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Vokietija dėl 
ryty sienų

Mirė kardinolas Valst. sekr. Dulles išvyko į Formozą 
constantini 1 ■

NRONAS PIRMUOJU SMUIKU?
Kad pralaimėjimą bent sumažintij

“Pressedienst der Heimatver- 
triebenen” 1958 rugsėjo 19 kar
toja Vokietijos užsienių reikalų 
ministerio pareiškimą parlamen
te dėl Vokietijos vyriausybės 
nusistatymo rytinių sienų rei
kalu:

Vokietijos vyriausybė pakar
tojo iškilmingus pareiškimus 
dėl šių klausimų. Ji yra vienin
ga su savo sąjungininkais, kad 
galutinis Vokiėtijos sienų nu
statymas turi būti atidėtas iki 
laisvo susitarimo taikos sutartį 
sudarant visai Vokietijai. Tik 
bendra visos Vokietijos vyriau
sybė ir visos vokiečių tautos iš
rinktas parlamentas yra įgalioti 
spręsti busimąsias Vokietijos 
sienas rytuose.

Vokietijos vyriausybė tvirtai 
laikosi, kad derybose tuo rei
kalu negali būti jokios abejo
nės, jog pagal tarptautinę tei
sę Vokietijai galioja 1937 gruo
džio 31 sienos ir jog vokiečių 
tauta negali priimti Oderio-Neis- 
sės linijos kaip dabartinės ar 
busimosios Vokietijos sienos.

Romoje spalio 17 mirė kardi
nolas Celse Constantini, italas, 
82 metų. Jis ilgus metus buvo 
praleidęs misijose Kinijoje. Grą
žintas į Romą, dirbo tikėjimo 
plėtimo kongregacijoje. Nuo jau
nystės jis buvo domėjęsis me
nu. Po pirmo pasaulinio karo 
buvo meno muzėjaus direkto
rius. Tad Romoje jis buvo lai
komas eskpertu meno klausi
mais. Jo nuomonės būdavo at
siklausiama, kai Bažnyčiai tek 
davo apsispręsti, kokios rūšies 
menas gali-būti leidžiamas baž
nyčioje.

Constantini buvo paskirtas 
kardinolu 1953.

Dabar kardinolų beliko 54. 
Tarp jų italų tik 17.

Chiang Kaishekas nori garantija kariuomenę mažinant

Valstybės sekretorius J. Dul
les, atominės energijos komisi
jos pirmininkas JJL McCone ir 
buv. atstovė Italijoje Clare 
Boothe Luce buvo prezidento 
Eisenhowerio atstovai popiežiaus 
Pijaus XII laidotuvėse sekmadie
nį, spalio 19. Iškilmingose ge
dulo pamaldose dalyvavo 53 
valstybių atstovai.

Romoje susitiko Dulles ir su 
sūnum, kuris yra kunigas, jė
zuitas ir ten toliau mokosi.

Po pasitarimų Romoje su Ita
lijos prezidentu, ministeriu pir-

mininku ir Vokietijos bei Pran
cūzijos užsieniu ministeriais, 
paskui Anglijos ministeriu Dul
les tą pat vakarą išskrido į For
mozą. Jį buvo kvietęs nac. Kini
jos prezidentas Chiang Kaishe-

kas. Tiesiai iš Washingtono 
vo išvykę į FGormozą valsty
bės sekretoriaus padėjėjas Ro- 
bersonas, kurio žinioje yra toli
mųjų rytų reikalai ir kuris yrą 
palankus Chiang Kaishekui.

bu-

Pijus XII, taika ir Amerika

Koegzistencija 
ir Vatikanui

Maskvos radijas spalio 
paskelbė: nors ideologija ski
riasi bet yra realių galimybių 
bendradarbiauti tarp Vatikano 
ir Sovietų Sąjungos taikai iš
laikyti Maskva prisinąinė, kad 
miręs Pijus XII buvo pasisakęs 
prieš atominius bandymus.

