
I0ETUVOJE MIRĖ 
VYTAUTAS STEPONAITIS

• Spalio 12 Lietuvoje mirė 
Vytautas Steponaitis, buvęs 
Lietuvos. karinės, spaudos dar
buotojas, išgyvens 64 metus.

Ir Žukovas

VOKIETIJOJE MIRĖ 
ANUSIS PĖTERA1TIS

- RimMTngp^ Bavarijoje, ^
M. Lietuvos veikėjas ir saky
tojas Anusis. Pėteraitis, susi- 

x laukęs 90 metų. Palaidotas 
spalio 29.

IR VĖL MICHAILOVAS 
LAUŽĖSI J BUTĄ

Elta praneša, kad spalio 12 
—13 naktį Weilheime Bavari
joje piktadariai buvo įsilaužę

Žukovo išmetimas, paskelbė ir skristi su satelitu.
P®Wdi,w!. PASIUNTINYS IR f MĖNULĮ 

ame žeme. Spauda jau skeHoia, kad So
vietai savo revoliucijos 40 me
tų sukakties proga dar gali pa
siųsti satelitą apie mėnulį, ku
ris paskui sugrįžtų į žemę. Iki 
mėnulio yra apie 240,000 my
lių. Atsiplėšti iš žemės atmos
feros reikia, kad pradedama
sis greitis būtų 25,000 mylių 
per valandą.

siekusi 625

a. _ Armijos 
jy buvo pa- 
k Spalio 22

nui

k pnsipcžzno
Kokį ‘'darbą'** jam duos, 

lig šiol nepaskelbė

Sovietų Sąjulngos komunistų 
partijos centro komitetas lap
kričio 2 paskelbė, -kad

ją. Kai namų šavinirikas iš
girdo triukšmą ir išėjo pažiū
rėti, piktadariai pabėgo.

Kad piktadariai buvo pasių
sti sovietų gen. Michailovo, 
esą matyti ir iš to, kad jie ne
ėmė vertingesnių daiktu, sa
kysim, mašinėlių, o pasigrobė 

' keletą dokumentų ir laiškų, 
kurių dalis paskui buvo pame
sta sodelyje. Gal ieškojo kar
totekos su adresais ar kitokios 
sovietam reikalingos medžia
gos. Esą nustatyta, kad -pikta
dariai buvo atvykę iš Berlyno 
rytinės dalies.

Anras satelitas sveria dau
giau kaip pusę tonos (1,120.29 
svarus), vadinas, apie šešis 
karus sunkesnis nei pirmas. 
Jis iššautas iki 1,056 myliu, 
beveik dvigubai aukščiau nei 
pirmasis. Jo greitis apie žemę 
pirmasis. Jo greitis apie žemę 
17,895 mylių, truputį mažiau 
nei pirmojo. Apie žemę jis ap
sisuka per 103,7 minutes.

Naujas dalykas * antram sa
telite — tai šuo, kuris buvo 
įkištas į satelito vidų. Eskimų 
šuo buvo kelis mėnesius tre
niruotas. Pirmadienio rytą so
vietų radijas skelbė, kad šuo 
satelite tebesąs gyvas.

AMERIKOS RAKETA PA- 
SIEKĖ 2,700 MYLIAS

Apsaugos departamentas pa
skelbė, kad spalio 22 iššauta 
raketa pasiekė ne mažiau kaip 
2,700 mylių aukštį. Tokio auk
ščio nebuvo

xm iš lOO.OOO^ pėttų aukščio, 
kur jau dingę^ oro pasiprieši
nimas iki 96% Raketa, kris
dama atgal turėjo sudegti ore. 
Tai buvo šeštas tos rūšies ra
ketų mėginimas per rugsėjo 
spalio mėn. Pavykęs laikomas

tintas Eš partijos cetfro komi* _ 
toto prezidiumo ir iš paties “ 
kompoto ir kad partijos biurui 
pavesta. duoti jam naujo dar-

SOVIETAI lapkričto 2 paleistame sputaike įdėjo eskimu taneli.

MICHAILOVO AGENTAS 
CHICAGOJE

Saugumo generolas Michai- 
lovas sėdi Berlyne ir iš ten 
diriguoja agitaciją už grįžimą 
į Lietuvą. Bet dabar jis pakei
tė savo laikraštuko “Už sugrį
žimą į tėvynę” vardą ir jį pa
vadino “Tėvynės balsas”, už*

niaus, tačiau išsiuntinėjamas 
ir dabar kaip anksčiau iš Ber
lyno. Į talką Michailovas susi
rado agentų pačioje Ameriko
je. Dabar vėl jo agentas iš 
Chicagos išsiuntinėjo rotato
rium lapelius, kuriuose labai 
skystai raginama grįžti ir ko- 
liojami kan. J. Končius, Lozo
raitis, Devenfenė. V. Sidzi
kauskas ir A. Trimakas. La
biausiai šiuo tarpu pirmasis. 
Tačiau agentas nori sudaryti 
įspūdi, kad jis veikia didelės 
firmos vardu “Pagalbos taryba 
komitetui” už sugrįžimą į tė
vynę” remti.

Partijos pareiškime Žukovas 
kaltinamas kaip ir Stalinas 
savo “asmenybės kultu”.

Esą Žukovas pasidavė įkal
bamas ir pats aktyviai prisidė
jo, kad būtų
_ "sudaromas jo asmenybės 
kultas, kad jo vardas butų ke
liamas į padanges pranešimuo
se, raipsniuose, filmuose, 

liui. Bet ji neteko kontrolės ir brošiūrose ir pervertinama jo 
kažkur Brazilijos miškuose nu-

raketa nepasuko 4000 mylių, 
kurias ji pagal apskaitymą tu
rėjo pasiekti. /

Spalio 31 išbūta nauja ra
keta. “Suark”.' Ji skirta 5000 
mylių tolumui, j Pirma tokia 
raketa buvo iššauta pavasari. 
Ji buvo skirta SOOO mylių to-

MASKVOJE — KAIP DANTĖS PRAGARE: VIENAS MAR
ŠALAS GRAUŽIA GALVĄ KI TAM MARŠALUI

• 1 -X f*
Sovietų Sąjungoje dabar ei

na antras Žukovo dramos veik
smas — iš visų pusių siunčia
mi j Maskvą pasisakymai prieš 
Žukovą. Pirmas tam ženklą 
davė Žukovo ilgametis bend
radarbis maršalas Ivan Konev, 
kuris karo metu vadovavo ar
mijai užėmusiai Austriją, o 
Berijos byloje jis buvo teismo 
pirmininkas. Tas maršalas pir
masis piktai ėmė kaltinti Žu
kovą ir nuiminėti jam visus 
karo laurus. ’Travdoje” straip

sny apie Žukovo klaidas karo 
moksle K'tiev kaltina, kad

Žukovas drauge su Stalinu 
kaltas dėl Sovietų Sąjungos

.?

DVIEJŲ VALDŽIOJE PERDAUG
KODĖL ŽUKOVAS IŠMESTAS čiau šiuo tarpu “N. Y Times” 

IR KO LAUKIA IŠ aštriau nei anksčiau kada iš- 
CHRUŠČIOVO vadino Sovietus barbarais ir

pasidarė teisingą išvadą, kad 
nėra ko pasitikėti perversmais 
Maskvoje.

Esą būtų pavojinga ir ”»eiš- 
mintmga ateities -viltis; .remti. 
Maskvos vidaus konfliktais la
biau negu savo pačių sėkmin
gu lenkyniavimu su Sovietais 
raketų srity.

O tai yra lig šiol tokia mie

la iliuzija Amerikoje. Jei ank
sčiau prezidentas sakė, kad 
satelitas neturi jokios karinės 
vertės, tai dabar laikraštis aiš
kina, kad karinę reikšmę pa
neigti tegalima tik su pavo
jum mūsų saugumui. Ir laik
raštis- jau reikalauja skubių 
žygių Amerikos saugumui.

buvo tas, kuris

karo 
lies 
karo

Keturis mėnesius išbuvo 
Sovietuose “kolektyvinė vado
vybė, kurioje’ buvo tik du 
žmonės — Chruščiovas ir Žu
kovas.

Žukovas
skandinamam Chruščiovui pa
davė ranką 
kranto.

Tai buvo birželio mėn. Ta
da Chruščiovas su Bulganinu 
buvo Suomijoje. Visai taip 
kaip spaly Žukovas buvo Jugo
slavijoje ir Albanijoje. Birže
lio 17 partijos komiteto pre
zidiumo posėdyje buvo nutar
ta likviduoti girtuokli ir ne
praustaburni Chruščiovą. Ma- 
lenkovas. Molotovas ir Kaga- 
novičius pasiūlė pakeisti ji 
Šepilovu. Iš 7 posėdyje buvu
sių tam pritarė 6. Bet Žuko- jutę anglai. Jie samprotauja.

ir ištraukė -ant
rolė didžiajame patriotiname 
kare".

o Tuo Žukovas iškreipęs 
istorijos vaizdą, nuverti- 
liaudies ir partijos rolę 
įvykiuose.
Žukovas siekęs panaikin

ti partijas ir jos organizacijų 
įtaką kariuomenėje.

Ir dar toliau:
• Nukrypdamas nuo Lenino

ir partijos linijos, jis
liuke į avantiūrizmą ir už

sienių politikos srityje
(Kokis tas avantiūrizmas, vas, tada tik prezidiumo nario kad 

aiškiai nepasakyta). pavaduotojas pareiškė. kad
Partijos skelbimas baigia

mas priminimu, kad sprendi
mas dėl Žukovo priimtas visų 
vieningai.

Labiausiai nerimą yra pa

pavaduotojas pareiškė. ___
kariuomenė -bus priešinga to- Chruščiovas esąs pavopn*
kiam manevrui Chruščiovui 
pašalinti. Ir tai nulėmė likimą 
sąmokslininkų prieš Chruščio
vą, o Žukovas buvo pakeltas i 
tikruosius prezidiumo narius.

Pasirodė, kad ir dviejų 
draugų “kolektyvinei vadovy- ramftę Vakarų politikus, 
bei” yra perdaug. Viską valdy
ti norėjo vienas Chruščiovas. 
Jis norėjo ir kariuomenę tu
rėti savo partijos įtakoje. Tam 
norėjo grąžinti kariuomenei 
po litrukas.

Žukovas partijos valdžios 
kariuomenei nenorėjo prisi
imti, vadinas, pasiduoti Chruš
čiovo valdžiai. Dėl to ir buvo 
sulikviduotas.

gesnis už Staliną, nes jis esąs 
impulsyvesnis, daro maliau
apgalvodamas ir dėl to karą 
galis sukelti greičiau.

Žukovo nušalinimas ir ant
ras satelitas stipriai yra sune-

nepasiruošimo karui su Vokie
tija.

Pirmoje eilėje kaltas Stali
nas, bet kaltas ir Žukovas, ku
ris tada buvo vyr. štabo virši
ninkas. — Karo strategiją nu

statant, Žukovas 
tų o viską daręs savo nuožiū
ra —

Žukovas pats susikūręs mitą 
apie savo .nuopelnus kare, 

iškreipdamas tikrąjį įvykių 
vaizdą ginant Stalingradą ir 
paimant Berlyną. Esą kitų ka
rininkų nuopelnus jis pasisa
vinęs sau. Žukovas pasisavinęs 
ir nenugalimo vado vardą ne
teisingai; Nurodo Krnev atsi
tikimus. kada Žukovas su savo 
kariuomene turėjo trauktis. 
Žukovas siekė — sako Konev 
— tuščios garbės ir norėjo, 
kad jis būtų nupieštas ant 
balto žirgo ir tas paveikslas 
laikomas Sovieų armijos mu- 
zėjuje. *

Viešas pareiškimas

Ryšium su spalio mėnesio 
•Lietuvių Dienų” numeryje 
atspausdintu William Zorach 
aprašymu ir jo darbų iliustra
cijom. iš daugelio lietuvių esu 
gavęs užklausimų, kodėl aš. 
kaip to žurnalo meno redakto
rius ir pats, kovojąs prieš ko
munizmą, kur jis bebūtų, me
ne ar gyvenime, sutikau, kad 
toks rašinys tame žurnale pasi
rodytų. Tuose laiškuose ma*n 
nurodoma, jog William Zorach. 
kuris tame “Lietuvių Dienų” 
aprašyme vadinamas “Įžy
miuoju Amerikos skulptorium 
iš Jurbarko”. Congressional 
Records (84th—2nd session.

Syrijos, June, 1956)
Chruščiovas jau paskelbė, figūruoja kaip dalyvaująs 

kad artimiausiu laiku karo ne- antiamerikinėje veikloje, pri- 
nnmatoma, kad šiandien, rytoj klausas ir remias- organizafi- 
ir daugel daugel naktų galite jas, kurios JAV. teisingumo 
ramiai miegoti. <

Taip skelbia Chruščiovas, i 
kuris labiausiai prieš porą sa
vaičių buvo grasinęs Turkijai. 
Galimas daiktas, kad norėda-

Pasilikęs “kolektyvinėje va
dovybėje” vienas, Chruščiovas 
nori turėti tokią valdžią kaip 
Stalinas. Nori pirmiausia su- 

Mm .t- stiprinti savo padėtį viduje ir 
užsieniuose. Užsieniam, kurie 

' - buvo susirūpinę įtempimu dėl

Prezidentas vyks į

Žukovas ir šuo
darbą, tai pakils stambioji 
pramone ir pagalbos tarybai 
nereiks nė agituoti už sugrįžta
mą į tėvynę — tremtiniai pa
tys sugrįš.

o Senato* komisijai, kuri ty
rinėja satelito klausimą, Cho- 
chiovas ir kiti liudininkai tu
rės išaiškinti, kodėl sovietai į 
satelitą įdėjo šunelį, o ne kitą 
kurį žvėrelį. O tai dėl to, kad 
propagandos simbolis Rusijoje 
jau nuo Krylovo laikų yra 
šuo, kuris loja ramiai einan
čius keleivius.

e Amerikos, Anglijos ir kt. 
draugijos kovai prieš žiaurų 
elgesį su gyvuliais,

pasiuntė griežtus protestus 
prieš šunelio išsiuntimą su 
satelitu... Iš pavergtų kraštų 
laukiama? tik atsidūsėjimas, 
tom draugijoms iš širdies pa
siųstas: kaip gaila, kad pqnas
Dievas mus nesutvėrė šitie* brangintas ir nienas puse cr*n- 
Jiais. to kvortai. Dabar krautuvėse

vyko pas ChnHrtova f Maskva.

siekiančiu

skelbiamas 
pašalintas 

dėl to

Žukovo ir šuns išskridimą 
mažasis pilietis laisvajame pa
saulyje sutiko tokiu taikos ir 
bendradarbiavimo 
samprotavimu...

Visoje Rusijoje 
džiaugsmas, kad
Žukovas. Sveikinimus 
reiškia ir laisvojo pasaulio pi
lietis:

• Nobelio laureatas Poars- 
onas irHdti koegzistencijos ša
lininkai

turi reikšti džiaugsmą, kad 
pašalintas Žukovas, kuris at
baidė Vakarus nuo koegzisten
cijos, siųsdamas sovietų tankus 
už laisvę kovojančių vengrų 
triuškinti. Reikia pašalinti ir 
daugiau tokių, kurię sukliudė 
koegzistenciją.

• Pagalbos taryba komite
tui 'už sugrįžimą* į tėvynę
. siunčia džiaugsmą, kad Žu
kovui, kaip Malenkovui, Molo
tovui, Kaganovičiui bus duota 
darbo pagal specialybę Sibire. 
Perkėlimas į Sibirą tegul bus 
varomas starhanovišku tem
pu. Ir kai 'jau visa partija bus 
Sibire ir dirbs ten naudingą

Sovietai nori nustel i ti 
Vakarus ir savo lėktuvu 

Sovietai paskelbė lapkričio 
3. kad jie paleidžia į anyvarta 
keleivinį lėktuvą, kuris gali 
keleivius iš Maskvos į New 
Yorka atgabenti per 10—12 
valandų. Keleivių takiai kelio
nei gali paimti 120. O trum- 
pe«nėm kelionėm. 800 — 900 
mylių tolio, gali paimti ir 220.

Streiko išvengė, Mt pieną 
pabrangino

lėktuvas nutupe 
tiesiog gūžiu

ko-Los Angeles gyventojai prie 

aerodromo įtempę nervus se
kė spalio 31. kas bus su kelei
viniu United Airlines lėktuvu, 
kuris atvykęs iš New Yorko 

^norėjo nusileisti ir pastebėjo, 
kad vienas ratas neiškrinta. 
Veltui buvo sukama ratais ir 
mėginama ratą sutvarkvti. Po

New Yorko pieno išvežiotųjų, geros valandos sukimo kapito- 
s t re i kas truko visai trumpai. nas pranešė, kad mėgins nusi-
Susitarė. kad Išvežiotajam pa- leisti tiesiog lėktuvo “gūžiu”,
didins atlyginimą savaitei 8.50 Kenonlt3 galsrinjnkl( švirkštu 
doL Bet tuo pačiu buvo pa- . , a . ... . ‘r r prieš tai apipurškė aerodro

mo juostą putom, kuriom gais- 
pienas 26 cn.. pristatytas į na- rus gesina Nuo jų aerodro- 

• Amerika pereitą savaitę mug 29 cn. mas buvo slidesnis. If nors iš
minį keleivini lėktuvą. Juoga- 
pagamino savo pirma spraus- • Amerikoj* pereitą savai _
U keliauti 150 žmonių. Greitis tę influenza buvo pagavus lėktuvas, pačiuotas apie 1000
600 mylių per valandą. apie 3.5 mil. gyventojų. pėdų, laimingai sustojo

Senato vidaus saugumo 
misijoje senatoriai Eastlandir 
Jenner pareiškė, kad komu
nistų veikimas permetamas į 
vidurinių pietų sritis. Veiki
mas slaptas. Jis reiškiasi tarp mas apraminti ir iš naujo mig- 
didesnio išsilavinimo ir dau
giau įtakos turinčių žmonių. 
Jie treniruoja ir jaunimą.

o Baltieji Rūmai niekad ne- rytuose leistis Žukovas, 
gavo tiek kritikos laiškų kaip
dabar nuo to laiko, kada para- . neišdegė, dabar virai lengva se”. tame žurnale, kuriam aš 
šiutininkai buvo pasiųsti į tai suversti Žukovui, kuris 
Uttle Rock. tikriausiai ir prie to “prisipa-

žiifs".

o Portugalijoje sekmadieni 
buvo renkamas parlamentas. 
Rinkimai parodė pritarimą da
bartiniam Portugalijos valdy
tojui Saliazarui.

Man daroma priekaištų tuo
se laiškuose, kad remiu komu
nistus žu’Jnale. kurio tikslas 
yra kovoti prieš komunistus 
ir subversyviuosius.

Apgailestaudamas, kad tas 
rašinys apie minėtą dailinin

ke pats rengė ir kas jam ką pasirodė “Lietuvių Dieno-

dyti Vakarus, jis dar gali 
skelbti, jog i karines “avan
tiūras” norėjo viduriniuose

o Prezidentas Eisonhow«ris 
gruodyje vyksti į Paryžių i 
Nata konferenciją.

esu paskyręs tiek daug kūry
binių valandų ir i kurį buvau 
sudėjęs daug vilčių, aš protes
tuodamas pareiškiu, jog tas ra
šinys pasirodė visiškai be ma
no žinios ir sutikimo, ir todėl 
visa atsakomybė už tai lieka 
Lietuvių Dienų" atsakingiems 

_ . .. asmenim.
Žinia apie Žukovo pasmerki

mą prezidentą Eisenhowerį New York. 1957 m. spalio 
pasiekė futbolo rungtynėse. 31 d.
Komentarų nebuvo jokių. Ta- Povilas Puzlnas, dailininkas

Ui tat galima laukti Chruš
čiovo naujos ofenzyvos ui ''ko
egzistenciją“. Bet tai bus tik 
priedanga



pykdė Ameriką su jos sąjungi-

2.*10

3. Vaistai:Mūsų vaistų sky-
DISPLAY

• Sovietu šnipas Abel pri-

APIE PAVOJUS?

