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Prezidento Kennedy pirmasis pasirodymas Jungtinėse Tautose
STIKLINĖ TVIRTOVĖ, kurtos paimti atvyko prezidentas Kennedy.

PREZIDENTAS KENNEDY: Problema yra ne vieno žmogaus mir
tis, bet J. Tautų organizacijos likimas.

Prezidentas Kennedy rugsė
jo 25 pirmu kartu kalbėjo 
Jungtinėse Tautose. Kaip ir bu
vo laukiama, jo kalba nušvietė 
Amerikos nusistatymą principi
niais ir dienos klausimais:

Rfanė J. Tiuly organizaciją, 
kurios stiprybė bus teisės ir

— Pakartojo-Amerikos nusv

RUSK PIRMAS RŪPESTIS - 
IŠGELBĖTI JUNGT. TAUTAS

rašė jam asmeninį laišką, kad 
savo nuomonę keistų. Laikraš
tis: “Nacionalinės Kinijos ly
deris, kaip Samsonas, atrodo, 
yra nusprendęs geriau sugriau-

GENEROLO CLAY POUTINIS 
DEBIUTAS VAKARŲ BERLYNE

Politinių įvykių sutapimas: 
Rugsėjo 21 vak. sekr. Rusk pra
dėjo kalbėtis su Gromyko. Rug
sėjo 22 vakarų Berlyne buvo 
paradas garbei generolo Lucius 
Clay, kuris atvyko kaip prezi- 
denti asmeninis atstovas. Rug
sėjo 23 spaudoje jau paskelbta: 
esą Amerikos "autoritetingi šal
tiniai" įspėjo Bonnos vyriausy
bę, kad yra jos interesai susi
taikyti su dviejų Vokietijų tak

nėjo Chruščiovo pareiškimą vie
nam diplomatui: "Jei vakarų 
vokiečiai neteks pasitikėjimo 
vakarais, tai jie pasisuks į 
mus. Jie neturi kur kitur eiti".

Valstybės sekretorių* Dean 
Rusk 22 užsienio spaudos kon
ferencijoje aiškino Amerikos 
politinius nusistatymus:

— Jungtines Tautas “troikos’
sistema paraližuotų. Dabar ypa- ti šventyklą. Dar laikas jam 
čiai reikalingas veiklus genera- apsigalvoti”}.
linis sekretorius. Jį laikinai ga
lėtų J. Tautų pilnatis paskirti. 
Nuolatinis skiriamas Saugumo 
Tarybos, kur veikia veto. Ame
rika nesuinteresuota vienu ku
riuo specialiu kandidatu į geri, 
sekretorius.

— Išorinės Mongolijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas Ame
rika tam tikros aplinkybėm pa
lankiai svarstytų (N. Y. Times - 
su nepasitenkinimu kalba, kad 
Chiang Kaishekas žada vetuoti 
Mongolijos' priėmimą į J. Tau
tas, nors prezidentas Kennedy

— Amerika patarė nacionali
nei Kinijai nesipriešinti Kini
jos klausimui j. Tautose. To pa
tarimo Rusk nelaiko “spaudi
mu”.

— Kongo paliaubom tarp 
Jungt. Tautų ir Tshombe Rusk 
pritarė. Pasisakė už tolimes
nes pastangas prijungti Katan
gą prie centrinės vyriausybės 
taikingom priemonėm (Gizenga 
ir jo . šalininkai komunistai 
spaudžia Leopoldville vyriausy
bę, kad siųstų kariuomenę Ka- 
tangai užimtL.Tam yra paruoš
ta ir atskira Gizengos kariuo
menė, 600 vyrų, kuriai vado
vauja Lundula ir kurios jis ne
perdavė geir. Mobutu).

• ' - , t M , ' .

statymą už visuotinį nusigink
lavimą, kuris betgi neįmano
mas be kontrolės. Pasisakė už 
J. Tautų ginkluotos jėgos su
stiprinimą, atskirom valstybėm 
jos pasiliekant tiek, kiek jos 
reikia vidaus saugumui. — Pa
sisakė už kolonializmo visuoti
nį panaikinimą, suprantant tuo 
žodžiu ir visokį stipresniojo 
primetamą išnaudojimą silpnes
niam. — Už tautę apsispren
dimo teisę, laisvų rinkimų ke
liu, o tokios laisvės nėra ten, 
kur yra svetimos kariuomenės 
valdoma. — Pažadėjo ginti va
karų Berlyno teises, tikėdamas, 
kad derybom gali ir tas klau
simas būti sutartas. Tačiau de
rybos negalimos grasinimo at
mosferoje.

AR NEGRĮŽTAM Į 1938-39 METUS?
Amerikietis mėgsta gerą nuotaiką. Kai ją kas sudrums
čia, tada mėgsta tiesiai rūstintis. Gal iš to bus kilę 

skelbiami balsai:

Hitleris ir Chruščiovas
Our Sunday Vkitor: — At

rodo, kad esame ten, kur bu
vome 1938 - 39, išskyrus tai, 
kad nacius dabar pakeitė rau
donieji, Hitlerį Chruščiovas, 
Danzigą Berlynas.

— Hitlerio agentas Konradas 
Heinleinas derybose su Čeko
slovakija dėl Sudetų sakė: “Mes 
turime visada reikalauti tiek 
daug, kad mūsų niekada nega
lėtų patenkinti’’. Ir kai jis rei
kalavimus didino, diplomatai 
zujo tarp Paryžiaus ir Londo
no ir kvailai įsivaizdavo, kad 
turi būti Sudetų klausimui su
rastas sprendimas, jei bus de
rybos. Dabar 
Chruščiovą su 
mu.

—Žinoma
tarp Chruščiovo ir Hitlerio. 
Austrija yra teutoniška nacija 
su 6 milijonais gyventojų. Če
koslovakijoje buvo 3 milijonai 
Sudetų vokiečių. Danzigas buvo 

: vokiškas miestas. Hitleris galėjo 
j kibtis į daugelį punktų. Bet 

Chruščiovas negali turėti jo- 
[ kių įmanomų pretenzijų, p>vyz-

jūs turite tokį 
Berlyno klausi-

yra skirtumo

tiks su rytų Vokietijos daline 
kontrole susisiekimui su Berly
nu. Tą pat dieną paskelbtas 
ir Vokietijos vyriausybės nu
stebimas, kad Amerika keičia 
savo politiką Vokietijos klau
simu, nors tai nebuvo svars
tyta užsienių reikalų ministe- 
rių konferencijoje. Ta pat die
ną valstybės departamentas pa
skelbė blankų pareiškimą, kad 
Amerika politikos nekeičia ir 
Vokietijos sujungimo idėjos ne
atsisako. Trečią dieną, rugsėjo 

.23, paskelbta, kad anas “au
toritetingas šaltinis” buvo gen. 
Lucius Clay. Atsiųstas į Berly
ną gyventojų nuotaikos sustip
rinti savo pirmu viešu prabili- 
mu Clay pasiekė priešingo vai
siaus. Jis buvo priverstas da
bar skelbti antrą pareiškimą 
pirmajam atitaisyti.

GEN. LUCIUS O. CLAY: Turite susiprasti su dviejų buvimu.

KALTINIMAS AR PAGYRIMAS
ANGLIJOS KATALIKAM?

Anglijoje komunistai kelia nurimo — surinko davinius ir, 
triukšmą prieš katalikus ir ka- remiamas katalikų spaudos, 
talikų spaudą: esą “katalikų ak- tuos davinius pateikė teismui, 
cija” diskreditavo elektros pro- šiemet liepos mėn. teismas po

mo gal
dienom _
Rusk ir Sovietų Gromyko. Pa-
įkalbėjimai pradai rugsėjo 21 VALCT sekr. 'rumI Atakyt. m
IT tęsis Šią savaitę. Berlyno galėsiu tik po kelių' dienų.

liai pritarė Austrijos prijungi
mui 1938 kovo 13. Ką jie dau
giau galėjo daryti? Hitleris tai 
pristatė jiem kaip įvykdytą fak 
tą — lygiai kaip Ulbrichtas 
pereitą mėnesį, staiga nuleisda
mas geležinę uždangą Berlyne.

— Bet su Čekoslovakija bet 
kokios Vakarų pretenzijos į 
moralybę galutinai išgaravo. 
Miunchene Chamberlainas de
rėjosi baimės vedamas. Jau ne
bebuvo jokio klausimo apie tei
singumą. Jis davė Hitleriui ky
šį už Londono nebombardavi- 
mą.

— Nors Prancūzija su Angli
ja 1939 baiminosi karo minties, 
jie nesibaimino pralaimėjimo, 
jei imsis akcijos. Jie galvojo, 
kad Hitleris taip pat pripažino 
jų pranašumą. Ko jie baiminosi 
— tai buvo nuolatinė prielai
da, kad jie niekada nepasakys

Ir lygiai tokia yra mūsų 
priešais Chruščiovą, 
palyginimas su praei-

Kur atvedė JT politika Kongą
Amerikos Kongrese ir vi

suomenėje kilęs triukšmas dėl 
J. Tautų karinės invazijos į 
Katangą sustabdė buvusio gen. 
sekt. Hammarskjoldo politiką, 
ir buvo padarytos paliaubos 
tarp JT kariuomenės ir Ka- 
tangos. Bet ramybė į Katan- 
gos sostinę negrįžo, ir europie
čiai iš jos bėga į Rhodesiją 
ir kitur. Dabar laukiama Ka
torgoje Kongo centrinė* vy
riausybės karinės invazijos.

Kongo vyriausybė viešai pa-

reiškė nepasitenkinimą paliau
bom. Įsifiltravę joje komunis
tai reikalauja, kad vyriausybė 
siųstų savo kariuomenę prieš 
Katangą. Iš Stanleyville atga
benta grupė karininkų drauge 
su kariuomenės vadu Lundula, 
kuris savo kariuomenės taip ir 
neperdavė centrinės kariuome
nės vadovybei.

Stanleyville aerodrome esą 
35 sovietiniai transporto lėktu
vai Pačiame Leopoldville jau 
veikia vėl Sovietų atstovybė.

“Ne’
pozicija

Tokis 
timi.

Kokia 
padėties? Ar mes skelbiame 
moralę ir jo* laikomės?

džiui, į Baltijos valstybes — Life žurnalas savo vedama* 
dar mažiau į kurią Vokietijos jame įspėjo: 
dalį.

Tokią paralelę autorius ma
to tarp Hitlerio ir Chruščiovo. 
O

kokia paralelė tarp Vakarę 
tada ir dabar?

Rašo:
— Vakarų galybės tylėjo, ka

da Vokietija 1936 kovo 7 oku
pavo Reino kraštą, praleisda- 
mos paskutinę progą Hitleriui 
sustabdyti trumpo karo keliu, 
nes 1936 Vokietija dar nebuvo 
apsiginklavusi. Po to sustabdy
mo kaina jau darės didesnė.

— Prancūzija ir Anglija ty-

Prezidentas

Pasak N. Y. Times, kai ku
rie Vakarę diplomatai baimi
nasi, kad Clay pareiškimai pa
drąsins Sovietus savo reikala
vimus derybose didinti.

Generolas kaltas ne tuo, kad 
jis netiesą paskelbė, bet tuo, 
kad tiesą paskelbė per anksti, 
atskleisdamas dalį Vakarų gal
vojamų nuolaidų sąskaita Vo
kietijos, kurią tos nuolaidos pa
stūmės iš Vakarų bloko į “neu
tralumą” ir pagaliau Maskvos 
įtaką. C. L. Sulzberger sumi-

fesinę uniją tiek, kad ji buvo 
išmesta iš profesinių unijų są
jungos.

Istorija buvo tokia. —

Elektros unija turi 240,000 
narių. Tai septintoji savo di
dumu Anglijoje. Joje priskai- 
toma apie 2,000 komunistų. Ta
čiau ta komunistų sauja suge
bėjo taip apsisukti, kad gene
raliniu sekretorium buvo išrink
tas komunistas Frank Haxell. 
Pralaimėjo Byme, katalikas. 
Kai laimėjo Haxell, Byme ne-

33 dienų darbo pripažino, kad 
komunistai laimėjo vadovybę 
sukčiavimo keliu, iš anksto su
darę konspiraciją ir diriguoja
mi iš svetimos valstybės; pagal 
teismo sprendimą komunistai 
turėjo pasitraukti. Tačiau jie to 
ir nesirengė daryti. Tada Byme 
varėsi toliau — kreipėsi į uni
jų sąjungą, kuri 10:1 balsais 
(7,320,000 : 785,000) nutarė 
elektros uniją išmesti iš sąjun
gos — panašiai kaip Ameriko
je buvo išmesta kito sukčiaus 
Hoffos unija.

LENKIJOJE VALDŽIA NORI 
TIKRINTI IR BAŽNYČIAS

Lenkijoje Švietimo ministe- 
ris rugpjūčio 19 paskelbė, kad 
vaikų katekizavimas bažnyčio
se turi būti valdžios kontrolė-

truoti valdžioje savo katekiza-
cijos pamokas, ir už tai jiem karnai apmuitinti, nors muitas
bus mokama alga. Vyskupai 
uždraudė kunigam tai daryti.

SOVIETAI NEPATENKINTI 
NASSERIU

buvo sumokėtas čia Sovietų at
stovui. Šen. Dodd iniciatyva 
byla perduota ištirti teisingu
mo departamentui.

Sovietai grąžino 
6,000 siuntiniu
Sovietai sugrąžino 6,000 siun

tinių, kurie buvo pasiųsti iš 
Amerikos artimiesiem. Priežas
tis — siuntiniai buvę nepakan-

SUMNER WELLES

jaučia moralinę pareigą primin
ti J. Tautų organizacijai, kad 
jos uždaviniai — išlaikyti tau
tų santykiuose moralinę tvar
ką: taiką, žmogaus laisves.

Bet jeigu kovojam už mora
linę tvarką, tai moraliniai prin
cipai reikalautų sulaikyti nuo 
priėmimo į Jungtines Tautas 
kom. Kiniją, nes jos priėmimas 
prieštarauja pačiai chartai.

Tokis pat moralinių princi
pų pažeidimas būtų išorinės 
Mongolijos priėmimas. O derė
tis, kad už Išorinę Mongoliją 
bus priimta Mauretanija, — yra 
cinizmas.

“Jeigu mes principų nesilai
kome, kaip galim reikalauti, 
kad kiti laikytųsi”.

Kas turi nustatyti liniją?
Thu Tablet skelbė Herbert 

J. Clancy, S. J., iš Fordhamo, 
konstruktyvios programos su
gestijas: — Kam prezidentas 
Kennedy turi laukti gruodžio 
31 linijos, kurią Berlyno klau
simui nustatė Chruščiovas? Į- 
tampa sušvelnėtų, jei Kennedy 
pats nustatytų liniją, pvz. leis 
ti rytų Vokietijai apsispręsti
laisvais rinkimais? Arba kodėl 
mūsų vyriausybė negali pa
spausti už tokią pat teisę rytų 
Europos pavergtom tautom ■— 
tos teisės buvo iškilmingai ga
rantuotos ir paskui paneigtos. 
Kodėl negalima imtis tarptauti-

mija Vokietijoje, vadų ir eili
nių tvirtinimu, yra visiškai pa
ruošta karo reikalam. Armijo
je yra 160,000 vyrų. Iš Ameri- Sovietų spauda skundžiasi, 
kos bus papildoma atsiųsta kad vcdiindamaą turis.

Tokios istorijos akivaizdoje ąo,000. Sumner Welles. valstybės nės konferencijos, kuri liestų
suprantamas komunistų pyktis 
prieš katalikus ir jų spaudą, 

Columbijos distrikto “Asem- munistų partija turi registruo- kam ji netylėjo, sugavo ir de- 
blėja demokratinėm teisėm gin- tis ir jos atskiri nariai taip maskavo sukčius, 
ti” rugsėjo 23 surengė mitin- pat. Dabar komunistai ir jų

tus prie Aswan užtvankos, nie- 
Angliju* Hbarrlę partija ko jiem neužsimena apie So- 

pasiūlė priimti Maskvos reika- vietų pagalbą užtvanką statant, 
lavimą, kad nusiginklavimo jos reikalam Sovietai pažadėjo 

kontrolę vykdytų “troika”. •*“ _j-. -----

simpatikai varo propagandą, — Vokietijų* kancleris Aden- — Prancūzija* prezidentas 
kad tas teismo sprendimas bū- aueris pradėjo pasitarimus su de.Gaulle, lankęs neturtinguo- 
tų panaikintas. Mitingo salėje 
buvo iškabinėti paveikslai teis
mo pirmininko Warren, teisėjų 
Brennan ir kitų dviejų, kurie 
buvo priešingi teismo daugu- 

timos valstybės agentai. Vy- mos sprendimui prieš komunis-

Kas remia komunistus Amerikoje

gą su reikalavimais panaikinti 
vadinamus Smitho ir Mac Car- 
rano aktus. Pirmasis draudžia 
skelbti doktrinas, kurios siekia 
jėga nuversti valdžią. Antrasis 
konkrečiai reikalauja, kad ko
munistai registruotųsi kaip sve-

sekretoriaus padėjėjas prezi- ne tik Berlyną, Vokietija, bet 
dento Roosevelto vyriausybėje, ir rytų Europos likimą? Jei 
rugsėjo 24 mirė, sulaukęs 69 Kremliaus viešpačiai nesutiktų 

300 milijonu doL davė saro amžiaus Roosevelto poli- tokioje konferencijoje dalyvau- 
“"‘lies turėjo di- ti, gįtoo. būtų jiem ūkines 

sūnėną anie mokėjimu ealima desnes re,kšmes nei P3* vak* sankcijos ... Autorius siūlytų 
. K4 ~ J M B 4 tybės sekretorius HulL Sumner visišką su Sovietais prekybos

sustabdymą.sius departamentus, buvo pri
imtas su entuziazmu. Susilau
kęs opozicijos iš karininkų ir agentūra rado, kad atominių da buvo sutarta ir paskelbta

soc. dem. dėl galimos koalici
jos.