AMERIKAI ATEINA

19

Pijus XII trumpai prieš sa
vo ligą kalbėjo, kad pasaulio 
taika priklauso nuo Amerikos 
tvirto pasipriešinimo komunistų 
agresijai.

Tuos žodžius dabar priminė 
šen. Robertsonas, kuris su šen. 
Fulbright ię iždo sekretorium 
Andersonu turėjo audienciją 
prieš pat popiežiui susergant.

VATIKANO 
NEPASITENKINIMAS

Os. Romano laikraštis pasmer
kė kai kurios spaudos mėgini
mą skelbti sensacijas apie po
piežiaus rinkimus. Pasmerkė

taip pat buv.. popiežiaus gydy
toją ir jo personaląr kad per
davė spaudai popiežiaus ligos 
istoriją.

— Italijos vyriausybė pavedė 
teisingumo ministeriui ištirti, 
ar popiežiaus gydytojas, skelb
damas dienoraštį apie popie
žiaus ligą, nusikalto veikian- 
tiem įstatymam.

— Lenkijos kardinolas Wy- 
szynskis spalio 19 atvyko į Ro
mą.

— Anglijos kariuorfienės 1959 
pasiliks Vokietijoje 55.000.

PREZIDENTAS EISENHOWERIS išsijudino taip: pat dalyvauti rinkimų mitinguose. Vyks gelbėti 
Kalifornijos. Bet čia jis atvyko į Denver ne politiniais reikalais, ir jį sutiko' demokratas ir 
gubernatorius Stephen L. R. McNichols (dešinėj) ir respublikonas šen. Gordon Atloti.

Viceprezidento Nixono reikš-, 
mė respublikonų tarpe iškyla vis 
stipriau. Kai respublikonų tar-, 
pe jau susigyventa su rinkimų 
pralaimėjimo mintim, Nixonas 
tebėra pasiryžęs kovoti. Jis vie
šai apkaltino, kad respublikonų 
vyriausybės nariai toje kovoje 
nedalyvauja. Už demokratų kri- pratariamas ir išgirstamas. Ka- 
tikos smūgį turi būti atsakyta 
tokiu pat smūgiu. Kai demokra
tai aštriausiai pasmerkė vyriau
sybės užsienių poliiką, Niso- 
nas pirmasis ėmė aiškinti res
publikonų vyriausybės “dory
bes’ užsienių politikoje ir de
mokratų “nuodėmes”.

Valst. sek. Dulles buvo pasi
sakęs už užsienių politikos išė- 
nimą iš rinkimų kovos. Jį buvo 
parėmęs ir prezidentas Eiseų-

howeris. Bet kada Nixonas vie
šai pareiškė kitokią nuomonę, 
pasiskubino ir Dūlio* ir Elton* 
howort* paaiškinti savo nuomo- 
nes taip, kad jos derintųsi su 
Nixonu.

Nixono balsas ir grynai už 
sienių politikos srity garsinu

da rugsėjo . 30 valst. sekr. Dul- 
gana griežtais žodžiais pasakė, 
kad nacionalinė Kinija nepro
tingai elgias laikydama Que- 
moy tiek daug kariuomenės; ka
da ir prezidentas tik švelnes
niais žodžiais tam pritarė, pir
mas, kuris kitaip prašneko, ba- 
vo Nisonas. Ir dabar ir valsty
bės sekretorius ir prezidentas 
savo pareiškimus pataisė ta- 
prasme, kad nac. Kinijai nebus 
daroma jokio spaudimo.

Paverglos tautos
Jungtinės Pavergtos Europos 

Tautos vėl posėdžiauja spalio 
23-24. Kadangi sueina Vengri
jos sukilimo dveji metai, tai 
pirmiausia bus apžvelgta, kas 
ligšiol padaryta Vengrijos bylos 
reikalu. Toliau bus pasisakyta 
kai kuriais iš tų klausimų, ku
riuos dabar turi įsirašę į dar
bų tvarką Jungtinės Tautos. 
Tarp tokių klausimų yra tautų 
apsisprendimas dėl siūlomosios 
koegzistencijos., kultūriniai mai
nai su Sovietais.