Vilnonės Medžiagos Lietuvon

UKRAINOJE IR UŽKARPAIIO RUSIJOJE

H S. BKKEHSTEIH, Ine,

(Nukelta į 4 psl.)

DEGTINE, PAPIROSAS IR VĖŽYS

K and K FABRICS

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilna e'lutf

A challenge to all ofus

Teini GB S-91M
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Dideliu priekaištu Amerikos 
vyriausybei St. Alsop įNYHT'.

DEFETIZMAS AR 
PASIPURTYMAS?

2.60 
tabl.

2.50
2.40

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei

Tamsta rasi <hdelj pasirinkinu? vilnonių medžiagų vyrų kostiumams

ANTANAS USTJANAUSKAS

118-125-130 ORCHARD ST. 
cor. Oefancey. NYC. GR 5-15?:

7.60 
mgm.

2.60
40 u.

3.70

3.50 
mgm.

2.30
1.10

Vaistų karnos yra sekančios: 
Streptomycine 30 a 1 gr.

$4.60
Aureomycine 100 caps a

50 mg-
Cortizone 20 tabL 20

Kaltinimas prezidęiitui su
prantamas. prisimenant, kad 
pagal konstituciją niekur pre
zidentas neturi tiek vykdomo
sios valdžios, taigi ir tiek at
sakomybės. kaip Amerikoje.

Žinokite, kad jie jus visi my
li ii* esate jiem labai brangūs. 
Jie myli jas ir labai aukštai

ri štabą pajauninti naujais 
žmonėm, kurie parodytų dau
giau dinamizmo.

e Kritika reikalavo pasaky
ti tiesą tautai — dabar prezi
dentas sutinka, kad amerikie
tis turi teisę tiesą žinoti, ir 
jau mažiau ružavom spalvom 
vaizduoja ūkinę ir kt. padėtį.

Apžvelgtas aliarmas dėl pa
dėties galima priimti kaip 
sveiko, tik laikinai sustingusio 
organizmo reagavimą, kuris 
supurtė vyriausybę padaryti 
tam tikrų žygių. Belieka ste
bėti, ar tas susipurtymas eis 
tolimesnio budrumo keliu ar 
jis apsilps .šio momento pavo
jui praėjus. M.

--------- -------~~ SPUTNIKAS PAŽADINO (3J
SPAUDA ALIARMAVO AMERIKOS ATStURpAĄ. |&KO TO 
ATSILIKIMO PRIEŽASČIŲ IR KALTININKŲ. JOS ALIARMAS 
PAŽADINO TAM TIKRĄ VEIKLUMĄ VYRIAUSYBĖJE.

tingai: esą sputniko pyp-pyp- 
pyp turi globalinės reikšmės; 
jis, reiškia, kad J V yra išstum
tos iš dominuojančių galybių 
pasauly ir kad prezidentas 
Ersenhovvens buvo tas, kuris 
vadovavo tam Amerikos žlu
gimui... W. Lippmann vadino 
Elsenhoweri iš dalies pasi
traukusiu iš prezidento parei-

Perkūnijas nuo prezidento 
paskutiniu laiku nukreipia į 
jo štabą ir James Reston (N. 
Y: T.) Jis aiškina, kad prezi
dentas nėra pavargęs; jis at
rodąs dabar geriau nei seniau. 
Bet

"po penkeriy metų prezi
dentas vis dar* neturi kempe- 
tetingb š|bbo", kuris galis pa
rašyti prezidento pažadėtas 
kalbas... Baltųjų Rūmų ičabas 
vis dar nepajėgus tai -atsako
mybei, prieš kurią jis stovi...

AR KALTAS DULLES?
Jei tarp prezidento bendra

darbių yra valšt. sekr. Dulles. 
tai Alsop ir Lippmann jį la
biausiai ir kaltina. Jis nesąs 
populiarus namie ir užsieniuo
se. Jis suardęs santykius su 
sajunglninkais.-Ja politika vi
duriniuose rytuose subankro- 
tavusi. Jei prezidentas nori 
parodyti aktyvumo, pirmiau
sia turi pasirinkti naują valst. 
sekretorių. Pavyzdžiu net nu
rodė Achesoną. Skelbė jau net 
apie Dulles pasitraukimą.

Po gerokos tylos betgi D. 
Lawrence (NYKT) išėjo Dulles 
ginti. Nurodė, kad

"The owner*l»ip by 40 million eiti 
zen* of over 41 billion <l<»IIar* m 
Sene* E and U Saving* Bonds i* a 
rtriking teatimonial of conMetm' in 
America’* bright fuftrre. Thi.* pnrt 
nership of individual citizens in 
their goverriment’s operation?

Sujudino ne deft|izmui pa
siduoti ir eiti į naujus appe- 
asmento kelius, bet pasipūr
anti ir daugiau rod-J.i aktyvu
mo.

Keletas to aktyvumo ženklų 
jau tenka pažymėti:

• Kritika kaltino atsilikimą 
satelito ir raketos tyrinėjimo 
srity — dabar atidaryti tam 
reikalui fondai, kuriuos buvo 
užblokavęs aps. sekretorius 
Wilsonas.

• Kritika įkaitino Ameriką 
vedant separatinę politiką nuo 
sąjungininkų — dabar Mac- 
millano ir ĘiscAhowerio kon
ferencija atgaivino bendradar
biavimą.

e Kritika kaltino Eisenho- 
werio štabą — dabar Eisenho- 
vveris mėgina prisitraukti nau
jų bendradarbių, sakoma, no-

ffe iš WMI SMĄM, suinMre- 
suuti Rnindaiaii ryšiais su 
užsieniais.

Ekenhoweris žinąs šaltinius, 
iš kurių eina nepasitenkin-- 
mas prieš Dulles, ir dėl to 
Dulles pasitrauks tik tada, kai 
to reikalaus jo sveikata. O da
bartiniu metu ji visai tvirta.

AR KRITIKA PALIKO 
SAVO PĖDSAKŲ?

Kritikos lašų daug susige
ria į smėlį be pėdsakų. Tačiau 
šiuo tarpu sukilusi kritikos 
audrelė sujudino ir vyriausy-

šilkinčs medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti j Lietuvą gausite:

Mes žinome, kad kiekvienas 
B Jūsų gata& kaip padaryti 
makmią si lifiMtmi Šv. Kalėdų 
proga savo artimiesiems, kurie 
yra Lietuvoje. Norėdami Jums 
šiame reikale padėti, mes iš 
savo pusės padarėme viską, 
kad Jūs galėtumėt savo suma* 
nymus įvykdyti, nedarant di
delių išlaidų.

šiuo atveju mes patariame 
mieliems tautiečiams atydžiai 
peržiūrėti žemiau išvardintus 
siuntinius, ypatingai, maisto, 
kurių bendras svoris yra 44 
svarai Pagal naują potvarkį, 
nuo š. m. spalių mėn. 1 die- 

"nasgalima sfųsfi" f Sovietų 
Sąjungą visų rūšių sintinius iki 
44 svarų.

1. Maisto siuntiniai:
No. 28 — 11 Lbs. cukraus, 

8,8 Lbs. ryžių, 11 Lbs. kvieti
nių miltų, 8,8 Lbs. taukų — 
$31-00.

No. 29 — 8,8 Lbs. cukraus, 
10 Lbs. ryžių, 11 Lbs. taukų, 
8,8 Lbs. sviesto — $40.00.

No. 30 — 8,8 Lbs. ryžių 11 
Lbs. taukų, 8,8 Lbs. sviesto, 
4,4 Lbs. cukraus, 4,4 Lbs. 
kumpio — $47-00. r

Maisto siuntiniai yra siun
čiami iš Švedijos ir pasiekia 
Lietuvą per 10 dienų.

2. Medžiagos: 3 aukštos ko
kybės angliškos medžiagos 
kostiumams, arba paltams, 
kiekviena po 3y2 jardo, kai
nuoja $50.00. 3 medžiagos 
kostiumams ir 3 medžiagos 
paltams, kiekviena po 3% jar
do iš viso 21 jardas, kamuoja 
$90.00. Į šias kainas įeina 
muitas, visos išlaidos, o taip 
pat pristatymas oro paštu Lie
tuvon. Medžiagos siunčiamos 
iš Anglijos oro paštu ir pasie
kia adresatą per 2—3 savai
tes. Prašome reikalauti pavyz
džių, kuriuos mes tuojaus iš
siusime.

. ■ ■_ ■ * -. "--■'Si' .

Aliarmas, kiti vadįno — iš
tenka, nei Amerikos sūsnūdi- 
ino, ir auiiiKimo nuvo tune
lis. Jis pažadino iš sųsnūdimo, 
rodydamas Sovietų auganų 
pranašumą srityse, kurios tu
ri lemiamos reikšmės Ameri
kos saugumui.

Kokios išvados, kai tą pra
našumą Amerikos žmonės į- 
žiūrėjo?...

baustas pulk. Kįckerson už ka
rinių paslapčių |>askelbimą ir 
išsiųstas į Panamos kanalo zo
ną. Tom paslaptim jis buvo pa-

Vilniuje delegatus nuvedę 
dar į statomą vaikų darželį, 
kur dirbo labai daug moterų, 
į lietuviškų filmų fabriką, kur 
darbininkai dirbą labai blo
guose pastatuose, bet pagami
na vis dėlto Įabai gražius fil
mus; buvo nuvesti pas univer
siteto rektorių Bulavą, į stu-

betvarkomi. Užklausęs jų vado
vų, kodėl taip esą; jam atsa
kę, jog dėl to. kad norį žmo
nes sutraukti į vieną vietą... Jo 
išvežti vėl atvykęs vienas šofe
ris su ‘Pobieda’. ’ Išvykstant 
vėl susirinkę daug žmonių, 
kurie prašę perduoti čia į Ka
nadą geriausius linkėjimus. J. 
Radzevičius pridūrė:

— Jeigu kam tektų vykti į 
Lietuvą, pasiimkite kokių nors 
kaspinėlių ar kitų ženklelių. 
Aš jų mažai teturėjau. Vieną 
prisegiau mergaitei, kuri apsi
kabinusi mano kaklą mane iš
bučiavo.

jęs. čia jo niekas nesaugojęs 
ir nepersekiojęs. Atvykstant 
pas seseris jį pasitikę apie 300 
žmonių. Jo seserų gyvenamas 
kolūkis esąs blogas ir apleis
tas, nes esąs blogas kolūkio 
vedėjas. Kolūkyje jau esąs pa
keistas ketvirtas vadovas- Jis

palaikė jos pastangas raminti 
ir nutylėti nuo Amerikos vi
suomenės faktus, neva saugu
mo sumetimais, nors tie fak
tai seniai sovietam žinomi

Priekaištavo, kad Amerikos 
vyriausybė tebetęsia politiką 
“paskandinti esminius faktus” 
pasaldinto padažo mišiny...

Yra atėjęs ląikas — rašė 
Alsop — pasakoti kraštui gry
ną tiesą... Pavojus Vakaram 
yra tiek didelis, kad jis.reika
lauja brutaliai pasakyti tiesą 
apie Eisenhowerio valdymo 
metus...
AR EISENHOWERIS UŽ TAI 
KALTAS, AR KAS KITAS?

Atsakomybę už tiesos nepa- 
sakymą tautai Alsop metė 
prezidentui. Atsakomybę už Į- 
vykius M. Higgjis metė taip

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
.Muitą* už vilnoni 

Vilnones medžiagas

PVLK. O§CAIC MENDOZA 
AZOCDIA, kuris su kitais ka
rininkais nuvertė Guatemalos 
vyriausybe.

Be smart and have your 
vvedding or shower 
in the rustic room

(Tęsinys iš Nr. 77-
Palangoje rugpiūčio 24 jiem 

parodę Birutės kalną, nuvedę į 
Palangos restoraną, dailininkų 
ir rašytojų rūmus, buv. Tiške
vičiaus rųMhš.^Kitą dieįią ro- 
dę sidabrinių lapių -ūki ir ta*. pastebėjes. apIintui 
chozą - su gėlėm, vaišėm. lefeu De_
šokiais. Rugpiucio 26 jau tokiu 
pat būdu su gėlėm sutikti Klai
pėdoje. paskui Nidoje. Pro 
Palangą rugpiūčio 28 jau at-

Vėžiui tirti instituto konfe- min. Kelio yra 4.350 mylių 
rencijoje New Yorke spalio Lig šiol rekordas buvo 12 vai 
28—9 buvo kalbama apie gal- 20 min.

suktu-!-'* 
■m kainom

Pradžiuginki’c savo gimines ir artimuosius
LIETUVOJE. LATVIJOJE. ESTIJOJE, GUDIJOJE.

STONEVVALL INN.
Ask for Rose or Walter 

51 Christophėr St. WA 9-9385 
Including Communion Breakfasts 
Accommodation for Large Partie-

pažintas kaltas visais kaltini
mo punktais. Bausmė bus pa
skelbta lapkričio 15. Tai jau 
12 Sovietų šnipas po karo, 
teismo nubaustas.

ir Švarkams, motenj eilutėms, suknelėms bei Švarkam*, 
i.įytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(who)esaie> kainomis.
DABAR PRISIMENA DU 

PULKININKUS
Du Amerikos pulkininkai

buvo nubausti. Neseniai nu-

A.P.C. 100 tabl.
Veramon 100 tabL

' Digitalis 500 tabl. 1 gr.
■ Serpasil 100 tabl. 

Bromural 20 tabl. 
Largactil 50 tabl. 
Butazolidin 50 tabl. 
Rimifon 100 tabl.
Vįrusol nuo Aziatic Flm 16 

tabl. ~
Penycylin 10 x 1,000,000 m.

$1.90 
Multivitamin 500 tabl. 1.60 
Liver Eztract 2 U. S. P. 50 

amį>.
Phenobarbiton 500 

1 gr*
Aspirin 500 tabl- 0.3 
Cardiazol 100 tabL 
Ramdirin i 00. tab. 50

rius yra medicinas daktaro 
priežiūroje ir visi patarimai

jau buvo Kaune ir Birštone.
AIŠKINA, KODĖL

KOLCHOZAS APGRIUVĘS
Iš ten jis buvo išleistas pas v**^*na Kanadą ir Ameriką, 

savo seseris. “Jį nuvežęs vie- P®*1^ geriau žinote, kaip 
nas šoferis su ‘Pobieda’, kuris dėjosi ir
grįžęs atgal. Su seserim jis *®n Te
galėjęs šnekėtis ką tik norė-

E-ck^nsSeino km-ituv."-- k ru.-:šk.ū. l. nkiškai ir
KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKYRUS 

SESTADIENIUS. NUO R RYTO IKI .6:30 VAKARO 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas .

reikia balsuoti Sueso byloje, dirbtuves; pietavo pas rašyto-
davęs prezidento kanceliarijos il
sėtas Adams — prezidento Rugpiūčio 22 aplankę Tra-
neatsiklausdamas, nenorėda- kus- Rugpiūčio 23 juos vežę vyko į Šiaulius.
nias jo trukdyti, nors tos in- autobusu į Palangą. Gražiu “Šiauliuose matyti daug sta- 
strukcijos keitė valstybės de- autobusu. Jiem sakę, tokių Lae- tomų namų. Gatvėm matyti
prtamento instrukcijas ir su- tuvoje esą tik 4. moterėlės važiuojančios arkliu

kais. atvykusios iš kolūkių.
——v*enos priėjęs ir paklau

sęs. ar jos tas arkliukas, atsa- 
■ kiusi. kad ne — kolchozo.

‘Ką atvežei parduoti?’* At- 
kad tris kiaušinius’'.

nuvedę

Paskui vežiojo po kolchozus— 
■ karvių... Rugsėjo

vos ir kaklo vėžio priežastis. 
Stebėjimai nuo 1954 parodė, 
kad vėžio liga burnai ir gerk
lei labiau gresia tiem, kurie 
stipriai rūko ir geria. Stipriai 
— reiškia po 7 ar daugiau 
uncijų stiprių gėrimų per die
ną. Kuris taip geria ir rūko 
turi 10 kartų daugiau pavo- sinaudojęs, kad įrodytų, jog 
jaus susirgti. Amerika yra atsilikusi nuo So-

Vaistai nuo širdies smūgio vjetų raketų srityje. Net ir ix> 
( hieagoje kovai su širdies teismo birželio mėn. jis karto- 

ligom spalio 28 buvo demons- j^d yra didelis pavojus, 
truotas naujas vaistas nuo jog Amerika gali atsilikti nuo 
aukšto kraujo spaudimo. Jis Sovietų satelito srityje. Taip ir 
sumažinąs audiniuose v.Ddeni įvyko.
ir druskas. Jo dar nėra rin- ya pačja proga prisimena 
koje. Bus vadinamas diuril. pulkininką W. Mitchel. kuris 
Vaistas turėtų sumažinti šir- 1926 buvo pašalintas iš kariuo- 
dies smūgius. menė? už kariuomenės politi-

Naujas greitis kos kritiką.
A\VA keleivinis lėktuvas Iš • Komunistinio laikraičio 

New Vorko į Romą nesusto- “Daily Worker” tiražas nukil
damas nuskrido per 11 vai. 33 lo iki 5.574. ,

Pamatę sovietinį pranašu
mą, kai kurie Azijoje ėmė la
biau linkčioti Maskvai. Kai 
kurie Europoje pasidarė pa
togiausią išvadą; nuo Sovietų 
ir Amerikos viskas priklausys, 
tad mum belieka nesikišti ir 
tik savais reikalais rūpintis.

Amerikoje taip nėra. Tiesa, 
taikli žurnalistė Margarita 
Higgins (NYHT) kalbėjo, kad 
yra Amerikoje tokių, kuriem 
Amerikos pirmavimo ar atsili
kimo reikalas nerūpi. Kam 
sukti galvą South Dakotos 
f armeriui^ ar... Amerika „nusly s,. JžHl prezidentui, tardama efek- 
į antraeiles valstybes! Ar dau- ? -
gelis amerikiečių tikrai bijo, 
kad atsilikimas nuo Sovietų 
imperijos gali reikšti galą tai 
Amerikai, kurią jie pažįsta?

Yra taip pat tokių, kuriuos 
yra pagavus depresija ir ku
rie ją mėgina filosofiškai pa
teisinti. Girdi, prieš 35 metus 
Spengleris skelbė pramatomą 
“Vakarų žlugimą’’.! Ar ne to* 
kis istorijos kelias, kad labiau
siai civilizuotos tautos, turtin
giausios ir geriausios, pasi
duoda barbaram? Amerika po 
Antrojo karo nervingai pasiju
to esanti pirmaujanti valsty
bė. Kad ji dabar nusileidžia. Tačiau netrukus ir tas pats
tai natūralus istorijos kelias. Alsop nukreipė nuo preziden-
Tik kodėl taip greitai? to kabinimus i jo štabą. Esą

Pati autorė stipriai pasisakė štabas, kuris yra apsupęs pre- 
prieš panašius defetistus ir zidenta. nepakankamai jį in- 
ramintojus. kurie nori povo jų formuojąs. Net instrukcijas
nuslėpti ar jo nematyti. Gir- Amerikos atstovui Lodge. kaip dentų bendrabutį. elektros 
di. psichologai sako:

vienas iš žlugimo ženklu yra 
delsimas pažinti pavojų.

