, nei kaip politikas nesuvirė I 
“amerikoniškame katile”, kaip J 
tūkstančiai ir tūkstančiai jo ben- 
dralaikių.

Kiek suaukojome? )
Prieš darydamas išvadas, aš ► 

čia noriu dar trumpai pažvelg- ► 
ti į lietuvių politinę ir kultūri- ► 
nę veiklu užsienyje. Gal atlei- ► 
site man, jei, nesigilindamas ► 
į filosofinius klausimus, pažiū- » 
rėšiu į tai, kaip ūkininkas, — » 
vadinasi, iš praktiškos, ekono- > 
minės pusės, — nes per kelis ►

Labai svarbus pranešimas visiems Į
<

tautiečiams, kurie siunčia siunti- <
<

nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus <
<

Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimie- * 
siems, pats geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant < 
visų rūšių siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje.
Visi receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos. 
Rimifon 500 tabi. $3.00 •— Streptomycin 50 1 gr. $4.60 — Cor-
tizone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabl. $5.00 — Serpasil 
100 tabl. $1.35.

2. MAISTO SIUNTINIAL Mes turime labai dideli pasirin
kimą įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų cukraus $14.90 — 
20 svarų taukų $27.55. Reikalaukite pilno maisto siuntinių 
sąrašo.

3. ĮVAIRIŲ RŪSIŲ MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me
džiagos parduodamos urmo kainomis. Jūs galite taip pat užsi
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies angliš
kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00, 4 vietinės me
džiagos kostiumams su priedais $50.00. Į šias kainas Įeina visos 
išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa
vyzdžių, kuriuos mes tuojau išsiųsime.

' akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik
tus, kurių Jūs pageidaujate.

4. Piniginės perlaide® siunčiamos iki 50 dolerių vertės.
5. Per mus galite taip pat užsisakyti siuvamas mašinas.
6. Stiklams plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par

duodame už $4.00. Skustuvas $2.50. Plaukams kirpti mašinėlė 
$2.50. šiuos daiktus mes galime prisiųsti Jums paštu ir Jūs 
galite sugrąžinti, jeigu nebūsite pilnai patenkinti.

Visi mūsų siunčiami siuntiniai yra apdrausti ir jų prista
tymas pilnai garantuotas. Prašome rašyti dėl smulkesnių in
formacijų, kurias mes su mielu noru suteiksime. Rašykite lie
tuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą.

Penktoji Kalifornijos lietuvių diena

i mitetai, ypač Vlikas, kai kurios

Lietuvių T u. ha k . i reiškėsi

"Auksink vidurys"

brendusia bendruomene, ta auk- valstybėje padidėjo 32 proc.. o

:: MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

Antanas l'st janauskas 
Direktorius

senatorius pabrėžė, kad JAV 
gyvenime svarbiausi ramsčiai 
yra ’šv. Raštas, konstitucija ir

lėšų daugelis darbų būtų turė- 
■ į ję sustoti ar būtų buvę gali

mi atlikti tik labai susiaurinta 
apimtim.

""-M.

Kalbume rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 
Atdara šiokiadieniais. šeštad bei sekmad

ne tik ši: ne k- štr bet savo 
surinktom!

(Nukelta j 7 psl.)

— Br. Jonušo 10 lietuvišku 
maršų plokštelės gaminamos 
Vokietijoje. Kalėdom jos pa
sieks JAV. Plokštelių leidimu 
rūpinasi Vokietijos LB ir JAV 
LB Kultūros Fondas Chicagoje.

— Lituanus žutnalui parem
ti vajus vyksta ši mėnesį. Au
kas siųsti adresu: 508 E. 125th* 
Cleveland 8. Ohio.

PAT GI ERA, 15 metų, priklau
santi 4-H klubui, Great Bar- 
rington, Mass., mugėje gavo 34 
premijas. Vienuolika H jų gavo 
už' kepimą ir 10 už siuvinius.

kaus darbo ir daug pinigų, bet 
kur yra labai maža teisių, maža 
garbės ir dar mažiau tų skam
bių titulų būti Lietuvos laisvin- 
tojais ar net laisvės kovoto
jais....