__ » fl■ 1 utim ian nraci. « agenrvra rauo, *au atominių ua uuvo sutarta ir pasitemta
... L • parlamento, prezidentas rado bandymų atnaujinimas sovietų Atlanto charta. Lietuviam Wel-
aejo deportacijos nuo pasienio.

Amerikos informacijos
Welles lydėjo prezidentą ir į 
susitikimą su Churchilliu, ka-

embargo. Tai ir būtų iniciaty
vos perėmimas, o ne laukimas, 
ką Chruščiovas pasakys.

atramos masėse. prestižui pakenkė tiek, kaip les ypatingai žinomas dėl to,
— HuruM M. JuHun, vieniu- — G*n. Lvdu* D. Clay, pre- Vengrijos sukilimo kruvinas kad jis pasirašė Amerikos pa-.71 keleiviu rugsėjo 24 dėl mig

liausias teismas birželio 5 iš- tus. šiame mitinge tarp kitų telis išlikęs gyvas Hammars ridento Kennedy asmeninis įga- malšinimas. Tačiau Amerikos reiškimą 1940, jog Amerika ne- lų praskrido pro Bostono noro-
aiškino, kad tie įstatymai te- kalbėjo ir episkopatų bažnyčios kjokto lėktuvo katastrofoje, liūtinis, atvyko į Berlyną rug- prestižas nuo to nė kiek nepa- pripažįsta Baltijos valstybių į- dromo juostą ir nukrito į uos-
beveikia ir kad pagal juos ko- dvasininkas Howard W. Melish. rugsėjo 23 mirė.
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Kinijos nei Kinija J. Tautų".
K o m. Kinijos nepriėmimas 

yra politinis žaidimas Maskvos

ga nėra Jungtinių Tautų narys. 
Reiktų tada ir šį faktą pripa
žinti. O tačiau kom. Kinijos 
šalininkai šio fakto i 
pripažinti ir .prieš ji kovoja.

lauš. Faktų nepripažinimas yra 
likimas nuošaliai nuo istorijos

Vietnamo sujungimas ur kt. 
Azijos problemos. "Jungtinės

cesas. Jau 26 nekomunistinės 
vyriausybės ją yra pripažino-

galima niekinti organizariją iki 
galo, iki absurdo, priimant dar

r,z.te 

fe..

rį ■

abejojo ligšioline taktika ir pri
tarė, kad būtų svarstomas klau
simas: ar Kiprai atstovauti tu
ri nacionalinė Kinija ar komu
nistai?

Traukiantis iš ligšiolinės po- .karto taip labai nenustebintų, 
zidjos, iš anksto mėginta ir Ta visuomenė dar nėra pakan- 
visuomenę pripratinti prie to. karnai susigyvenusi ir dabar.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street 

TeL AL 4-8319

Dar viena "taiką
«■

sukti, gali būti teisingas su kinusiu aukštą JT idėją.: c

.ift. /J

A. Stevensono, Bowies, Mrs.

Įima dabar vertinti kaip pir-

Jei jąu Kirn-
nuo J. Tautų

minimas, kad visuomenės iš

CHIANG KAI-SHEK ir Mac Tse-Tung.

jo kaip rusų tautos pažangios 
minties atstovo ir jo knygas 
draudė”.

Gaila Bielinskio, kad jis pa
darytas tik bolševikiniu revo
liucionierium; gaila mulkinamo 
skaitytojo, jei jis sovietinę 
spaudą skaito; dar labiau gaila 
paties autoriaus, kuris privers
tas meluoti apie Bielinskio kny
gų draudimą, nors pats žino, 
kad tai melas.

... Automatai Vilniujekis pavartau suminejunas teis- VUniuje nu0 
svarbiausiose gatvėse pastatyti 
automatai su gazuotu vande
niu. Prie aikštės stovi 8 auto
matai — rašo Ch. Gusev. — 
bet tik iš dviejų galima atsi
gerti gazuoto vandens. Kiti vi
sai neveikia. O žmonių eilės 
yra prie automatų ir prie stik
linių. kurių padėta taip pat tik 
dvi.

Komjaunimo gatvėje prie 
“Gastronomo” taip pat 8 auto
matai. Veikia du. Tik tiek ir 
stiklinių. Mūsų akyse sovchozo 
“Bartuškio” iš Širvintų darbi
ninkas Makšeckij nuleido į au
tomatą dešimt monetų po 3 ka
peikas. Bet taip ir nesulaukė 
nei vandens nei pinigų. Vil
niaus statybos tresto darbinin
kui Zaik^vskiui pigiau atsiėjo 
— jis nuleido tik 5 monetas.

Draugai Makšeckij ir Zaikovs- 
kij norėjo skųstis vedėjui krau
tuvės Nr. 110, kmio žinioje 
yra tie automatai. Bet vedėjo

Rusų Bielinskis ir lietuvių literatūra
Rusų rašytojo ir kritiko V. 

G. Bielinskio 150 metų gimimo
sukaktis buvo paminėta Lietu
voje pastangom parodyti, kiek 
Bielinskis turėjo įtakos lietu
vių literatūrai. Uždavinio ėmė
si Sovetskaja Litva bendradar
bis K. Ambrasas. Jis suminėjo, 
kad Bielinskio raštus uoliai 
skaitė toki ankstesnės kartos 
rašytojai kaip Mačys - Kėkš
tas, S. Matulaitis, P. Višinskis, 
J. Biliūnas, V. Kapsukas. To-

Bielinkiu maža rašytojų domė- 
joi, nes tarp suminėtų yra tik 
du rašytojai — Kėkštas ir Bi
liūnas, kiti komunistų propa
gandistai, esą visai šalia lite
ratūros.

Jaunesnės rašytojų kartos, 
kuri domėjosi Bielinskiu, su
minėjo Balį Sruogą, Liudą Gi
rą, Korsaką, Juozą Baltušį, ypa
čiai Venclovą. Tariau ir apie 
Sruogą sakoma: “Sruoga nesu
prato Bielinskio, Dobroliubovo, 
Cerniševskio revoliucinės reikš
mės”. Tokis pareiškimas rodo, 
kad straipsniui rūpėjo ne Bie
linskio literatūrinė reiškšmė, 
bet revoliucinė. Jei būtų rūpė
jus Bielinskio literatūrinė reikš
mė, būtų minėjęs, kad jį skai
tė ir Vaižgantas ir Maironis.

Kaip dabar Bielinskis nori
ma paversti iš rašytojo ir kri
tiko tik bolševikiniu agitato-

siliepimas apie Bielinskio rolę
Lietuvoje: “Sunkiais fašistinės tuo tarpu nebuvo. Laukė jo 
okupacijos laikais hitleriniai dvi valandas. Taip ir neteko pa- 
‘kulturtregeriai’ Bielinskio bijo- siskųsti.

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

? pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
i geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS

TeL HYacmt 7-4677

Times Magazine sudėjo argu
mentus už ir prieš, patikda
mas pačiam skaitytojui

ARGUMENTAI UŽ:
Argumentus už kom.

jos įvedimą į J. Tautas pa
reiškė Richard Hugbss, anglas. 
Londo Sunday Times korespon
dentas iš tol rytų. Tarp jo 
argumentų įspūdingiausi:

— Kom. Kinija yra galybė 
ir ji duosis kontroliuojama pvz. 
nusiginklavimo klausimais tik 
J. Tautų rėmuose. Nes “kada 
ji (valstybė) yra narys, ji pri
siima konstitucinius, bendruo
meninius, socialinius drausmės 
ir papročių reikalavimus”.

— Be kom. linijos J. Tau

kas kita kaip žmogaus veiki
mas, žmonių aktyvios pastan

Jei argumentus pasega lie
tuviškas skaitytojas ir savo min
timi dalyvauja*anoje diskusijo
je, tai jo pirmas įspūdis la
biau užkliūva už žurnalisto ar
gumentu. Jie pasakyti įspūdin
giau nei diplomato žodžiai, ku
rie atsargūs ir santūrūs, ne
daro tokio įspūdžio. Tačiau gi
lesnis žvilgsnis netruks pąste-

ga. Jeigu kom. Kiniją pripažino 
ir prekybinius santykius už
mezgė tokis valstybių skaičius, 
tai tame pripažinime nulėmė 
ne skambus, bet tuščiaviduris 
“istorijos procesas”, o žmonės, 
kurie yra tų kraštų valdžioje 
ir kuriem rūpėjo iš to pripaži
nimo padaryti biznį. Ar biznį 
padarė — kitas klausimas. Bet 
savo gobšumo gėdydamiesi, no
ri jį pridengti “istorijos pro
ceso” skraiste. Ir Amerikoje 
santykių su kom. Kinija kaip 
su Sovietais juk labiausiai no
ri ne darbo žmonės, bet biz
nieriai, milijonieriai. Nėra ko 
dangstyti tai “istorinio proce-

kum. Kinijos priė
mimą į J. Tautas.

— Jei Sovietai yra, kodėl 
ne Kinija . ..JT negalia ir kilo 
iš to, kad į JT atėjo perver
sija nuo pat pirmos JT die
nos: J. Tautų narys. Sovietai, 
veikia visą laiką priešingai, nei 
JT principai skelbia. Dėl to JT 
ir virto nieko negalinčiu veid
mainingų kalbų židiniu, sunie-

nedy. Galima laikyti ją nebepa
taisoma, kaip tai laiko D. Law- 
rence.

Kokia, išeitis keno Ims pasi
rinkta, tokiai išeičiai pateisinti 
visada bus rasta argumentų: 
nori šunį mušti, atsiranda ir 
lazda. Skaitytojai betgi turi tei
sę manyti, kad siūlymą kom. 
Kiniją priimti į Jungtines Tau
tas lemia ne šie argumentai. 
Jie yra tik dūmų priedanga.

tai nėra pagrįsti realiu gyveni
mu, taigi ir lengvai gali su
klaidinti, apgauti. Keletas jų iš 
eilės:

— Tas minimas “istorijos 
procesas” — žavus. žodis, pa
slaptingas, pažangus. Jį gausiai 
vartoja ir Chruščiovas, tvirtin
damas, kad “istorijos procesas” 
neišvengiamai veda į komuniz
mo laimėjimą visame pasauly
je. “Politinės- realybės faktus” 
siūlo pripažinti ir W. Lippmann 
ir jais remti politinius sprendi
mus. — Tačiau istorinis fak
tas, arba politinės realybės fak
tas yra ir tai, kad kom. Kini- kaip Vokietijos sujungimas, ka

da J. Tautose dalyvauja Sovie
tai.

— Tikėjimas teorija, kad 
nenori Maskva ir Peipingas vieną die

ną ims vienas kitam sprandus

■<

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

— Kom. Kinija, atėjusi į J. 
Tautas, duosis tos organizaci
jos kontroliuojama ne daugiau . 
kaip tos organizacijos narys 
Sovietų Sąjunga.

— Viltis, kad kom. Kinijai 
atėjus į J. Tautas, bus įga
lintas Korėjos, Vietnamo sujun
gimas, yra tiek pat pagrįsta,
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> Mano Lietuve* prisiminimaL L. Juodis; 14 liet dainų .... «...
Chrtatmae Caroti, sol. L. Juodis (angL), mažo formato PI. 
Pavergto* tšvynie dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelė* 
Lietuviško* dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių

> Lietuviško* dainos, Bostono liet mišraus choro 17 dainų ....
S. Barku* radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožė* ir tylūs vakarai, V- Stankus, 11 šokių muziko*---------
Lietuviški mariai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet patrtot maršų 
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephen* liet kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6X0) 
A. Stephem, Iš rūtij šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmė* 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet dainų (st $7X0) 
Milžino paunkamė, B. Sruogos, Montrealio liet dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ......................
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ..................-....._
Ar pameni... V. Stankuj 10 šoklų muzika (stereo $7X0) 
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečlokienė (3 plokštelės) ----------
Lietuvių šokių rinkinys, A. šabaniauskas   .................. 

Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) -------------- -----------------------
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ...........
Lithuanian, 2-*peed record course .... .........................................
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visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
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kia Kinijos stūmimą į Maskvos 
glėbį, neišnaudojamas konflik
tas, kuris vyksta tarp Maskvos 
ir Peipmgo.

— Dar dėl moralinio klau
simo

kom. Kiniją pripažinti Kinijos 
atstovu, o Formozą paskelbti 
atskira valstybe ir ją priimt 
taip pat į J. Tautas kaip nau
ją valstybę.
ARGUMENTAI PRIEŠ:

Argumentus prieš kom .Ki
nijos priėmimą pareiškė Her- 
bert Feis, buvęs valstybės de
partamento patarėjas. Praeida
mas greitosiom pro J. Tautų 
chartą, kuri reikalauja, kad na
riai būtų “taiką mylinčios vals
tybės”, sustoja daugiausia prie 
padarinių, kuriuos duos kom. 
Kinijos priėmimas į J. Tautas.

— Kom. Kimios priėmimas

pansiją Azijoje. Visokia vieti
nė rezistencija komunizmui bus

— Japonijoje bus sustiprin
tas sparnas, kuris reikalauja 
sąjungos su komunistais. Japo
nija bus tada verčiama išeiti 
iš karinės sąjungos su Ameri
ka.

Įėjo sugriauti Jungtinių Tau
tų, kol Dag Hammarskjoldas 
buvo gyvas. Nors jo vietą ne
lengva bus kitam užimt, bęt, 
tikiu, mūsų prezidentas Ken- 
nedy padarys žygių, kad pačio
se Jungtinėse Tautose moralė

Gerbiamas Redaktoriau,
Nors labai greit ir puikiai 

buvo aprašyta apie Jungtinių 
Tautų tragediją ir pasaulio
nuostolį, kai gen. sekr. Dag sustiprėtų, ir Jungtinių Tautų 
Hammarskjoldas žuvo, aš dar principai nežus. Jiem vykdyti 
prašyčiau pridėti ir nuo ma- būtų tinkami diplomatai toki, 

kaip Christian Herter arba jo 
sūnus arba Henry Cabot Lod- 
ge ar jo sūnus. *

Su gilia pagarba,

Vytautas Skrinska

41 Wimlham St

nęs ...

Gen. sek. Hammarskjoldas 
per visą savo gyvenimą tarna
vo tvirtai ir ištikimai visos

laužtos, nas jau viena Sovietų žmonijos gerovei ir tikėjimui 
Sąjunga parafižuoja jų veiki- Jungtinėm Tautom stiprinti, 
mą, o su komunistine Kinija Komunistų valstybės su savo 
J. Tautos virs pasaulinio or- intrygom ir sąmokslais nega-
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Ru siškoji troika
Tris arklius pasikinkius į vie- vergijos pančiu pririšo visas 

na vežimą, skrieti per neaprė- nerusų tautas, kurias tiktai ga- 
piamas lygumas, stepes ar pus
nis, kitados Rusijoje būdavo 

geriausias susisiekimas, 
pat trauklus ir vaizdin-

skelia žiežirbas, karieta 
skrieja pasikylėdama. Skro
džiant žiemos pusnimis, dar pa- 
rišami arkliam skambalai. Toli 
girdisi, kad važiuoja — koks 
aukštas valdininkas, pirklys 
turčius, stambus dvarininkas. 
Prasčiokai troikomis. nevažinė
jo.

Ar tebevažinėja dabar raudo
nieji ponai, neteko patirti. Gal 
būt? Nevisur dar privažiuoja
ma mašinomis. Rusija ir po 40 
su viršum metų “socialistinės 
statybos” tebėra didžia dalimi 
laukinis kraštas. Troika daug 
kur gali praversti. Bet labiau
siai šiandien praverčia politi
koje.

Įėjo nugriebti. Kairėje savo va
lia bolševikinius pakinktus už
sidėjo laisvojo pasaulio komu
nistai. Matote, jie buvo ir te
bėra daug kairesni už tuos, ku
rie bolševikų botago yra raga
vę arba kurie tebejaučia jo 
smūgius savo nugara, ši troika 
Sovietų Rusiją tebetraukia. Pa
siklausykite Kremliaus direkty
vų: čia pristabdoma, čia smar
kiai supliekiama.

Darbininko 59 nr., rugsėjo 
1, dr. P. Mačiulis jautriai .pa
sisakė dėl to žymaus darbuoto
jo mirties. Ten pat įdėta ir 
nuotrauka su parašu: “Lietu
vių Informacijų Biuras Washin 
tone 1916 - 17 m.”. Ta pati 
nuotrauka yra ir Lietuvių En
ciklopedijoje (tomas 16, pusi. 
49), ir ten pažymėta, kad tai 
“Lietuvių Informacijų Biuras 
Washingtone 1918 • 19 m.”. 
Šis vėlesnis laikotarpis tai nuo
traukai yra teisingas.