TYLĖTI AR KALBĖTI

,"Oi»r country mare naving*— 
in rII fornv. inclnding Ibe popular 
U.S. Savingo Borui*—fo hrlp finanre 
our growing economy.

•'Mectinz thi* nred is a chalfrnge 
to all of u*. American* cvrnwbcre 
sliould br cncouraącd to regularly 

means beth-r managemont of thr ptih put a-irlc part of their «>aming* for 
Ik dėbt—greafor «tahility for our future And certaioly part nf 
m«n»‘y—hrifbtor bn^inrs* pr«>*|XTt.« thnt snvtng brlong.4 in tbr now h»«t- 
for tho year- afvad. kr thanmrr V.S. Savings Borui*."

Adalin 50 tabl
- Luminal 10 tabl l gr. 

Miltown 50 tabl.
Norvalgin 100 tabl.
Glucose 12 amp. 10 cc 20%

1.30
Virusol ^uo Aziatic Flu 16 

tabl • 1.00
Būtinai užsisakykite, nes epi
demija siekia Ižetuvą. Jūs ga
lite būti užtikrinti, kad ben
dradarbiaujant su lietuviška 
firma Jūs gausite gerą ir sąži
ningą patarnavimą. Rašykite 
lietuviškai ir Jūs gausite nuo
širdų lietuvišką atsakymą.
American & Foreign Book Co. 
22 Chapin Place, Hartford, 
Conn.
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T H F. WORKER (Tltle Copyright) By FRANCISCAN F ATKERS 
Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS. '

Reentered a* second dau matter at Brooklyn,. N. Y. May 25, 1951, under the Act
<rf March 3, 1879, orlglnally entered as second clas* matter at 

September 17 1915.
Boston, Mas*.

SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA
Domestlc yearly ---------------__ 96.00 Amerikoje metama _________ $6.00
Brooklyn, N. Y. ------------- __ $6.50 Brooklyn. N. Y. __________  $6.50
Kalt year------------------------ __ $3.50 Pusei metų ---------- _________  $3.50
Forelgn---------------------------- __  $6.50 Užsienyje---------------_________  $6.50

Laikrašti tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips* 
niai saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebO*
tinai išreiškia redakcilos nuomone. Už skelbimu turini ir kalba redakcija neatsako.

Bolševikinė kontrarevoliucija
Revoliucija yra pervers

mas. Dažniausiai verčiamos 
valdžios ir keičiamos visuome
ninės santvarkos, šis tas Įvyk
sta naujo, palyginus su tuo, 
kas buvo prieš revoliuciją. 
Bet nei nauja valdžia, nei 
naujoviška santvarka nepakei
čia dalykų esmės; tiktai kitaip 
juos sukeičia ir vertina. Kas 
revoliucijos vardu skelbiasi 
duodąs žmonėm visiškai nau
ją gyvenimą, skelbia netiesą. 
Esminė revoliucija, davusi 
žmonėm naują gyvenimą, “is
torijoje tėra buvusi viena — 
tai Kristaus prisikėlimas iš 
mirusiųjų” (Th. Merton). Tuo 
ženklu yra pažymėta pokristi- 
nė žmonijos istorija, kurioje 
naujos esminės revoliucijos 
nebebus. Gali būti tiktai pasi
priešinimas Kristaus evangeli
jai arba kontrarevoliucija. šia 
prasme ryškiausia kontrarevo- 
liuciia yra bolševikinė, kuri iš 
mūsų laikų ateizmo padarė 
“agresyvųjį šėtonizmą” (Pijus 
XD.

Antikrisjfinis bolševizmo 
charakteris raudonu siūlu ei
na per visus jų veiksmus ir 
žodžius. Tai pagrindinė bolše
vikinės kontrarevoliucijos žy
mė. Visa kita yra palenkta 
siekimui, kad žemėje tikėji
mui vietos nebūtų. Išvakarėse 
sukaktuvinių iškilmių Mask
va jau ūžauja, o bolševikiniai 
laikraščiai, tarn jų ir lietuviš
kieji Amerikoje rašo, kad 
greitai nebūsią vietos Dievui 
nei visatoje, tie vien žemėje. 
Tą liuciferiškąjį išdidumą Įpū
tė raketinis sputnikas. Bet ko
kie bebūtų išdidūs ateistu šū
kavimai. kad jie užvaldvsia 
ne tiktai visą žemės rutuli, bet 
ir. planetų erdves, negali Įgąs
dinti Kristaus sekėjų. Pergalė 
yra Dievo, ne žmogaus ranko

se. Ji taip tikra, kaip buvimas 
Viešpaties, kuriam nereikėjo 
raketų, kad begalinės visatos 
platybėse atsirastų milijardai 
žvaigždynų ir nesuskaitomus 
amžius laikytųsi nuostabioje 
darnoje. Dar bebuvo žmogaus, 
o tos žvaigždėtos platybės eg
zistavo.

Žmonėm yra skirta pažinti 
Dievo sukurtą visatą bei ją 
užvaldyti savo gerui, kiek jie 
tai pajėgia. Bet kada žmonės 
ima svaigti savo moksliniuose 
atradimuose ir šaudo i erdves 
šūkaudami, kad nė danguje 
Dievui vietos nebūsią, tai toks 
išprotėjęs žmogus primena Ju
lių Apostatą. Tasai imperato
rius buvo užsimojęs nuo že
mės nušluoti dar nedidelę 
Kristaus sekėjų bendruomenę, 
kuri vykdė negirdėtą žmonių 
gyvenimo revoliuciją. Impera
torius turėjo daugiau jėgos, 
negu visi ano meto pirmieji 
krikščionys. Savo Įtūžime kar
tą paleidęs dangun strėle šūk
teldamas. kad ji pasieksianti 
ir Jėzų Nazarieti. Tačiau Ju
lius Apostatą pats buvo strė
lės pervertas ir mirdamas dar 
spėjęs ištarti: “O vis dėlto. 
Nazarieti, tu mane nugalėjai”! 
Nugalės krikščionybė ir mūsų 
laikais. Tuo nereikia abejoti 
nė didžiausioje neviltv. ne
gąsdinimuose. “Bažnyčia nė
neketina užleisti kovos lauko 
komunistiniam ateizmui: jis
kovos iki galutinės pergalės” 
(Pilus XII). Pergale vra paža
dėjęs pats Kristus, kuris “vi
sa daro nauja” (Aor. 21. 5).

Tikrosios revoliucijos tiks
las yra daryti nauja arba kur
ti. kontrarevoliucijos — griau
ti. Bolševikinis perversmas, 
kaip 40 metu patyrimas rodo, 
priklauso prie griaunamųjų 
veiksnių.

Didžiuojuosi, kad esu lietu
vis. Visur ir visada tatai pa
brėžiu, kaip airis ar kuris ki
tas svetimtautis, kurie didžiuo
jasi tokie esą ir savo tautybę 
stato aukščiau kitų. Taip ly
giai ir aš didžiuojuosi, kad esu 
lietuvis ir tokiu būti man yra 
garbė.

Nesibijau tatai visiems pasi
sakyti, mes žinau, jog mano 
tauta nors ir nedidelė, bet kai 
kuriais atžvilgiais pranašesnė 
už kitas. Kiekviena proga kal
bu savo gimtąja kalba, nors 
už mano nugaros stovinčiam 
svetimtaučiui mano kalba ir 
nepatiktų. Viešose užeigose 
išskleidžiu lietuvišką laikrašti 
ir ji skaitau. Svetimtaučio 
akiai rėžia nematytas laikraš
tis, bet aš su pasididžiavimu ji 
vartau. O jei kas klausia, koks 
šis laikraštis, aš aiškinu, kad 
tai mano, mano tėvų gimtąja 
kalba leidžiamas, labai popu
liarus lietuvių tarpe ir gau
siai skaitomas.

Kalba viena iš svarbiausių 
veiksnių tautoje.

Nebėra savos kalbos, nebė
ra ir tautos. Kas iš to. kad 
■kabės “Lithuanfan" vardas, 
ant mūsų kultūrinių židinių 
bet ten Įėjus ^nebejausi lietu
viškos šilumos, nebegirdėsi 
lietuviško žodžio. Ir būsi bū
ryje savųjų tautiečių, ku
riu gyslose teka grynas lietu
viškas kraujas, o iš in Įtinu 
plauks nebe licfuviški žodžiai, 
dainos, bet svetimi. Kokia ta
da tavo savijauta? Aišku, tau 
nebus ten miela, ir tu grei
čiausiai pranvksi iš ių akių.

Didiausias plvšys, kuris mus 
skiria, vra kalba,

nes vieni tempiam ant lie
tuviško. kiti ant angliško var- 
stdto. Ir taip plaukiam kas 
sau. Jam maloniau angliškai, 
man — lietuviškai. Vakaruose 
ar susirinkimuose aš iešką”, 
savu, su kurmis galėčiau savo 
gimta kalba kalbėti, o ue ieš
ko tu su kuriais galėtu ang
liškai kalbėki. Taigi, ir susi
daro savi ir nesavi. Tas plv
šys diena dienon didėja, ir 
niekas mane« li~i šiol dar ne
įtikino. kad ir tas dar yra 
lietuvis, kuris lietuviškai jau 
nebekalba.

Naujieji ateiviai nepajėgia 
taip pasukai lietuviškąjį vairą,

Būkime lietuvybės apaštalais

kad bent lietuvių tarpe visa 
būtų lietuviška.

Mūsų mažuma. Ypač tai pa
stebima mažesnėse kolonijose. 
Bendruomenė taip pat sunkiai 
žengia per lietuviškus dirvo
nus. Tie, kurie Įsijungė į vie
tines draugijas, lyg šapeliai 
vandenyje blaškosi: senesnieji 
lyg ndidrės linksta šen ir ten, 
o jaunesnieji groja jau ame
rikonišku smuiku, palikdami 
dėl viso pikto lietuvio vardą, 
kaip buvusią tėvų liekaną.

Kai kas manys, kad per 
griežtai pasisakau. Kalbu atvi
rai, nes savo akimis visa ma
tau. Daugelis su mano nuomo 
ne taip pat sutiks. Kaip ten 

'bekalbėtume ir kaip beišve- 
džiotume.

liA'uvybė gesta.
Susirinkimuose ir kituose 

susiėjimuose varomas lietu
viškas žodis lauk, pamiršta^ 
mos lietuviškos šventės, minė
jimai. niekas nebenori skaityti 
knvgų. užsiprenumeruoti laik
raščių. Visa tai rodo, kad

lietuvybės svoris mažėja di
deliu mastu, o Sulaikyti tai ne
pakanka jėgų.

Taigi, visi kurių širdyse dar 
plesdena lietuviška ugnis, im

TOLTMO SKRIDIMO raketa Atlas Ka'veiiama iš San Diego j Floridą.

kimės konkretaus darbo. Bū
kime lietuvybės apaštalais. 
Kas gali, rašykime, platinki
me lietuvišką spaudą, vaidin
kime, vadovaukime lietuvių 
mokykloms. Ypač kreipkime 
dėmesį į spaudą, nes tai vie
nas pagrindinių kelių lietuvy
bei išlaikyti. Iš praktikos ži
nau, kad jei visi ieškotų pro
gos Įterpti bet kam lietuvišką 
laikraštį, ar ktiygą, Įterptų. 
Reikia ik drąsos ir ryžto.

IŠ LIETUVOS RAŠO ALMUS

KOMUNISTINE “TIESA” NAUDOJASI IŠEIVIŲ SPAUDA
“Tiesa” pamėgo paskutiniu 

laiku “klerikalų laikrašti” Tė
viškės žiburius. “Tiesai” pa
tinka, kad tame laikrašty R. 
Medelis taip rašo: “Mes — ka
pitalistų vergai. Mūsų prakai
tą renka fabrikai. Raumuo 
parduotas už dolerį”. “Tiesa” 
džiaugiasi, kad tai esanti tei
sybė.

Toliau “Tiesa” mini išeivi
jos spaudą, kurioje sielojama- 
si. kad vaikai nebekalbą lietu
viškai, kad pervargę tėvai ne
besidomi vaikų lietuviškumu.

Bet “Tiesos” apžvalginin
kas Šarūnas piktinasi išeivi

Aš nesu priešingas sveti
moms kalboms, bet aš neno
riu, kad mano tėvų, ir protė
vių kalba išnyktų arba kas ją 
niekintų.

Negaliu ramiai žiūrėti, kai 
pro šalį praeina lietuvis, neat
kreipęs dėmesio, kad bažny
čioje ar kur kitur laukia jo 
lietuviškas laikraštis ar lietu
viška knyga, kai tuo tarpu 
našuliai nelietuviškos spaudos 
velkama namo. Kelių dolerių, 
atrodo, (nebūtų gaila ir lietu
viškai spaudai. Jei jau kas 

jos “buržuazinių nacionalistų 
vadeivom”, kad jie “šmeižtais” 
sulaiko lietuvišką jaunimą nuo 
grįžimo tėvynėn.

Džiaugiasi komunistines 
“Viljnies” rašymu, kad “veiks
niai” yra buvę fabrikantai, 
dvarininkai, departamentų di
rektoriai ir fašistinių oficiozų 
redaktoriai, ir kad jie “politi
niais lavonais” tapę.

Vietoj Sacharovo atėjo 
Galinaitis

Stebim naujus žmones auk
štose tarnybose. Nuo 1945 
Lietuvoje keitėsi nemaža rusų 
pareigūnų. Retai kas taip il- 

višką spaudą.
Atsiminkime ir Įvertinkime 

mūsų spaudos darbininkus.
Kiek jie darbo ir pasiaukoji

mo Įdeda knygai ar laikraš
čiui leisti. Tad lietuviškų laik- 
rščių ir knygų neskaitant bū
tų jų negerbimas. Gi kad ir 
kaip vėjas plėšia mus nuo 
tikrojo kamieno, lietuviška 
knyga, lietuviškas laikraštis 
dar mus jungia. Kai to netek
sime, o netekti galime labai 
greitai, tada pajusime, kokią 
didelę klaidą esame padarę.

J. M.

gai išbuvo kaip prokuroras 
Georgijus S. Bacharov. Po 12 
metų puikios karjeros Lietu
voje praėjusį mėnesį jis buvo 
pakeistas lietuviu Viktoru Ga- 
linaičiu, kuris iki šiol buvo 
“justicijos patarėjas”.

K. Šimonio paroda
A. Stravinskas rašo ”Tieso- 

je“, kad čiurlį įiio galerijoje 
rengiama dailininko K. Šimo
nio paroda. Jis sulaukė jau 
70 metų. Paskutiniu laiku pie
šė Kauno meno paminklus.

Šiaulių dviračiai
“Tiesos” pranešimu, Šiau

liuose dviračių fabrikas šiais 
metais pagamino pusę milijo
no dviračių — “Ereliukų” ir 
“Kregždučių”. Juos ekspor
tuoja Į Aziją ir pietų Ameri
ką. Parduoda ir vietoj.

Bėda su pienu
Šeimininkės Verbickienė, 

Ivijiova ir Sadauskienė “Kau
no Tiesoje” skundžiasi, kad 
krautuvėm atsidarius negali 
gauti pieno. JĮ atveža kaltais 
tik 11 valandą. Todėl tenka 
kreiptis Į spekuliantus.

Telšiuos vandentiekis
“Tiesa” rašo, kad kitais me

tais Telšiuose bus Įvestas van
dentiekis — bokštas jau sta
tomas. Masčio pakrantėje sta
toma pirtis. Ruošiasi kanaliza
ciją Įvesti. Miestą tvarko Mas
kvoje mokslą baigusi inžinie
rė Danguolė Goldikaiiė.

Lenkas Kaune
Lenkijos seimo narys rašy

tojas Leon Kručkovski lankė 
si Kaune. Apžiūrėjo A. Micke
vičiaus namelį, slėni, archi
tektūrinius paminklus.

R. BLAUMANIS

LAIMES GLĖBY
— Taip, — senis Lauskas 

atsakė, ir jo balsas nuskam
bėjo per bažnyčią tiek sausai, 
lyg ilgą, ilgą laiką būtų už
krosnyje džiūvęs.

Kunigas kreipėsi i Ievą.
Kol jis paskydusiu balsu 

pakartojo klausimo žodžius, 
vargšei net kojos pradėjo tirp
ti. Dar laikas buvo ... Dar ji 
galėjo atsisakyti, ir viskas, 
kas dėl jos buvo sutaisyta, 
dingtų, kaip prieš pusiaunak
ti sapnuotasai sapnas ... Lau- 
ską su savo plika, blizgančia 
galva, jo abi žemes, busimąjį 
gyvenimą su rudai dažytomis 
grindimis ir šviesiais langais, 
naujuosius ratus su paliumpo- 
mis ir staininiu juoduku. Į 
kuri ji dabar pat prieš valan
dike buvo slaptai pasigar
džiuodama žiūrėjusi prie smu
klės. — vi'ką. viską ji dar 
galėjo nuo savęs nustumti ša
lin ir gyventi kaip gyvenusi 
tamsios šeimyminės kertėie, 
kur motina dėl svetimų vaikų 
triukšmo nė numirti ramiai 
negalėjo, ir kur kėdei vietos 
dar išteko, bet raiteliui — jau 

ne. Ir kitais metais gal teks 
išeiti pas kokį ūkininką, kur 
tvartas nuo sutrų liūliuote 
liūliuos, o braidyti reiks po 
jį visą vasarėlę ir dar visą 
rudenį... Ir seseriai taip pat 
reikės braidyti, ir abiems gy
venti, kol pasipainios koks 
bernagalis, gal protingas ir 
doras, o gal ir girtuoklis . . .

— Tai atsakyk ir tark: taip, 
— baigė kunigas.

— Taip. — Ieva tarė taip 
skaidriai, jog net vargonų my- 
nėjas išgirdo. Ir tada jai gali 
ko taip lengva širdy, taip, lyg 
per statų kalną būtų perkopu
si. Tirpulys iš kojų išnyko, ir 
kai kunigas jų abiejų rankas 
sujungė, o senis jaunosios 
ranka spustelėjo, tai ir ji tuo 
patim jam atsakė. Taigi juk 
jos pačios buvo noras, kad ji 
čia dabar stovėjo. Niekas jos 
neprikalbinėjo, pati ji panoro 
taytti didele šeimtiinke ir se
no našlio vienintele paveldėto
ja. Juk kiek čia ilgai jo sena, 
nugrubusi ranka galėjo rak
tus dar saujoje laikyti?

Pora atsiklaupė prieš alto

rių, ir Į Ievos širdį atitekėjo 
skaidri ramybė. Laisvąja ran
ka ji palietė savo šviesiai pil
ką drabužį ir pajuto, kokis tas 
brangusis audeklas yra minkš
tas ir dailus. Jis tokio rūbo 
užsimanė, ne ji. Taip pat ir to 
ilgo nuometo, kurs ligi pat 
žemės tįso. Ir nežinia dar ko 
jis būtų jai pripirkęs, kad tik 
ji būtų leidusi. Toks jis jau 
buvo geras.

Ir Ieva iš naujo apsiėmė 
būti tokia pat gera savo sena
jam vyrui ir tą trumpą laike- 
li, kurs dar buvo likęs jam 
gyventi, rodytis tokia laimin
ga, lyg už gražiausio jauni
kaičio nutekėjusi.

Droviai nuleistomis akimis 
ji paliko altorių. Bet kai var- 
goninko išlydimasis maršas 
ėmė vis smarkiau gausti, ir 
džiūgavimas iš aukšto liete 
liejosi žemyn. Ieva pakėlė gal
vą ir pažvelgė Į kaire ir deši
ne. Ir ta porą akimirkų ji su
griebė tiek nuostabos ir .tiek 
pavydo, jog daugiau galvos 
nebenuleido. Šypsodamasi, žy
dinčiais veidais ji išdrožė iŠ 
bažnyčios. O lauke jai taip 
buvo, lyg ant mirtų vainiko 
jai dar kas mergautini vaini
ką būltų uždėjęs, nes ji nugir
do ką patyliai tariant:

— Na. va, die, gi jis toks 
baisiai senas dar nėmaž neat
rodo!