Ne skambių titulų įgyti mes 
čia ir susirinkome, o tik pasi
tarti dėl lietuvybės išlikimo iš
eivijoj ir dėl priemonių padė
ti lietuvių tautos laisvės kovai. 
O tai reiškia, kad norime su
rasti suderintą to darbo progra
mą, priemones ir teisę toms 
priemonėms paruošti.

Per daugiau nei dešimtmetį 
nuo praėjusio karo matėme į- 
vairių pastangų išlaikyti lietu
vybę užsienyje ir vesti Lietu
vos išlaisvinimo akciją. Tą da
rė užsienyje likusi Lietuvos dip
lomatija, politiniaipabėgėliųko-

Los Angeles Breakfast klu
bo patalpose ir parke rugsėjo 
7 įvyko penktoji Kalifornijos 
lietuvių diena, kurią surengė šv 
Kazimiero parapija. Besibaigian
čių vasaros karščių astovėsy su
sirinko apie 2000 dalyvių, ku
rių tarpe namaža buvo ir žymių 
amerikiečių. Lietuvių dalyvavo 
iš Los Angeles, San Diego, Lon 
Beach, Oxnard ir kt.

Dienos programai vadovavo 
teisėjas J.C. Peters. Telgrama 
lietuvius pasveikino viceprezi
dentas R. Nison. žodžiu svei
kino Lietuvos konsulas J.J.

• '■ Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkines medžiagos moterų suknelėms ir skaroms 

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

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

TeleL GR 5-8160

'i . . . . . . Kino uetuvos Konsulas j.j.renstenones orga- Bfejs
. mžacųos, veUau Uetuvos Ne- 8
o pnklausomybes Talka, kitokios poulen
. institucijos, o Amenkoje pla- Pw In(lstaI,H
ii čiai veikė bend i nė Amerikos kongresmanai E.W. Hiestand, 

G.L Mc Donough ir Kalifornijos 
senatorius B. Trenham. t :

aukeauj finansa- Pagrindinę kalbą pasakė šen.
vo ir kai kurias kitur esančias Kn®w,and- Šventės da' į
lietuviškas institucijas. Tai yra Lvvianis R pristatė klebonas 
didelis jos nu' elunes be ^un Kučingis. Pradžioje se- 

natomis perskaitė JAV prezi
dento D. Eisenhotverio sveiki-

nusikaltimai pakilo iki 77 proc. » 
Tik stiprus administracinis a- » 
paratas gali užkirsti visiems » 
nusikaltimam kelią. »

Dėkojant senatoriui už kai- ; 
bą, buvo įteikta D. Cibo meniš- J 
kai graviruota lėkštė, o jo žmo- ► 
nai —- lietuviškais tautiniais ► 
rūbais aprengta lėlė. J

Šventės vadovas J.C. Peters » 
dalyviams pristatė žymesnius > 
lietuvius veikėjus bei organiza- » 
cijų atstovus: prof. Myk. Biržiš- > 
ką, Vasario 16 signatarą, prof. * 
Vikt. Biržišką, ALRK Federa- Lo
cijos skyriaus pirminininką V. 
Kazlauską, respublikonų pirm, k**— 
L Valiuką, Alto pirm. A. Rau- 
linaitį.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
22 CHAPIN PLACE, HARTFORD, CONN. 
Telef. CHapel 6-4773.

SIUNTINIAMS, | LIETUVĄ!

K andKFABRICS

Meninėje programoje gra
žiai pasirodė viešnia iš Cleve- 
lando sol. Aid. Stempužienė, 
padainavusi A. Kačanausko 
“Sielvartas”, A. Račiūno — 
“Už stalo sėdau”, J. Gruodžio 
“Ėsk, karvute, žalią Šieną”, A. 
Vanagaičio “Godelės', ariją iš 

nimo telegrama. Savo kalboje operos “Samsonas ir Dalila”, 
- - ----- gėlių ariją iš operos “Faustas’

ir kt.
Tautinių šokių grupė pašoko 

Tų įvairių politinių— visuo- nepriklausomybės deklaracija, kepurinę, jonkelį ir lenciūgėlį. 
Atkreipė dėmesį į komunizmo Akordeonu grojo V. Gylys, 
grėsmę pasauliui. Pabrėžė, kad Sv. Kazimiero parapijos cho- 
su komunizmo vadais joks su- raSj vadovaujamas Br. Budriū- 
sitarimas nebeįmanomas po to, no, padainavo V. Klovos. A. 
kai jie sulaužė daugiau kaip Račiūno, S. Šimkaus, G. Bizet, 
50 tarptautinių susitarimų. Taip g Budriūno kūrinius. Su choru

meniniu institucijų veikimą vie-
: «■.«!«» n<iri| pM'irinioni, viim.niŲ n»e<ižhtgi* vyrų kostiumam* I ni karštai giname, rodome jų