Amerikos Lietuvių Tautos 
Taryba pavedė man steigti Lie
tuvių Informacijų biurą Wa- 
shingtone. Tą biurą įsteigiau 
1917 birželio 15. Tuo laiku ad
vokatas Balys F. Mastauskas 
mums dar nebuvo žinomas.

Politikoje reikia dviejų da
lykų: vairavimo ir traukos. Va
žiuojant troika, vairuojamas vi
durinis arklys. Prie jo šonais 
plakasi ir padeda traukti abu 
kraštiniai. Kai įsineša, prilai
koma; kai apilsta ar užsispi
ria, botagu pavaroma. Tai la
bai paprasta politika, visiem

jungtinėm Tautom, 
nenorėsite šio palyginimo pri
taikyti. čia kalbama apie gene
ralinio sekretoriato troiką. 
Chruščiovas norėtų ją sudaryti 
iš Sovietų Rusijos, JAV ir neu
tralių. Bet — vidurinis arklys 
jau yra: tai vadinamieji neu
tralieji. Jie kraiposi į vieną ir 
antrą pusę, norėdami atsistoti 
tarp JAV ir Sovietų Rusijos. 
Galima net pastebėti, kad savo 
šonu mieliau šliejasi prie so
vietinio arklio. O kur du trau
kia, trečias turi prisidėti. 
Chruščiovo politika labai pa
prasta, visiem suprantama, iš
skyrus buką neutralioj. Troika 
bildėtų per visą pasaulį. Ru
siška troika!

Patikslinant kitas dr. P. Ma
čiulio pastabėles, tenka pasa
kyti, kad peticija su milijonu 
parašu įteikta ne prezidentui 
Wilsonui, bet prez. Hardingui 
1921 birželio 1. Delegaciją su
darė apie pusantro šimto vei
kėjų, dalyvavusių konferencijo
je, kurią sušaukė Tarybų Vyk
domasis komitetas Washingto- 
ne. Tos delegacijos nuotrauka 
ties Baltaisiais Rūmais (kiek
vienas dalyvis neša po knygą 
su peticija) yra mano archy
ve. Prezidento Hardingo admi-

nistracija suteikė Lietuvai 
jure pripažinimą.

Tarybų Vykdomasis Komite
tas 1918 balandyje sutarė su
rinkti milijoną parašų su pe
ticija, reikalaujančia Lietuvą 
pripažinti. Velionis Mastauskas 
išrūpino Amerikos Lietuvių Tau 
tos Tarybos dvidešimties narių 
delegacijai audienciją pas prez. 
WBsoną 1918 gegužės 3.

Ačiū dr. P. Mačiuliai už pa
stabas dėl senųjų darbuotojų 
prisiminimo. Tiesa, anų laikų 
darbuotojai jokių atlyginimų, 
garbės ar minėjimų neieškojo; 
ir dar gyvi likę nieko panašaus 
nesitiki ir nelaukia. Jie dirbo 
Lietuvos laisvinimo darbą kaip 
jie tai geriausiai suprato ir kiek 
ano meto sąlygos leido. Jų dar
bo teigiamos pasėkos buvo jiem 
maloniausias atlyginimas.

Minėjimai ir “senųjų dar
buotojų prisiminimai” galėtų 
būti tik tiek naudingi, kiek tai 
padrąsintų jaunuosius ir nau
juosius darbuotojus pasitemp
ti lietuvybės dirvoje.

PIRMA PAŽINTIS SU 
MASTAUSKU

Su velioniu Baliu Pranu Mas- 
tausku susipažinau 1917 metų 
pabaigoje. Jisai užėjo mano

vadovaujaman Informacijų Biu- 
ran Washingtone. Sakė, paste
bėjęs amerikiečių spaudoje apie 
mūsų biuro veiklą. Tuomet ji
sai buvo JAV pirmo leitenanto 
uniformoje, Signalų Korpuso 
karininkas. Paskelbus karą Vo
kietijai 1917 balandyje, jisai 
įstojęs karo tarnybon ir buvęs 
pasiųstas karininkų mokyklon. 
Karui prasidėjus, JAV vyriau
sybė sudarė “Committee on 
Public Information”, kur bu
vo patelkti geriausi rašytojai 
ir įvairūs specialistai. Komite
to vadovybėje buvo George 
Creel ir Carl Byoir, pasižymė
ję publicistai ir politikai. Su 
jais man irgi teko artimus san
tykius palaikyti. Tas komitetas 
buvo savo rūšies cenzūra ir 
valdiškos propagandos įstaiga. 
Tad po kurio laiko ir adv. B. 
Mastauskas, mokėjęs lietuviškai 
ir lenkiškai bei pažinęs tų tau
tų psichologiją, buvo prie to 
komiteto priskirtas.

Dar kiek vėliau, pašaukus 
buvusį ‘.Garso” redaktorių Ju
lių Kaupą karo tarnybon, Mas- 
tausko rūpesčiu, Kaupas buvo 
išimtas iš eilinių karių ir per
keltas dirbti to komiteto įstai
gon Washingtone. Kaupui bu
vo pavesta sekti lietuvių spau
dą ir teikti tai spaudai to ko
miteto krypčiai pageidaujamus

mo turėjom, ypač literatūroje, 
ir buvom įsitikinę, kad visuo
meninėje veikloje ištikimybė, 
sąžiningumas ir visiškas tam 
darbui atsidavimas tegali tei
giamų vaisių duoti.

Gal dar geriau pavaizduos jo 
asmenį tokie nuotykiai.

Štai, 1919 mėtų pabaigoje, 
mano vestuvėms besiartinant, 
jisai nustebino mane pasisiū
lydamas būti pabroliu (best 
man). Kitą kartą, mudviem iš
ėjus Washingtone pasivaikštio-

suprantama, net ir bukam bol
ševikui: trauk už vadelių ir 
pliek botagu vežimas važiuos.

Pavoįus tačiau yra važiuo
jant ir troika, ne vien auto-

2;UO;. mobiliu. Ji apvirsta, žirgai ve-
„ L ... - i- žimą ir ratus ištaško. KartaisBolševikai savo politikoje ki- .. , , . ... . A , .

taip ir nevažinėja, kaip tiktai J,e šoktele)a p,es!u 
troika. Negi tik dabar tai pa- ™no smarkesnio tarėio.
stebėta ir plaėūn nušnekėta ry- O bolševikai gete botagu švais- 
šium su Jungtinėm Tautom? *r ?bekti be pasigailėjimo. 
t. - . *• j- e Taip negali ilgai tverti. Atei-Prašau truputi dėmesio. Savo . 6.. . ,, . .7 .. . , na paskutinis kirtis — lemia-kontra - revoliucijoje 1917 bol- . ... * .. .
šėrikai sugriovė jaunutę demo- »’ezejas ataduna po ra- 
kratinę Rusijos tvarka ir krau- kune » submd0-
juose paskandino visą kraštą, Taip žuvo nebe vienos rusiš- 
kol pakinkė rusų tauta pirmuo- kos troikos satrapas. Ir šito Ii- - ----------------
iu arkliu i savo vežimą Kas kimo negali išvengti nė Sovie- AMERIKOS lietuvių atstovai ir Lietuvos Valstybes Tarybos nariai Šveicarijoje, Lausanne, 1918 m. Iš k.JU arKHU J savo vežimą, nas Kimo negali įsvengu ne bovie- Į d ^j. kun J DabuiiSr Antanas Smetona (Tarybos pirm.), B. Mastauskas; stovi — K. Pakštas ir Mar-
buvo kraštutiniai? Dešinėje tų Rusija. yntas Yčas (Tarybos narys).

LEVAS N. TOLSTOJUS

giame rūsio kambarėlyje. Pro

tiems viršūnės ar kulnys tai*

buvo prikalti puspadžiai, ant
riems lopas uždatas, kitiems 
prairusi siūlė susiūta, o ki-

gelį tesimatė tik gatvės grindi
nys ir praeivių kojos.

Martynas jau seniai šiame

kojas tematydamas, praeivius 
pažindavo. Retai tepasitaikyda
vo batų pora, kurios Martynas 
kartą ar daugiau savo rankose 
nebūtų turėjęs. Vieniems jų

1
į

raštus. Gerai prisimenu, kaip 
Kaupui pakartotinai spaudžiant, 
dar ir man teko parašyti lietu
vių lakraščiam ilgoką straips
nį, palankų tuo laiku organi
zuotai “Tautų Lygai”, ką 
vadindavau “tautų liga”, 
karpą tebeturiu.

Kadangi tame komitete
vo žymių rašytojų — publicis
tu ir šiaip įtakingų žmonių, su 
kuriais adv. B. Mastauskas bu
vo susipažinęs ir net su kai 
kuriais artimus santykius palai
kė, tad mums Lietuvių Infor- - ti, jisai staiga patraukė mane 
macijų Biure buvo labai nau
dinga tais Mastausko ryšiais 
pasinaudoti. Jisai 
riai padėdavo.

ASMENIŠKI
Velionis buvo 

skaitęs, gerai pažino Amerikos 
—Anglijos literatūrą. Jisai bu

vo užsimojęs net Dantės “In- 
ferno” atmintinai išmokti. Lie
tuvių kalbos silpnokai mokėjo, 
vėliau įprato, lenkų kiek geriau, 
anglų puikiai. Buvo iškalbus, 
didelis mėgėjas įvairių anekdo
tų, sueigose patiekdavo jų, kaip 
iš “gausybės rago”. Jo anekdo- 

"tai daugiausia sukdavosi apie 
legendinį “Joną Morkūną”.

Adv. B. Mastauskas buvo matyta JAV delegacijai taikos 
maloni ir patraukli asmenybė, konferencijoje Paryžiuje, tad 
Nors ir buvo beplaukis, bet sutarėm B. Mastauską deleguo- 
gražios sudėties ir išvaizdos, T’*x
aukštas, petingas vyras. Buvo 
tvirtos drąsos, savo siekimuo
se neatlaidus. Anot jo, 
negali įeiti pro duris, 
pro langą”.

Mudu ne visuomet 
vom dėl veiklos būdo 
monių, bet konfliktų išvengda- 
vom. Daug ką bendrai mėgia-

visuomet no-

RYŠIAI 
plačiai apsi-

‘jei 
tai lįsk

sutikda- 
ir prie-

mui, pradėjus namų ruošoj tal
kininkauti, parbloškė jį liga. 
Pakarščiavęs, pasikamavęs ku
rį laiką, vargšelis Kapitoška 
mirė. Palaidojęs sūnelį, Marty
nas labai nusiminė. Iš didelio 
sielvarto pradėjo murmėti prieš 
Dievą. Esą, užuot jam, seniui, 
nekartą maldavusiam mirties, 
ją atsiuntė jo vaikeliui. Iš to 
didelio sielvarto Martynas ir

— Dievui, Martynai, priva
lome gyventi. Jis duoda mums 
gyvybę, Jam ir privalome gy
venti. Kai tu pradėsi gyventi 
Dievui, nebežinosi, kas yra 
vargas, nesėkmės, nusivylimai. 
Viskas tau puikiai klosis.

Patylėjęs, pamąstęs valandė
lę, Martynas paklausė:

— Kaip galima gyventi Die
vui?

migti. Prisimindavo Kapitošką, 
dūsaudavo ir dejuodavo ... Da
bar lyg kokia sunki našta nu
slinko jam nuo širdies. Skaid
ru ir malonu pasidarė sieloje. 
Retkarčiais kokiai įkyriai min
čiai užklydus, Martynas pamal
džiai tardavo: ‘‘Pagarbintas būk 
Viešpatie, tebūna Tavo šven
ta valia!”.

Senstąs Martynas Avdieji- teris. Jo darbas ne tik pasižy-
is, kurpius, gyveno vienalan- mėjo patvarumu, bet ir dailus cer^v? nustojo lankęs.

Kartą užėjo pas Martyną 
Avdiejičių jo kilmės krašto 
žmogus, senas Troicko vienuo
lyno vienuolis piligrimas, moiū skaityti? Nusipirk Evan- 

geliją ir skaityk; tenai viskas 
nurodyta, kaip Dievui gyven
ti.

šie žodžiai giliai įstrigo Mar
tyno širdin. Dar tą pačią die
ną Martynas nusipirko dide
lėm raidėm Naująjį Testamen-

buvo, todėl meisteris visų kli- 
jentų buvo mėgiamas ir ger
biamas.

Vienatvėje Martynas dažno 
kai susimąstydavo apie Dievą 

mieste gyveno, todėl, nors tik ir savo sielą.

syta. Taip pro langelį matyda
mas savo darbą, Martynas at
pažindavo žmones. Apskritai, 
jis buvo geras žmogus ir są
žiningas amatininkas: visada 
darbui gerą medžiagą varto
davo, stropiai ir nebrangiai 
dirbdavo, svarbiausia — žodį 
visada tesėdavo. Jei kam ku
riam laikui darbą atlikti paža-

Vienuolis atsakė:
— Kaip galima gyventi Die

vui, moko mib Kristus. Ar tu

sakydamas: “Užekime čia”. Tai 
buvo sidabrinių daiktų parduo
tuvė “Galt and Bro.” (prez. 
Wilsono antros žmonos nuosa
vybė). Toje parduotuvėje ir sa
ko: “Juliau, aš noriu nupirkti 
tau vestuvių dovaną. Pasirink, 
kas tinka; iki šimto dolerių ver 
tės”. Tai ypač reikšminga, nes 
jis buvo žinomas kaip “taupus 
ir šykštus”.

B. MASTAUSKAS VYKSTA 
PARYŽIUN

Kadangi adv. B. Mastauskas 
dirbo JAV Informacijų Komi
tete ir turėjo progos susipa
žinti su daugelio žymių žmo

-nių, kurių bent dalis buvo nu*

ti Paryžiun prie Lietuvos dele
gacijos. Buvom įsitikinę, kad 
jisai bus ten naudingas, nes 
amerikiečiam pokarinės taikos 
konferencijoje buvo numatyta 
svarbus vaidmuo. Tuo neapsi- 
vylėm, nes velionis ten atliko 
svarbų vaidmenį ir pasirodė 
tuo laiku nepakeičiamas. Jam

(nukelta į 4 psl.)

Gerai, jei ant uolos pastatytas, 
tai lengva ir gera, kad ir vie
nišam būti. Viskas darytina, 
kas Dievui patinka, bet jei tik 
žmogus apsilenki su Dievo va
lia — vėl grimstama į nuodė
mę. Norėčiau pasikliauti, kad 
viskas gerai, ir taip padėk man, 
Viešpatie!”.

Taip bemąstydamas Marty
nas buvo besirengiąs eiti jau

“Kas tave užgauna per vie
ną skruostą, tam atsuk ir ki
tą. Kas atima iš tavęs apsiaus
tą, tam negink ir jupos. Duok 
kiekvienam, kas tave prašo, ir 
nereikalauk atgal iš to, kurs 
atims, kas tavo. Kaip norite, 
kad jums žmonės darytų, taip 
ir jūs jiems darykite”.

Toliau jis skaitė skyrelį, kur
Nuo to laiko pasikeitė Mar- Viešpaties pasakyta: 

tyno gyvenimas. Prieš tai šven
tadienius jis prasėdėdavo kar- 
čiamose prie arbatos stiklo; 
degtinės taipgi nepaniekindavo. 
Gerdavo su kokiu draugu tol, 
kol visai girtas ar tik gerokai 
įkaušęs išeidavo iš smuklės, 
tai be atodairos įvairias nesą
mones kliedėdamas, tai savo 
bendrus apkalbinėdamas.

“Kam jūs vadinate mane 
Viešpatie, Viešpatie, o neda
rote, kas jums pasakyta?” ...

šimtininko
jau aštuoneris metus bevaikš- 
čiojąs per žmones. Besikalbė
damas su juo, Martynas išliejo 
jam savąjį sielvartą.

—- Nebeturiu aš daugiau gy
venimo džiaugsmo; tu, Dievo 
žmogau, — guodėsi Jis. — Mir
ti tenoriu ir Dievą teprašau 
tik mirties. Gyvenu dabar nevU- M ir pradėjo skaityti. malonuj Rytais jo u0^. 0 kurs Tajp
ty' 'Resą sakant, Martynas ma- sėdasi prie darbo, o pavaka- klauso ir nevykdo, tas panašus nriėio lis iki 44 skvrelio:

Tačiau tėvui pagailo skirtis su . ,Bk?auSęS & vieiluolls Prabl' nė tik šventadieniais skaity- riais nukabina iš palubės lem- į žmogų, pasistačiusį savo na
ci tėvui pagano Kirus SU K). gias nrariėlPS natvrė čir- nirto ctatn ia onf ctoLi naci. miic an« Ka

ima nuo lentynos knygą, ati- Kaip tik juos ištiko srovė, jie salęė Simonui: Matai šią mote
riškę? Aš įėjau į tavo namus, 
tu nedavei vandens mano ko
joms, o šita moteriškė laistė 

Skaidriai prašvito Martynui mano kojas savo ašaromis ir 
sieloje, beskaitant tuos žodžius, šluostė jas savo galvos plau- 

Skaitymas padėjo Martynui Nusiėmė jis akinius, padėjo kais. Tu manęs nebučiavai, ši- 
juos ant knygos, pasirėmė ai- ta gi, kaip tik įėjo, nesiliovė 
kūnėmis ir taip berymodamas bučiavusi mano kojų. Nepate- 
paskendo mintyse, beanalizuo- pei aliejumi mano galvos, o 
damas savąjį gyvenimą:

Seniai, kai Martynas dar 
prie kito dirbo, mirė jo žmo
na, palikdama jau auginti ir 
auklėti trejų metų sūnelį. Kiti 
jų vaikai anksčiau buvo iš
mirę. Našlaitėlį Martynas buvo 
manęs atiduoti auklėti savo se
sers šeimai, gyvenusiai kaime.

vienatiniu savo sūneliu. “Per 
sunku bus mažulėliu! svetimo
je šeimoje augti”, galvojo Mar
tynas ir nusprendė palikti Ka
pitošką prie savęs.