Šeši muzikantai pasitiko il

gą vestuvininkų ir palydovų 
virtinę ir nebenutilo, kol tik 
jie sėdėjo prie kavos ir už
kandžių. Jaunoji išrodė kaip 
rožė pražydėjusi. Namiškiai 
vaikinai vaikščiojo aplink su 
alaus puodeliais ir stiklinėm 
ir skatino ragauti. Greitai din
go tas pirmutinis šaltis, kurs 
visada iš pradžių apima sve
čiuose, kur susirinkę nepa 
žįstamų žmonių. Prasidėjo 
smagūs šokiai.

Jau/nikis privedė prie jau
nosios valsčiaus mokytoją ir 
juokavo, kad šis esąs šokių 
pirkioje jo vietininkas. Po jo 
šokdino valsčiaus raštvedžio 
padėjėjas, o šiuo pasekė, la
biau Įdrįsę, ir kiti jaunikai
čiai. — taip tad Ievai greitai 
nė pasėdėti nebeteko. Paga
liau išvedė dar vienas vikrus 
vaikinas su juodais plaukais, 
kurių žiupsnis buvo prilipęs 
prie baltos, šlapios kaktos. Jis 
buvo Ievai giminė ir neseniai 
baigęs mokytis prie batsiuvio. 
Jis nusilcįnkė tylėdamas ir ne
drąsiai ir ištiesė prieš ja savo 
plačias rankas. Ieva atsistojo 
ir šoko ir juto, kad šis jos 
ranką kiečiau laikė, negu tie 
kiti. Vieną ratą apšokusi, ji 
sustojo.

— Pavargau. — ji pasakė.
— Tu daug šokai, — jis 

pridūrė pritardamas ir paleido 
Ievą. — Pasilsėk. Gi dar vi
sas vakaras priešais. — Jis 

nemikliai nusilenkė ir nuėjo.
Ieva atsisėdo ir pažiūrėjo 

jam įkandin, šis berniokas... 
Niekada jis neimdavo iš jos 
pinigų — nei už naujų siuvi
mą, nei už senų lopymą. To
dėl sesuo ir užsimetė, kad jį 
Į pajaunius prašytų. Ir jis 
šiam patrypimui pasisūdino 
naują, prastai stovinčią eilutę.

Po kurio laiko jaunas bat
siuvys vėl grįžo į šokių pirkią. 
Pamąstęs, kad Ieva ten pat 
tebesėdi, jis vėl prie jos pri
ėjo. Greta jos buvo tuščia, ir 
jis prisėdo. Jo dvasia vynu 
trenkė, kai jis i ją pasilenkęs 
tarė;

— Mes dabar pat su tavo 
senioku sugėrėm už tavo svei
katą.

Vaikinas tą pasakė lengvai 
ir nieko nemanydamas, bet 
Ievai šie žodžiai kaip kirviu 
kirto. Ji nesakė nieko.

Valandėlę pasėdėjęs, bat
siuvys pasilenkė dar žemiau, 
taip gailingai uždėjo savo šil
tą ranką ant Ievos rankos, žiū
rėjo. žiūrėjo jai Į akis ir pa
klausė minkštu, liūdnu balsu:

— Na, kaip tau?
Ieva sukrutėjo taip, kad 

vaikino ranka nuslydo nuo 
jos rankos. Ji pajuto jo balse 
kai ką neatleidžiama ir jau 
lūpose turėjo kietą, atmušan
ti atsaką. Bet greit susigrie
busi, ji tą atsaką savy užspau
dė, nusišypsojo ir linksmai 

atsakė:
— Kaip jau čia bus! Gerai

— gerai yra! Ar nebešoksim 
daugiau?

Jie šoko, ir ši kartą il
giau, negu pirma. Ir vaikinas 
nenoiąfe prisiglaudė prie le 
v°s- W'

— P^škutinį sykį su tavim!
— Ieva sugalvojo, kai batsiu
vys ją paleido, ir išėjo Į kitą 
trobos galą.

Jai buvo pikta. Ji buvo ra
mi ir laiminga, o čia reikėjo 
ateiti tam bernui su savo ne
grabiom rankom...

Pirkia, Į kurią ji Įėjo, buvo 
pilna papirosų ir cigarų dū
mų. Aplink stalus sėdėjo arba 
pagyvenę, arba jau visai seni 
vyrai, rėkavo, gėrė ir pliekė 
vežimą. Ievai duris verianti. 
Lauskas, nugara i langą sėdė
damas, juokėsi pilna burna 
taip, kad jo veide nieko kito 
nebuvo galima išskirti, kaip 
tik netyrai geltoną odą. Greit 
ji vėl išėjo pro kitas duris 
laukan.

Ievoje buvo pabudęs kažkas, 
ką ji turėjo nutildyti. Nežino
dama. ką daryti, ji ėjo i klėti. 
kurios drabužinės pusės du
rys stovėjo atlapos. KlėJtyje 
nieko nebuvo. Ją gal vėdino, 
nes ten buvo pataisyta gulėti. 
Ra’tai iššveistose grindyse 
prie sienos stovėjo nauja, bliz
ganti lova su išsipūtusiu Čiuži

niu. Pagalviai buvo apvilkti 

naujais užvalkalais, paklodės 
buvo storos ir naujos. Lova 
buvo užtiesta Ievos austa ant
klode. ši buvo gulėjusi jos 
skrynioje sulankstyta, ir da
bar. ant lovos, dar tebežymė- 
jo sulankstymas. Lyg dažytas 
skardos gabalas pasirodė Ie
vai ta standi anklodė. Jai atė
jo i galvą knygutė, kuria kaž
koks vaikinas buvo atvežęs iš 
mie^o. Ten buvo nupiešta vi
sokių kankinimo padargų ;r 
suolų... Lūpas sukandusi, ji 
išėjo iš klėties. Kieme stovėjo 
jos sesuo Ilzė. Jie ieškojo Ie
vos. nes raštininkas norėjo su 
ja šokti. Bet Ieva tik suraukė 
veidą, apkabino Ilzę per lie
menį ir tempė su savim iš kie
mo.

— Kas tau yra? — klausė 
Ilzė.

Bet Ieva tik ėjo sodu, tarp 
obelų eilių ir pagaliau susmu 
ko už daržo galuežėi. Ilzė irgi 
prisėdo. (Bus daugiau).

• Dr. Karys Trukanas, bu
vęs kunigas ir buvęs Klainė- 
dos lietuvių gimnazijos direk
torius. š. m. rugsėjo 18 mirė 
Klaipėdoje, eidamas 65 me
tus. Trukanas buvo išveTas į 
Sibirą, bet paskui grąžintas ir 
gavo vietios bibliotekos Klai
pėdoje vietą.

• Skulptorius P«)'ras Rimša 
pastaraisiais metais esąs apa
kęs.
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STEBINO LIETUVIŲ 
PATRIOTIŠKUMAS

gamyba. Radzevičius šypsojosi 
ir tikino, kad jis tikrai Mas* 
kvoje pirkęs-

Radzevičius pasakojo, 
‘jam buvę nuostabu,

Kultūros klubo 
dr. J. Gimbutas, 

nuoširdžiai pa- 
. V. Vizgirdą ir 

ir du klubo

Jungiant 2 ar 3 siuntinius nuo kiekvieno atskaitoma >5.00 
Žemos mūnų kainos pasiekiamos tiesioginiu pirkimu iš fabrikų ir 
tiesiog niu importu. Siunčiame tiktai aukštos rūšies anglų, SvcUų 
ir šveicarų medžiagas ir kitas prekes.
Teiraukitės atsiliepimų iš giminių, kurios mūsų siuntinius gauna.

Siuntėjui pageidaujant prisiunčiami medžiagų pavyzdžiai ir 
siuntinio gavimo kvitai. .

M R. E. BROKUS
1909 OUENTIN KO. ES S-32M BROOKLYN », N. V.

Veikalą vaidina susidariusi 
Hartfordo vaidintoju grupelė. 
Režisuoja prityręs ' Lietuvos 
teatrų režisorius Ipolitas Tvir- 
butas.

visą laiką ėjo vienuolijos cen- vizitatoriumi. Paskutiniu me
tre svarbias pareigas.
laiką bendravo su lietuviais 
Romoje, padėdavo atvykstan- 
tiem svečiam ir maldininkam. 
Jis plačiai žinomas Vatikano 
sluoksniuose kaip Padre Casi- 
miro. Lydėjo Vatikano pirmą
jį nuncijų Lietuvai arkiv. R. 
Bartolonį į Kauną ir buvo jam 
vertėju, lankant lietuviškas 
parapijas.

Vėliau bent keletą kartų 
keliavo į Ameriką ir čia mari
jonų vienuolijoje ėjo įvairias 
pareigas: buvo provincijolu,

Jiem sakė, kad vėliau juos 
ištaisysią. Rugsėjo 14 jau išvy
kę į Maskvą, kur esą apie 300 
lietuvių studentų, bet buvę ne
pageidaujama juos sutikti, nes 
ėjęs mokslas.

K-l 
K-2 
K-3 
K-4 
D-l

Visą tu, puo 1953, energingai tvar
ko arkiv. J. Matulevičiaus bea
tifikacijos bylą — yra jos po- 
stulattoriumi. Su savo įprastu 
rūpestingumu sutvarkė infor
macinę dalį, surinko jo laiš
kus, raštus.

Mokėdamas nemaža kalbį, 
būdamas visada džentelmeniš
kas, turi bičiulių ne tik lietu
vių, bet ir kitų tautų tarpe. Vi
siems visada uoliai padeda ir 
visur skleidžia Lietuvos vardą. 
Sukaktuvininkui linkime daug 
sveikatos ir ilgo amžiaus. Z.lv

keliais metais į priekį. Sic pa
gerinimai Fordui kainavo 185 
milijonai dolerių.

Reikia manyti, pardavėjų 
apskaičiavimu, kad ateinančiais 
metais Fordų bus parduota 
per G milijonus vienetų. Tai 
reikštų automobilių industri
joj pirmenybę.

Labiausiai džiugina Fordo 
savininkus žiiia, kad 1953 
metų mašinos su naujais mo
torais n- Cruise-O-Matic trans
misijom sumažins kurą ligi 
15%. Be to, 352 kubinių in- 
čių md'oras suksis 13% lė
čiau nei 1957 modeliai, nenus
todamas tačiau greičio nei 
traukimo jėgos. Lėtesnis suki
masis, suprantama, sutaupys 
tepalą ir tuo pačiu apsaugos

(atkelta iš 2 p J
Rugsėjo 9 buvę jau Vilniuje 

ir tėte lankę teatrą, filmą, mu* 
zėjų iš Indijos gyvenimo, re
voliucijos muzėjų, pionierių 
kapus, išžudytų žydų pamink
lą. kur jiem aiškino, kad juos 
masiškai vokiečiai išžudę.

"Rodę ir televizijos apara
tų, bet tie neveikę, tik mirgė-

vita dvasia, kuria kvėpuoja 
visas liežuvio kūrinys. V. Kul- 
bokas'pastebėjo, kącLtautišku- 
mas mene pasireiškia savita 
dailininko pasaulėjauta ir iš
raiška, 'nepaisant koks kūri
nio metyvas i' bebūtų. Dr. J. 
Girnius pasisakė prieš pavir
šutinišką patriotikos naudoji
mą meno bei ja dangstymąsi 
kritikoje. Tokia samprata pa
vojinga jau ir dėl to, kad mū
sų jaunimui, nemačiusiam 
mūsų piliakalnių ir- sodybų, 
toks patriotinis motyvas dide
le dalimi bus visai svetimas. 
Viską nulemiąs kūrėjo talen
tas' Ir paprasčiausius dalykus 
galįs iškelti Į visuotinai reikš
mingus. S. Santvaras nurodė 
didelę tautinių melodijų reik
šmę didžiųjų muzikų kūrybo-

KAINORABTIS APIMA VISAS IŠLAIDAS. ; GAVĖJUI NIEKO 
NETENKA PRIDĖTI. GAVIMAS GARANTUOJAMAS.

čekius arba Money Orderi ir užsakymus anglų, vokiečių arba rusų 
kalba siųskite mūsų atstovui New Yorke.

mokė gimtosios kalbos.
Petrapilyje jaukias ir ener

gingas Kuu. K. Keaiaius pla
čiai veise lietuvių tarpe. Viė- 
noje realinėje gimnazijoje dė\ 
stė lietuviškai tikybą. Suplū- 
dus karo bėgliam, įsijungė į 
jų globos organizavimą. Buvo 
Kali. j. vaūokaicio įkurtoje 
lietuvių katalikų tiemlmių 
“Liaudies Sąjungos” centro 
komitete ir ėjo įvairias parei
gas. Redagavo “Vadą”, daug 
prisidėjo prie Petrapilio lietu
vių seimo organizavimo ir pats 
jame dalyvavo. Ypač daug 
darbo bei širdies 4dėja4 Trem
tinių šalpą, ir padėjo jiems 
grįžti į Lietuvą. .Pagaliau ir 
jis pats 1918 grįžo Lietuvon 
ir spalio 25 įstojo į marijonų 
vienuolyną. Buvo paskirtas 
arkiv. J. Matulevičiaus paly
dovu į Vilnių ir jo kapelionu. 
Vėliau mokytojavo Marijam
polės “Žiburio” gimnazijoje, 
daug prisidėjo prie vargdie
nių. seselių įsikūrimo.

1923 išvyko į Ameriką. Bu
vo “Laivo” redaktoriumi, 
“Draugo” redakcijos nariu,

Lapkričio 
retas įvykis 
“Pažadėtoji 
lo autorius 
dramaturgas 
Maugham. Veikale vaizduoja
mi anglai emigrantai Kanado
je 1912 metais. Šie emigran-- 
tai naujakuriai, kaip ir visi 
naujakuriai svetimame krašte; 
turi daugybę vargų, kartais 
reikia net ginklą pakelti. Prie 
šių vargų dar jungiasi ir pa-

je — Musorskio, Rimskio-Kor- 
sakovo.

Prarajos padėtį tarp mo
derniojo meno 'ir"*mūsų "visuo
menės akcentavo V. Kulbo
kas, abejodamas, ar tikslu 
mūsų pernelyg konservatyviai 
meno dalykuose publikai siū
lyti lengva širdimi trauktis 
nuo kūrinių, kurie jai pirmu 
pažvelgimu atrodo svetimi. 
Ar tuomet nebus nusigręžta 
nuo visų naujų pastangų?

Šiuo klausimu dar pasisakė 
inž. Okunis, nurodydamas mo
derniosios architektūros ir ta
pybos santykį. Muzikas Iz. Va- 
syliūnas pabrėžė ausies ir a- 
kies brūžinimo” — lavinimo 
— būtinumą. Visus klausimus 
nuodugniai atsakė dail. R. Vie
sulas. V. K.

— bus vaidinama 
žemė”, šio veika-
— garsus anglų

W. Somerset

vis labiausia neteko dvasinių 
jėgų ir vis dėl to išbuvo 6 
metus vikaru šventos Trejy
bės bažnyčioj, Newark, N. J. 
Vėliau negalėjo eiti ktnigo 
pareigų ir kelis metus, globo
jamas sesers Vismantienc* 
Daunių šeimos ir kitų, giminių, 
pabaigė savo amželi, sulaukęs 
vos 46 metus.

šv. Mišias aukojo šv. Juoza- 
^po par. kleb. kun. J. A. Va- 
lantiejus, sveč’as kun. P. To

toraitis ir kun. W. A. Vichas, 
asistuojant kun. A. Karaliaus 
ir kun. P. Sabalio. 
molu meldėsi kun.
baris, kun. Br. Bo’aesevičius, 
kun. Vyt. Demikis, kun. J. 
Kinta ir kun. VI. Pranskietis. 
Taip oat pamaldų metu gie
dojo Sofija Stvlgmskaitė i" 
Edmundas Stulginskas. Spe
cialią muziką paruošė ir var
gonais palydėjo A. J. Aleksis.

J. Gaidys

Amerikoje šiuo metu vieši 
iš Romos atvykęs kun. Kazi
mieras Rėkiama, MIC, kuris 
tvarko Dievo tarno arkivysku
po Matulevičiaus beatifikaci
jos bylą. Į Ameriką kun. K. 
Rėklaitis atkeliauja, ne pirmą 
kartą: jis yra čia ėjęs įvairias 
pareigas marijonų vienuoline, 
vėl iškeliavęs ir vėl grįžęs. 
Šiuo metu, spalio 22, jam su
ėjo 70 metų.

Gimė jis 1887 Sintautuose. 
Jo tėvas iki pirmojo didžiojo 
karo buvo Marijampolės ap- 

— srities-viršininko padėjėją*. 
Gimnazijos mokslus išėjo Ma 
rijampolėje, o kunigų semina
riją Patrapilyje (1904—1908). 
Dar klieriku būdamas, išvyko 
studijų tęsti į Romą, kur pra
leido šešerius metus. Grįžo į 
Lietuvą 1914, rugpjūčio 2, kai 
jau buvo paskelbtas Vokieti
jos - Rusijos karas. Marijam
polėje atlaikė primicijas ir tų 
pačių metų rudenį jau buvo 
Petrapilyje,kur kunigų semi
narijoje dėstė fundamentalinę 
ir dogmatinę teologiją, platųjį 
katekizmą, lietuvius klierikus

Pirmą kartą automobilių 
istorijoj Fordo mašina pasilei
do bandymo tikslui kelionėn 
po pasaulį. Norėta išmėginti 
mechanizmo veikimas ir pat
varumas skirtingose klimati
nėse sąlygose bei visokio tipo 
keliuose. Liepos 2 buvo paleis
tas 1958 modelis Ford Fair- 
lane 500, kuris turėjo apke
liauti Angliją, Pnhcūžiją,' 
Šveicariją, Italiją. Jugoslaviją 
Graikiją, Iraną, Afganistaną, 
Pakistaną, Indiją ir Tol. Ry
tus. Grįžo spalio 14, nesutikęs 
jokių motoro nei mechanizmo 
sutrikimų. Ypač egzaminą ge
rai išlaikė naujosios Cruise-O- 
Matic transmisijos.

Naujieji 1958 Fordo mode
liai pasižymi gražiu stilium, 
jėga ir kitais pagerinimais, motorą nuo per greito susidė- 
prašokančinis eilines mašinas vėjimo. (Skėte.)

Į kiekvieną siuntinį primokėję $20 galite įdėti geros rūSies mot. 
ar vyr. rankinį laikrodį ir 20 cigarečių. Laikrodis 21 akmens, 
antimngnetin s, atsparus vandeniui, tikslus, auksuotas arba 
nikelio, tiesiai iŠ Šveicarijos laimi pigia kaina.