Jurkums. Hiutftms, nukneiein» i>rt svaikam- į nuopelnus, kartais jas net į pa-
:r nw«iti;ix<r< pnr<!i>o.tinvw er<**žta; tirmr, ! dangės keliame, o kiti kritikuo-

♦ jame ar lygiai karštai peikiame
♦ «r reikalaujame esminių refor-
| mų. Vieni ir kiti, be abejo, tu- * pat iškėlė keletą Amerikos vi- dainavo ir solistės A. Stempu- 
! rime tiesos, tik juo toliau, juo daus gyvenimo negerovių: nusi- įienę jr L. Zaikienė. Akompa- 

^-.*1 a—... navo Buell ir A. Dotts.

* Šventė praėjo gražioje ir pa
ryš . JVl lietuvių iscivviju hvii .p®»uuiuuj astuvrus ukiuj .
užsitarnauti, kad ją vadintų su- ventojų skaičius Kalifornijos kUX)Je nuotaikoje-

1158 East Jersey Street. Elizabeth, N. J. į . .
| labiau, atrodo, nepajėgiame su- kaitimus darbo unijose ir vi- 

tu ei. i mi ♦ rasti, kur tasai “auksinis vidų- suomenėje. Priminė, kad per 
rys”. Jei lietuvių išdvvija nori paskutinius aštuonis metus gy-

n V >\V!.X»JS BANK

AIUAKAS Kb.TVlKTADlL.MA13 IKI » VAL. VAKARO 
Mv»v iriMUcda nv *.5O pilną e»lwta

Pasiij.sk


BROOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis

BUTAS NUOMAI

Joseph Garszva

Bažnytinių Žvakių Dirbtuvė

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

VTiliiam J. Drake-
Drasunas

103-55 LEFFERTS BLVD.
Resid. Illinois 8-7118 LIETUVIS ADVOKATAS

Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590

Perkeitimai 
Plytelių darbai

OLANDIJA statydinasi didžiuli transatlantini laivą 37,000 tonų; 
Jis kalnuos 30 tnil. dol. ir išplauks j New Yorką 1*50 metų 
gruodžio mšn.

Kob. Bomrms Khmebys
Vau Horn, Texas, katalikų 

misijos klebonas, Šiomis dieno
mis lankėsi pas savo pusseserę 
Klumbytę - Butkienę (rašytojo 
Butkų Juzės žmoną) Brookly- 
ne. Ta proga aplanke Tėvų 
Pranciškonų vienuolyną ir Dar
bininko spaustuvę. y

Tauro tunto skautų
iškilminga sueiga bus rugsė

jo 20, šeštadienį, 6 vai. vak. pi
liečių klubo salėje Brooklyne. 
Tunto nariai privalo dalyvauti 
uniformuoti Kviečiamos daly
vauti taip pat skautės ir tėve
liai. Tautos šventės proga žodį 
tars A. Benderius. Po sueigos— 
pasilinksminimas.

Weekly Newspaper con-
Vėliava keliama protestui
Rugsėjo 16, antradienį, 2:30 

vai. p.p., kai prasideda Jungti
nių Tautų tryliktoji generalinė 
sesija. Pavergtųjų Europos Tau
tų Komitetas visus kviečia su
sirinkti United Natiops Plaza, 
769 First Avė., kur bus iškelta 
vėliava protestui, kad Jugtinėse 
Tautose yra neteisėtai atstovau
jamos Sovietų pavergtos tautos.

G. Panikas ir A. Eidukevičius 
.. ..tautinėje skautų stovykloje 
pagamino 1200 nuotraukų ir su
suko spalvotą filmą iš stovyklos 
gyvenimo. Iš New Yorko stovy
kloje dalyvavo 18 skautų ir 8 
skautės.

BOSTONO m 
APYLINKIŲ

Susirinkimas nutarė sumokė
ti metines duokles ALRK Fe
deracijai ir New Yorko Lietu
vių Tarybai. Užprašytos šv. 
Mišios už a. a. Kan. Juozo Meš
kausko siela. Mišios bus atlai
kytos gruodžio 13 d., 9 v., Ange
lų Karalienės parap. bažnyčio
je. (Sekr.)