Lietuvių delegacijos vardu 
pareiškimus padarys M. Brakas, 
V. Sidzikauskas, A. Trimakas ir 
V. Vaitiekūnas.

Amerikai neišvengiamai atei
na infliacija, — paskelbė A.F. 
Burns, Columbia profesorius ir 
buvęs prez. Eisenhowerio ūki
nių patarėjų pirmininkas.

AMERIKA IR LENKIJA
Amerika ir kom. Lenkija su

sitarė atidaryti konsulatus. A- 
merika atidarys konsulatą Po
znanėje. Lenkija Chicagoje.

Amerika neturi konsulatų nė 
vienoje komunistinėje valstybė
je. Lenkija bus pirmoji

BRIUSELIO PARODA UŽDĄ- 
RYTA

Tarptautinė paroda Briusely
je spalio 19 uždaryta. Joje buvo 
dalyvavusios 47 valstybės. Per 
pusmetį aplankė 42 mil.

LĖKTUVŲ NELAIMES
GAUSĖJA

Sovietų didžiulis sprausminis 
keleivinis lėktuvas spalio 17 nu
krito 400 mylių nuo Maskvos; 
grįžo iš kom. Kinijos. Keleivių 
65 žuvo.

Tarp žuvusių 16 kimi. Kini
jos valdžios pareigūnų, 49 Kini- - 
jos “draugai”, kurie buvo pa
kviesti komunistinės Kinijos, 
yra taip pat vienas anglas, ketu-

BOMBŲ DIDVYRIAI padėjo bombe Bostone prie lehovo liudi
ninku Šventyklos, o aplinkiniuose namuose subiro apie 30 langu. 
Sužeistu nebuvo.

PRIEŠ NASSERĮ SUKIM) TUNISO BOURGUIBA
Nasseris susilaukė naujo pa

sipriešinimo — Tuniso prezi- ti Arabų Lygą taip, kas Nasse- 
dentas Bourguiba spalio 16 nu j 
traukė su Jungi Arabų Valsty- ri taip pat idėją sudaryti Siau
be diplomatinius santykius — 
tol, kol ją valdys Nasseris.

Bourguiba apkaltino, kad Nas
seris buvo padaręs sąmokslą šu 
pabėgėliu 
Youssef 
Pabėgėlis

Kaltino
vojingai bendradarbiaujant su 
komunistais. “Kada geležinė už
danga nukris, nebus kaip iš ko
munizmo išbėgti", įspėjo Bour
guiba.

"Aš esu vakarietis ir tokis 
liksiu''. Tuniso kelias esąs tik 
su Vakarais. .

iš Tuniso Salah ben 
nužudyti Bourguiba 
gyvena Kaire.
Nasserį taip pat pa-

KO TUNISAS SIEKIA?
Tuniso valstybė tik prieš po

rą savaičių įstojo į Arabų Lygą. 
Jo atstovas lygos posėdyje pasi
sakė prieš vienos valstybės do 
minavimą. Tuos žodžius Nasse
rio atstovas prisitaikė Egiptui 
ir demonstratyviai išėjo. Tai 
buvo oficiali nesantaikos pra
džia.

BOMBOS — NAUJAUSIA MANIJA AMERIKOJ!
ri vokiečiai.

— Amerikos laivyno lėktuvas 
spalio 18 nukrito į jūrą. Gabe
no kareivius į Newfoundlandą. 
IŠ 29 žuvusių rasta 11; kiti dar 
nesurasti.

GOMULKA IR 
INTELEKTUALAI

Lenkijos kom. partijos sekre
torius Gomulka partijos komi
tete paskelbė netekęs kantrybės 
su lenkais intelektualais, deurie 
nenori paremti partijos linijos.