Vyriškai eilutei medžiaga geros rūšies
Vyriškai eilutei su visais reikiamais priedais ......... $47.00
Vyriškam žiemos apsiaustui (paltui) 2. 75x1. 5 m $39.50 
Vyriškam su vatalinu ir visais priedais ..................... $52.00
Moteriškai eilutei grynom vilnos ......... 3, 30x1.50 m $35.00

(pakanka eilutei su 2 sijonam)
Moteriškai eilutei su visais reikiamais prieda s ---- $45.50
Moteriškam žiemos paltui grynos vilnos 2. 75x1.50 m $35.00 
Moteriškam Jcomplektas reikiamų priedų ............ $46.00 
Vilnonė medžiaga 2 suknelėm .............. 6. 50x1,30 m S31.00

(melsva, ruda, pilka, juoda)
Moteriškom 2 suknelėm medžiaga (medvilnės, pepe- 
lino. satino ar dirbt, šilko) 10x0. 9 m: 2 šilk, arba 
medv. skarelės. 2 poros nylono kojinių. 2 antkryčiai. 
2 komplektai baltinių dirbt, šilko ar medv. 1 nylono 
apatinukas ......... ..... ................ ......................... . $3S.5O
Geriausios rūšies medv. ar dirbt, šilko medžiaga 2 suk 
nelėm 10x0. 9 m: 2 skarelės dirbt, šilko. 2 kompl. nyl. 
mct. apatinių drabužių. 1 viln. švarkelis. 1 nyl. apati
nukas, 2 poros nyl. ar -vilnos kojinės ir 1 pora batų $50.00 
Vyr. viršutiniai marškiniai, šilti apatiniai drabužiai. 
2 poros viln. ar nyl. kojinių, vilnonis šalikas, pora . 
gatvinių batų .... .............. -............. ........................... . $39.00

Spalio 26 — 27 studentai 
sa4-<u minkai tau dilinau na-

-imrose novo surengę oait. V. 
Vizgirdos tapybos parodą.

Atidaromąją kalbą pasakė 
dail. P. Viesulas iš New Yor- 
ko, aptardamas moderniojo 
meno esmę ir žiūrovo santykį 
su juo. “Paveikslas — tai tar
si atskiras žmogus. Tad mūsų 
santykis su juo turi būti indi
vidualus ir nuoširdus. Kaip 
ne su visais žmonėmis galima 
bičiuliautis, taip ir ne visi kū
riniai į mus prakalba. Ne
priekaištaudami menininkui, į 
kurio paveikslą nerandame 
kelio, galime ramiai eiti šalin 
ir sustoti prie tų, kurie mums 
artimi. Naujuose kūriniuose 
paieškokime savo “senų pažįs
tamų”, o praturtinkime savo 
vidų naujais įspūdžiais”. Dai
lininko V. Vizgirdos kūrybą 
apbūdino, kaip nelengvai pri
einamą, nors pats dailininkas 
esąs gyvenime visai paprastas. 
Savitam V. Vizgirdos šiaurės 
dangui (tamsiai žalioms ir mė
lynoms spalvoms- tremtis ir 
tėvynės ilgesys dar pridėjo 
sunkumo ir liūdesio. Bet daili
ninkas stengiasi iš to išeiti, 
imdamasis giedresnių spalvų, 
įvairindamas pamėgtąjį peiza
žą portretais, naturmortais. 
Paskutiniu metu sukūrė 3 vit
ražus religinėmis temomis.

Paroda užėmė abi sales. Iš 
viso buvo iškabinta 50 paveik
slų. Tai 1948—57 metų dar
bai. E jų 8 jau iš anksčiau 
privati nuosavybė. Dabar par
duota dar 4. .

Į atidarymą atsilankė daug 
bostoniečių, buvo atvažiavusių 
ir iš toliau. Paroda gausiai 
lankyta ir antrą dieną. 
Kultūros klubo susirinkimas

Tuoj po parodos atidarymo 
įvykusiame 
susirinkime 
pirmininkas, 
sveikino dail.

’ dail. R. Viesulą 
narius jubiliatus; poetą ir tei
sininką Pr. Lembertą, sukaku
sį 60 metų (deja, jis dėl ligos 
negalėjo čia dalyvauti) ir Liet. 
Enciklopedijos leidėją J. Ka-

■ P0ČiM.. sulaukusį 50 metų. To- gerai, vi$i sakę jie kalti, o ru
sai to noMką".

Radzevičius pasisakė pirkęs 
Maskvoje skrybėlę už 95 rub
lius. Iš publikos paprašė ją 
parodyti. Radzevičius nuėjo ir 
atnešė iš rūbinės. Skrybėlė 
ėjo per rankas, iki buvo paste
bėta joje užrašas “Holium” ir 
dar ne rusiškom raidėm. Visi 
ėmę juoktis, kad tai nerusiška

liau ėjo diskusijos meno te
momis. Sustota prie 2 klausi
mų: meno tautiškumo ir mo
derniojo meno bei visuomenės 
santykio. Dr. J. Leimonas pa
sigedo tautinio pradmenis šių 
dienų mūsų mene. Abu daili
ninkai nurodė, kad tai£išku- 
mas mene nesireiškia tautinio 
motyvo panaudojimu, o ta sa-

kad 
kad 

esant Lietuvoje, kur tik susiti
kęs su žmonėm, visi rodę savo 
per didelį patriotiškumą. Žmo
nės ir net daugelis iš vald^nn- 
kų vis kartoję:

— Kad nebūty ty prakeikty 
žydę ir ruęę, viskas būtę ge
rai, — Mat įie norį tokios val
džios

— darė išvadą Radzevičius,
— kaip dabar Lenkijoje su 

Gomulka priešakyje- Ką tik 
Lietuvoje susitikę, kas tik ne-

16 Hartforde bus - dieninio gyvenimo pilkuma 
juos skandina ir atskiria nuo 
tautos kamieno.

seserų kazimieriečių kapelio
nu, profesoriavo arkivysk. 
Mundeieino seminarijoje, dir
bo įvairiose organizacijose. 
Marijonų generolo arkivysk. 
J. Matulevičiaus kviečiamas 
1925 išvyko į Romą, kur pa
dėjo įkurti marijonų genera
linį namą, daug prisidėjo prie 
vienuolijos susitvarkymo ir

KALĖDŲ DOVANOM

1 kg cukraus. 250 gr pupelių kavos. 300 gr saldainių.
500 gr medaus. 400 gr rnžinkų. 250 gr šokolado. 500 gr.
kakavos.' 2.5 kg miltų. 1 kg konserv. sviesto. 1 kp
rūkyto' kumpio. 20 cigarečių ....................................... $25.50

(atkre:pkit dėmesį j kainą)

NACIŲ KANKINI PALAIDOJUS
Kun. Pranas Bastakys gi

męs Žem. Naumiesty 1911. n. 
27, buvęs Lietuvoj Papilės 
parapijos vikaras, spalio 28 
palaidotas Kalvarijos kapuose, 
Waterbury. Conn.

Būdamas ne tik kunigas, 
bet ir veiklus lietuvis patri> 
tas, įvairiai dirbo prieš abu 
Letuvos okupantus ir slėpdavo 
kitus .lietuvius veikėjus nuo 
vokiečių. Vokiečiai pajutę, 
kad kun. Pr. Bastakys ope
ruoja su radijo siųstuvu, at
važiavo suimti ir reikalavo 
atiduoti siųstuvą. Negavę su
daužė visus baldus kunigo bu
te. Sudaužė ir patį siųq;uvą, 
jo neradę ir neatpažinę. Siųs
tuvas buvęs įtaisytas viduryje 
didelio radijo priimtuvo. Ku
nigą suėmė ir išvežė į nacišką 
kalėjimą Tilžėje.

AR GRĮŽTUM Į DABARTINĘ 
LIETUVĄ?

Tarp tokių labai konkrečių 
pasikalbėjimų draugas Jasiu
lionis ir klausia:

— Sakyk, Juozai, tu ten bu
vai, ar patari mum ten važiuo-

— Aš tai nevažiuosiu, kas 
'nori, gaK važiuoti.

Darbihinkam nepatariu, bet 
kurie turi kokią specialybę, 
gali važiuoti. Patariu va
žiuoti jauniem, apsipras”.

Radzevičiaus pranešimo į- 
spūdį laikraštis taip išreiškia:

“Jis (Radzevičius) grįžęs Į- 
nešė į komunistuojančių lietu
vių tarpą Winnipege didelį są
myšį... teko girdėti, kad... sa
vo draugam asmeniškai dar 
daugiau tiesos pasakė”.

PIGIAUSIU, TIKRIAUSIU IR TIESIAUSIU ORO 
PAŠTO KELIU IŠ ŠVEDIJOS Į BALTIJOS 
VALSTYBES PER LATVIŲ AGENTŪRA

Vėliau naciai, norėdami iš
gauti jo bendradarbių pavar
des ir kitas jiems rūpimas ži
nias. statė kunigą prie iškas
tos duobės, kartu su kiliais 
mirti paskirtais kaliniais ir 
šaudė. Greta stovėjusius su
šaudė, o kunigą paliko gyvą 
ir vėl kacete kankino. Degino 
rankas ant įkaitintų plokščių 
geležų ir dėl to jam paliki 
sukietėjusi rankų oda iki mir
ties. Tris žaizdas nugaroje at
sivežė ir į JAV, ir tik čia jas 
pavyko užgydyti.

Bombarduojant .Tilžę buvo 
sugriautas ir kalėjimas, o ta 
proga pasinaudojan pavyko 
kunigui pabėgti. Bėgo tolyn į 
vakarus, iki pasiekė Šveicari
ją.. Vėliau atvažiavo į JAV. 
Nors kacete kunigas buvo la
bai sužalotas fiziškai, bet už

dą spausdinami du vaizde
liai iš “Pažadėtosios žemės ”. 
Viršuje: V. Plečkaitis —Frank 
M. Plečkaitytė—Norah Marsh. 
Norah Marsh; apačioje: P. Si- 

liktos gimtos žemės ilgesys, manauskas — Eduard Marsh, 
svajonės grįši i ją. bet kas- M. Plečkaitytė—N'orash Marš a.

Mūsų siekimas padėti jūsų giminėm ir draugam tėvy- Į 
nėję pasitenkmant mažiausiu patarnavimo procentu ir Į 
siunčiant aukščiausios vertės prekes, kurios tėvynėje turi | 
geriausią apyvartą. $

Hitlorio ūmi

Liuksemburgo damos su
ruošė kačių parodą. Visokio 
plauko ir rasės keturkojų su
gabeno. Prieš parodai praside
dant, jury komisija užmetė 
akį ir įsakė vieną katiną pa
šalint mat jo baltame “vei
de” keistai išsiskyrė juodi ū- 
sai ir galvas plaukai, padary
dami jį per daug panašų į 
Hitlerį. Vargšas katinėlis dėl 
Hitlerio ūsų neteko garbės, o 
gal ir premijos.



IS VISUR

POVILO LUKŠIO, pirmojo kritusio savanorio ptunin kias ties Kėdainiais.

Detroitu Mieli

mas.

H. W. FEMALE
DEŠROS

LITUANUS

• Waterburio ateitininkai

mų ir bendras seimo aprašy

skambus 
atrodo, 

slogų ar 
pakeit i-

kad pa 
diena, 
dvasi- 
gražiu 

artėtu-

Lina Skučaitė, jauna baleto 
šokėja, dalyvaus Ralfo kon
certo programas išpildyme.

Ate^Mnfcy Mndraugių susi
rinkimas įvyks lapkričio 9 d. 
7 vai. vakaro. Vašių namuose 
5616 N. 15th St. Kviečiami ir 
dar neužsiregistravusieji sen
draugiai. K. C.

laiko jūsų 
Detroite gy- 
Baranauskui 

kad kuo 
skamba

B1SHOPS' 1957 THANKSG1V1NG CLOTHING COLLECTION

scena, apšviesda- 
daiūininkus. Dzin

tos Lietuvos 
šiuo sunkiu 
būti tokiais 

kaip kad

“Baltaragio malūnas’'
Pirmą kartą pasijutom kar

tu su velniūkščiu Pinčiuku be
sisuką ant Baltaragio malūno 
sparnų spalio 13. Regėjom, 
kaip Birutė Pūkelevičiūiė at
verčia ir “devintąjį“ 
parodo mums Kazio 
3-jų veiksmų 
pirmoj vietoj

e Lietuvės krepšinio perga
lių 20 metų sukakties minėji
mas įvyksta lapkričio .9—10 
d.d. Chicagoje. Jo metu bus 5 
geriausių S. Amerikos lietuvių 
krepšinio komandų žaidynės, 
vakaras su šokiais, krepšinio 
veteranų tarpusavio rungty
nės ir pobūvis. Ta proga išlei 
džiamąs ir atskiras leidinys 
“Lietuviškasis krepšinis“. Jis 
turės apie 100 psl.. 55 nuo
traukas. Redaguoja Edv. bu
laitis.

Reikalinga lietuvių pa ra pijo* * 
klebonijai. Vi*ka* moderni*- l 
kai įtaikyta, darbu* lengva*. Jį 
atlygintam* gera*. gyventi L 
kambary* patogu*. ?

Rašyti Darbininko i 
Administracijai J

kvietimą.' Gaila, kad pagalvo
ta. jog piano muzikos klausy
tojų lietuvių tarpe maža. Rei- 
kėjo-skelbti amerikiečiu spau
doje. universitetuose, bibliote
kose. Čia būtų buvę tiek lie
tuvių. tiek pianisto vardo iš
kėlimas. ypač, kad koncertas 
buvo visiems muzikos mėgė
jams žinomoje Detroit Insti

tute of Arts salėje. Dabar klau
sytojų tebuvo apie aštuonias
dešimt.

NURSE—RN
Days. Also part time 

Brooklyn Nursing Home 
Cali GE 4-0868. bet. 9:30 &

• Liet. Seserų Institutas sa
vo mokytojoms leidžia biulete
nį. Iki šiol jį redagavo šv. 
Pranciškaus seserys Pittsburge 
ir jis vadinosi “LSI Banner’’ 
;vardu. Dabar ^ju^reęhgayįjma^ 
pęrėmė Nukryžiuotojo5 Jėzaus" 
seserys Brocktone, pavadino 
“LSI Švyturio“ vardu. Jo tik- 
sias yra nušviesti seselėms 
mokytojoms keletą bruožų, 
kuriais galėtų papildyti savo 
lietuvišką lobyną ir jį perduo
ti lietuviškos kilmės moki
niams. Leidinėly duodama 
praktiškų kalbos patarimų, ai
škinami žodžiai. įdėtos trys 
dainos su gaidomis bei skai
tymui medžiagos. “Švyturys“ 
savo lietuviška pedagogine 
medžiaga toli pralenkia buvu
si “Banner”.

Kaip asas*pašautas 
Ir blaškomas vėjo 
Toli nuo tėvynės raudos, 
Tik vieno maldauju 
O, Viešpatie, geras 
Leisk numirt beht 
Tėvynės laukuos...

Pereitą sekmadienį Chica
gos lietuviai vėl pergyveno 
dvi reikšmingas šventes. Lie
tuvių auditorijoje Lietuvos ka
riuomenės kūrėjai savanoriai 
iškilmingai paminėjo savo są
jungos 30 metų gyvavimo su
kaktį, gi naujuosiuose jėzuitų 
rūmuose buvo atidaryta “Čiur
lionio” galerija.

r— Dar daug šiame pasaulyje 
yra gyvųjų liudininku. kurie 
mūsų savanorius. 1919—1920 
išvykstančius į Lietuvos lais
vės kovų laukus, palydėjo gy
vais žvilgsniais, ' maldomis ir 
linkėjimais Dar daugiau yra 
tokių lietuvių, kurie mūsų 
savanorių apgintoje laisvoje 
Lietuvoje užaugo, baigė moks

lūs ir praleido pačius gražiau
sius gyvenimo metus. Todėl 
Lietuvos 
lietuviams 
atminimas 
kiekvieno 
širdy.

Būdavo,

savanoriai visiems 
yra brangūs, ir jų 
turi būti šviesus 
lietuvio patrijoto

• Gražina Talevičiūtė daly 
vairia Brazilijoj vykstančios 
II pasaulio moterų pirmeny 
bėse Sovietu Sąjungos koman 
dos sudėtyje.

(Reportažas iš Chicagos?

matydavai ir savanorius su 
užsitarnautais medaliais ant 
kriianių, žvaliai žygiuojančius 
tiesiom gretom. O jaunimas 
ir suaugusieji žiūrėdavo į 
juos, sekdavo juos ir didžiau
sias ovacijas sukeldavo. Sava
noris visai tautai buvo drąsos 
ir nemeluotos tėvynės meilės 
pavyzdys.

Beje, šiandien laikai pasi
keitę. Į pirmųjų “liaudies 
priešų” eiles raudonieji tėvy
nės valdovai įrįkiavo mūsų 
savanorius ir juos plačiai išsi
jojo po ledinę Rusijos šiaurę. 
Tik maža. labai 'maža ' dalis 
jų, antrą kartą bolševikams į 
Lietuvą grįžtant, pasileido į 
vakarus.

FOR THE NEEDY OVERSEAS this post er will signal in Catholic churches and 
schools throuffhout the United States the 1957 Catholic Bishops’ Thanksgiving Clothing 
Collection. The campaign to collect osable clothes, biankcts, shoes, etc.. will be eondueted 
amonf the dioceses and Archdioccscs dūrink the weric of Nov. 24 - 30 by Catholic Relief 
Services-National Cdtholic Velfare Conference, thc world-wide relief agency of the 
American Bishops.

majoras Avižienis. Pagrindinę 
kalbą pasakė adv. R. Skipitis, 
publiką nuvesdamas į nepri
klausomybės kovų laukus ir 
pasakodamas asmeninius jier * 
gyvenimus iš anų sunkių? bet 
kartu ir didingų mejių. žbdžiu 
savanorius - kūrėjus sveikino1 
Lietuvos konsulas Chicagoje 
dr. P. Daužvardis, Alto Chica- 
gos skyi. pirm. T. Blinstru- 
bas, L. B. atstovas ir visa eilė 
klų organizacijų atstovų. Raš
tu sveikinimus atsiuntė vysk. 
V. Brizgys ir kt.

Išklausius pačių savanorių- 
kūrėjų kalbų ir sveikinimų, 
išaiškėjo ši vedamoji ^ mintis; 
savanoriai - kūrėjai maldaute 
maldauja visas politines par
tijas jungtis vienybėn ir dirb
ti vieningą, sutelktinį darbą 
vardan 
mo, ir 
visiems

Madinga paskutinėmis sa
vaitėmis straipsnioką surišti 
sų “spųtniku”. su raketom į 
mėnulį. Suka • ^galvas svieto 
mokslinčiai apie raudono svie
dinio signalus. O ežeringam 
Michigane mano paleisto ba
liono prietaisus susirankioja 
vaikai. Kitą kartą gal koks 
Abeliukas iš Vilkaviškio susi
rankios telegramas iš debesų 
ir atiduos tiems, kurie pinigą 
moka. ,

Taigi, šiame nuo žemės ati
trūkimo laikotarpy ir Detroi
to lietuviai net keliais atve-

sytoja 'arba" sužavi, arba nuvi
lia. Sakytum. Paudruvės kraš
to grožį, jo žmonių sielas, vi
sų nutikimų simbolinę pras
mę tepajunta tik tas. kurs 
sugeba tvirtai įsikibti į savo 
^vaizduotes malūną ir suktis, 
pakilti aukščiau žemės. Tas. 
kuriam malūnas yra tikras tik 
tada, kada gailia miltų saują 
į akis, tiem ir Baliaragis — 
malūnininkas ir kiti aktoriai 
atrodo lyg kokie meškerioto-

išlaisvini- 
momentu 
pat vie

ningais, kaip kad vieningi 
buvo savanoriai Lietuvos ne- 
priklausomybės kovų -dieno-- 
mis. Antras savanorių - kūrė- 
jų pageidavimas, galbūt, viltis 
ir kasdieninė malda — kad 
jie galėtų dar sugrįžti į laisvą 
Lietuvą ir ten paguldei savo 
kaulus.

Minėjimo mdninės dalies 
programoje didelę staigmeną 
padarė Chicagos vyrų choro 
oktetas, vadovaujamas muz. 
A. Gečo, padainavęs keturias 
dainas. Jų dainos nuskambėjo 
taip žavingai, kad tiesiog ke
lias minutes ištisai publika' Ja*s buvo pakilę nuo žemės, 
plojo, ūžė. didžiausius aplo
dismentus kėlė.