Nuomai penki kambariai ir 
vonia su apšildymu ir karštu 
vandeniu. 741 McDonough St., 
Brooklyn 33, N. Y. Vienais laip
tais po dešinia.

mėjas ir finansų komisijos na
rys, kuris be savo 100 dolerių 
savo energija ir sumanumu sei
mui suorganizavo daugiau kaip 
700 dolerių. Kazys Barzdukas, 
darė daug pastangų aukoms 
rinkti, bilietams platinti-ir kt.

Iš viso aukų buvo surinkta 
$ 602, parduota PLS ženklelių 
už $ 49, parduota bilietų į Car- 
negie Hali koncertą už $ 139.25, 
į banketą už $ 150, viso $ 940,

Naujai atremontuotas 3 kam
barių butas pirmame aukšte 
City Point, netoli “L” gatvės 
maudynių ir lietuviškos koply
čios.

Yra naujas baltas gazo virtu
vinis pečius (virti ir šildyti), 
balta sinka, vonia, dušas, karš
tas vanduo, ąžuolinės grindys 
ir kiti patogumai.

Teirautis: 597 E. 7th St., So. 
Boston, Mass., nuo 5 vai p.p. 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
visą dieną.

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

To place your advertise- 
mente and subscription f or 
the DARBININKAS Semi-

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-BalsamiNtojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Pagerbė St. Blinstrubą
Šv. Patriko katedroje, New 

Yorke, rugsėjo 6, šeštadienį, 
kardinolas Fr./Spellinan atliko 
iškilmingas įvilktuves 38 vyru, 
priimtų į Jeruzalės Šv. škaplie- 
riaus riterių ordiną. Tuo būdu 
yra pagerbiami Kątalikų Baž
nyčiai savo veikla atsižymėję 
asmenys. Jų tarpe buvo ir bos- 
tonietis St Blinstrubas su žmo
na, kuriai suteiktas to ordino 
damos titulas.

StBlinstrubas yra gerai vi
siem pažįstamas So. Bostone, 
kur jisai laiko žinomą svetainę 
“Blinstrub’s Village”. Jo tėvai 
yra kilę iš Lietuvos. Tėvas į 
Lietuvą grįžo ir ten pasimirė.

Tarp St Blinstrubo draugų, 
kurie dalyvavo tose iškilmėse 
buvo taip pat jo draugas ir ad
vokatas Jonas Grigalius su žmo
na ir dukterimi.

Bazffijes KnSnskas 
bažnytinių žvakių firmos 

“Holy Light” savininkas, atos
togom buvo išvykęs į Prancū
ziją. Aplankė Liurdą ir kitas 
žymesnes vietas. Pareitą savai
tę grįžo į savo biznį.

B. Kučinskas suka filmą iš 
lietuvių religinio gyvenimo. No
ri pavaizduoti liturgines apei
gas, Svaitės, procesijas ir žino
mesnių bažnyčių architektūrą.

Sukaktuvių vakariais.
Vincas Gurys, savo 70 metų 

sukakties proga, rugsėjo 6, V. 
Belecko svetainėje suruošė po
būvį, atsidėkodamas savo prie- 
teliams už visokeriopą jam pa
galbą. Pobūvyje dalyvavo P. E. 
Minkūnai, A. Bendorius, K. 
Krušinskas, S. Vaškys, Miliaus
kai, Bielių šeima, daktarai Če
kai, D. Klinga, Kyrius ir kt

Visę lietuviu piknikas
- Sekmadienį, rugsėjo 21 d. 
Romuvos parke Brocktone Lie
tuvių Bendruomenė rengia 
linksmą pikniką. Bus graži pro
grama, kurią išpildys Ivaškienės 
tautinių šokių grupė, pasirodys 
Bostono -sportininkų klubas, 
skautai padainuos gražių dainų 
ir atliks savo programą prie 
laužo. Be to,- gausus bufetas su 
gerais užkandžiais ir išgėrimais. 
Tat laukiame svečių iš Bostono, 
Broctono, Norvudo, Cambridge, 
ir apylinkių.