— Afrikos Gvinėją pirmieji 
pripažino kaip valstybę Sovie
tai. Prancūzija atsakė šaltai. 
Prancūzai aiškina, kad naujos 
respublikos vyriausybėje įtakin
gi komunistai. Min. pirm. Toure 
aiškinasi, kai jis nei už komu
nizmą nei prieš jį.

Ameriką ištiko nauja epide
mija — kaišiojimas bombų į 
sinagogas, bažnyčias, mokyklas, 
privačius negrų namus.

Per porą paskutinių metų 
bombos buvo pavartotos prieš 8 
sinagogas, 4 bažnyčias. 5 moky
klas, 20 negrų namų. Per porą 
paskutinių savaičių bombos bu
vo pakištos labai įvairiose vie
tose: Sinagogoje Atlantoje, 
Ga., sinagogoje Peoria, Iii., le- 
hovos liudinininkų šventykloje 
Bostone, grafino Patrik kated
rai New Yorke: sprogo bom
ba Wichita, Kansas, aerodrome; 
sugriauta mokykla Clintone, 
Tenn. ir kt.

Kas tai daro?
Pažymima, kad tai specialis

tų darbas. Gal būt, ištreniruo
tų Korėjos kare. Kai apie juos

radijas ir spauda paskelbia, su
sidaro pagunda ir mažamečiam 
vaidinti herojus ir daužyti bent 
sinagogų langus (Brooklyne). 
Bet tai tik įrankiai. Už jų sto
vi tie, kurie nekenčia žydų, ka
talikų, negrų. Toki yra Ku-Klux 
Klanas. Bet jų dalyvavimą te
rore policija konstatavo tik vie
noje vietoje. Žydų šaltinių in
formacijos nurodo labiau į ki
tą užkulisį. Būtent:

Pastebėta, kad sustiprėjo pas
kutiniu laiku ne tik bombos 
prieš žydus, bet ir antisemitinė 
literatūra pagausėjo. Žydai krei
pėsi j Kongresą, kad ištirtų, iš 
kur gauna lėšas tos literatūros 
leidėjai.... Siūlai veda į Mask
vos agentus. Maskva Čekoslova
kijoje ir kitur sustiprino anti- 
šėmitizmą. Ji suinteresuota an

— Molotovo, Sovietų atstovo 
Mongolijoje jau 3 mėnesiai ten 
nėra. Spėjama, kad jis grąžin- 
tas į Maskvą, nors oficialiai dar 
neatšauktas iš Mongolijos.

— Vengrijos sukilimo antras 
metines paminėjo New Yorke 
vengrai laisvės kovotojai, su
rengdami eiseną Time Suvarė, 
Penktojoj Avė.

— Amerikos pilietė Katarina
Bourguiba pasitaisė

. Tuniso prezidentas Bourguiba
ris nebūtų joje viešpats. Jis tu spalio 18 paskelbė, kad sutin- KUmienė (Mrs; Klimas) jau -18 

ka atnaujinti su J. Arabų Vals- metų •dirba karinėj įmonėj, 
tybe diplomatinius santykius, rk'*' ” ~~ *'
jei iš Kairo bus išvarytas Sa
lah ben Youssef.

Bourguiba siūlo reorganizuo-

rėš Afrikos federaciją. Tai ati
trauktų arabų dalį nuo Nasserio.

KUO KOVA TARP NASSERIO 
IR BOURGUIBOS BAIGSIS?

Nasserio žygiai paglemžti a- 
rabų valstybes lig šiol sekės — 
Syrija, Irakas, Saudi Arabija, 
Libanas, arba pateko į Nasserio 
rankas, arba jo įtaka ten sus
tiprėjo.

Ar Bourguibos pasipriešini
mas susilauks tokio likimo kaip 
Irako min. pirm. Nuri as Said 
likimas? Bourguiba yra įtakin
gesnis. apdairenis. prityręs ko
votojas. Tačiau galutinis jo li
kimas priklausys nuo to, ar Va
karai jį taip išduos, kaip išda
vė Irako karalių ir min. pirmi
ninką. Tunisas turi ūkinių sun
kumų. Jiem nugalėti tėra ma 
ža Prancūzijos ir Amerikos 
pagalbos.