HOUSEWORKE*
- two days per week 

Vicinity *of Freeport. L." I
Phonc FReeport 9-3828

Pabattiečių vakaras

Ne tiek jau meniškas, kiek 
draugiškai šiltas buvo Pabal- 
tiečių draugystės vakaras 
Tarptautiniame Institute spa
lio 26.

JOHN KRAUSS, INC. 
11709 Liberty Avenue 

iRctail Store* 
Richmond Hill 

MĖSA

Būrelis Lietuvos savanorių 
gyvena Chicagoje. Tai jau 
žmonės tarp 50—60 metų am
žiaus, pasidabruotais plaukais 
ir vargo bei rūpesčių išvago- 
tonūsraukšlėmis Tentuose. ~ *—■ 

■Tai paskutiniai mūsų tautos 
laisvės veteranai, kurių eilės 
kasmet retėja ir kurių nema
žas būrelis jau ilsisi šv. Kazi
miero kapinėse Chicagoje.

L. K. K. Savanorių s-gos 30 
metų sukakčiai paminėti mū
sų Chicagos savanoriai pasi
ėmė pačią mažiausią Lietuvių 
auditorijos salę, taip jau iš 
anksto galvodami, kad jie yra 
“užmirštieji’ ir kad žmonės 
mažiausiai tuo minėjimu do
mėsis.

Tiesa, publikos pirmosiose 
eilėse nesimatė visų tų žymių 
asmenybių, kurie kiekvieno 
didesnio minėjimo ai’ koncerto

• Marijonai naujųjų patal
pų pašventinimo proga Chica
goje. išleido gražų, iliustruotą 
leidinį “Amžviybei ir tėvų- že
mei”. kur apžvelgiama jų veik
la Amerikoje. įdua naujųjų 
patalpų ii spaustuvės vaizdai.

Po programos kelidse salė
se prie staliukų apie 500 pa- 
baltiečių vaišinosi, dainavo, 
vienoje salėje šoko. Rengėjai 
labai gražiai vėliavėlėmis pa
puošė salę, sugebėjo pasikvie
sti įtakingų miesto žmonių, 
pvz.. miesto tarybos narę Ma
ry Beck. šį rudenį surinkusią 
daugiausia balsų. Smagu bu
vo regėti ir svečią iš Kanados 
— Windsoro radijo pranešėją 
p. Jannctlc. kuris taip puikiai 
paruošia pabaltiečių švenčių 
proga radijo programas.

Iki šiol pabaltieėiai' kartu 
rengdavo tik trėmimų minėji 
mus. Gražu, kad susirenka m 
tik drauge paliūdėti, bet ir 
pasidžiaugti Tai artina tan
ias. Rūtų gera, kad tokie va 
karai taptų metine tradicija. 
Pakilu nuotaika bendraudami 
daugiau nuveiksime tiek tau
tiškumo išlaikymo srity, liek 
išlaisvinimo darbuose, 
dėtume priartinti t 
kada savuos kraštuo< 
nes kultūros apsupti, 
kūrybiniu gyvenimu 
tume, kiltume prie Dieviškoji 
Grožio. P. Natas

• Čiurlionio vardo galerija 
atidaryta Chicagoje spalio 20 
naujuosiuose jėzuitų namuose, 
jaunimo centre.

• Am. LB Krašto Tarybos 
rinkimai bus 1958 balandžio 
27. Dabartinė Tarybos kaden
cija baigiasi 1958 gegužės 1 d.

Borutos 
legendą. Nebe 
Mcntrealio lie- 

teatras “Balta- 
du šimtai jautė pareigą atvyk- ragio malūną” suką daug ir 
ti pas mūsų savanorius, juos rimtų ir nerimtų recenzentų 
pamatyti, valandėlę su jais savo nuomones reiškė. Tikra 

tiesa, kad tas “malūnas“ klau-

Aukštyn su Baranausku!
Spalio 19 Balto 76 skyrius bių tautinių šokių šokėjai pa- 

surėngė St. Baranausko ir M. šoko savo tautinius šokius. 
Kripkauskienės koncertą. Tai 
buvo koncertas tiek daininin
kų. tiek jų išpildytos progra
mos atžvilgiu aukščiausiai iš
kilęs iš visų dainininkų kon
certų Dėtroite per riša septy
netą metų t tiek 
korespondentas 
venai. Italija 
daug davė. Atrodė, 
aukščiau, tuo geriau 
jo. bąlsas. Ypač žavus drama 
tinėse dainose ar arijose. Re 
čiau vartotas ne tiek 
piano ar pianissimo, 
buvo ;nuo azijatiškų 
iš viso nuo klimato

laukia talkos — surask jam 
už 1 dol naują skait; to ja 
916 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y.

Progrtmoje estė Ilse Lehis- 
te išpildė pianu Ed. Tubin 
baladę, latvė A. KalnĮns pa
dainavo 4 dainas. Tris dainas 
sudainavo lietuvių šv. ^itano 
parapijos choras, vedamas X. 
Mateikos, ir rišu trijų tauty-

Įdomu. kad visos trys tautos 
turi daug tų pačių šokio ele
mentų. Faktas, kad estų ir 
latvių šokiai daugiau liaudis- 
kesni. gi mūsų daugiau išvys
tyti. gyvesni, akiai meilesni 
Tik muzika mūsų šokiams vis 
dar tebelaukia didesnio Įvai
rumo. i Tautinių šokių šventė
je teko džiaugtis muziko B. 
Jonušo pertvarkytomis šokių 
melodijomis. Labai klydo tada 
tautinių šokiu šokėjai griebda
miesi akordeonisto).

kaikurių seniau ėjusių žurna
lų komplektai, nestinga ir 
naujesnių leidinių. Yra ir 
paskutiniu laiku Lietuvoje iš
leisti J. Maironio ir A. Vie
nuolio raštai. Bet tai tik gra
ži pradžia. Seserys kazimierie- 
tės tikisi kad dėka geradarių, 
kurie atliekamas lietuviškas 
knygas perleidžia bibliotekai, 
lietuviškų knygų skaičius bib
liotekoje sparčiai auga. Ypač 
laukiamos bibliotekoje seniau 
išleistos knygos bei žurnalai. 
Knygas galima pasiųsti biblio
tekai šiuo adresu; Vilią Joseph 
Mary. Newtown. Pa

Balfas ruošiasi koncertui, 
kuris įvyks lapkričio 16 L. 
Muzikinio Klubo salėje. 2715 
E. Allegheny Avė. Jau susi
tarta su visais koncerto prog
ramos vykdytojais, rengiamas 
turtingas bufetas, ruošiamasi 
loterijai. Šokiams pakviestas 
havajiečių orkestras. Balfo 
skyriaus valdyba ir talkinin
kai dirba išsijuosę, kad kon
certo pasiklausyti atvykusieji 
būtų patenkinti. Koncerto pra
džia 7 vai. vakaro

mo.
Maloniai detroitiečius nu

stebino koloratūrinis sopra
nas — Monika Kripkauskienė. 
tiek kultūringu švelniu balsu, 
tiek žavia laikysena.

Dainininkams akompc^avo 
prof. VI. Jakubėnas. preciziš
kas kaip ir visada.
, Negalima nepaminėti, kad 
ši koncertą- rengėjai praturti
no išnuomodami gerą pianiną, 
pa puošdami gėlėmis ir gaidų 
atosvaistom 
nū tinkamai
gu. kad vis mažėja vaikų lak
stymas. triukšmas koncerto 
metu. Pilnutėlė ispanų salė 
lyg ir piršo mintį, kad šiam 
koncertui reikia geresnės sa
lės. tačiau, prisiminus lanky
toju skaičių, nesinori barti 
ba’fiečių. gal tik palinkėti, 
kad ir ateity rengtų tik gerus 
vakarus, kad taip, kaip ir po 
šio vakaro, nebūtų *nei vieno 
nepatenkinto.

A. Kuprevičiaus koncertas
Nespėjo nutilti Baranausko 

dainų aidai, šypsojosi dar pri
siminime koloratūrinio sopra
no veidas, o spalio 20 jau kon
certavo Andrius Kuprevičius, 
pakeldamas visus lietuvius 
aukštyn. Ačiū Detroito lietu
viu klubui už šio virtuozo pa

širdyje pasiliko vienos dai
nos posmo žodžiai: Upeliai te
kėjo. miškeliai šlamėjo, kur 
aš mažutėlis gimiau. Tie pa
tys upeliai, miškai, uogenojai. 
Tik mes nebe tie, nebe tie...

Tikrai mes nebe tie. jei iš 
keliasdešimt tūkstančių! Chica
goje gyvenančių lietuvių tik tuvių dramos

• Dr. Jonas Kairiūkštis 
mirė š. m. spalio 9 po sunkios 
ligos. Paskutiniu laiku buvo 
Vilniaus medicinos fakulteto 
profesorius.

• Knygų išpardavimas. Ga
bijos leidykla paskelbė savo ir 
kitų leidyklų knygų išpardavi
mą. kuris tęsis iki gruodžio 
31 d. Knygos nupigintos nuo 
25 iki 90 procentų. Dideli^ 
pasirinkimas. Knygų sąrašai 
siunčiami nemokamai, para
šius šiuo adresu: Gabija. POB 
355 Wvandanch. N. Y.

Lietuvoje gyve
nant, pamatai kur dailią sody
bėlę pro krūmokšnius sušvy- 
y?įit. kaimynas, žiūrėk, ir pa
sakoja — kaip gražiai ir tvar
kingai savanoris įsikūręs. Kai 
bažnytkaimiuose. miesteliuo
se ar miestuose būdavo vals
tybinės šventės, visuomet pa- Ačiū montreališkiams. ne

pabijojusiems tokios ilgos ke
lionės. Ačiū ir spektaklio ren
gėjams — sporto Kovo klu
bui. kad išdrįso be kopūstėlių 
ir alaus geroje Holy Redeenr 
er salėje surengti detroitie- 
čiams lic<tuviams dvasinio — 
tautinio pakilimo puotą!

PHILADELPHUOS ŽINIOS
LiĮtuviškos knygos telkia

mos Juozapo Marijos vilos meįU visuomet užima pirma- 
aukštesniosios mokyklos, bib
liotekoje. Keletas asmenų yra 
padovanoję bibliotekai retų 
ir vertingų knygų. Dalis kny
gų yra gauta iš seserų kazi- 
mieriečiu . bibliotekos Chica
goje. Bibliotekos ' lentynos®

minėjo Kristaus Valdovo šven
tę. Buvo bendros pamaldos ir 
komunija, pamokslą pasakė 
prel. M. Krupavičius. Minėji
me paskaitą skaitė dr. VI. Vi
liamas.

• Liet, vyčiai Los Angeles. 
Calif.. seimui paminėti skyrė 
“Vyties" visą numerį, kur su
dėta daug nuotraukų, sveikini-

sias vietas, beit ris dėlto du 
šimtai žmonių jautė pareigą 
atvykti pas mūsų savanorius, 
su jais valandėlę pabūti, juos 
pagertu..

Minėjimą atidarė LKKS-gos 
Chicagos skyriaus pirm, sava- 

matosi Senasis Testamentas. A. Ju(xIkar mj-
nėjimą pravedė savanoris— 
kūrėjas gen. Rėklaitis, sekre
toriavo savanoris - kūrėjas pabūti. VI. Ramojus



Kaina $3.00

EVergreen 8-9794

uždarymas
HAMU.TON,OK’T.

suvažiavimo

Valdyba

NIEKNIEKIAI

Franciscan Fathers

•'BMT Jamaikos linija. Forest Parkway stotis.)

po 6 vai vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

kad mane vieną kankini? Dar dikiulius. Tai pritinka labiau

Pamiršo

piršto?
APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami

pamiršo laišką Įduoti. P. S.

NAUJI

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

VIRTUVAI

i.AIRftIE PUSftJE

CHKAGO ILLINOIS

address

daug trumpu kelnaičių bei ki- 
tokiu drabužinių trūkumų, tai

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

iiMku 
400^500

Manutactvrers ©f o complete line of 
gos rangės for over 37 yecrs

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

Klausyk, prieteliau. ka

J. C. OBERWAGER 
1205 Flathbnsh Avė. 

Brookln, N. Y. 
BroeklvTv. N. Y.

BU 4-4500

— Mano vaikeli, tėtis sako, 
kad dabar karo metu mes visi 
privalome atsisakyti nuo savo 
Įprastų patogumų ir smagu
riavimų. Taigi nuo ko tu at
sisakytum?

Sūnelis atsako
— Mamyte, aš galiu apsiei

ti be muilo ir vandens.

nori ir mano sūnų pražudyti A-domui negu Jievai.

Paryžiaus siuvėjai paskuti
niu laiku pradėjo griežtą ko
vą prieš vyriškų drabužių ki-

GAf.ELl g n 
40” MODELIŲ

ĮMONTUOK \S RIMINIS KAITINTOJAS 
DEšiN.JI

ELEKTRAI*' ’ MKRODIS 
IR LAIKO NUSTATYTOJAS

MASOA CORP
F.irlvrire Wh*le»«U Diatribeter* 
35S Freimfheymi A»ę.
Newark, N. J

CHRYSLERS & PLYMOUTHS 
A substantial selection of body 
types and color.s. Prk-ed to 
sėli.. VVith exceptional good 
trades-in allowance.

Neteisinga. Temperatūra 
kaitaliojasi pagal atskirus 
dus. Tam tikram aukšty 
ima šiltėti.

6. Kokia temperatūra 
pirmojo klodo pabaigoj, maž
daug už 10 km.?

TALARSKI
FUNEBAL HOME

VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai- bei 
vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

SPAUSTO ORO PCSTTVO 
LAISVUMAS

ganizacijos dalyvavimas yra 
būtinai reikalingas. Jeigu dėl 
kokių nors priežasčių negalė
tumėte dalyvauti, tai malonė
kite pasirūpinti, kad kas .nors 
kitas jūsų organizaciją šiam'? 
suvažiavime būtinai atstovau-

NEPRILYGSTAMAS 
KEPTUVO UŽDEGIMAS

Be bilieto
Škotijoje važiuojant trauki

niu kcSiduktorius užtiko be 
bilieto vieną pilieti ir pareika
lavo užmokėti už pravažiuotą 
kelią. Tačiau tas visaip atsi
kalbinėjo ir aiškinosi, kad ne^ 
turi tiek pinigų. Kondukto- senes. Ne pinigus iš jų nori

Neseniai išėjo iš spaudos

M. Vaitkaus
Atmosfera vadinamas tasai 

oro slūogsnis, kuris tam tikro 
storio supa žemę. Lig šiol apie 
jį nedaug-* težinoma. Besido
mintiem kelionėm į mėnuli ar 
į kitas planetas, gal praversti 
šie kuklūs daviniai. .

1. Ar tiesa, kad aukuoji at
mosfera yra dar nežinoma, 
kaip buvo Amerika prieš Ko
lumbą?

Taip. Lig šiol turimieji da
viniai, pasirodo, yra labai ne
tikslūs. •.

2. Atmosfera susideda iš at
skiru oro klodų, skirtingų vie
ni nuo k?tų. Ar tai tiesa?

Tiesa.
3. Kokį aukštį nuo žemės 

gali siekti atmosfera? _ -
Apie 250 kilometrų.
4. Antrojo pasaulį io karo 

pabaigoj vokiečių raketos V2, 
bombardavusios Londoną, ko
kį auklį pasiekdavo?

Iškildavo lygiai 184 km.
5. Ar teisinga sakyti, kad 

kylant aukštyn, temperatūra 
mažėja — eina šaltyn?

_ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
38#Mapie Mene, - - -

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama Įratną

TeL CHapel 6-1377

rimo minėjimas bus lapkričio 
24 d. Paskaitininku numėto
ma kviesti pulk. K. Škirpa.

KI.G.

Spaudos vajaus pabaigai - 
ateitininkų kuopa lapkričio 23 
ruošė literatūros vakarą. Yra 
numatoma kviesti iš Ameri
kos H. Kačinską, Paulių Jur
kų, Ant. Gustaitį ir kt. Vaka
ras bus ir paskutinis pasilink
sminimas prieš adventą.

Krk! aus Valdovo minėji
mas — praėjo gana gražiai. 
Paskaitą skaitė A. Rinkūnas 
iš Toronto. Žmonių po lietu
vių bąjoiyčia prisirinko gana 
daug. Paskaita paliko gilaus 
Įspūdžio.

LHuvos kariuomenės atkū-

Viena ponia, duodama elge- jč ■ '
tai išmaldą, klausia: Ar gali-
•te surinkti per dieną tiek, kad . S|
galėtumėte pragyventi? ,

Elgeta atsako: Ne visada.
mano geroji ponia, kai kada 
turiu iš savo-pridėti.

Geri vaistai |

— Ar geras buvo tas spiri
tas, kurį pasiunčiau tau skau- ‘ :
dančiai kojai masažuoti? — 
klausia gydytojas savo draugo. - jjĮl iMllMi!"1''1 ! 'j

— Labai geras ir stiprus,—
atsako tasai. —
truputi per mažas buvo kie- ■
kis, nes kai norėjau koja trin- ■

,ti. tai jo jau nebuvo.

" Sunkus pasiryžimas
— Kaip čia yra, kad tams- CYVC»Wauus KAKALIUS 

tos sesuo niekad neturi prie 
dūšios cento, o po tavo mir
ties gaus tokį didelį palikimą.

— Taip, bet palikimą gaus 
tik sulaukus pilnų 30 metu 
amžiaus, ir todėl ji apsispręs, 
kada tai įvyks.

-Berniuko pasiaukojimas
Mama klausia 5 metų sūne-

MISTINIAM SODE
Gaunama Darbininko administracijoj 

Atsiminimai, iš kunigų seminarijos (1903 -1906)

GARANTUOTAI TAISOMA 
e TELEVIZIJA

mas ryšium su įstatų keitimu,
7. Klausimai ir nauji suma-

— A. tai man žmona užri
šo. kad nepamirščiau įmesti 
jos laišką į pašto dėžutę.

— Ar jau įmetei?
— Ne, man išeinant žmma Paryžiaus turizmo įstaigos tai 

išaiškino kaip nesvetinguma 
ir pakvietė Paryžiuj jaustis 
kaip namie.