DaiL Kaz. Žoromskis
pereitą savaitę lankėsi Chi- 

cago je. Nuvežė keletą savo pa
veikslų Chicagos Art Institu
tui, kuris rūpinasi jo paveikslų 
platinimu ir pardavimu.

RIMANTAS 
IVAŠKA

Pirmininkaujantis K. Kru
šinskas padarė pranešimą iš P 
LB seimo New Yorke. Plačiai 
atpasakojo visus seimo posė
džių darbus, seimo metu vyku
sius parengimus ir pamaldas 
šv. Patriko katedroje.

Atsiprašome
Pereitame Darbininko nume

ryje žibios iš Cambridge, Mass., 
buvo atsiųstos seno Darbininko 
korespondento A. D. Atsiprašo
me, kad jo inicialai per neap
dairumą nebuvo įrašyti pusla
pio korektūras beskaitant. Ko
respondenciją linotipu beren
kant, jie buvo pabraukti ir su 
rinkti.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

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

Naujas studentas
Ketveris metus išbuvęs kari

nėje aviacijoje, Juozas Mėly- 
nis grįžo namo ir šį rudenį įs
tojo į Fairieigh Dickinson uni- 
versity Rutherford, N. J. Stu
dijuos inžineriją.

Dekoravimas 
Elektros laidai 
Gaisro apsauga

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

Išėjo į pensiją buv. ilgametis 
klubo vedėjas Juozas Svirnelis, 
didelis lietuviškųjų reikalų rė
mėjas ir bene seniausias šios 
draugijos narys.

Taip pat į pensiją paleistas 
ilgametis klubo darbininkas 
Pranas Šalkauskas.

Rimtai ruošiamasi šv. Vardo 
draugijų paradui, kuris bus 
spalio 12 Nevvarke, N. J.

LITUANUS ' 
916 WUIooghby Avu^ Brook
lyn 21, N. Y.
laukia talkos — surask jam 
už 2 doleriu naują skaitytoją

DaiL Romas Viesulas, 
rugsėjo 17 d išvyko vieniems 

metams į Europą. Aplankys Ita
liją Ispaniją, Prancūziją, Vokie
tiją, Belgijoje aplankys Briuse
ly tarptautinę parodą.

DaiL R. Viesulas pereitą pa
vasarį gavo--iš Guggenheimer 
fondo negrąžinamą 3,600 dol. 
stipendiją, kad galėtų toliau 
dirbti ir tobulintis savo pasi
rinktoje meno srityje.

84-62 JAMA1CA AVĖ. 
(prie Panešt Pufcway Statton) 

N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tri. VIrgMa 7-4499

Stogo dengimas 
Stogo langai' 
Stueco darbai 
šaligatviai 
šaldymas 
šildymas 
Takai 
Turėklai 
Tvoros 
Vaizdiniai langai 
Vamzdžiai- 
Valymas garu 
Verandos 
Virtuvės 
Vonios 
Vcncc. užuolaidos 
Žibalo krosnis

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Off. Teiph. AN 8-4618
Bes. Teiph. CO 5-2546

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Insuliacijn 
Izoliacija 
Kitavimas 
laiptai 
Langai 
Mūrijimas 
Namo apmušimai 
N įtarimas 
Pagražinimas 
Pakopos 
Palėpės 
Pamatai

Baigiasi vasara, o su ja ir vi- šiai pasidarbavusių seimo sek- 
sos vasariškos linksmybės. Jau, / mingumul O tokiais, buvo Ju- 
gahma sakyti, visi po atostogų, tins Paknis, seimb garbės rė- 
Vieni jų grįžo su rudai įdegu
siais veidais, kiti — pilni įspū
džių ir nuotykių. Ir ta vasara 
čia tokia trumpa ir savotiška. 
Tas, sakyčiau, Sutinimas (karš
ta ir drėgna) nukamuoja žm<£ 
gų ir atima energiją: visi pa
niurę, suprakaitavę lenda į pa
vėsius arba apšaldytuose galiū
nuose vėsinasi, gurkšnodami 
putojantį alutį.

Bet štai rudenėlis jau čia. O 
jis ligas ir gražus. Ir drėgmės 
mažiau ir saulės daug. Gamta 
tuoj keis savo pavidalą. Įvai
riaspalviai medžių lapai pri
mins bemirštančią gamtą.