PATS NASSERIS TARP DVIE
JŲ UGNIŲ

Nasserio imperializmas 
laukė opozicijos viduje— Syri-

susi-

Labanas po 
puses metų

Dabar ji gavo pranešimą, jog 
yra atleista. Priežastis —1956 
ji lankėsi Lenkijbje gimimų pa
matyti. Kas tūri giminių koinu- 
nistų valdomame krašte, leng
vai gali būti komunistų agentų 
šantažuojamas.

Libane baigėsi chaosas. Spa
lio 17 Kąrami sudarė koalicinę 
vyriausybę ir gavo parlamento 
pasitikėjimą. Tikimasi, kad ne
ramumai baigsis. Chamoun ša
lininkai atšaukė streiką. Vy
riausybė sutrumpino viena va
landa vaikščioti draudžiamąjį 
laiką, ir gyventojai gatvėse jau 
jau gali rodytis iki 9 vai. vaka
ro.

Chaosas,. prasidėjo geg. 10, 
truko 5 mėnesius ir atsiėjo 
3.000 gyvybių.

Amerikiečiai ir angla^ traukiasi
Amerikos kariuomenė iš Li

bano baigia trauktis spalio 31.
Anglai iš Jordanijos pasi

trauks lapkričio 11.

— Armija grąžino į tarnybą 
6 tarnautojus, kurie buvo at
leisti 1954 po Kongreso komisi- 
jo tikrinimo. Komisijai vadova
vo šen. McCarthy.

— Littte Rock gub. Faubus 
savo planą įvykdę. Nuo šio pir
madienio atidaryta privatinė 
aukštesnoji mokykla. Joje ga
lės mokytis 500 mokinių.

Virginijoje griebiasi taip pat 
privatinių mokyklų. Iš 12,700 
mokinių, kurie pasiliko be mo
kyklos, mokyklas uždarius dėl 
reikalaujamos integracijos, pu
sė jau perkelta į privatines mo
kyklas.

— Pietų ašigaly užregistruo
ta liepos 16 šalčiausia pasaulyje 
temperatūra 135.4 Farenheito 
žemiau nuliaus.

tisemitizmą kurstyti ir Amerikoj 
ir kelti neramumus.

Kvailių nematė, tai patys 
išlindo

Protestantų organizacija, kuri 
stovi “už Bažnyčios atskyrimą 
nuo Valstybės”, kreipėsi i val
st. sekr. Dulles, kad Įspėtų A- 
merikos kardinolus, kurie išvy
ko į Romą į naujo popiežiaus 
rinkimus, jog jie neteks Ame
rikos pilietybės, jei dalyvaus 
svetimos valstybės rinkimuo
se....

Tokį raštą pasirašė ne šiaip 
sau piliečiai bet buvęs pietinių 
baptistų prezidentas, metodistų 
vyskupas, teologijos seminari
jos prezidentas.

joje. Irake, Libane dėl jo pa
lankumo komunizmui. Iš kitos 
pusės jį spaudžia Maskva duoti

Alžiras keičiasi po I mėty kovos?
i

daugiau laisvės komunistam. 
Maskva reikalavo, kad Nasse
ris įleistų buvusį Byri jos komu
nistų vadą Khaled Bckdash at 
gal i Damaską. Jis buvo pabė
gęs ir Maskvoje treniruotas — 
kaip lietuviškas Sniečkus. Mask
va žadėjo už tai duoti pinigų 
mokyklom ir ligoninėm staty
ti. Nasseris nuo pinigų šiuo tar
pu atsisakė.

Nasseris nori nesėsti tiesiai 
tik į Maskvos vežimą. Nori nau
dotis Maskva ir Amerika, kad į- 

- vykdytų savo siekimą sujungti 
savo rankose visus arabus.