Išėjo tada Martynas iš meis
terio savarankiai dirbti ir drau
ge su sūneliu apsigyveno jau 
minėtame kambarėlyje. Bet

Dabar viskas kitaip virto, srovė ištiko tuos namus, bet 
Martyno gyvenimas pasidarė negalėjo jų pajudinti, nes tu- 
ramus ir malonus. Rytais jis rėjo pamatus ant uolos. O kurs

nąkties poilsio, bet pagailo jam 
neskaitant leidžiamo laiko ir jis 
skaitė toliau. Skaitė septintą 
perskyrimą, apie

“Kiekvienas, kurs pas mane tarno pagydymą, našlės iš Nai-
ateina, klauso mano žodžių ir no sūnaus prikėlimą, apie Jo- 
juos vykdo, aš jums parodysiu n0 pasiuntinius pas Kristų ir 
į ką jis panašus. Jis panašus iki tos vietos, kur kalbama apie 
į žmogų, kuris pastatė namus, 
giliai iškasęs ir padėjęs pama
tus ant uolos. Potvyniui užėjus,

turtingą farizėjų, pakvietusį 
Kristų į svečius, ir nusidėjė
lę, mazgojusią Kristaus kojas 
savo ašaromis ir šluosčiusią sa
vo plaukais, bučiavusią ir te-

kT . ... _ __ . siąs, bet pradėjęs patyrė šir- putę, stato ją ant stalo, pasi- mus ant žemės be pamato. Ir atsigręžęs i moteriškę.
— Negerai kalbi, Martynai. dyje didelį malonumą ir skaitė i ‘ \ ‘ \ ; “ Z ... Z, /

Mes neturime pikžodžiauti prieš kasdien. Kartais taip įsigilinda- dengia ir vėl skaito. Juo dau- tuojau sugriuvo ir tų namų
Dievą. Ne pagal mūsų išminu, vo skaitymam jog sunku būda- giau skaito, juo daugiau su- griuvimas buvo didelis”,
bet pagal Dievo valią viskas vo nuo šventraščio atitrūkti, pranta, ir dėl to šviesiau ir
darosi. Tavo sūnui Dievo buvo Skaitydavo naktimis, kol lem- linksmiau darosi jo sieloje,
skirta mirti, tau gi — gyven- pelėje išdegdavo žibalas. Taip 
ti. Taip ir privalo būti. Iš ta- rimtai jis skaitė kas vakarą. Ir, 

tiesa, juo toliau skaitė, juo aiš
kiau suprato, ko Dievas iš jo

vo nusiminimo, atrodo, tu tik 
sau pačiam tenori gyventi”.

suprasti gyvenimo prasmę, grą
žino jam gyvenimo džiaugsmą.

dėdavo — padarydavo, o ma- Martynui Avdieji$ui nebuvo — Bet kam gi kitam galima nori ir kaip reikia gyventi Die- Vieną kartą Martynas labai 
tydamas atlikti negalėsiąs — Dievo skirta patirti šeimyninės gyventi? — kiek nustebęs ir vui. Blaivėsi Martynui sieloje, ilgai užtruko. Skaitė šv. Luko amas savąjį gyvenimą. šitoji patepė tepalu mano ko- 
visai nežadėdavo. Be to, Mar- laimės. Vos tik sūneliui paūgė- susijaudinęs paklausė Marty- Atsiguldavo seniau po dienos evangelijos šeštą perskyrimą, “Kieta uola ar palaidu smė- ^aS- 
tynas buvo savojo amato mels- jus ir, dideliam tėvo džiaugs- nas. darbo ir ilgai negalėdavo už- kuriame pasakyta: liu pagrįstas mano gyvenimas? (Bur daugiau)darbo ir ilgai negalėdavo už- kuriame pasakyta:

a:



►. Taip pat atkreipti-

kadBea-,

mas, jau čia mokatus baigęs.
Darbuose buvo prisiminta vi

sa eilė svarbių kultūrinių rei
kalų: mokyklos, vadovėliai, jau
nimas, dailininkų parodos, kny
gos. Net pasikelta dideliem žy
giam — pasaulinės parodos me
tu New Yorke surengti dainų 
šventę ir savo paviljoną įreng
ti.

Tai dideli ir gražūs užsimo
jimai. Kaip rodo patirtis, jie 
turės pasisekimo ir išjudins ma
ses, sukels dideles lėšas. Bet 
šalia tų didelių darbų yra visa 
eilė mažesnių, kurie tokie būti
ni mūsų kultūriniame gyveni
me. Apie juos dažnai pasikal
ba eiliniai Bendruomenės na
riai ir nori, kad naujai išrink
toji vadovybė atkreiptų tinka
mą dėmesį. Eiliniai nariai lau
kia iš Bendruomenės daugiau 
kūrybinės iniciatyvos skatini
mo, jos rėmimo. Jau kai kurio
se apylinkėse Bendruomenė su
rengė dailininkų parodas, pir-

tuvių Rašytojų Draugija, kurios 
nariai yra buvę bene visose 
Bendruomenės tarybose. Drau
gija apjungia visus lietuvius 
rašytojus, retkarčiais surengia 
savo suvažiavimus, bet konkre
čios pagalbos savo nariams su
teikti negali, nes neturi lėšų.

Draugijos rūpestis kasmet 
yra surinkti 500 doL ir paskir
ti premiją. Lietuvoje Rašytojų 
Draugija tokios premijos ne
skyrė. Rašytojus globojo ir pre
mijas skyrė valstybė (švietimo 
Ministerijos didžioji premija),

Rugsėjo menesio

šią savaitę atspausdinti ir 
skaitytojams išsiuntinėti rugsė
jo mėnesio Aidai. Rašo: inž. 
Povilas Jurėnas — Mūsų so
džiaus gyvenamojo namo archi
tektūrinė raida su papročiais 
ir tradicijomis (straipsnis gau
siai iliustruotas), J. Augsstadty- 
tė - Vaičiūnienė — Apypietės 
miegas, Pavasarinis žydėjimas, 
Nelygios jungtuvės, Daina ma
no žemės (eilėraščiai), Stasys 
Santvaras — Vladislava Gri
gaitienė gyvenime ir operos 
teatre, Antanas Tulys — Tek
lės stalas, J. šoliūnas — Ak- 
menskaldis (eil.), Juozas Gir
nius — St. Šalkauskis kaip 
“Gyvas žmogus”.
Kūrybos pasaulyje A. T. re
cenzuoja R. Spalio “Alma Ma-
ter”, dr. J. Grinius — Juozo legacijos. 
Kralikausko “šviesa lange”.
Meno skyriuje rašo: “VI. Jaku- 
bėnas — Lietuvių dainų šven
tė. Visuomeniniame gyvenime: 
V- Vaitiekūnas — Bendruome
nės rinkimai.

Numeris iliustruotas įvairių 
dailininkų kūriniais, lietuvių 
liaudies architektūros pavyz
džiais ir dainų švemtės vaiz
dais. Redaguoja A Vaičiulai
tis, leidžia Tėvai Pranciškonai. 
Metams 6 dol. Užsakoma ad
resu: 680 Bushwick * Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

viršūnėm
atskiros leidyklos ir miestai.
Atsidūrus tremtyje ir atsikū-

sukrapštytt Aukų prašytojai iš
girsta daug gražių žodžių ra* 
šytojų adresu, bet konkrečios 
pagalbos nesusilaukia. Ir da
bartinė Rašytojų Draugija pini
gų neturi. Visi jos bandymai 
sutelkti lėšas pasibaigė nesėk
mingai. Atrodo, kad' šiemet pre
mijos nepaskųs.

Lietuvię Bendruomenei čia 
būtę lengviausiai ateiti į talkų 
ir perimti iš Lietuvos atsineš 
tas tradidias.

Bendruomene savo musu pa
sidarė pati didžiausia organiza
cija, iškopė į vadovaujančius

rus Rašytojų Draugijai, ji ėmė
si iniciatyvom ir atgaivino sim
bolinę švietimo Ministerijos 
premiją — 500 dol.

Gražus tai mostas, kad drau
gija jungia visus lietuvius 
premiją. Bei pažiūrėkim, iš ko 
ta premija sudaroma. Dalis pi
nigų surenkama iš tų pačių ra
šytojų. Rašytojas turi ir knygą 
parašyti, ir dažnai ją be jokio, je Lietuvoje — bus jis per- 
honoraro išleisti, ir paskui su
mokėti nario mokestį, auką pa
siųsti, kad būtų premijai pini
gų-

Aukų rinkimas Rašytojų 
Draugijai pasidarė neįprastai 
sunkus. Jau visa eilė metų, kai 
premijos pinigai buvo vos vos

STOGINIS tiltas

. . > .... .

, dail.

veiksnius, sugeba surengti di
džiules damų šventes. Argi jai 
batų sunku apsiimti ir šią pa
reigą — kasmet skirti litera
tūros premiją?. Pagaliau, vo
kiant bendruomeniniu mastu, 
reikėtų ir pačią premiją padi
dinti iki 1,000 doL Tai būtą 
didelė parama mūsų rašytojams 
kartu nuimtų ir sunkią naštą 
pačiai Lietuvių Rašytojų Drau
gijai-

Rengdama literatūros šventu

irgi išjudintų mases, skleistų
meilę savai kūrybai. P J.

MAIRONIO METUS PASITINKANT
Kitais metais sueina šimtas 

metų, kai gimė mūsų tautos di
dysis atgimimo poetas Maironis. 
Sukaktį prisimins ir okupuoto-

dažomas komunistine spalva, 
savaip išaiškintas. Svarbiausios 
jo raštų idėjos bus nutylėtos, 
nes jos visai priešingos oku
pantui.

Tad laisvame pasaulyje gyve
ną lietuviai turi įsijungti į šios 
sukakties minėjimą, iškelti Mai-

ronio poezijos tikrąsias idėjas, 
šiam darbui jau reikia dabar 
pasirengti.

Maironio minėjimus turi su
rengti visos lietuviškos koloni
jos. Iniciatyvos čia turi imtis 
Lietuvių Bendruomenė, jauni
mo organizacijos. Minėjimam 
paieškoti naujų formų. Pagal 
Maironio eilėraščius yra sukur
ta daugybė dainų, duetų. Bent 
dalį galima perkelti į patį mi
nėjimą, įtraukiant chorus, so-

LBO1TARDAŠ APDRIEKUS
• ’.-V. ‘ . -

Žvaigždei krintant

Kiekvienai žvaigždelei krintant,
Masto motina žegnojosi.
Sakė: Reikia melsti* —-
Vėl kur nors pasaulyje nuo kūno siela
Staigiai atsiskyrė.

Vis galvojau: ką čia turi bendra
Su žvaigždėm žmogaus likimas,
Kol šią baugią naktį,
Tau, šviesiausiai mano žvaigždei, krintant,
Pajutau, jog mirštu.

Nežinau, ar kas dabar žegnosis,
Ar bespės pakelti ranką? —
Motina, žegnokis,
Jei išvysi danguje sidabro piūvį — 
Dvi gyvybės gęsta.

listus. Pasitelkus deklamatorius 
ir artistus, galima parodyti vi
są Maironio poezijos grožį.

Parodėlės vengtinos drauge 
su pačiais minėjimais. Į pa
rodas galima sutelkti Maironio

ie leidžiami laikraščiai, žurnalai
profesinių sąjungų tarybos or
ganas, leidžiamas lietuvių kal
ba, per metus pasirodo 156 
numeriai.

Tarybinis Mokytojas, švieti
mo ministerijos, švietimo, aukš
tųjų mokyklų ir mokslo įstai
gų darbuotojų profesinės ’są-

Ameriką pasiekia tik nedau- 
slis okupuotoje Lietuvoje lei- 
iamų laikraščių. Visa kita ko- 
unistinė spauda skiriama vie- 
liam reikalam. Ten pasirodo 
» laikraščiai bei žurnalai. 
Tiesa, komunistų partijos 
ntro komiteto, aukščiausios
rybos prezidiumo ir ministe- - jungos respublikinio komiteto 
ų tarybos organas, leidžia- 
as lietuvių kalba, per metus 
»ina 307 nr.
Sovetskaja Litva, komunistų 
irtijos centro komiteto, aukš- 
ausios tarybos prezidiumo, 
inistrų tarybos organas, lei- 
iamas rusų kalba, per metus 
įsirodo 307 numeriai. 
Valstiečių Laikraštis, komu- 
stų partijos centro komite-

organas, leidžiamas lietuvių . žurnalas, skiriamas moterims.
dba, per metus pasirodo 156

organas, leidžiamas lietuvių kal
ba, per metus pasirodo 104 
numeriai.

Komunistas, komunistų par
tijos centro komiteto mėnesi
nis žurnalas.

Komunist, komunistų parti
jos komiteto mėnesinis žurna
las rusų kalba.

Tarybinė Moteris, politinis, 
visuomeninis ir literatūrinis

atvaizdus, jo raštų laidas. Yra 
čia Amerikoje ir jo rankraščių, 
korektūrų, kuriuos būtų pra
vartu išstatyti didesniuose mi
nėjimuose.

Maironio raštę laidos, atrodo, 
jau išsekusios. Sunku dabar gau 
ti jo. “Pavasario balsus”, jo 
poemas. Ar nebūtų prasminga 
parengti ir išleisti pilną jo raš
tų laidą. Čia iniciatyvos turėtų 
imtis mūsų leidyklos, organiza
cijos, patelkus tam reikalui ko
mitetus ir lėšas.

Būtų labai gražu, kad tie 
Maironio raštai būtų išleisti 
kiek galima gražiau, iliustruoti 
mūsų dailininkų grafikų.

Dailininkę talka ir taip bū
tina. Pageidautina, kad mūsų 
dailininkai nupieštų naujų Mai
ronio portretų, paveikslų jo 
raštų temomis. Būtų galima su
rengti ir atskira tos rūšies pa
roda Čiurlionio galerijoje 
cagoje.

Kleisti metraštį, skirtą 
ronio sukakčiai atžymėti,
rinkti jau atspausdintus ir da
bar sunkiai randamus straips
nius apie Maironį, parašyti nau
jų, pridėti atsiminimų. Ypač 
lauktina atsiminimų iš tų, ku
rie su Maironiu ardau bendra
vo ir gerai jį pažino. Metraštį 
organizuoti ryžtasi Bernardas 
Brazdžionis, buvęs Maironio 
muzėjaus tvarkytojas. A.D.

Chi-

Mai-
Su-

Witkaus paveikslas

BALI MASTAUSK4 PRISIMENANT
(atkeltais 3 psl.)

teko tarpininkauti tarp JAV de
legacijos, Amerikos spaudos ir 
iš Lietuvos ten nuvykusios de-

Po ranka turiu- Mastausko 
pranešimą, patiektą Amerikos 
Lietuvių Tarybai, apimantį lai
kotarpį nuo 1918 rugpjūčio 16 
iki 1919 gegužės 15. Paryžių 
jisai pasiekė rugpjūčio 30. Po 
vienuolikos dienų jisai jau siun
tinėjo Washingtonan praneši
mus, aplenkdamas prancūzų 
cenzūrą. Buvo naudojamasi 
JAV diplomatiniu kurjeriu. Ji
sai patyrė, kad Prancūzijos vy
riausybė, nepalankiai žiūri į 
Lietuvos siekius, tad iki tam 
laikui visa veikla Lietuvos rei-

kalais būrėsi Šveicarijoje. Ji
sai stengėsi tą padėtį Prancū
zijoje pataisyti.