Taigi, po vasaros atoslūgio, 
jau pradedama ir lietuvių kolo
nijose po truputį judėti. Apie 
svarbesnius įvykusius ar įvyk
stančius dalykus čia ir norima 
pakalbėti

Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
■f menės seimas

Kearny - Harrison, N. J. lie
tuvių kolonija šiuo atveju gra
žiai užsirekomendavo. Nedide
lė kolonija, bet suprantanti 
rimtus tautos reikalus. Ji davė 
šiam seimui 940,25 pajamų. Sa
vo ranką stambiomis aukomis 
po $ 100 ištiesė: Julius Paknis, 
kleb. kun. L. Vaiciekauskas, 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centras, Lietuvių Politikos 
Klubas.

Po $ 20: Petras Velevas, ad
vokatas Charles F. Paulis, 
Schuyler Savings and Loan As- 
sociation of Kearny, N. J., A- 
merikos Lietuvių Bendruome
nės Kearny - Harrison Apylin
kė, advokatas Andr. Salvest, 
Julius ir Anelė Pakniai.

Po $ 10: Ed. Bennet, V. Pli
kantis, Bemard J. Shaw, Vin
cas ir Anelė Pietariai, kun. D. 
Pocius ir kun. R. Thompson 
(Tamašiūnas), Fr. Gelenitis ir 
J. Katilius.

Po $ 5: K. ir J. Barzdukai, 
kiti po mažiau.

Negalima nutylėti nepaminė
jus kai kurių asmenų, labiau- karščiuose posėdžiavo ir šaukė

J. B. S h a 1 i n s 
Šą I i ji s kas

Laidotuvių Direktorius

Alum, apvadai 
Alum, dury* 
A hm. langai 
Antlangės 
Apmušalai 
Atnaujinimai 
Atsarginiai laiptai 
Atspara vandeniui 
Atspara vėjui 
Cemento darbai 
Celotes lubos

Grindys
{akmenijimas Priestatai

Tetrankitiii mokamo darbų įvertinimo!
- Dirba įndę darbininkai 

Nereikalanjame įmok££mų • Lengvo* Hnhnokčjimo 
sąlygos • Ugi 84 mėnesį

Jonas Subačius
grįžęs iš atostogų pradėjo 

bažnyčios dekoravimo darbus 
Kearny, N..J ir Middle Village, 
N.Y.

Adv. A. Jankauskas-Young pas
kirtas į Bostono miesto finansų 

komisiją
Gubem. Forster Furcolo. pas

kyrė adv. Antaną Jankauską- 
Young nariu Bostono miesto fi
nansų komisijos, kuri yra įs
teigta dar 1909 metais miesto 
finansam tikrinti. Penki komisi
jos nariai turi plačius įgalioji
mus pravesti reikiamus pajamų, 
išlaidų ir turto valdymo tikrini
mus. Adv. A. Jankausko pasky
rimas įsigalios miesto Vykdoma, 
jai Tarybai patvirtinus.

Adv. A. Jankauskas mokslus 
yra ėjęs Bostone. Teisių magis
tro laipsn. įgijo Northeastem 
universitete. Yra narys advoka
tų sąjungos (Bar) Amerikoje ir 
Massachusetts ,taip pat gerai 
pasiruošęs savo pareigom mo
kesčių srityje, nes penkerius 
metus dirbo sąskaitininku ir 
mokesčių tikrintoju įvairiose 
Bostono firmose; dabar dirba 
distrikto advokatūros Įstaigoje.

Adv. A. Jankauskas yra pasi
žymėjęs savo visuomenine ir 
lietuviškąją veikla. Ketverius 
metus buvo Bostono Piliečių Są
jungos pirmininku, Lietuvos vy
čių vicepirmininku, yra narys 
šv. Petro lietuvių parapijos ir 
šv. Vardo draugijos, Kolumbo 
vyčių, Brightono ir Dorcheste- 
rio lietuvių piliečių klubų 
Northeastern universiteto teisės 
magistrų klubo ir k. Daug kar- 

narių susirinkimus. Veiklus ir tų yra dalyvavęs įvairiuose di- 
energingas draugi jos pirminiu- dėsniuose lietuvių suvažiavi- 
kas advokatas Andr. Salvest muose, kaip ir paskutiniame 
su jojo vadovaujama valdyba Alto suvažiavime Bostone, eida- 
yra padaręs daug naujų admi- mas finansų komisijos pirmi- 
nistracinių patvarkymų, kurie ninko pareigas.
susirinkimuose jau yra patvir- Naujose pareigose adv. A. 
tinti ir'vykdomi. Svarbesni jų: Jankauskui linkime geriausios 
tarnautoją atlyginimo pakeiti- sėkmės, 
mas, ątlyginimas už ligos die
nas, atostogų normos ir kt.