Alžiro klausimų susirūpiną visi 
arabai. Arabų Lygos taryba spa
lio /18 paskyrė 34,400,000 dol. 
Alžiro sukilimui remti. Daugiau
sia moka Irakas ir Saudi Arabi
ja.

— Alžiro nuosaikiesiem mu
sulmonam didelio pasitikėjimo 
paliko de Gaulle. išimdamas ka
riuomenę i.š politikos ir leisda
mas laisvai rinkti atstovus į 
Prancūzijos parlamentą. Rin
kimai Alžiro bus lapkričio 30.

Alžiro “išlaisvinimo frontas”, 
kuris neseniai paskelbė laikiną
ją Alžiro vyriausybę, dabar su
tiko tartis su Prancūzijos vy
riausybe dėl taikos, nebereika- 
laudamas Alžirui visiškos nepri

klausomybės
Paryžius paniegė paskaldu- 

sius gandus, kad vyriausybė de
rasi slaptai su sukilėliais. Vy
riausybė galinti paskirti kariuo
menės ryšininką, kuriam suki
lėliai galį savo pasiryžimą baig
ti sukilimą pareikšti.

Išlaisvinimo frontas taip pat 
atšaukė Prancūzijoje terorą, 
kad sudarytų palankesnes ap
linkybes ryšiam su Prancūzija.

— Prancūzija pripažino tei
sę į nepriklausomybę dar vie
nai savo kolonijai—Kemerumii. 
De Gaulle jau davė nepriklau
somybę Gilinėjai ir 1960 paža
dėta nepriklausomybė Togolan- 
dui.
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POPIEŽIUS Pijus XII laimina minią per Sitį metų Velykas.

Atominio amžiaus dvasioje
Romėnas sv. Petro soste (2)

Pijus Xil valdė Bažnyčią nuo 
1939 iki 1958. Tai atominio am
žiaus laikai Pijus XII jautė šio 
amžiaus dvasią ir jos laimėji
mais naudojosi tikėjimo reika
lam. Pastatydino galingą radijo 
stotį; ant jo stalo kabinete bu
vo du telefonai. Jis gyrė ir svei
kino mokslo ir meno laimėji
mus.

Jį dėl to vadina moderniu po- 
. piežium.

Pijus XII matė šio amžiaus 
žmogaus genialumą, bet labiau 
už kitus matė ir jo niekingumą. 
Genialus šio amžiaus žmogus 
yra atominiais, -raketiniais išra
dimais. Niekingas priespauda, 
kurią atnešė šimtam milijonų 
žmonių. Genialus savo proto ga
lingumu. Niekingas'moraliniais 
nusistatymais, priešingais Dievo 
tvarkai. Genialus sugebėjimu 
veikti kitus lig tol negirdėta 
propaganda. Niekingas, skirda
mas tą propagandą kitiem ap
gaudinėti. *'L

Tai amžius, kada yra didelis 
pasikėsinimas išmesti iš žmo-

žmonijos dėmesį į žmogaus gy
venimo religinius ryšius ir su
laikys nuo materialistinės min
ties.

Tai buvo nauja dogma, pir
ma po 1870, kada buvo paskelb
ta dogma apie popiežiaus ne
klaidingumą. Protestantų eilėse 
Pijaus XII dogma sukėlė aštrios 
kritikos, nes jų racionalizmui 
ji atrodė nepriimtina.

Bet popiežius ja prašneko 
kaip .tik prieš pradėtą raciona
lizmą ir kėlė mistinius žmogaus, 
žmonijos ir Dievo ryšius.

Pačios Bažnyčios mol^Ie tai 
nebuvo naujas dalykas. Pijus 
XII jau 1942 buvo paaukojęs

Vilniaus Ttosa spalio 5. davė

vykusį Lietuvos kompartijos 
centro komiteto ketvirto ple
numo aprašymą. Aprašyme 
krinta į akis tai, kad plenume 
(gal išeivijos spaudai tyčiojan- 
tis)

šiuo kartu nebuvo nė vieno 
“ruso kalbėtojo"; laikraštis ne
mini juos net dalyvavus.