FOTO STUDIJA
P. GAUDYS, savininkas '

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

STENOTYPIST
Light dictation reųuired

Accūrate typing
Good salary
5 Day week

Paid hospitalization prognm 
Ezcellent working candtttons

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkes

sugalvota daug pasakų apie 
gvvchimo eleksyrą, laikantį 
žmones jaunystės pajėgume. 
Pagaliau su tokiu eleksyru 
prisistatė medikų kongrese 
Karlsnihe (Vokietijoj) daktarė 
Alsan iš Bukarešto- Jos sugal
vota mišrainė 108 metų se
niui. kuris buvęs visokių ne
galiu suriestas į lanką, po 
dviejų metų gydymo taip atsi
gavęs. kad galįs lakstyti kaip 
vaikas, ataugę dantys ir gra
žūs juodi plaukai. Valio antrai 
jaunystei! Tik, pagarbiai šne- 

Prefer giria Hving N. or N .f. *'2^
•T,. » m rešto išradėja nebus pasimo-
N3W. Erti St. Mūri H Maskyoa leisti pasaulį

Jnymai.
8. Suvažiavimo 
ir užkandžiai; 
Atsižvelgiant Į 

Suvažiavimui yra numatyta svarbą, tamstos arba jūsų or- 
tokia darbotvarkė: x

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Darbotvarkės priėmimas.
4. Protokolo skaitymas.
5. Vald. narių pranešimai.
6. NJLT veiklos praplėti-

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 

naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

rius, netekęs kantrybės, sako; iššluostyti, bet susigalvojo ki- 
-^Jeigu tamsta nesumokėsi senių visiškai nesiūti. Girdi.

tai aš tamstos lagaminą iš- kani jų reikia? Atėję laikai
mesiu pro langą. baigti su vaikščiojančiom san-

Skntas gindamas lagamina krovom. Kur susidės vyrai sa- 
sušuko:

Jaunystė grįžta
Seniai žmones kankina ilgo 

Kas norėtu skelbtis Darbininke, gyvenimo troškulys. Tam yra 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO. &
PRIPAŽINTO RCA, NE\V YORKE &

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. ryto iki 7 v.v. f5?j

Dar vienas menininkas
Neseniai nuskambėjo žinia Medžiotojai ne tik moka 

apie menininkes beždžiones, o meluoti, bet jiem ir pasitaiko 
da’mr sčtmin^^i nasireiškė visko. Prie Trento. Italijoj, 
futuristė Raja Cbandra vieno- vienas išsitaisė kiškiu medžio
ję Lns Angeles meno galėti- jj Nieko nepešes. atsisėdo po 
joj. Kritikai pasisakė, kad tai medžru užkasti, krepšį nume- 
esanti ‘‘didelio talento” savita w Po valandėlės 
menininkė, kuri įsiamžysianti žjfirj krenšio kvšo kiškio
istoriioi. Gal tuo viskas būtu auSyS Pasilenkia arčiau —
ir pasibaigę, jei yiehas žurna- Pa-irodo. vargšas kiš-
listas nebūtų išknisęs, kad Ra- jęe|jS nerado geresnės vietos 
ja yra paprasta papūga, dargi ^lėpĮją medžiotojo krep- 
viena akim akla. Papūgos me- ĮSJeansivylė. Medžiotoias 
ną išstatyti sugalvojo jos savi- susijaudinės kiškeli paleido i 
ninkė Miss Chandra Power iš jaj-ve 
New Yorko, norėdama pasity
čioti iš meno kritikų.

• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

60 laipsnių šemiau nulio.

7. Kokia temperatūra yra 
150 km. aukšty?

100 laipsnių virš nulio, at
seit, virtų vanduo.

8. «Ar debesys, audros, žai
bai gali pasitaikyti 50 km. 
aukšty??

Ne. Šie reiškiniai tepasitai
ko ligi 12 km. aukštumos.

9. Sakoma, kad radijo ban* 
^ goęs, pakreiptos į aukštį, dings

ta begalybėj. Ar tiesa?
Netiesa. Kai kurie atmos

feros klodai nuo 50 km. ban
gas atmuša atgal. Jei to ne
būtų, tai nebūtų įmanoma ra- 
dijum toli transliuoti.

10. Jei atmosferos sluogs- 
nis, supąs žemę per 20 km., 
išnyktų, ar žemėj būtų įmano
ma 'gyvybė?

Ne, nes tas sluoksnis fil
truoja saulės spindulius ir su
laiko pavOj?Agų ~ ūĖfavioleti-' 
nių spindulių daugumą, ku
rie visokią gyvybę sunaikintų.

11. Kokios spalvos atrodo 
dangus iš 20 km. aukščio? .

Tamsiai raudonas.
12. Kokiam aukšty reiškiasi 

šiaurės pašvaistė?
Tarp 100—200 km. Retais 

atvejais kartais dar aukščiau 
pasirodo. D. C.

New Jersey lietuviy organizacijom
Lapkričio 24 d. 2:30 vai. po 

pietų, sekmadieni, lietuvių šv. 
Jurgio draugijos salėje, 180 
New York Avė., Nevvarke, į- 
vyks visu N; X_.liętuviškų ot 
ganižacijų atstovų suvažiavi- 
masz

Turistam prisivilioti varžosi 
Italija su Prancūzija, nes at
vykėliai palieka hemažai gra
žaus pinigo. Kai paskutiniu 
taiku Romos policija pradėjo, 
“gnybti” turistėm dėl per

RABOOVABNDA 3 
TUS SKRIEJA PAS 
LIBTUVį I»DŽI0X .—.----------
lt. J. liWf-APYUNKEJE KU
RIS -IEŠKO ATSIGAIVINIMO UB> 
TUV&TOŽOinOE RBMJTOJE.

WBML

vo daiktelius? Tie patys siu-
Ar nepakanka tamstai, vėjai kombinuoja vyriškus ri- UADS

AGAIH!



LDS CENTRO VALDYBA

34thS4th

REAL RSTATE

REDEMPTORIST

PILGRIMAGE TO U R

to Miralulous Shrine and Bas

Pilgrimage Director

173 E 3rd St. New York 9,

New York

RELIGIOUS GOODS RESTAURANTS

MUSIC BY

DISPLAY

Noy. 15th

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Fountmn. Michigan

rolis.

Consulate General of
Lithuania

CATHOLIC SCHOOL

FURNITURE

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

Immaculata Junlor College,

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino* H. W. AGENCIES
mis.

KAl^AUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672

A MASS LEAGUE FOR THE 
LIVING AND THE DEAD

Since—June 29th, 1856. Object— 
to provide you a steady meals of 
giving spiritual help to the Souls 
of your dear Departed. Benefits —

krepšinio 
Lietuvos

(BQiėfirotTled^pI6&t^" 
Missions) Poor Souls Novena 
Book Free On Reąuest Red- 
emptorist Purgatorian Society 
Eleven High Masses Daily

Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel
Benediktas Jakutis

THE COLLEGE OF ST. ROSE 
432 Western AvC., Albany, N. Y.

4MHH01A 
įRESTNIUUIT

Free Poor Souls Novena 
Booklet upon reąuest 

Address all Communications to

ir pasirižimo nevisados

Money reeeived from Purgator
ian Society will be used for the 
Redemptorist < Foreign Missions.

REDEEMER 
173 E. Third SL, New York 9, N.Y.

Labdarybės ir Stipendiįę 
Komisija

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

Vice Pirmininkai
Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas

ual Help Boston Mass. Nov. 
9—10—11 also tour of Lex- 
inyton, Concord &■ Plymouth 
December 8th Pilgrimage to 
Tomb of Ven. Bishop Neu- 
mann C, SS. R. D. D. Phila.

Laimėjimą labai šiltai suti
ko visa lietuvių tauta. Sporti
ninkam grįžtant iš Rygos, prie 
sienos pasitiko būrys ūkinin
kų, kurie traukinį apmėtė gė-

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

71st REGIMENT ARMORY
34th Street and Park Avenue, New York City

IN ST. BERNARDAS PARISH, 
LEVTTTOVVN, L. I.

.4 Room Cape Cod exp. •attie, 
60x100, storins, screens and 
many extras, including wash- 
ing machine, knotty pine kit- 
chen, large and small patio. 
Excellent location, bottom 
price 811,300. PErshing 1-8567, 
Principais only.

Lietuviai tik 1935 metais 
daugiau susidomėjo krepšinio 
žaidimu. Po 2 metų jie nuste
bino pasaulio sportininkus sa
vu dideliu Minėjimu

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Virmauskas 

50 Flaherty Way
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St 
Norwood, Mass

Custom built at development pyic- 
es 3—5 bedrms^ 2 and 3 bath^ 
playroom. 2-car garage, % acre 
vvooŲed plot. In Catholic area.

New Woods Estates
Dipections: North on Glen Cove 
Rd. into Glen Cove: right on 
School St., left on Dori* Lane, 
left on New Woods Rd. Pfeane: 
OBfate 6-1228.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Iki tol mažai dar 
pasauly pažįstami 
krepšininkai, įveikė italus (du 
kartus), egiptiečius, lenkus ir 
estus, tapo Europos krepšinio 
meisteriais. Tada Lietuvos

Iš Amerikos atvažiavus kre
pšinio treneriams — dr. K. 
Savickui, Lubinui ir Kpašui, 
— krepšinis Lietuvoje labiau 
prigijo ir vėliau, dar pasikvie
tus Amerikos lietuvių krepši
nio žaidėjus F. Kriaučiūną ir 
P. Talžūną, buvo išsiruošta į 
Europos krepšinio n pirmeny
bes Rygoje.

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norvvood, Mass.

re place, 
' YOUR AD 

CANCĖL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

TTnm'n 1-35^3 
0-7.M7.

mans 6:1 ir Torr. Rocketts P° paskutiniojo laimėjimo 
-.j prieš Italiją “Lietuvos Aidas

ANNOUNCING THE 
OPENING OF 

THE CATHOLIC SMOP 
of Brooklyn

Lietuvos konsulato 
ieškomi asmenys 
Achanbengerytė, Adelė ir

Ona, iš Bartininkų, gyvenusios ihca of Our Mother of Perpet- 
Naumiestyje.

Andrijauskienė - Vaznaitė.
Augustinas, Jonas, sūnus

Pranciškaus. .
Bagdonas, Jonas ir Pranas, 

iš Požerių k., Skaudvilės* vai., 
Tauragės ap.

Balčiūnas, Julius ir Juozas, 
iš Bartininkų valsč.

Bidvienė - Vaznaitė, Ona.
Duckovičius, Juozapas, jo 

vaikai Juozapas, Juzefą ir Pet- 
jronėlė.-__

Eicas - Bartušyte, Marijona, 
ir jos sesuo Karbauskienė, 
Ona, d. Juozo, iš Gaurės vai.

Grigaitienė, Agota, duktė
Mato, vyras Jonas, duktė Al- 
dona, kilę Papėčių k., Alytaus

WOMEH*S
INTERNATIONAL EKPpSTHON 

Today thru November 10 
• Daily noon to 11 p. m.

Admisairm .95 tax incl.

Finansų Sekretorius
Nell Meškūnas 

91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Vos prieš vienerius metus 
įsikūręs Waterburio lietuvių 
sporto klubas “Gintaras”, jau 
spėjo gražiai. užsirekomenduo
ti lietuviškojo sparto bare ir 
visai neblogai pasirodyti sve
timtaučių tarpe. Lapkričio 
mcriesį sukanka vieneri metai 
nuo ĖSK “Gintaras" įsteigimo, 
todėl jiems priklauso mūsų 
sportininkų šeimos geriausi 
linkėjimai ir bičiuliški sveiki
nimai.

““ ^rSK"'"G£Qtaras’rgražiaipa- 
sireiškia krepšinyje, stalo te
nise, lengvoje atletikoje, lau
ko tenise ir, gal būt, stipriau
siai futbole. Iš pasikalbėjimo 
su klubo pirmininku Zenonu 
Katarsku paaiškėjo kai kurie 
mūsų spaudoje neskelbti, bet 
mūsų sportininkams įdomūs 
gintariečių veiklos bruožai.

“Gintarui" priklauso virš 
50 lietuvių sportininkų ir spor
tininkių. Klubo vadovybę su
daro išimtinai jaunimas, tačiau 

5§tudijųw is ~~valdybos 
tarpo pasitraukė vienos iš vei
kliausių valdybos narių —Vir
ginija Kiaunytė ir Aleks^idra 
Pesytė. Pirmoji šiais metais 
lietuvių sporto žaidynėse buvo 
pripažinta geriausia plaukike.

Gintaro futbolininkai žai
džia pirmenybių rungtynes 
National Soccer League, North 
Divizijoje, Connecticūt valsty
bėje. Pirmenybėse dalyvauja 
8 komandos- Gintarą futbole 
atstovauja: Jasiulevičius. (ko
mandos kapitonas), Kepurai- 
tis. A. Kepuraitis, JL. Kazlaus
kas. V. Kazlauskas, A. Smols-

Four and a half yr. split lev- 
el, 3 bedrms. One a half baths, 
knotty pine playrnL, complete 
appliances, large screened 
porch, fully air condittioned. 
100x100, Iscaped. Asking $35. 
000. Large mtge. Immed. poss.

—'Near' CsithrnnSatiftioris. f8*“
Owner. NE 6-7796.

... ere
the thrill of better beering whh 
Zenith’e minietore. fell-pow- 
eced ~DiplMne*~ Why?If»»o 
tiny end yoe
hatdly kivoer you re vcadcig e

500

in beaduful i* t docahon
Little Neck, Vic. CoL C. H. 3 Ige. 
bedrms, mod. kitchen, dinette, Piv. 
im, din. rnu, recr. rnu; extras. 
Near Cath. church and schooL 
$26,500. HU 7-6718.

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

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

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

Merengue — SpectaHiea 
Adm. $1.56 414 E. 82Sd St. 

betw Ist and York Avė.

ST. ROSE OF ŪMA 
PARISH & SCHOOL,

IF YOU NUO FVBNITURE
Buy dlrect from national factorieo 
thru Winatoa Agency, factory

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

Nr. buses. shoppmg, every- 
thinsr. A yepr round home 
with a bui!t-in Summer va- 
cation. Lovely view of the 
bay—a stone’s throw atray. 8 
larre r^ms. 2 *ull baths. 2-

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

masei vieno trenerio nepa
kanką. Yra žinių, kad Water- 
bury yra keletas prityrusių 
lietuvių sportininkų, todėl bū
tų džiugu juos pamatyti akty
viai įsijungiant į sportinę veik-

JOHN 8HURNA
TaL GrueaMB 8-7781

AUAN STKWART
« ClssUns 8-1118

2 BANDS 2 BANDS

Club St. Stephen
A DANCE FOE YOUNG ADUETS 

every Friday mght 
throughout the year

Kuskytė - Tamulevičienė, the Third Avė. Bus Line 
jessus of Pyague. a Novena wHi be Marijona, duktė Aleksandro iš
held m the Convent Chapel from '

the first to the ninth of every Kvėdarnos parap.
month. Send your intentions which Levdanski, Paul, SŪRUS Ado- 

will be placed at the Shrine of 
thė Infant Jesus during the

Congregation of Mary 
143 West 14th SL 

New York 11, N. Y. 
sent upon reąuest.

LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R 
OPEN 

EVERY DAT

Awards MA, MS, MS in education: 
BA, BS, BS in education degrees. 
Registration datos: Undergraduate 
division for day and resldent stu
dentą Sept. 16 and 17; Claases bėgta 
Sept. 18- Evenlng sessiona for men 

reprs^ at ivholesale price*. Bed- and wcmen Sept. 9, 10 and 11 from 
room, llvlneroom.dlntag room «U. ’£»£U

sofabeds. Savings to 60%. For dėt- from 2 to 4 p. m. and 7 to 9 p. m.: 
alls phone PL 5-1127, days: BAyri- 
de 9-7687, evenlngs.

Lietuva norėjo ir turėjo lai
mėti.

Near 4th Avė. Subway 
Turs. to Sat. 10:30 AM 

to 9 PM

HARRISON. Purchase area 
8 rooms, 3 baths, acre, 
$36,500. This lovely plot af- 
fords the utmost in privacy 
and rural atmcspere yet it 
is only mins, to White Plains 
shops and commuting. Mstr. 
bdrm. 15x19 plūs dressrm. 
10x11 plūs 3 dble bed 2 baths 
plūs maid’s ajjd baths plūs 11 
walk-in closets in this cdstom 
built colonial. Screened porch 
shaded by wfflcws: 2 car gar-

bearfntsM at afl. WoraentMy 
at-<he<ar! No dangling cords! 
Best ofall. .youpayontySIZS. 
And Usttn to this f Ženkli bačka 
yoa witb a 10-Day Moncy-Back 
Oaeraaiec. t-Year Warranty 
aad S-Year Serrica Ytan. Other 

Of Zęnžih
■mMa lirom 3591»$I75. Come 
ia...o* pboae for free home 
deaeastratiea today. Easy

Grinius, J. ir žmona Minei- 
kaitė, Jadvyga.

Islinskaitė, Vanda.
Jurgeluns, Stanley, sūnus

Stanislovo.
Karbauskienė - Baltušytė, 

Ona, ir jos sesuo Eicas, Mari
jona, d. Juozo, iš Gaurės vai.

Kazinierėnas, Feliksas.
Kliant, Ignas, sūnus Povilo.
Kliunka, Vladas, sūnus Sta

sio, jo žmona Rekliutė, Vanda. . . . ,’ J . T 7513—ih:rd Avė. (near 75thKrukonis, Juozas, sun. Juro
ir Katrės, iš Klepočių k., Mer- B.fOokTyn, N. Y.
kinės vai. RELIGIOUS GIFIS

- GREETLNG CARDS
Discount on Crib Sets to

Waterburio visuomenė spor- lėmis; Gražiai sutikta buvo 
tininkus remia ir jos nuoširdų- Jonišky, Šiauliuose. Radviliš- 
mii ir vaišingumu reikia tik ky, Kėdainiuose, Dotnuvoje, 
pasigėrėti Atvykus į Kauną, sveikino

Netolimoje ateityje Gintaro Kauno burmistras A. Merkys, 
futbolininkai tikisi išmėginti kariuomenės atstovas pulk, 
savo jėgas su New Yorko LSK šarauskas, šaulių Są-gos va-
ir sausio mėnesyje dalyvauti das pulk. Saladžius, LFLS at-
FASK Rytų sporto apygardos stovas inž. Bulota ir kt. Nuga-
pirmenybėse krepšinyje ir tin- lėtojų vardu kalbėėo F. Kriau-
klinyje vyrų, moterų ir jau- čiūnas. Jis pažymėjo, kad
nių klasėse. A. V. sportininkai laimėjo tai, ką

rašė, kad tasai “lemiamas lai-
Daug jaunatviškos energijos mėjimas... iškovoti buvo labai 

sunku... Reikia manyti, visiem 
būti nukreipta reikiama link- kurje sportu daug bendro ne- 
me dėl trenerių ir specialistų įUrj reiškė didelio džiaugs-

vadovų stokos. Nors V. Nor- mo jr pasididžiavimo. Tokie
kits (buv. Lietuvos krepšinio lairnėjimai net ir didesnėms 
rinktinės dalyvis) daug pade- didelių sportiniu galimu- 
da, tačiau tokiai sportininkų mų turinčiom valstyįėms nė

ra kasdieninė duona."

age. Lge mtg. obtainabt Nr. 
Cath. institutkms. Owner WH 
8-7668.

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

MT. VERNON, Aubyn Manor, 
spacioaus Georgian colonial 
home, 15 rooms. Pennington 
and parochial schools doseby. 
Large plot. Fine residential 
area. Conven*ent Fleet- 
wcod RR station. Ideal for 
large family. Owner mušt sėli. 
SOuth 8-7473 for appointment.

4344 Wisconsin Avė., N.W„ Wash- 
Ington 16, D. C.. Woodley 6-0040; 
Sisters of Providence of St Mary

Ouinn’s Donmtic Agemy the I"diar^i:\s,ste^_Mary
w ' Joan, President; Sister Teneša

Excellent sleep in jobs avafl- Aloyse, Dean; 170 Studentą; Two- 
lable. Call Mrs. Oninn, HAmfl- yw*r tranrfer and terminai coutaea;

Day Stndcnt $500; Board 4 Tuitkm 
ton 7-2940. $i,200-$i.4oo.

MIKE DUNN & BILJL YALE 
Conttauous Itancing 

from 9 to 12^6

Eleven High Masses celebrated 
EVERY DAY for the Souls of Dep
arted Members and for the intent
ions of the Living members. (This 
obligation is assumed in perpetuity 
by the Redemptorist Fathers. 
Obligation — Perpetual members 
ship Stipend — $10.00. Purgator- 
rian Manuel Leather Bound $1.00. 
Cloth Bound .50.

Mekšraitis, Romualdas Fer
dinandas Jonas, sūnus Jono.

Melninkaitis, Antanas, gyve
nęs Detroit, Mich.

Miheikaitė * Grinienė, Jad
vyga, ir vyras Grinius, J.

Norbutienė - Rusytė, Ona, d.
Juozapo.

Pruška, Jonas, sūn. Vinco, 
iš Anikštų k., Kietaviškių pa r., 
Semeliškių vai.