LANKOSI ŠVEICARIJOJE
Vėliau, nuvykęs Šveicarijon, 

tarėsi su atvykusiais iš Lietu
vos Smetona, dr. Yču, kun. K. 
Olšausku ir ten veikiančiais J. 
Gabriu, kun. V. Bartuška, kun. 
A Steponaičiu ir kun. V. Dzi- 
midavidum - Daumantu. Būda
mas Šveicarijoje, užmezgė ar
timus ryšius su JAV ambasado
je esančiais aukštais pareigū
nais, kaip Dulles (John Foster 
brolis, buv. valstybės departa
mento sekretoriaus Lansingo 
anūkas) ir su kitais, kurie vė
liau įėjo JAV taikos delegaci
jon Paryžiuje. Dalyvaudamas

S ' i i

INFORMACIJOS Staras Svslearljsje pirmoj* karo patarėjo. I* k. j d. dr. J. Purickis, dr. J. Eretas, dr.

mažųjų tautų pasitarimuose, su
sitiko kunigaikštį Albertą Rad
vilą ir Skirmantą, atstovaujan
čius gudam. Bendrame posėdy
je paruošė bendrą atsišaukimą 
į JAV vyriausybę, kuri buvo 
prašoma pagalbos prieš bolševi
kus.
TARPININKAS PARYŽIUJE

Lapkričio 16 B. Mastauskas 
grįžo Paryžiun ir rūpinosi lei
dimais Lietuvos delegacijai 
Prancūzijon įvažiuoti, čia jam 
dar padėjo E. Galvanauskas ir 
O. Milašius, kurie tuo laiku gy
veno Prancūzijoje. Mastauskas 
abiejų triūsą labai įvertino. Pa
tyręs, kad Šveicarijoje ir Pran
cūzijoje naudingą Lietuvai dar
bą dilba J. Gabrys, vėliau sten
gėsi įkalbėti A. Valdemarui, 
kad tasai priimtų J. Gabrį Lie
tuvos delegacijon, bet Valde
maras, matyti, asmeniškais su
metimais, griežtai atsisakė bent 
kurion valstybės tarnybon J. 
Gabrį priimti.

Czerwony Sztandar, komunis- 
į partijos organaą, leidžiamas 
inkų kalba, per metus pasiro- 
o 307 numeriai.

Komjaunimo Tiesa, Lenino 
komunistinės jaunimo sąjungos 
centro komiteto organas, lei
džiamas lietuvių kalba, per me
tus pasirodo 257 numeriai.

Komsomolskaja Pravd>, tos 
pačios komunistinės jaunimo 
organizacijos centro komiteto 
organas, leidžiamas rusų kalba, 
per metus pasirodo 257 nu
meriai.

Literatūra ir Menas, rašyto
jų sąjungos savaitraštis, lei
džiamas lietuvių kalba.

Lietuvos Pionierius, Lenino 
komunistinės sąjungos centro 
komiteto ir pionierių tarybos 
organas, leidžiamas lietuvių kal
bą. per metus pasirodo 104 
numeriai.

Sportas, sporto draugijų ir 
organizacijų sąjungos organi
zacinio biuro ir respublikos

tada, kai steigiamasis seimas 
sudarys pastoją vyriausybę. 
Esą. laikinoji Lietuvos vyriau
sybė buvusi vokiečių įtakoje. 
Ta prasme, deja, prancūzų 
spaudoje pasisakė ir Rosenbau- 
mas, atvykęs su Lietuvos de
legacija, o anksčiau prašiai 

Mastauskas matėsi Paryžiuje prancūzų spaudoje rašė Vilima-
i prez. Wilsonu ir išrūpino 

Valdemarui pasimatymą su
ii kuriais prezidento artimais 
itarėjais. Taip pat parūpino 
aldemarui pasimatymą su JAV

JAV delegacijai tarpininkau
jant, Mastauskas gavo progos 
pasimatyti su Italijos. Anglijos 
ir Japonijos delegacijų vadais, 
pasirūpino juos painformuoti 
apie Lietuvą. Jų nusistatymą 
pranešė Lietuvos delegacijai. 
Pakartotinai surengė priešpie
čius įvairiems laikraštininkams, 
ir tai panaudojo informacijai 
apie Lietuvą. Iš aukštų JAV 
pareigūnų sužinojo, kad pripa
žinimo Lietuva galės tikėtis tik

vičius..Tai patyręs, Mastauskas 
stengėsi įtikinti Lietuvos dele
gaciją, kad būtų dedamos pa
stangos tą žalingą nuomonę 
taisyti, pertvarkant Lietuvos 
vyriausybės sudėtį.

Tai tik kelios nuotrupos iš 
Mastausko plataus pranešimo. 
Bet ir iš to galima matyti, kad 
jisai daug Lietuvai naudingo 
darbo padarė.

Taip, su adv. B. Mastausko 
mirtim dar labiau praretėjo 
gretos gerų darbuotojų, nusi
pelniusių ir Lietuvos valstybei 
ir lietuvių tautai. Aišku, kad 
a. a. B. Mastauskas užsitarna
vo neišdildomą vietą Lietuvos 
atsikūrimo istorijoje.

Per metus išeina 12 numerių.
Kobiete Radziecka, politinis, 

visuomeninis ir literatūrinis 
žurnalas, leidžiamas lenkų kal
ba. Per metus išeina 12 nu
merių. i

švyturys, dvisavaitinis poli
tinis — visuomeninis ir lite
ratūrinis iliustruotas žumrlas.

Pergalė, literatūrom, meno ir 
kritikos žurnalas, tarybinių ra
šytojų sąjungos organas. Per 
metus išeina 12 nr.

šluota, satyros ir jumoro 
žurnalas. Per metus išeina 24 
numeriai.

Jaunimo Grotos, iliustruotas 
literatūrinis ir visuomeninis 
komunistinės jaunimo sąjungos 
centro komiteto žurnalas jau
nimui, per metus išeina 12 nr.

Genys, komunistinės jauni
mo sąjungos centro komiteto 
ir pionierių tarybos mėnesinis 
žurnalas vaikams.

Moksleivi*, komunistinės jau
nimo sąjungos centro komite
to ir švietimo ministerijos mė
nesinis žurnalas vidurinių mo
kyklų vyresniųjų klasių ir spe- sėjo 16-17 buvo Toronte, rug- 
cialiųjų mokyklų moksleiviams.
Per metus išeina 12 nr.

Mokslas ir Gyvenimas, poli
tinių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos mėnesinis or
ganas.

Mūsų Girios, miškininkystės, 
gamtos apsaugos ir medžioklės 
mėnesinis žurnalas.

Tarybinė Mokykla, švietimo 
ministerijos mėnesinis organas.

Sveikatos Apsauga, sveikatos 
apsaugos ministerijos mėnesi
nis organas.

Mano Saviveikla, liaudies kū
rybos namų Žurnalas. Per me
tus išeina 6 numeriai.

Į Šį sąrašą neįtraukti rajoni
niai laikraščiai. Sąrašas vaiz
džiai parodo, kaip komunisti
nis režimas yra pavergęs spau
dos laisvę. Visi laikraščiai yra 
valdžios kontroliuojami; visuo
se, net ir literatūriniuose bei 
specialiuose mokslo žurnaluo-

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

— Stepas Zobarskas šią va 
sąrą išleido angliškai knygu
tę vaikams “Bobby Wishing- 
more”. Išleido Manyland Books 
New Yoske. Knygutė turi 28 
pusi. Iliustracijos dail. Ados 
Korsakaitės - Sutkuvienės. Ste
pas Zobarskas taip pat paruo
šė novelių rinkinį angliškai 
“The Maker of Gods”. Leidžia 
Voyages Press. Knyga jau 
spausdinama ir pasirodys dar 
šį rudenį.

— Prof. J. Erotas, dalyva
vęs Liet Kat. Mokslo Akade 
mijos suvažiavime Chicagoje, 
prieš išvykdamas į Šveicariją, 
skaitė visą eilę paskaitų. Rug-

sėjo 18-19 Philadelphijoje, rug
sėjo 20-21 Washingtone, rug
sėjo 23-24 Detroite. Rugsėjo 
30 ir spalio 1 bus Clevelande. 
o spalio 7-8 Bostone.

— Šveicarijoj* keliuose uni
versitetuose 8 lietuviai studi
juoja mediciną; 7 iš jų atvy
kę iš JAV.

— Berno universitete isto
rijos ir filosofuos fakultete 
dėstoma lietuvių kalba. Praei
tą semestrą studijuojančių lie
tuvių kalbą buvo . 12 studentų. 
Tai įvairių kalbų specialistai. 
Paskaitas skaito prof. Redard.

— Wadwngton* penkiolikos 
valstybių pasiuntiniai diskuta
vo galimybes, kaip savų kraš
tų jauniems muzikams sudary
ti galimybes surengti koncer
tus New Yorko Caraegie sa
lėje.

— Sao Paulo rugsėjo mėne
sį vyksta tarptautinė dailės pa

se. pabrėžiamas politinis mo- rodą, kurioje dalyvauja daili- 
mentas. ninkai iš 50 kraštų.



rikiuojasi šokiui lietuvių dienoje Kennebunkporte, Me. Vadovžs Onos Ivaškienžs dar nesima
to. Ją atstoja maža mergyte iš galo. Visi jos klauso. Nuotr. B. Kerbelienės

JAUNIMAS KLUSNUS-JEI GERAI VADOVAUJAMAS
Jaunimo problema visada yra 

jauna, ir tokia liks. Niekada 
nebus galima taip susitvarkyti, 
kad jaunieji būtų visiškai pa
tenkinti vyresniais, o šie būtų 
patenkinti dar beaugančiais. 
Nesutarimas buvo ir liks dėl to, 
kad jaunimas yra linkęs nepa
tikėti jokiais argumentais, kol 
juos įtikina pats gyvenimas. 
Savo gi ruožtu vyresnieji yra 
linkę mokyti ir vadovauti dau
giau, negu reikia. Nors ir sa
koma. kad “sviestu košės nepa
gadinsi", bet augąs jaunimo 
savarankiškumas ima šiauštis 
prieš perdėtą “tepimą" — nuo
latini mokymą ir barimą. Rei
kalingas saikas. Tačiau ir jau
nimas saiką lengvai perima: 
jam norisi daryti taip, kaip no
risi — tada nepaiso nei įspė
jimų, nei barimų, nei pagarbos 
net tėvam, h' vis dėlto nerei
kia nusiminti. Gyvenimas yra 
panašus į medį saulėje: turi 
šešėlį ir turi šviesos.

Laikant išimtimis didelius iš
krypimus. kuriuos užneša gy
venimo aplinkybės, o pirmiau
sia — vyresniųjų papiktinimas, 
jaunimas apskritai nori būti 
vadovaujamas. Amerikietis dr.

Goodmanas teisingai paste- 
kad “nevisada vaikas to no
ko jis reikalauja. Jis lie- 
patenkintas tvarka, kurią

D. 
bi.

jei 
jo 

su- 
ne

ka 
jam vyresnieji duoda, nes tvar
ka jį apramina. . . Nesibaidykite 
kad vaikas jūsų nemegs, 
parodysite, kad nemėgstate 
elgsenos. Priešingai, jisai 
pras, kad juo rūpinatės, o
savimi ... Bet labai svarbu, kad 
disciplina būtų atremta į mei
lę. o ne į savo įnorius; kad ji 
būtų tvirta, bet ir nuoširdi . . . 
Išmokite vieną kartą įsakyti, o 
ne daug kartų tuo pačiu rei
kalu. Turi būti aišku, ko nori
te. ir reikalas baigtas”. 

Bet tuo 
šių kelių

dar nenorime baigti 
pastabų. Mums rūpi

JAUNUČIAI ateitininkai.PARAPIJOS mokyklos mergaitesNESAMA Sv. Barboros dr-jos vėliava.

Willoughby Avcnuc. 
rooklyn 21. N. Y.

lietuviškas jaunimas visuomeni
niame darbe. Būnant šią vasa
rą keliose stovyklose, suvažia
vimuose. lietuvių dienose, teko 
pasidžiaugti, kad mūsų jauni
mas noriai leidžiasi tvarkomas

ŠV. VARDO dr-jos vyrai neša Marijos statulę. Nuotraukos 
Zg. Degučio.

Marijos Gimimo šventė Chicagoje

Vaizdai, kuriuos čia mato
me. .yra iš Marijos procesijos 
Chicagoje, Marųuette parke, 
gražiame lietuviškame rajone, 
kur pastatyta ir graži, lietuviš
ko stiliaus Marijos Gimimo baž
nyčia. Joje gana dažnai būna 
didesnių lietuvių suvažiavimų 
iškilmingos pamaldos, gi kas
met Įspūdingai atšvenčiama Ma
rijos Gimimo diena — Šilinės. 
Kai Lietuvoje Šiluvos didieji 
atlaidai varžomi, čia artimiausia 
sekmadieni suplaukia dideli 
lietuvių būriai pasimelsti už 

ir pats tvarkosi bei savo išsišo
kimus išpeikia. Tik vieno daly
ko kartais jam stinga: vyres
niųjų pasiaukojimo, meilės ir 
noro padėti jaunimui eiti 
keliu.

geru

ypačkenčianti kraštą, šiemet 
gausiai dalyvavo organizuoto 
jaunimo, kuri čia matome eilė
mis išsirikiavus procesijos ei
senoje.

Marijos Gimimo dieną, rug
sėjo 8. Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio Vytauto prieš pen
ketą amžių buvo parinkta vai- 
nikavimuisi karalium. Nors tai 
ir neįvyko, bet tą diena nuo 
Nepriklausomos Lietuvos laiku 
minime, kaip Lietuvos valstybės 
iškilimą praeityje. Šiemet Chi- 
cagos lietuviai tam minėjimui 
turėjo retą proga pasiklausyti 
žymaus lietuvių istoriko dr. Ze
nono Ivinskio paskaitų. Rugsė
jo 9 jis kalbėjo Tautos šven
tės minėjime Jaunimo namuose, 
pačioje Chicagoje, o rugsėjo 
10 — šv. Antano parapijos 
salėje, Ciceroje.

DARBININKAS
—__ ______________ ____ ___ :__ _

AR MINĖTINA RUGSĖJO 8 KAIP TAUTINĖ ŠVENTĖ?
Iš prof. dr. Zenono Ivinskio paskaitos Clevelande ĮIšvisur

Dalyvavęs Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos suvažiavime Chica- 
goj ir ten ilgiausiai užtrukęs 
prof. dr. Z. Ivinskis, jau vyk
damas namo i Romą, rugsėjo 
15 - 16 buvo sustojęs Cleve
lande. LB I-sios apylinkės val
dyba rugsėjo 15, penktadienį, 
čia surengė viešą jo paskaitą. 
Svečias kalbėjo

apie Lietuvos praeitį.
Apibudino lietuvių tautą, jau 

turinčią 800 valstybingumo. Ji 
įsiamžinusi savo žygiais, pvz. 
sulaikiusi totorių veržimąsi Į 
Europą ir kryžiuočių veržimąsi 
Į rytus, davusi eilę tikrai di
delių valdovų, pvz. Gediminą, 
Algirdą, Kęstuti, bet didžiau
sias buvęs Vytautas, kurį Mai
ronis pats pirmasis pavadinęs 
didžiuoju ir šis pavadinimas pri
gijęs. Vytauto siekimas pada
ryti Lietuvą savarankišką šian
dien taip pat sutampąs su mū
sų siekimais bei norais, todėl 
jis esąs mums toks artimas. Vy
tauto siekimai turėję įsikūnyti 
jo vainikavimu karaliaus ka
rūna, štai kodėl mums turinti 
būti svarbi bei reikšminga rug
sėjo 8 kaip tautos šventė. Ši 
šventė esanti Vytauto valstybin
gumo siekimų pripažinimas, iš- 
laikytinas bei pratęstinas į mū
sų ateitį. Šiandien esą jau kiti 
laikai, bet Lietuvos meilės lai
kai negali praeiti. Tokia mei
le pvz. alsuojanti trijų lietu
vaičių sukurta Sibiro malda
knygė. Mums kiekvienam reikią 
būti rezistentu, pilkuoju Lietu
vos didvyriu.

Specialisto erudito istoriko 
kalba, trukusi apie valandą, 
nuolat įvairinama istorijos šal- . 
tinių citatomis, visų susirinku
siųjų (Jų galėjo būti ir dau-

pra-
Ei-

jau 
Ivinskio

giau) buvo išklausyta su pel
nytu dėmesiu. Svečias taip pat 
gyvai atsakė į porą paklausimų

dėl lenkų įtakos Vatikane 
ir dėl Vytauto palyginimo su 
kitais anų laikų valdovais. Sve
čią pristatė ii- jo paskaitą 
vedė apylinkės pirm. F. 
dimtas.
Po paskaitos, palaistomas 
alučiu. Įvyko dr. Z.
pasikalbėjimas su vietos spau
dos žmonėmis. Čia klausimai 
daugiausia sukosi apie gyvena
mojo meto aktualijas: sve
čias pasakojo apie Italiją, Vokie
tiją, Vatikaną ir Amerikos įspū
džius. Po to alutis Pikturnų 
namuose buvo geriamas su LF 
bičiuliais, dalinantis jų gyveni
mo bei darbo įspūdžiais.

Rugsėjo 16, šeštadienį, dr. 
Z. Ivinskis padarė eilę vizitų. 
Vakare bendrus užkandžius 
Čiurlionio namuose surengė 
ateitininkai sendraugiai. Pirm. 
A. Garkos pristatytas, svečias 
ilgėliau kalbėjo apie krikščio
nybės kelią į Lietuvą. Įdomus 
momentas čia esąs tas. kad lie
tuvių tauta krikščionybės ne
priėmusi iš kryžiuočių, kurių 
ja į Lietuvą nešę ant savo kar
dų galų. Bet ji savo priešų ti
kėjimą priėmusi kitu keliu — 
iš lenkų, siekdama bendro at- 
spyrio.