Iki šiol plenume vis pasi
reikšdavo iš Maskvos atsiųsti 
šarkovai, Ivanovai ir panašūs. 
Kitas dalykas — beveik treč
dalis plenumo aprašymo skiria
ma plūsti “buržuaziniam nacio
nalistam. revižionistam”, jauni
mo ir menininkų nesugebėji
mui apsišarvuoti “teoretiniu ži 
nojimu”* (marksizmu-leninizmu) 

‘ ‘ Daug dėmesio skirta Ir išeivi
jos lietuvių veiklai, kuri kliudo

— komunizmo propagandai.
q Rugsėjo 30 iki spalio 2 su

važiavime pirmuoju kalbėjo ne
pakeičiamas' ir A. Sniečkus. Jis 
išgarbino chruščiovizmą; paskel
bė, kad iki 1965 pramonė pa
didės Lietuvoje du kartus; pa
staraisiais metais produkcija pa
didėjusi; net sėja atlikta, ne

nūs. benamius, išblaškytus ir 
persekiojamus viso pasaulio 
žmones.

Maldos ryšys Pijaus XII nuo
lat buvo kartojamas. Paties po
piežiaus malda turėjo būti la
bai giliai pergyvenama,

jei tvirtinama, kad jis turėjo 
tiesioginę Krstaus viziją maldos 
metu 1954 gruodžio 2 prieš pat 
savo susirgimą.

Norėdamas palengvinti tikin
tiesiem maldą ir mistinį santy
kiavimą su Kristum Komunijo
je, Pijus XII 1953 sausio 6 pa
keiti ir taisykles Komunijai pri
imti taip pat palengvindamas 
kunigam ir mišių laikymą vaka-

žiūrint lietingo oro, daug grei
čiau nei praėjusiais metais. Kol
chozai turėję pajamų 58 proc. 
daugiau nei pernai.

Tuo Sniečkus norėjo pasaky
ti, kad Chruščiovo reformos ap
simokėjo. Iš tikrųjų galėjo žy
miai prisidėti žmonių grįžimas 
iš Sibiro ir dėl to pagerėjusi 
žmonių nuotaika, pakėlusi norą 

L dirbti.
Apie tautines nuotaikas liu

dijo Sniečkus. Venclova, Žiugž
da. ' •

Sniečkus skundėsi, kad kom
partija turi skirti daug dėmesio 
“kovai prieš buržuazinę ideolo-

nię- ir valstybių santykių Dievą 
ir jo tvarką. Ir tai ne tik pa
vergtame, bet ir laisvame pasau-

Nekalčiausiai Marijos Širdžiai rais.
visą žmoniją. Jo žvilgsnis la- Melskitės, melskitės, melski- 
biau krypo į Mariją kaip į tar-^ tės... buvo paskutiniai į Pijaus 
pininkę tarp žmogaus ir Dievo. XII žodžiai
Jis pratęsė tikėjimo mokslą, ku- Tai pagrindinis Pijaus XII 
rį tiesė jo ankstenis pirmatakas ginklas prieš dvi didžiąsias ato- 
Pijus IX, skelbdamas 1854 gruo- miniu amžiaus klaidas — prieš 
džio 8 dogmą apie Mergelės Ma- perdėtą žmogaus įsitikėjimą 
rijos Nekaltą Prasidėjimą. savo protu ir prieš minties ma-

Ir tada buvo didelię materia- terializmą.
listiniy filosofijų amžius (1849 Tuo Suspindi Pijus XII dar

lyje.
Siame amžiuje gyvendamas 

Pijus XII, kaip vyriausias Baž
nyčios saugotojas ir mokytojas, 
rečiau tardavo laimėjimo, tri
umfo žodžius. Dažniau juose' 
skambėjo susirūpinimas. įspėji
mas.