Račiukaitis Jonas, iš šakių 
ap., iš Vokietijos buvo nuvy 
kęs Anglijon.
Rekliutė, Vanda, vyras Kliun

ka, Vladas.
Rubytė Norbutienė, Qia, 

duktė Juozapo.
Saireika, Albertas, J. ir Ka- bev- fatheb rector

CHURCH OF THE MOST HOLY

Šiuo metu daugelį tos per- 
'gadės laimėtojų turime Ame
rikoje. Chicagoje jiem pagerb
ti ruošiama programa lapkri
čio 9—10. Matysime bemaž 
visus 1937 ir 1939 metų Lie
tuvos krepšinio žaidėjus: Tal
žūną, Kriaučiūną, Puzinaus- 
ką, Andriulį, Norkų, Ruzgį, 
Jurgėlą, Lubiną, Mažeiką, Bu- 
driūną ir kt. Jie tarp savęs 
sužais parodomąsias rungty
nes. Taip pat bus 5 geriausių 
Amerikos ir Kanados liet, 
krepšinio turnyras ir krepši
nio veteranų pagerbimas — 

.. ,, *- r> * j....................... i - banketas. Edv. Solariskis, V. Maurutis, B. Katars- dienraščių pirmuose puslapiuo 
kas. Z. Rackevičius, B. želvys, se tilpdavo stambios antraš- 
A1 Markūnas. R-'Gaivinas, P. t ės: Lietuva fiugalėjo Italiją, 
Iki šiol sužaistos 4 rungtynės, Lietuva nugalėjo Estiją, Lie- 
ivarčių 15^ taškų Ą:2 ir ko- tuva nugalėjo Egiptą, Lietu za you are inVITED Kuraševičienė, Jadvyga, duk-
manda lentelėje stovi antroje nukirto Lenkiją, Lietuva — to jom with the Sisters of Repar- Adomo ir vaikai Albertas
vietoje! Atskiros rungtynių Europos krepšinio nugalėto- ation of the Congregation of Mary ir

. . _ -T _ . ..... ta makmg a monthly novena iri lr
pasekmes: pnes New Brit. jas. Tai giliai smigo į kiekvie- Honor Of the Miraculous infant 

no lietuvio širdį.
Italians 1:4; Waterbury Ger-

l>Hi



NEW YORKAS

NEWARK, N. J,

Joseph Garszva j

William J. Drake-
inas

4th St.

8-7821

maloniai kviečia visus-as atsilankyti į

RUDENS ŠOKIŲ VAKARĄ W INTE R GARDEN TAVERN

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE VYT; BELECKAS savininkas

Veiks gausus bufetas. marns, eit- Juozas Andriušis
{ėjimas $1.00

Bostono miesto knygynas 
spalio 31 atidarė naują kny
gyno skyrių 646 East Broad- 
way. Knygynu galima naudo
tis jau nuo lapkričio 1.

ir jo 
nats

Bara*. Sale vestuvėms*

254 W. Broadvay 
South Boston. Mana 

JOSEPH BARACEVlCIlfe 
Laidotuvių Direktorių* 
Tek ANdr«w 8-2590

HARVARDO ■ntvrrrftetao Cambridge. Man. ii PraneMjos gero 
dovanu 75 milijono meto drieio Jtaufinj, kurte lyginamas ra 
strauso kiautiniu (vidury) ir didžiausiu pasaulyje kiautiniu, pa

buvo na
gelėm ir

J. Remei- 
Sipaila.
F. V.

dais. Tėvai gyvena 117 F St. 
So. Boston, Mass.

Telef. Vlrgini* 9-8093 
(Prašyk Jurgio).

Šv. Petro parapijas choras 
pradėjo uoliai ruoštis meti
niam kchcertui, kuris rengia
mas sausio 5.

dūnas, A. Ponelis, 
ka, V. Jadelis ir C.

nes Monurrjit Fund ir adre
suoti komiteto iždininkui Mr. 
P. J. Montvila, 85-66—98th 
St., Woodhaven 21, N. Y.
Paminklo StVymo Komitetas

nūs Stepono ir Edvardo var-

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Liet. Gen. Konsulatas
gavo iš Leopoldo Grigonio, 

kuris dabar yra Kipro saloje, 
130 doL Pats L. Grigonis pini
gus paskirstė taip: Vasario 16 
gimnazijai — 25 dol, Balfui 
— 30, Vilkui — 25, Talkos 
Fondui — 50. Konsulatas au
kas išsiuntinėjo pagal paskir-

Irnuomojami 5 kambariai (3 
aukšte, III laintai). apšildy
mas pačiu nuomotojų—gazu. 
Kambariai Ridgewoode. Skam
binti tel.: VI 3-6545.

Liet Amerikos Piliečių Klubo 
50 metų sukaktis nėra eilinis 
įvykis. Klubas per 50 metų 
augęs, stiprėjęs, pergyvenęs 
savo ligas ir vėl atsigavęs, pa
darė daug gero lietuviškai vi
suomenei. Jis išliko lietuviš
kas iki šiai dienai. Anuose

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
menty tvirtinimui

ton.
Robert Wuschke ir Elzbie-

87—09 Jamaica Avė Woodhaven.
Vlrginii 7-4477

Gyvybės apdraudimas — TRAVFLIRS IN’S. CO„ Hartford. 
Cennectieat

Greitas Ir sąžiningas patarnavimas
Kreptis: šiokiadieniais 9 vaL ryto iki 8 vai. vak

TeL EVergreen 7-4335

Stepheh Aromiskis 
^—^AI^fAKAU^^)^ 

Graborius-Balsamuoto jas 
moderniška koplyčia 

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

Dabartinę •• Klubo " valdybą 
sudaro; pirmininkas St. Gu
das, I vicepirm. — P. Bručas, 
II vicepirm. — J. Masaitis, 
protokolų sekr. J. Šileikis, 
prot. sekr. padėjėjas — V. So- 
daitis, finansų sekr. A. šėri
kas, fin. sekr. padėjėjas — P. 
Paprockas, iždininkas St. Kar
velis, knygų prižiūrėtojas J. 
šaltis.

Linkime klubui ir toliau 
augti, stiprėti ir būti.-lietuvy
bės tvirtove. J.

Liet, vyčių 29 kuopos 
rinkimas įvyko šv. Jurgio sa
lėje spalio 19. Kuopos pirmi
ninkas J. Sakevičius susirinki
mą pradėjo maldą. Buvo pa
daryti įvairūs pranešimai.

TeL STagg 2-5043 j

Malthew P. Bali ašį 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktoriui j 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
BrooMyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

37 Sherldan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Sutelkęs daugiau pinigų, 
pradėjo mokėti pašalpas ir 
pomirtines. Nuo 1910 m. per 
pirma dešimtmetį Klubas iš
mokėjo 8.221.51 doL pašalpų 
ir pomirtiniu pašalpų — 4,- 
937.46 dol. Savo laiku buvo 

lietuvišką

TSENG DAO LEE, Columbi- 
jos universiteto New Torte 
profesorius, kinietis, atvykęs 
■Amerikon 1945, gavo Nobelio 
premiją iš fizikos mokslu.

Pradžioje Klubas 
savo patalou. 1924 
namą Pųtnam ir 
kantine, bet jis buvo nenatogus 
ir ji 1927 pardavė. 1930 nu
tarta nasistatyti savus namus 
ir na'likta dabartinė vif/a, 
280 Union Avje. Namai galuti
nai baigti 1931 m.

Per paskutinius dvidešimt 
metų KJubo_„ veikla.,.silpnėjp. 
dėl narių didėlio mirtingumo 
ir sirgimo. Per< paskutini de
šimtmetį išmokėta pomirtiniu 
ir ligoie pašalpų — 40,203.30 
dol. Per ta laiką nariu, naujų 
įstojo mažai. Dabar, įsijungus 
naujųjų ateivių būriui ir klu
bo veikla vėl atsigavo^ ir su
stiprėjo.

Minėdamas savo 50 metų 
sukaktį, Klubas buvo sudaręs 
atskirą rengimo komisiją, ku
riai pirifimiikavb StT'Earvėlis.' 
Spalio 20 Angelų Karalienės 
bažnyčioje buve^ątlaikvtos pa
maldos už mirusius Klubo na
rius, o pats minėjimas įvyko 

2. teikti medžiagihę spalio 26 Klubo patalpose.
Minėjimą atidarė ir jam va

dovavo 9t. Karvelis. Po Ame
rikos ir Lietuvos himnu Klu
bo istorinę apžvalgą padarė J. 
Šaltis.

Sveikinimo kalbas pasakė: 
V. Sidzikauskas, J. Ginkus. p. 

Sakalauskas, Semėnienė, J. Šle
petys — LB apygardos vardu, 
J. Tysliava — Vienybės var
du, P. Jurkus — Darbininko 

Tėvvnės 
Laiš-

.Išnuomojamas butas iš dvie
jų kambarių ir virtuvės, alie
jum apšildomas. Ten pat iš
nuomojamas kambarys su at
skiru įėjimu.

Teirautis: 103 
Brooklyn 11, 

EV 4-5233 arba

Lietuviu Piliečiu Klubo sukaktis

Stogus, stogų vamzdžius £ 
(gutters - leaders) apšvieti-£ 

mus.
Palankios kainos. X

SKUBIAI REIKALINGA mote
ris prie mokyklinio amžiaus 
vaiko, šiek tiek prie namų 
ruošos ir virimo. Šeima maža, 
nedidelis butas. Atskiras šil
tas saulėtas kambarys. EVer
green 2-2104, Ridgewood.

Bostono Univorgftęto toatras . 
spalio 24—27 statė T. S. 
Eliot “žmogžudystė katedro
je”. Veikale gražiai pasirodė 
ir lietuvaitė, to universiteto 
studentė Irena Nikolskytė.

Motery ir merginų klubo 
susirinkimas įvyko lapkričio 7 
8 vai. vak. šv. Petro parapijos 
salėje prie E. 7th St..
..Pranas ir Elzbieta Spoędžiai 
spalio 30 atšventė 37 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
ves.
Kazimieras ir Monika Plevokei 
spaho3įminėjo savo jedybi- 
nio gyvenimo 31 metų sukak-

KRIKŠTAI
Spalio 26 dr-šv. Petro para

pijos bažnyčioje pakrikštyti;
Walter Opanasets ir Alici

jos Naudžiūnaitės - Opanaset 
sūnus Petro ir Jono vardais. 
Tėvai gyvena 26 Annabel St., 
Dorchester, Mass.

William Casey ir Onos Ka
valiauskaitės - Casey sūnus 
VVilliam ir Henriko vardais. 
Tėvai gyvena 5 Hower Avė., 
Dorchester, Mass.

Spalio 27 d. pakrikštyta:
Kazimiero Misevičiaus ir 

Eleonoros Vaičiųlionytės - Mi
sevičienės sūnus Juozo ir Ka
zimiero vardais. Tėvai gyvena 
1426 Columbia Rd. So. Bos-

MoksliMviy ateitininkų
Marijos Pečkauskaitės kuo

pos susirinkimas įvyko spalio 
26. Nutarta susirinkti pirmais 
mėnesio šeštadieniais 1 v. p.p. 
Lapkričio 5 kuopa rengia iš
kylą į čiuožyklą, o lapkričio 9 
bus askiri berniukų ir mer
gaičių susirinkimai
Angelų Karalienės parapijoje 
gruodžio 8, 4 vai. vak. bus tei
kiamas Sutvirtinimo sakra- 
tnentas.

__ Šį setanadietajAmž. Rožan
čiaus draugija turės savo1 lai
mėjimo vakarą, o kitą sekma
dienį Gyvojo Rož. draugija.

PLB seimo 
organizacinio komiteto posėdis 
įvyksta lapkričio 11, 7:30 v.v. 
pas prel. J. Balkūną.

Mirė
Uršulė Kryauskas palaidota iš 
Angelu Kar. bažnyčios lapkri
čio 2 d.

DuBois, Pa. $10.00. Alg. Gus
taitis Los Angeles, ir K. B. 
Kriaučiūnas, Miami. po $2.00.

Už gautas aukas nuoširdžiai 
dėkojame ir prašome sekamas 
aukas siųsti čekiais ar pašto 
perlaida, vardu: Darius-Girė-

VAITKUS
r D NE B A L B O M B 

197 Weteter Avcnue 
PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius

ir Balsamuotojas
Gunbridge, Mus.

NOTARY PfJBUO
PMaraavtenaa dieną ir aaktl

Nauja modernižka koplyčia žer* 
thentena dykat AptamaujaGom-. » 
bridže ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos

suorganizavęs ir 
nituose, kai Amerikon plūdo pradžios mokyklą, 
lietuviai emigrantai, dažnai 
mažai mokyti, Klubas būrė 
juos aplink save, palaikė jų 
nudtaiką, mokė lietuviškai ra
šyti ir skaityti,-mokė ir anglų 
kalbos, padėjo įsigyti piliety
bę, rėmė lietuvišką veiklą ki
tose patriotinėse organizacijo
se. Ir dabar Klubo patalpose 
prisiglaudžia daugelis lietuviš
kų orgctyizacijų, daro savo su
sirinkimus, rengia pobūvius.

Klubas susiorganizavo 1907 
m. liepos 29. Jau tame susi
rinkime įstojo 126 nariai, o 
rugpjūčio 25 įvyko steigiama
sis susirinkimas. Klubas tada 
jau turėjo 162 narius. Jo or
ganizatoriumi ir ilgamečiu pir
mininku buvo Andrius Kund
rotas, miręs 1940 m.

Pagrindinis Klubo steigimo 
tikslas buvo tarpusavė narių 
Šalpa. Tarp "kitų Klubo~ūzda- 
vinių bei tikslų buvo ir šie: 1. 
ginti lietuvius ir lietuvybę nuo 
niekinimų, skriaudų ir netei
sybių,' kelti bendrą lietuvių 
gerovę: 
ir dvasinę paramą geroms ir 
naudingoms lietuvių įstaigom; 
3. auklėti brolišką meilę ir 
kelti draugiškumą tarp lietu
vių. Taip pa? virbas iš pagrin
dinių tikslų buvo padėti Klu
bo nariams įsigyti Amerikos 
pilietybę. \

W. Orange, N. J., S. Gūdis ve- 3e turėjo savo mišias ir bend- 
dėjas $20.00. Juozas Baltus, komunija švč. Trejybės 

bažnyčioje. Mišias atlaikė dva
sios vadas prel. I. Kelmelis. 
Avė Maria solo giedojo Char
les Douchess. Po pamaldų šv. 
Jurgio salėje buvo bendri 
pusryčiai.

Lapkričio 30, šv. Jurgio sa
lėje, 180 New York Avė., kuo
pa rengia maskaradą. Gros 
geras orkestras, šokių pra
džia 8:30 v. v. Už gražiausius 
kostiumus bus duodamos pre
mijos. Įeinant aukojama 2 dol.

Gruodžio mėn. susirinkime 
bus renkama nauja valdyba. 
Parengimų komitetui pirmi
ninkauja Charles Strolis, jam 
talkina J. Sakevičius. J. Pel-

J. B. SHALINS - ■ 
SALINSKAS

Laidotuvių Direktorius ! 
8442 JAMAICA AVĖ. ■ 

(prie Forpst Parkwav Station* J 
IVoodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvea ■ 
Koplyčios nemokamai visose i 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.' 

Tek Vbghda 7-4499

Kreipus pas

Juozas Andriušis

Užpildomi federaUniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvahus dokumentaL

Įvairiose draudimo įstaigoje apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rC4hi atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligonines 
WaVtow

Spalio 27 Kasys ir Petronė 
Budriai minėjo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Kkt 
tonas pret Jonas Balkūnas 
per 11 vaL mišias palaimino 
jubiliejantus ir linkėjo jiems 
sveikatos ir laimės. Dalyvavo 
visi penki "Budrių vaikai ir 11* 
anūkų. f

Po mišių įvyko pokylis Eikš 
klubo salėj. Budrienė buvo 
apdovanota Gyvojo Rožtfičiaus 
ir Altoriaus dr-jų, o abu Bud
riai — savo vaikų.
... SpaKę 16 po ilgos ligos mi
rė Jonas Dikčius. Palaidotas 
spalio 19 iš Atsimainymo V. 
J. bažnyčios šv. Jono kapinėse. 
Paliko nuliūdime žmoną Pau
liną, sūnų Danielių ir du bro
lius Lietuvoje. Po laidotuvių 
įvyko pietūs Vytauto Belecko 
restorane.. Buvęs

Dariaus Girėno pam>klo 
komiteto veikla ir aukos
Paskutiniu laiku komitetas 

turi dažnus, posėdžius, kuriuo
se, svarsto paminklo pastatymo 
reikalą Ir kftnš~su~ tuo Sujung
tus klausimus. Kadangi dėl 
stokos pinigų darbo užbaigti 
vis dar negalima. Tad šiuo rei
kalu kai kurioms draugijoms 
kuopoms bei paskiriems asme
nims išsiuntinėti laiškai, pra
šant aukų. Bet prašome ir vi
sų kitų prisiųsti auku, kad ir 
Aėra gavę tokių laiškų, nes 
nežinome adreso.

Nuo š. m. gegužės 29 auko
jo; Liątuvių Amerikos Pilie
čių Klubas ir Petras Dailidė- 
nas po $50.00. Lietuvių Siuvė
jų Unijos 54 Skyrius $25.00; 
Jonas Rimavimus $20.00; LDS 
1 kuopa, J. Vastūnas ir Vacys 
Mikalauskas $10.00. Jadvyga 
ir Jonas Matyckai $5.00; V. 
Kazakevičius $4.00 ir R. Bra- 
kas $1.00.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Pagalbos Klubas, Paterson, 
N. J., aukojo $100.00. Bus Co.

MIRĖ POVILAS URBŠYS
Rosendaie, Mass. lapkričio 

22, tris savaites pasirgęs, mi
rė Povilas Urbšys, Liepojos 
vysk. Antano Urbšio brolis. 
Jų buvo iš viso 5 broliai: An
tanas, Povilas, Kazimieras, 
Pranas ir Adolfas, ir viena 
sesuo. Lietuvoje gyveno Kir- 
donių km., Pandėlio par. Ve- 
lionies pusbrolis buvo pasku
tinis Neprikl. Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Juozas 
Urbšys. Liepojos vysk. A. Urb
šys, dabar yra šiapus geleži
nės sienos.

A. a. Povilas atvyko į Ame
rika 1907 ir pirmiausia susto
jo So. Bostone. Po 5 metų 
vedė J. Ganijauskaite, susi- 
laukė dukte^ Unijos, kuri Voluckaitės Wuschke 
ištekėjo už Mr. Londenmayer 
ir gvveno Stoughton. Mass.

Gedulingos pamaldos buvo 
Rosendaie bažnyčioje. Palai
dotas Green Hill kapinėse.

NAŠLAITIS, Dieter Nerbet, 
ir- mėn^ tetartas Mrs. Kari 
Adam » Starai, Pa. Santa
kas yra vienatį S 4999 naftlai- 

aAvettą i 4AV draugijos, 
kuri įtiko adoptaotiną vaiku.

neturėjo 
nusinirko 
Bushvrick

vardu, J. Petrėnas 
vardu, p. Paknys ir kit. 
ku pasveikino Lietuvos 
konsulas J. Budrys.
- Anie Kiūto veikla 
ateities planus kalbėjo 
pirmininkas St. Gudas. Kon
certine dali išpildė skautu vy
čiu oktetas, vad. M. l iubers- 
kio. nuotaikingai padainavęs 
penkias dainas ir šeštą bissui.

Po minėjimo programos vi
sose Klubo salėse vyko vaišės 
ir šokiai. Žmonių buvo pilnos 
salės. Pats Klubas 
puoštas geltonom 
auksiniais lapais.