Po pranešimo svečias taip 
pat atsakinėjo į gana gausius 
paklausimus, kurie vietomis 
virsdavo bendromis diskusijo
mis. Reikia pastebėti, kad tai 

gausesnių bei 
sendrau-

buvo vienas iš 
gyvesnių ateitininkų 
gių susitikimų.

Rugsėjo 17 ankstų 
Z. Ivinskis išvyko i

rytą dr.
Detroitą.

Chicagos vyčiai 
ruošias koncertui
Chicagoje prieš metus buvo 

atgaivintas Lietuvos vyčių cho
ras. kuris jau dalyvavo Vasa
rio 16 minėjime. Choro atgai
vinimu pasirūpino Indiana - Il
linois apskritis, o ypačiai uoli 
vytė Stella Rogers ir muz. Faus
tas Strolia. Dabar choras ruo
šiasi dideliam koncertui lapkri
čio 15. Programoje dalyvaus 
taip pat solistė Prudencija Bič- 
kienė ir solistas Al. Brazis. Va
sario mėnesi yra pakviestas 
koncertuoti Detroite. Daug cho
rui padeda anksčiau juo rūpi
nęsis J. Kazanauskas, savo pa
ramą taip pat teikia žurnalis
tas St. Pieža. Choras labai 
džiaugiasi, kad jo pastangas la
bai vertina ir skatina Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis ir 
jo žmona, 112 kp. narė. Ji, 
tarp kitko, parašė ir apie 100 
laiškų Įvairiais Lietuvos reika
lais, Įsijungdama i tą vyčių ak
ciją. Apskritai, yra malonu 
konstatuoti, kad Lietuvos vy
čiai per pastaruosius metus yra 
gyviau sukrutę. Tai rodo ir jų 
šiemet labai sėkmingai praėjęs 
metinis seimas. Tikimės, kad 
Cricagos vyčių choras gražiai 
pasirodys jubilėjiniame savo 
seime Bostone 1963 metais. 
Linkime ko geriausios sėkmės!

Vt. 8č.

— šv. Jurgio par. vietoje 
mirusio kun. BarČio nauju kle
bonu gavo kun. B. Ivanauską, 
prieš porą metų šioj parapijoj 
buvusi vikaru. Naujasis klebo
nas, rugsėjo 17 per liet, su
mos pamokslą prisistatydamas 
parapiečiams, pasisakė tarnau
siąs ne tik Dievo garbei, bet 
ir lietuvių tautos labui. Parapi
jos patalpų durys esančios ati- 
daros lituanistinei vysk. Valan
čiaus mokyklai, lietuvių draugi
joms ir visiems lietuviams.

— Į Clcvelandą rugsėjo 16 
Mikulskių svečiu atvyko prof. 
J. Žilevičius. Rugsėjo 17 su juo 
ir muz. Alf. Mikulskiu LB cent
ro valdybos pirm. St. Barzdu- 
kas kalbėjosi dėl dainų šven
tės surengimo Ne\v Yorke pa
saulinės parodos metu.

— Dirvos vakare rugsėjo 23 
programą atliko J. Gaidelio va
dovaujamas Bostono lietuvių 
mišrus choras, sol. St. Daugė
lienė ir moterų trio. Vakaras 
buvo slovėnų auditorijoje.

— LB Tarybos prezidiumo 
pirm. St. Barzdukas rugsėjo 14 
dalyvavo Ohio lietuvių gydyto
jų draugijos valdybos posėdy, 
kur buvo aiškinamasi reikalai 
ryšium su šios draugijos skir
tuoju tūkstančiu dol. lituanisti
niams vadovėliams leisti. Drau
gijai šiuo metu pirmininkauja 
dr. VI. Ramanauskas.

— Dainavos jaunimo stovyk
los S. Laniausko pirmininkau
jamas globos komitetas spalio 
7 slovėnų auditorijoj rengia va
karą. kurio programa atliks iš
raiškos šokių šokėja J. Kvie- 
tytė-su G. Donnellu iš Toronto 
ir akt. Vitalis Žukauskas iš New 
Yorko. St. Papartis

MOKSLEIVIAI ateitininkai

SODALĖS mergaitės.
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— Amerikos Liet. R. Kat.
Moterų Sąjungos metinis suva
žiavimas, iš eilės 
šiemet šaukiamas 
Chicagoje Nekalto 
lietuvių parapijos 
mu rūpinasi vietinė Moterų Są
jungos 20 kuopa.

jau 29-sis, 
spalio 12-15 
Prasidėjimo 
salėje. Sei-

— Kun. Barnabas Mikalaus
kas, O.F.M., St. Catherines lie
tuvių parapijos klebonas Ka
nadoje, minėjo 20 metų kuni
gystės sukaktį. Parapiečiai, su
rengę gražų minėjimą, dovanų 
įteikė auksinę taurę mišiom au
koti. Prieš išvykdamas į St. 
Catherines, kur jau anksčiau 
buvo klebonu, dirbo kurį laiką 
Darbininko redakcijoje.

— Dr. Adolfo Šapokos, mi
rusio kovo mėn., parašyta kny
ga “Vilnius Lietuvos gyveni
me”, yra jau surinkta ir pa
rengta spausdinti. Anglų kal- 
bon vertė taip pat šiemet Lon
done miręs E. J. Harrison, bu
vęs anglų vicekonsulas Vilniu
je ir Kaune, nuoširdus lietu
vių bičiulis, ir dr. Kostas Jur- 
gėla. Knyga gausiai iliustruota, 
174 pusi., skiriama angliškai 
kalbančiai visuomenei. Leidimu 
rūpinasi J. Cicėnas, Vilniaus 
Lietuvių S-gos Toronto skyriaus 
pirmininkas.

— A. Gulbinskas, fotogra
fas, kurio nuotraukos buvo 
Darbininke iš Liet. Kat. Moks
lo Akademijos suvažiavimo, bu
vo apvogtas, įsiveržus į jo bu
tą Chicagoje vagiui. Išnešti du 
foto aparatai ir kiti daiktai.

— Pelekauskas, gyvenęs 
Montrealyje, Kanadoje ir grį
žęs į Lietuvą, kaip praneša 
“Nepriklausomoji Lietuva”, yra 
pasodintas kalėjimam

— Hartford, Conn., vietos 
klubo įkurtam stipendijų fon
dui paremti koncertas bus rug
sėjo 30. šeštadienį, 7 v. v., klu
bo salėje, 227 Lawrence St. 
Programa išpildys Clevelando 
vyrų oktetas, vadovaujamas R. 
Babicko.

Kom-jos pirmininkas, 
baigė aukštuosius

— Algirdas Šimkus, Austra
lijos Liet. Kat. Federacijos Re
vizijos 
Gelonge 
mokslus ir gavo statybos in
žinieriaus diplomą. Dirba prie 
vandens rezervuaro statybos. 
Yra gimęs 1935 Krakių km., 
Mosėdžio vis., Kretingos apskr.

— Cleveland, Ohio, LB abie
jų apylinkių valdybos užsakė 
ir apmokėjo kultūros žurnalo 
“Aidai’’ prenumeratą Clevelan- 
do centrinei bibliotekai lietu
vių skyriui.
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KINGSTON, PA.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

S & G MEAT MARKET

DR. ALBERTAS J. VALIBUS, bu
vo Susivienijimo kvotėjas.

PRANAS BRUCAS. savininkas
!. 86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Virginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

m,rmMĮaŽicU *45.

O KO KO?
Sėdžiu parke po medžiu, pa

bėgęs nuo žmonių ir. jų kalbų, 
bet ir čia — žmogėnas blakt, 
ir šalimai prisėda.

— Kaip tu žiūri į Wagnerį?
— dar. subalbatuoja liežuviu.

— O! Aš jį labai mėgstu. 
Tai didelis žmogus!

Kaimynas net šoktelėjo, net 
rankas ištiesė. Taip jam patiko 
atsakymas;

— Aš tuoj pranešiu visiem 
tavo nuomone! .

— Kodėl? Juk daugybė to
kių, kurie mėgsta Wagnerį, o 
triukšmo dėl to nedaro.

Kaimynas nenusileido, dar 
labiau kaito:

— Taip negalima, šiemet rin
kiminiai metai. Visur turime 
skelbti, kad Wagneris — ge
riausias kandidatas Į New Yor- 
ko majorus.

— Ar tamsta nesuklydai be
sikarščiuodamas. Wagneris juk 
miręs!

' Žmogus taip ir atsisėdo.
/ — Ką tu kalbi? Tai negali 
■ būti!
’ — Tikrai.

— Ką reiškia nesiklausyti 
—radijo, neskaityti laikraščių. Ne- 
* girdėjau. Ir ką dabar darysi-‘ girdėjau. Ir 
, me?
• — Nieko.
"• niai miręs.

— E, jau
Dar užvakar jį mačiau!

— Žmogau, ar nesapnuoji! 
i Kaip galėjai matyti Wagnerį? 
? Jis mirė prieš keliasdešimt me- 
L tų!
į — Matyt, esi respublikonas 
’ ir didelis migloyara. Niekus
• tauški, — rūstus apsiniaukė 

mano kaimynas.
> — Nei aš demokratas nei res-
• publikonas. Aš taip sau laisvas 
' pilietis. Ir kalbu, kad muzikas

Richardas Wagneris mirė pra-
• eitame amžiuje. Juk girdėjai jo
• operas? Ir kas jo nemėgsta!
; — Net lengviau pasidarė ant
: širdies. Matau, esama dviejų
- žmonių ta pačia pavarde. To-
- kio muziko Wagnerio niekada 
' negirdėjau. Man jis ir nerūpi. 
\.Aš kalbu apie miesto galvą Ro

Wagneris juk se-

manęs neapgausi!

MINĖS SUSIVIENIJIMO DEIMANTINĘ SUKAKTĮ
Sekmadienį, spalio 1, trys 

vietinės LRKSA kuopos, bū
tent, 1, 34 ir 209, bendrai mi
nės Susivienijimo 75 metų su
kakti. E ryto 10:30 Švč. Mari
jos bažnyčioje bus mišios mi
rusių ir gyvų narių intencija. 
Vakare 6 vai. parapijos sve
tainėje bus banketas. Progra
moje Amerikos himnas — gie-

dos visi, malda — kalbės vie
tinis klebonas kun. V. J. Na- 
norta; programos vedėją dr. A. 
J. Valibų pristatys rengimo ko
miteto pirmininkas Adolfas Ka- 
duškevičius: kalbės buvęs Su
sivienijimo sekretorius J. B. 
Šoliūnas, dabartinis viceprezi-

LOS ANGELES. CALIF.
savitarpinių skirtumų? 3. Ar 
kultūrinių santykių palaikymas 
bet kurioje formoje su Lietu
va būtinas ar atmestinas, no* 
rint išlaikyti vienalytę tautinę 
idėją? 4. Kokios ryškiosios kul
tūrinio gyvenimo apraiškos 
emigracijoje ir Lietuvoj, jų pa
našumas, skirtumai, priešybės?

5. Ar negresia pavojaus ant
roj ar trečioj kartoj lietuviams 
Lietuvoje degeneruotis Į homo 
sovieticus, o lietuviams emigra
cijose ištirpti svetimųjų masė
je? 6. Ar kai kurių siūlytas 
kultūr. bendradarbiavimas su 
okupuota Lietuva tam tikram 
laikui bent sulaikytų emigra
cinį nutautėjimą? Toliau bus 
senos valdybos žodis ir nau
jos rinkimai, lietuviškos kny
gos laimėjimas, tradicinė kavu
tė. K. K. V.

Kultūros klubo susirinkimas 
su Įdomia programa Įvyks šeš
tadieni. rugsėjo 30, 6:30 vai. 
lietuvių namuose. 4421 Santa 
Monica Blvd. Programoje — 
svarstymų tema: Kultūrinė lie
tuviškos emigracijos reikšmė. 
Tai bus grupinio svarstymo 
(panel) vakaras, skirtas aktua
liai temai. Į svarstymo grupę 
Įeina: Al. Raulinaitis, rašyt. 
Juozas Tininis, inž. dr. Al. Avi
žienius, dr. P. Pamataitis ir Da
lia Karaliūtė. Moderatorius — 
rašyt. J. Gliaudą. Temos svars
tyme numatoma paliesti šiuos 
klausimus: 1. Ar galima išves
ti ribą tarp lietuvių, esančių 
emigracijoje ir likusių Lietu
voje, jų kultūrinių interesų po
žiūriu? 2. Ar lietuviai emigra
cijoje ir lietuviai Lietuvoje, lai
kui bėgant, Įgyja vis daugiau

dentas adv. Thomas Mack - Mi- 
kelionis ir Luzeme apskrities 
teisėjas Edward W. Lopatto; 
solo dainuos Edward Stanks ir 
Catherine Shone; akomponuos 
muzikė Mrs. Ona Mras; užbai
giamąją maldą sukalbės kun. 
A. J. Norkūnas. Programa bus 
užbaigta Lietuvos himnu. Pro
gramos laiku bus pagerbti vie
tinių kuopų veteranai veikėjai. 
Rengimo komitetas uoliai dirba, 
kad minėjimas visais atžvilgiais 
būtų sėkmingas.
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ALBERTAS KALINAUSKAS 
gametis 34 kp. finansų sekreto
rius.

Darbininkui 
paremti aukojo

Po 2 dol.:
J. Vierbašius, A. Vitkauskas, 

\Vorcester, D. Meižys, Brock- 
ton, Mass., J. A. Staričenka, 
Attleboro, Mass.. L. Kasilevi- 
čienė. Methuen. Mass.. A. Lu- 
cas. Jamaica Plain. Mass., kun. 
V. Karalevičius, V. Kirvelevi- 
čienė, P. Kudulis — Elizabeth. 
N. J.; R. Irsienė. A. R. Davis, 
Lir.den, N. J.; W. Aglen, Phil- 
lisburgh, N. J., A. Černiauskie
nė. Jersey City, N. J., A. šikš
nius, Hillside. N. J., J. Bačėnas. 
Kearny, N. J. B. Stankus, Ne- 
wark, N. J., J. Mikolaitis, West- 
wood, N. J., V. Braziulis, Cle- 
veland, Ohio. J. Rusas, Pro- 
vidence, R. I.

Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

Paminėjo kun. J. V. Kazlausko 25 metų veiklos sukaktį
Rugsėjo 10, sekmadienį, šv. 

Jurgio parapija savo salėje su
rengė iškilmingus pietus pa
gerbti savo kleboną kun. J.V. 
Kazlauską, kuris jau 25 metus 
dirba parapijoje Susirinko 
virš 300 asmenų, buvo daug 
dvasiškijos. Programą pradėjo 
ir jai vadovavo vikaras kun. J. 
Juškevičius,, supažindinęs su 
pagrindiniu kalbėtoju prel. J. 
Balkūnu. kuris pažįsta klebo
ną iš jaunų dienų. Prel. J. Bal- 
kūnas kalbėjo gana plačiai ne 
tik apie parapijos reikalus, bet 
. r apie lietuvius kunigus, kiek 
jie tori reikalo su parapija ir 
parapiečiais. Programos metu 
solo giedojo Anna Yanuš Avė 
Maria (Gounod). pianu pritarė 
A. Stanišauskas. draugijų at
stovai įteikė dovanas. Dalyva
vo ir buvęs ilgametis Darbinin
ko redaktorius Antanas Knei- 
žys. Klebonas dėkojo parapi
jai, draugijom ir visiem, kurie 
pasidarbavo šiam vakarui. Pa- 
rapiečiai yra labai patenkinti 
savo klebonu ir linki jam daug 
sveikatos, kad galėtų parapiją 
išlaikyti lietuvišką dar kokius 
25 metus.

BRIDGEPORT, CONN. nas. Procesija buvo graži. Tvar
kė ir vadovavo kun. J. Juške
vičius, choras gausiai lankėsi 
vakarais ir gražiai giedojo miš
parus. Vargonininkas A. Stani- 
šauskas visiems yra labai dė
kingas. O.

krautuve
RESTAURANTS

HOLY LIGHT

Sav. B. KUČINSKAS

Sav. V. ZELENI3

BROOKLYN 8. N. Y.

BRONXWOOD INN

tus Sanctus. Per šiuos atlaidus 
pamokslus sakė T. G. Jočys, 
O.F.M. Kleb. kun. J. Kazlaus
kas buvo sukvietęs daug kuni
gų. Dalyvavo ir prel. J. Balkū-

» Gocd Old 
- - - 106 
°F 6 *121

TO PtACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

iš k. | d. pirmoje eilėje Donna Kamn — pirmininkė, Uršulė Rastenis — 
vicepirm., antroje eilėje Marijona Paukštienė — iždo globėja, Natalija Ša

tenas — iždininkė ir Virginia Shimkus — sekretorė.

LINDEN. N. J.
ALRK Mo- 
kuopos pir- 
darbą gavo

— Argi nežinai: New Yorko 
miesto. Kandidatuoja vėl nau-

1 bertą Wagnerį.
— Kokio miesto?

PETRO LISAUSKO

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

juose rinkimuose!
— Neteko girdėti.
Žmogus pašoko:
— Ir tu toks pat: neskaitai, 

laikraščių, nieko nežinai. Tau 
tik muzika, muzika! Tai ir sė
dėk, rieskis kaip smuiko rak-
tas!