Techninėje srityje: įrengti 
modemiški įrengimai salei vė
sinti ir kt.

buvo sušauktas pinnadienį, 
rugsėjo 8 d., 8 vai. Susirinki
mui pirmininkavo Kaz. Kru
šinskas, sekretoriavo St Luko
ševičius, kuris perskaitė 45-tąjį 
klubo susirinkimų protokolą. 
Onos Baniulienės pastangomis į 
klubą Išrašė keturi nauji na
riai: Ona Kazlauskienė, Ona 
Pranskevičienė, Vyt. Oniūnas 
ir Janus Volt

MASPETH, N. Y.
Nauja Lietuviu svetainė

Amerikos lietuvių piliečių 
klubas Maspethe veikia jau 48 
metai. Daugelį metų klubas vei
kė samdomose patalpose. Prieš 
kurį laiką įsigyta savo namai 
69-61 Grand Avė., Maspeth 78, 
N. Y.

Naujos klubo patalpos yra er
dvios; jose įrengtas baras, salė 
kėglių žaidynėms (Bowling Al- 
ley), mažesnė salė susirinki
mams, o didesnioji koncertams, 
šokiams ir kitiems reikalams. 
Didžioji salė galės talpinti dau
giau kaip 500 žmonių.

Naujos svetainės atidarymo 
iškilmės bus rugsėjo 28, sek
madienį, 4 vaL p.p. Programoje 
numatyta atidarymo kalbos, me
ninė dalis, vakarienė ir šokiai.

Naujai įrengtos svetainės pa
talpos patarnaus ne vien Mas- 
petho, bet ir plačios apylinkės 
lietuvių kultūriniams reikalams.

Klubo vadovybė taip gražiai 
įruošdama svetainės patalpas, 
daug pasitarnavo lietuvių vi
suomenei.

Klubui šiuo metu vadovauja: 
A. Matulis (pirmininkas), P. Ve
nys, S. šiaučiulis, A. Girnius, 
P. Jočys, A. Petrauskas, J. Ber
notas ir kt.

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų VedSJaa

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTAP.Y PUBLIC

z Naujas kunigas
Jau bene du mėnesiu, kaip 

mūsų parapijoje yra naujas ku
nigas Raimundas Tamašiūnas. 
Naujasis kunigas labai akty
vus pastaru ciniame darbe, o 
taip pat veiklus čia esamose or
ganizacijose. j| matome dir
bant su vyčiais, šv. Vardo^drau- 
gijos, Liet Katalikų Bendruo
menės Centrų ir kitur. Kun. 
Raimundas visada šviesios nuo
taikos, visiems prieinamas ir 
visų mylimas. Kalba, palyginti, 
gerai lietuviškai, nors čia yra 
gimęs ir augęs.

Balfo veikla
Balfo 7 skyrius pradeda sa

vo rudeninę veiklą. Spalio 5 d. 
6 vai. va  ̂Bendruomenės Cent
ro patalpose (Ii aukštas) ruo
šiamas kortų lošimo vakaras. 
Dalyvauti turėtų visi vietos 
lietuviai kurie atjaučia savo 
brolius, vargstančius užjūryje 
ar tolimame Sibire. Bus progos 
ir pabendrauti

Į Balfo seimą, kuris bus lap
kričio 29-30, numatoma siusti 
2 atstovus skyriui atstovauti.

Kleb. kun. L. Voicekauskas 
ir kun. D. Pocius pasižadėjo 
bažnyčioje paskelbti rūbų ir pi
nigų vajų, kuris būtų spdlio ir 
lapkričio mėnesiais. Norima ko 
daugiau surinkti drabužių ir 
aukų.

LKB Centro Veikla
Lietuvių šv. Vardo draugija 

ir LKB Centras ir vasaros

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.

BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
F C N E R A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

197 Webster Avenne 
PRANAS WATTKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
nota r y Public

Patarnavimas dienų ir nakt|
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale Saukite: TeL TR 6-6434