— Palauk, pasakyk tam Wag- 
neriui, kad pagerbtų ir savo 
bendravardį. Tegu pasiklauso 
muzikos. Muzika, sako, numal
do vaidus. Tegu gerai užgroja, 
jei nori laimėti.

Žv. BePastogis

Rugsėjo 17, pradedant 40 
vai. atlaidus, sumą laikė kle
bonas. Mišių metu Anna Yanuš 
girdojo solo Penis Angelicus 
(Frank), o Elena Janiūnas ir 
Vladas Barius — Et in Spiri-

Kotryna Šukienė, 
tery Sąjungos 53 
mininkė, už uolų 
iš centro valdybos medalį, ku
ris jai buvo skirtas pereito są
jungos seimo Hartford, Conn., 
ir kartu pakelta Į garbės nares. 
K. Šukienė buvo sunkiai susir
gusi, bet dabar pasveiko ir spa
lio 2 vadovaus pirmam po va
saros atostogų susirinkimui. K. 
Šukienė kuopai pirmininkauja 
jau 14 metų.

Kazimieras ir Ona Alučiai 
liepos 1 atšventė 25 metų mo
terystės sukaktį. Pagerbtuvėse 
dalyvavo apie 200 svečių Di
deliam visų nuliūdimui rugsėjo 
2 K. Atutis atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Palaidotas iš šv. Te
resės bažnyčios Kalvarijos ka
pinėse.

Adelė Krutulienė, ALRK Mo
terų Sąjungos o3 kuopos pro
tokolų sekretorė ir apskrities 
iždininkė, išrinkta atstove Į

ALR Katalikių Moterų Sąjun
gos-seimą Chicagoje.

Sofija Zupkienė, 53 kuopos 
narė, jau daugiau kaip metai 
vieši Virginijoje.

Stasė Strazdienė, ilgametė 
kuopos finansų raštininkė, ir 
Veronika Strazdienė su šeimo
mis po atostogų Atlantic City 
grįžo į savo namus.

Barbora Sebeckienė su duk
ra Ona Vadeikiene atostogų bu- 
buvo išskridusios į Havajus. 
Pakeliui aplankė Las Vegas, 
Los Angeles, San Francisco.

Julija Stanionienė po sun
kios operacijos pamažu sveiks
ta. Jos vyras Juozapas atosto
gaudamas Miami, Fla., buvo pa- 
raližuotas, bet dabar taip pat 
po truputį taisosi.

Šukienė, Ašmontienė ir Atu- 
tienė, 53 kuopos narės, atsto
vavo mūsų kuopą Elizabethe 
66 kuopos metinėje šventėje 
ir pusryčiuose. S. Sąjungietė

CHIDREN BOARDED

RELIABLE WOMAN WILL CARE 

FOR CHILDREN — BY DAY OR 

WEEK — REASONABLE RATES 

— \VHOLESOME MEALS. Cath- 

olics Welcome; — Tel. DA 3-1198.

VICTORIA LA D A IS AVAILABLE 

FOR DAY CARE SERVICE TO 

VVORKING MOTHERS for Child- 

ren 3 years and Up. Excellent care 

— Catholics welcome. 1494 Pacific 

St.. Brooklyn, N. Y. — SL 6-7385 

Call anytime

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF ĖVERY DESCRIPTION

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

TeL: APptegate 7-0349

BANGA TELEVISION

Brooklyn 11, N. Y.

Resid. ILIinois 8-7118

CHILDREN CARED FOR BY THE šį 

DAY by MOTHER & LICENSED ’ 

NURSE. — Catholics welcome. — j 

Reasonable priceš. Convenient to jį 

all Transportation. Tel. MA 2-2481. , 
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RADIJO VALANDĖLĖS
LITHUANIAN MELODIES 

DETROIT — WJLB 
140G banga 

šeštadieniais 5 - 5:30 popiet 
Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD W PO P 

1410 klc.
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną 

Vedėjas J. Petkaiti* 
.■neoin Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS

34-23 FULTON STREET

NAUDOKITĖS PROGA!

BALSAS 
PHILADELPHIA WTEL 

860 ..banga 
šeštadieniai* —

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - R E AL ĖSTATE -Insurance

■ HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės." namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Tncome Tax 
užpildvmas. Mutual Funds — Pinigu investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avę., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

STAGO ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

IUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. R1CHMGND HlUk N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

• Fedder* (geriausio* rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kaino*
• ♦O'r nuotakio* vokiškiem* Blaupunkt radfo bei stereo HI-FI 

aparatam*
• DUMI atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admirai ir Motorola 

23 indų teievizijoma. bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanot tu kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

EXCELLENT CATERING FACILITIES 
WEDDINGS - BANQUETS - PARTIES - SOCIAL EVENTS 

Ample Parking 
Visit Our Beautiful Cocktail Lounge 

Special Consideration to Religtous Groups 
3821 Bronxwood Avė., Bronx

2 Blocks Kast of White Plains Rd. <at 220th St.) 
RALPH * LVCILLE PORCO. Managcrs 

OL 4-2400

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SU Phtladelphta 47, Pa.

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

SaK vestuvėm*. Ir kito
kioms pramogom*. Be to. 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmo* rūšie* lie
tuviška* maistas prieina
momis kainomis.



VISOKIA INFORMACIJA VELTUI

Woodhaven 21, N. Y.

Pavardė

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

EMMA ir brolis Ramonas.

CRANE
SAVINOS AND

LOAN ASSOCIATION

bar mes matome jau išdavas, 
o ne priežastis.'

po popiežiaus kalbos ir griež
to pranešimo iš Vatikano radi
jo stoties gali sekti Fidelio Cas
tro ir jo bendrininkų eksko
munika. '

stotyje 
miesto

INSURANCE - REAL ESTATE

2555 West 47th St Tel. LAfayette 3-1083

Metami nuo vasario I d.. 1960

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Waheris Ulbrechtas, Mask
vos pastatytas Rytų Vokietijos 
priekyje, 1931 Berlyne, Fried- 
richshaim rajone, kalbėjo na
cionalsocialistų — hitlerininkų 
mitinge. Tačiau, kai Hitleris 
atėjo valdžion 1933, tam par
tiečius, kuris vadinosi “drau
gas Zelle”, pasvilo padai ir 
jis nukūrė į Sovietų Rusiją.

Gruzinas Stalinas, prispaus
tas vokiečių, kurie jau siekė 
Maskvą, 1941 lapkričio 6 po-

— Komunizmas yra toks 
sapnas, iš kurio pabudęs pasi
junti, kad esi plikas kaip til
vikas — sako naujausia lietu
vių patarlė anapus geležinės 
uždangos.

540 Esst Street, New Britais, Ogu.
TeL: BA 9-2242—-9-8S36

Aptarnauja NEW BRTTAIN, WATERBOKT ir HARTFORD, Cotm.

EvangeUjoįe skaitome, kad 
dėl tikėjimo į Kristų bus ne
santaikos net toje pačioje šei
moje, tarp tėvų ir vaikų, bro
lių ir seserų, ir “žmogaus na
miškiai bus jo neprieteliai” 
(Mat. 10,36). Gyvenimo prak
tika tai paliudija mums daug 
kartų. Pasaulyje visos kovos — 
asmeninės ir bendruomeninės, 
tautinės ir tarptautinės, politi
nės ir socialinės bei kultūrinės 
— visos jos savo giliausias 
šaknis turi apsisprendime už 
tikėjimą bei jo moralinius prin
cipus ir prieš tikėjimą, nors 
ir būtų. kažin kokia skraiste 
pridengtos.

šio, kai atėjo valdžion su gink
lu, sušaudė jau arti 1,000 žmo
nių. Tik paskutinį mėnesį — 
20. Tokie “darbai” saiko neži
no ...

Popiežius Jonas XXIII, rugsė
jo 20 kalbėdamas 5,000 mal
dininkų savo vasarinėje Cas- 
tel Gandolfo, su dideliu skaus
mu prisiminė Katalikų Bažny
čios persekiojimą Kuboje. Nu
rodė, kad Kuboje kunigų skai
čius sumažintas daugiau negu 
per pusę, o seserų vienuolių 
mažai beliko. Praėjusią savaitę 
ištremtas vienas vyskupas ir 
135 kunigai Kiti suimti arba 
ištremti anksčiau. Manoma, kad

Janio da Silva Ouadros, bu
vęs Brazilijos prezidentas; 
“Dvidešimtasis amžius yra ideo
logijų krematoriumas”. Ir pa
kūrė Brazilijoje gaisrą, kad įsi
liepsnotų bolševikinė ideologi
ja, kuri degina visas kitas.

Iš profesoriaus į kluonus
Michigano universiteto do

centas Charles X. Boaz, filo
logas, padėjo profesoriaus rū
bą ir užsivilko cirko juokdario “1961 gegužės 5’

Komunizmas tą skraistę nuo
gai nudengia ir aiškiai pasi
rodo kaip krikščionybės nuož
miausias priešas. Tik jisai at
sirado ne iš politikos ar ko
kios socialinės negerovės, o iš

Castro šeimoje ne visi už
augo tokie išsigimėliai. Vyres
nysis brolis Ramonas tebevaldo 
šeimos plantaciją rytinėje Ku
bos provincijoje. Yra savo bro
lio Fidelio nemalonėje dėl to, 
kad tasai “šeimos išgamą” vie
šai iškritikavo. Fidelis tačiau 
nebedrįsta brolio šaudyti. Užsi
stoja pamotė Lina Ruz. Tėvas 
yra miręs. Fideliui buvo jau 15 
metų, kai tėvas antru kartu 
vedė (1942). Pamotė nebe
leidžia šeimos ūkio nusavinti 
ti. Vieną kartą net pagrasino: 
ginsianti ginklu, nors ateitų ir 
pats posūnis. Sesuo Emma, reta 
Kubos gražuolė, ištekėjo už 
turtingo meksikiečio ir ik Ku
bos išsikėlė, negalėdamapakęs
ti dviejų brolių — Fidelio ir 
Raulo — siautėjimų- Vestuvės 
įvyko Havannos katedroje. Bro
lis norėjo, kad būtų kurioje 
nors kitoje bažnyčioje, nes ka
tedros nekenčia, bet sesuo ne
užsileido. Castro žmona — Mir
ta Diaz Balart, kurią jis vedė 
1948 dar studentaudamas, iš
siskyrė 1953, kai vyras palin
ko į brutalius darbus. Būda
mas advokatas, sūnų Fidelitą 
sau išsikovojo. Dabar norėtų 
taip padaryti su visais vaikais: 
atimti juos iš tėvų nuo 6 me
tų ir auklėti “valstybiškai”. 
Nuo revoliucijos dienų gyvena 
su meiluže Cecilija Sanchez. Ir 
čia moralinius principus sulau-

nerijos ir fizikos specialistai, 
darbo įrankių gamintojai (tool 
planner). Tų profesijų vyrai iš 
parengties rezervo (Ready Re- 
serve) turi būti perktlti į pasto
vų rezervą (Standby Reserve).

Arthur J. Goldberg, darbo 
sekretorius, tarnybos reikalais 
yra išvykęs į Švediją. Aplankys 
dar Norvegiją, Suomiją, Olan
diją ir Daniją.

Plieno gamybos pramoninin
kai atmetė prez. Kennedy pra
šymą nekelti plieno kainos nuo 
spalio 1. Yra sutarta, kad nud 
tos datos turi pakilti darbi
ninkų algos, tai keliama ir plie
no kaina.

Ą REAL ESTATE. —

AMEBOM HOME REMTY

Noriu pirkti namus

Noriu parduoti savo nuosavybę
Noriu nebrangios apdraudos

telefonu”. Bet vieną karta pa
skambinęs, išgirdo balsą: “Gai
la, jūs suklydote”.

W. Churchillis, buvęs Brita
nijos premjeras: “Muzėjui pa
gamino mano vaškinę statulą, 
kuriai sako, trūksta plaukų. 
Gaila, kad aš jai negaliu pa
skolinti savų”.

Žodis priklauso buvusiom įžymybėm
D. Eisenhoweris, buvęs JAV maišą, sudaręs sutartį su “Pen- 

prezidentas: “Dabar aš vėl pra- ny Brotehrs” cirku. Profeso- 
mokau, kaip pačiam skambinti . rius pastebėjo, kad dėstyda

mas studentams kalbotyros 
mokslą, daugiau juos juokino, 
negu mokė. Tuo būdu atrado 
savo “genijų”. Pirmame jo pa
sirodyme cirke publikos buvo 
sausakimšai. Bet tai buvo dau
giausia jo buvę studentai. Ne
žinia tiktai, iš ko jie šaipėsi: 
iš buvusio savo profesoriaus 
išdaigų ar iš to, kad mokslas 
kartais veda ir ... į cirką.

Kada išvažiavai iš Amerikos?
Alau Shepardas, amerikietis 

astronautas, pakilęs į erdvę 
iš Floridos, nusileido prie Ba- 
hamo salų, kurios yra jau už 
JAV sienos. Kai iš ten plaukė 
į Amerikos krantus, ir jis mui
tinėje paklaustas: “Kada išvy
kai iš JAV”. Lakūnas užrašė:

žeminėje Majakovskio 
ragino kareivius eiti 
ginti, • primindamas senuosius 
Rusijos carus ir karo vadus 
kaip pavyzdį didvyrių, bet ne
užsiminė nė vieno bolševiko.

Leninas dar 1920 metais, kai 
bolševikai buvo jau įsigalėję, 
antrą kartą išleido savo studi
ją apie kapitalizmą ir kolonia
lizmą. Tiek pirmuoju atveju 
(1916), tiek ir antruoju Rusi
ją priskaito prie didžiųjų ko- 
lonialinių valstybių. Pirmoji ei
na Anglija, antroji — Rusija: 
7,4 milijonai kolonizuotų kv. 
km., 33,2 mil. gyventojų. Su
minima Azija, Suomija, Ukrai
na, Pabaltijo kraštai.

•4-14 JAMAICA AVt, 
Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Hlckory 1-S220

Jamaica Line,(Forest Parkway «tn.)

W!LLIAM J. DRAKE

Kuboje komunizmas taip pat 
atsirado iš nusilpusios krikš
čioniškos dvasios atskiruose as
menyse, šeimose ir visuomenė
je. Pavyzdžiu gali būti Castro 
šeima, kuri davė suktą, nuož
mų ir negailestingą diktatorių 
Fidelį. Jo tėvas buvo turtingas 
cukraus plantacijų savininkas 
— sūnui galėjo duoti gerą auk
lėjimą. Fidelis Castro baigė jė
zuitų aukštesniąją mokyklą ir 
Havannos universitetą daktaro 
laipsniu. Pasidarė advokatu. 
Matė, kad Kuboje reikia socia
linių reformų ir kad Batistos 
diktatūra yra per kieta, bet 
iš Fidelio mokslo ir nusistaty
mo, kai jis pasidarė revoliuci 
ninku, išbyrėjo jam visi krikš
čioniškos moralės principai, 
šiandien Fidel Castro yra žiau- 

nukrikščionėjusįos žmonių, dva- resnis ir negailestingesnis sa- 
sios ir jos filosofijos. Ateizmo vo krašto engėjas ir žudytojas, 
daigai pirma gimė atskiro žmo- negu buvo Batistą. Jo žadėta 
gaus mintyje ir tik paskui iš- laisvė ir demokratija seniai iš
siskleidė į visuomenę, politiką garavo vadinamoje “socialisti- 
ir tarptautinį gyvenimą. Da- nėję valstybėje”. Nuo 1959 sau-

AMERICAN HOME REALTY

84-14 Jamaica Avenue

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Rugpldfio mėn. darbininkų, 
dirbusių mukiuose, buvo 68,5 
milijonai Namuose ir ūkiuose, 
įskaitant dirbančius šeimos ni- 
rius, buvo 62.2 miL Neūkiuose 
dirbančių padidėjo 300,000, 
daugumos maisto bei rūbų pra
monėje ir statyboje. Automobi
lių pramonėje sumažėjo 100,000 
bekeičiant automobilių mode
lius.

Darbininko uždarbis savaitė
je už 40.1 valandų siekė 93.83 
doL Nieku nepasikeitė nuo lie
pos mėn.

Mvrbių buvo A5 miL Ne
dirbančių jau 15 savaičių — 
200,000, nedirbančių ligi pu
sės metų — 900,000.

Darbo departamentas suda
rė sąrašą tokių specialybių, į 
kurias turėtų būti atsižvelgta, 
šaukiant į kariuomenę, čia 
priklauso astronomai, federali
nio saugumo tarnautojai, inži-

Himi
iniiiilHĮl
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LAIKRODININKAS

*« ■■

BAU JO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

Off. Tel.: AN 8-4618 
Rea.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

galima gauti butui moderniški 
fcffldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutes, virtuves reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,

Mbai gerom išsimokSjimo sąly
gom ir pristatymu i vietą iš 

ONOS IVAfiKIENES

BALDŲ KRAUTUVES

aasasi fU^M4L i* <5.

Apre&tak>< parapijos salėje.

Lietuvię Bendruomenė* New 
Yorko apygardos 'suvažiavime 
pereitą šeštadienį, rugsėjo 23, 
buvo atstovaujamos 7 apylin
kės. Po sėkmingų suvažiavimo 
darbų ir gausių sveikinimų bu
vo išrinkta nauja apygardos 
valdyba, į kurią įėjo A. Macei
ka, R. Kezys, Z. Jurys, A. Vek
selis, A. Varnas, K. Bačiaus- • vėse. Per Neur Yorką jis grįž- 
kas ir A. šėrikas. Suvažiavimo 
darbai baigti literatūros vakaru. 
Savo poezijos skaitė Juozas Tys- 
liava. Romas Kisielius, Kotry
na Grigaįtytė, O. Balčiūnienė, 
L. Žitkevičius, Pr. Naujokaitis. 
L. Andriekaus poeziją skaitė 
aktorius E. Liogys. Beletristų 
tebuvo vienas Paulius Jurkus.
Vakarui vadovavo P. Naujokai
tis. Jis padarė pradžioje pra-

- nešimą apie knygos skaudų ke
lią skaitytojo beieškant. Vaka
ras pradėtas su 40 dalyvių, vė
liau prisirinko apie 70.

Apreiškimo parapijos Amži
nojo Rožančiaus Dr-ja rengia 
laimėjimų vakarą spalio 8 pa
rapijos salėje. Pradžia 4 vai. 
popiet. Pelnas skiriamas šv. 
Pranciškaus seserim paremti. 
Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti.

Vokietijos lietuviams Baltas 
išsiuntė 30,000 svarų pupų, ku
rias davė Amerikos vyriausybė.

Marijona Pajaujienė, 94 m., 
palaidota iš Apreiškimo par. 
bažnyčios rugsėjo 12 šv. Kara
liaus kapmėse. 
Zigmas Masilionis, 42 metų, 
gyvenęs 1815 Centre St., Brook
lyn N. Y., palaidotas rugsėjo* 
16 iš Apreiškimo par. baž-

rugsėjo 20, bet dėl blogo oro 
buvo atidėtas. Metinė vakarie
nė bus spalio 1 d., 4 yaL popiet 
Apreiškimo parapijos salėje.

J. Matulaitis, lietuvių darbo 
kuopos vadas Vokietijoje, savo 
atostogas praleido Montrealyje, 
Toronte ir kėliose JAV vieto-

ta atgal į Vokietiją, šiuo me
tu V. Vokietijoje yra dar ke
turios lietuvių kuopos, dirban
čios amerikiečių kariuomenės 
žinioje.

Jokūbas Štokas, Lietuvos at
siminimų radijo vedėjas,' spa
lio 1 vyksta į Niagara Falls, 
N. Y., kur lietuvių šv. Jurgio 
parapijos salėje kalbės apie pa
vergtą Lietuvą ir rodys filmus, 
padarytus savo kelionėje po 
Lietuvą.

Birutė Rimgailionė išvyko į 
Chicagą aplankyti savo bičiu
lių., Grįžta kitos savaitės pa
baigoje.

Balfo centro valdybos posė
dis bus rugsėjo 27, trečiadie
nį, 7 v. v. Balfo centro patal
pose;

Iš Vokietijos į New Yorką 
rugsėjo 22 atskrido Vytautas 
Stražnickas, žmona Monika ir 
duktė Regina. Jie buvo ištrem
ti Į Sibirą ilgiem metam. Vė
liau grįžo Į Lietuvą, iš kur pa
sisekė išvažiuoti į Vokietiją. E 
Vokietijos juos atsiėmė kun. 
V. Martinkus; kelionę tvarkė 
Baltas.

Dalia Bulgarytė, pavasarį iš
laikiusi daktarinius 'egzaminus, 
dabar rašo disertaciją iš orga-

AMERIKOS lietuvių piliečių klubo namai Brooklyne, papuošti vUiamis.

nyčios šv. Karaliaus kapinėse, ninės chemijos jėzuitų vadovau- jo
jamame Fordhamo universite- Anais 1930-31 metais Brook

lyne buvo nuomonė, kad lietu- 
— 1 ■■■■ ■" viai negali vieningai dirbti. Bet

tragikai žuvus, norinčių), pa- •“»* autobuai “etu5il’** dirbo
geibu ir išsaugoti jo kūrybą i Auriesviile, N. Y., ir į Howes vieningai. Jis pasistatė nuosa- 
lietuvių uu pa- o o mis yra Caverns- organizuojama Darbi- vus namus ir visas paskolas
steigiamas Antano Škėmos ras- ninko administracijos, įvyksta iki cento išmokėjo.

—-.e j:— n „ m Tiesa, iš klubo pasitraukė
siuvėjų unijos 54 skyrius, nes

STEIGIAMAS FONDAS 
A. ŠKĖMOS RAŠTAM IŠLEISTI te

Rašytojui Antanui Škėmai

tų išleidimo fondą.' Į laikinąją sPall° 15. Tą dieną 7 v. T. 
fonde crganizacijc- komisiją pranciškonų koplyčioje bus mi- 
ie.ra inž. Valdas Adamkavil šios- P° M tu°j iSv^Ma au

tobusas. Kelionės reikalais 
šyt Juliui Kaupas, rašyt. Ma- kreiptis į Darbininko adminis- 
rius Katiliškis adv. Algimantas Graciją, 910 Willoughby Avė., 
Keželis. rašt Algimantas Mac- Brooklyn 21, tel. GL 5-7281, 
kus, lašji. Henrikas Nagys, ra- vaAai*ais GL 5-7068. 
šyt. Kostas Ostiauskas. dr. Jo
nas Valaitis.

čios. dr. Vyiaulas Kavolis, ra-

Išnuomuojamas butas 5 gra
žių kambarių East New Yorke 
prie gero susisiekimo. Butas su 
visais patogumais. Skambinti
EV 5-4394.

Neseniai atvykusi iš Lietu
vos moteris ieško kambario. 
Galėtų gyventi drauge su kita 
moterim. Skambinti GL 5-7281.

Aukos Darbininkui
Cecilija Strow - Strazdaus- 

kienė, iš Bostono, laimėjusi 
100 dol. Darbininko piknike, 
laikraščiui paremti paaukojo 50 
doL

Teklė Stuper - Sturienė iš 
Flushing, N. Y., Darbininko 
skaitytoja, laimėjusi 150 dol., 
auką.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

Amerikos lietuvių piliečių klubo jubilejinis banketas
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas (LAPK), įsteigtas 1907, 
prieš ketverius metus atšventė 
50 metų sukakties jubilėjų. 
Šiemet mini 30 metų, kai įsi
gijo namus. Ta proga spalio 
28 ruošia jubilėjinį banketą.

Klubas nuo susiorganizavimo 
dienos stengėsi padėti savo na
riam tapti JAV piliečiais, ragi
no išlaikyti savo lietuviškumą, 
skatino tarpusavio meilę. Tam 
tikslui apie save subūrė gražų 
būrį Brooklyno lietuvių. Suma
nius klubui įsigyti nuosavus na
mus 1930-31, sutelkė aplink sa
ve ne tik siuvėjų unijos lietu
vių 54 skyrių su 15,000 dol. 
kapitalu, bet taip pat ir šv. Jur
gio draugiją su 15,000 dol. Pa
skola buvo skirta namo staty
bai, inventoriui įsigyti. Klubui 
išpuošti kvietė Brooklyno ir 
apylinkės prekybininkus. Jie vi
si atėjo į talką. Tų prekybi
ninkų vardai yra įrašyti žalva-. 
rinėje lentoje klubo prieangy-

juos vertė A.C.W. unijos vado
vybė. Siuvėjai gi turi savo na
mą. Šv. Jurgio draugija jau lik
vidavosi. Senesnieji lietuviai 
vieni Emirė, kiti išsikėlė į prie
miesčius. Lietuviškas judėjimas 
Brooklyno centre ėmė mažėti. 
Nors klubas skolų neturi, bet 
jo apyvarta sumažėjo. Sumažė-

PRANAS VAITUKAITIS, Broo
klyno lietuvių phečių dr-jos pir
mininkas ir klubo vedėjas.

jo ir narių skaičius. Seniau 
renkant į valdybą, kandidatų 
netrūkdavo; dabar vos galima 
priprašyti, kad apsiimtų vado
vauti.

Klubo vadovybė ir visi di
rektoriai vėl nori išjudinti or
ganizacijas ir atskirus asme
nis, kad labiau susidomėtų klu
bu. Kas rengia vestuves, poky
lius, susirinkimus, diskusijas, 
turėtų kreiptis į klubą, 280 
Union Avė.

Spalio 28 klubas rengia 30 
metų sukakties minėjimą, kaip 
pastatytas nuosavas namas. Jei
gu anuomet buvo susibūrę tiek 
daug žmonių namo statybai, tai 
ir dabar kviečiami visi į jubilė- 
jinį banketą. Ten ne tik pasi
linksminsime, bet ir pakalbėsi
me, kaip geriau klubą išlaiky
ti ir jį praplėsti.

Komiteto narys

Šeštasis baltų koncertų sezonas
Baltų amerikiečių draugija

Naujoje Anglijoje pradeda Bos-

IEŠKO

Tų koncertų tikslas yra supa
žindinti amerikiečių visuomenę 
su lietuvių, latvių ir estų mu
zikos menu ir jo išpildytojais. 
Koncertai būna Jordano gero
je salėje. Per praėjusius pen
kis sezonus čia jau koncerta
vo visa eilė pabaltiečių solis-

yra pakviesti: lietuviam atsto
vauti sol. Arnoldas Voketaitis, 
latviam — smuikininkė Norma 
Auzin ir estam — taip pat ' 
smuikininkė Celia Aumere. 
Koncertų serija pradedama spia- 
lio 27. Pirmoji pradeda smui
kininkė Norma Auzin.

Norma Auzin yra gimusi 
Brooklyne. Groti smuiku pra
dėjo dar būdama visai vaikas. 
Mokėsi pas Ivaną Galamianą 
lankydama JuHiardo muzikos 
mokyklą, o vėliau pradėjo ir 
groti Julliardo simfoniniame or-

NORMA AUZIN, latvių arnuikinin 
k«.

Bostone lankėsi Martynas Bra- 
kas iš New Yorko/ Lietuvos 
Tyrimo Instituto pirmininkas. 
Institutas dabar.,yra išspausdi
nęs, jau antrą . knygą vardu 
“Mažoji Lietuva’*; Netrukus bus 
galima kiekvienam įsigyti. Pa
žindami Mažąją Lietuvą, dau
giau pažinsime ir Didžiąją Lie
tuvą —- Lietuvos valstybę.

Laimėjo 100. Darbininko laik
raščio Brooklyne loterijoje 100 
dolerių laimėjo Jtastonietė 
Cecilija Strazdienė - Strow, 72 
m. amžiaus pensininkė, gyve
nanti 328 E. St

Bažnytinis choras, kompoz. 
Jeronimo Kačinsko vadovauja
mas, per vasarą praktikų ne
turėjo. Rugsėjo 21, ketvirta
dienį, susirinko pirmos poatos- 
toginės praktikos bažnyčios sa
lėje ir turėjo draugišką vaka
rėlį.

Šv. Tėvo reikalams pereitą 
sekmadienį, rugsėjo 17, lietu
vių bažnyčioje buvo rinkliava. 
Lėšos, bus įteiktos šv. Tėvo 80 
metų amžiaus sukakties proga, 
kaip skelbiama Bostono kardi
nolo laiške tikintiesiems.

Dr. Juozo Antanėlio, vasa
rą mirusio So. Bostone, atmi
nimui Liet. Pil. klubas lietu
vių parapijos bažnyčiai įteikė 
lėkštelę komunijai dalinti. Ve
lionis, akių gydytojas, jaunys
tėje buvo labai veiklus lietuvių 
tarpe. Bet ir dabar dar, kol 
buvo gyvas, gražiai padainuo
davo lietuvių pobūviuose.

Misijos truks tris savaites 
šv. Petro bažnyčioje, prasidė- 
damos spalio 8, 7:30 vai. 
kare. Smulkus išaiškinimas 
šv. Petro par. biuletenio 
38, rugsėjo ’7 d.

Lietuvon siuntinių jau 
ris laikas labai sumažėjo. Taip 
pat daug kas nusiskundžia, kad 
iš Lietuvos laiškai pradėję per 
ilgai eiti arba net ir retai te-

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA

Direktorius
JOKŪBAS J. STUKAS

WEV0 - 1330 kil. 97,9 mg. FM 
New York, N. Y. 

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. popiet 
Raštinė: 1264 White Street 

Hillside, NewJersey 
Tel. WAverly 6-3325

#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA '

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford. Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vid.

#

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kitatikių 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass. 

#

RADIJO PROGRAMA
Seniausia N. Anglijoje 

Vedėjas
STEP. MINKUS

Boston, Mass.
WLYN —1360 kilocycles 

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

teateiną.

va- 
yra 
Nr.

šv. 
pa-

11)

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel EVergreen 7-4335

ST&HĖN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

Mirusieji. Po gedulingų 
Petro bažnyčioje pamaldų 
laidoti:

Viktoras Kalen (rugsėjo
66 m. Velionis gyveno 1506 
Columbia Rd., So. Boston. Nu
liūdime paliko žmoną. Palaido
tas šv. Mykolo kapinėse.

Marijona Juodaitienė (rugsė
jo 11) 87 m. Velionė gyveno 
317 W. 3 .St. Nuliūdime paliko 
vyrą, du sūnus ir dukterį. Pa
laidota N. Kalvarijos kapinėse.

Pranciška Kriaučiūnienė (rug 
sėjo 16) 60 m. Velionė gyveno 
149 W. 8 St Nuliūdime pali
ko vyrą, du sūnus ir seserį. 
Palaidota N. Kalvarijos kapi
nėse.

Mykolas Miklušis (rugsėjo 
. , .. . . 16) 69 m. Velionis gyveno 373
pabaltiečių muzikos festivalyje nuo 2.75 iki 1.80. Galima už- Centre St., Dorchester. Nuliū-
Carnegie salėje. Ten pat, re- sisakyti adresu: The Baltic dime paliko du brolius Lietu-
čitalinėje salėje, 1953 buvo jos American Society, 190 Beacon voje. Palaidotas N. Kalvarijos
vienos pirmasis debiutas, sutik- St., Boston 16, Mass. kapinėse.

Duktė Lietuvoje Ona Močiu
tė Pilipavičienė ieško savo mo
tinos Aleksandros (buvusios 
Mačienės) antrą kartą ištekė
jusios Urbonienės. Prieš 40 
metų gyveno New Yorke ar 
arti jo. Su antru vyru turėjo 
8 vaikus; vienas sūnus Povilas, 
viena duktė Veronika. Ir ieško 
savo sesers Stasės Mačiutės, 
kuri su motina kartu atvažia
vo į Ameriką. Ieškomosios pa
čios ar kas žino, prašom rašy
ti šiuo adresu: Ona Pilipavičie
nė, Patirėlių kaimas, Raudėnų 
paštas, Kuršėnų rajonas. Lie- kestre. Nuo 1951 ji jau grojo 
tuva — USSR. Arba: Mrs. E. Brooklyno muzikos akademijo- 
Roman, 107 Ames St., Brock- je, 1952 kaip solistė dalyvavo nuo 3 iki 5 doL, vienam —

L ■ z
i

(BIELIAUSKAS)

ton, Mass.

Stephen Bredes, Jr

Brookfrn % N. Y.

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

488 GRANO STREET

tas labai palankiai. Didieji New 
Yorko dienraščiai — Netv York 
Times ir Herald Tribūne — 
pagyrė: “Jos tonas yra šiltas 
ir skambus (NYKT). Yra jau 
koncertavusi daug kur Ameri
koje ir Kanadoje.

Bilietus jau dabar galima įsi
gyti. Visiem trim koncertam

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — DlrectorltM 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų VeMjaa

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
281 BEDFORD AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMA1CA AVE-

TRYS ISTAĮGOSVIENAME NAMEa
A. Namę pirkimo-pardavimo ir apdraudoe
B. Kelionių ir pakietų persiuntimo
C. Advokato

1. Čia Tamstos rasite didelį pasirinkimą namų, sklypų, apartamentų ir 
taipogi žemiausiomis kainomis padaryti reikalingą apdraudą ir taksus.

2. čia Tamstos galėsite pamušti į Lietuvą ir kt. kraštus netik nuosavų 
daiktų pakietus, bet ir prieinamiausionus kainomis pasirinkti aukš
čiausios ružies angliškų ir kitokių medžiagų.

3. Čia Tamstos gausite iš žymaus advokato teisinius patarimus ir palan- 
kiausioenis sąlygomis Jūsų bylų vedimus.

- PARK HILL REALTY — VI3-1477 
Parcel Service - Travel Bureau — VI6-3330

VI6-7040

Sutefkfam garMngas Mdotuvva 
Koflyeioa nemokamai visom 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TbL Vlrgtaia 7-4499

VAITKUS

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Cambridge, Mass. 
NOTARY RUBLIO

" Advokatai GREY & GREY — Law Oftices
84-17 JAMAICA AVENUE, WOOOHAVEN 21, N. Y.

Nauja modemiška koplyčia Me
mentais dykai. Aptarnauja Cam-