Susirūpinimą jam kėlė la
biausiai šio atominio amžiaus 
žmogaus perdidelis pasitikėji
mas savo protu (racionalizmas) 
ir žmogaus pasidavimas materi
alistinei filosofijai, vedančiai į 
bedievybę, į karus, j priespau- 
das, j socialinį skurdą, Į žmo
nių giminės menkėjimą.

Prieš perdėtą žmogaus racio-
nalizma ir prieš minties materi
alizmą labiausiai skambėjo Pi- 

. jaus XII įspėjimai.

Bažnyčios mokslą aiškinda
mas, Pijus XII kaip tik pabrė
žė žmogaus mistinį ryšį su Die- 

* vw-
Ir 1943 metų enciklikoje 

’Mystici corporis Christi” krei- 
l>ė akis į tai. kad Bažnyčia yra 
mistinis Kristaus kūnas.

žmonių minčiai atitiesti ir 
teisingai pakreipti didelė pro
ga buvo vadinami .Šventieji Me
tai 1950. Nuo 1300 metų įves
ta tradicija pasinaudojo Pijus 
XII. skelbdamas dvidešimt penk
tuosius Šventuosius Metus. Tai 
buvo didelis sujudimas. Maldi
ninkų 3. milijonai tais metais 
lankėsi Romoje, šventųjų Metų 
pabaigai lapkričio 1 Pijus XII 
sukrėtė žmonių mintis nauja 
dogma.

Sv. Potro bazilikoje iš sosto 
Pijus XII paskelbė dogmą apie 
Dievo Motinos Marijos paėmimą 
į dangų su kūnu.

Popiežius kalbėjo, kad nuo 
amžių tikėtos tiesos viešas ir iš
kilmingas paskelbimas atkreips

ir komunizmo manifestas pa
skelbtas). Tikėjimą tada stipri
no netik Pijaus IX paskelbta
dogma, bet ir Dievo Motinos 
pasirodymai Liurde.

Šiame atominiame amžiuje, 
kreipdamas žmonių akis į Mari
jos tarpininkavimą. Pijus XII 
1953 gruodžio,8 paskelbė Mari
jos metus iki 1954 gruodžio 8. 
Tai nėra tik žodinė dekliaraci- 
ja ir iškilmės. “Fulgens Coro- 
na" enciklikoje Pijus XII įsak
miai kalbėjo apie kievieno žmo 
gaus pastangas keisti savo gy
venimą nekaltumo linkme, kad 
žmonės suspindėtų savo krikš
čionišku tvirtumu: kad šeimos 
gyvenimas pražystų šventu vai
kų auklėjimu; kad Nekaltoji 
Mergelė užtartų Bažnyčią, alka-

paskutinį sykį ir savo testa
mente, jį pradėdamas maldavi
mo psalmės žodžiais: “Pasigai-
lėk manės. Dieve.

dėl didžio savo gailestingu
mo..." Jis išpažįsta nebuvęs 
vertas tos didžios pareigos; pra
šo atleisti visus, kuriuos jis 
papiktinęs žodžiu ar veiksmu. 
Prašo nestatyti jokio paminklo 
jam atminti; tebus jo žemiškie
ji palaikai padėti švęstoje vieto
je ir juo tamsesnėje, juo bus 
geriau

Kai kiti iš šalies kalbėjo apie 
Pijų XII kaip didį popiežių, jis 
pats testamente jaučiasi mažas 
Viešpaties sosto akivaizdoje.... 
Tai ir yra dvasia, priešinga a- 
tominio amžiaus išdidžiai racio
nalistinei dvasiai, (b. d.)

DIDIEJI SUNKUMAI MISIJOM
Vatikano kongregacijos tikė

jimui plėsti pranešimu, šių me
tų misijų eiga pergyvena tris 
sunkumus. Pirmas — tai netei
sėtas vyskupų Įšventinimas Ki
nijoje. Jais nori komunistai at
plėšti Kinijos katalikus nuo Ro
mos. steigdami neva tautinę 
Kinijos katalikų bažnyčią.

/.ntras — tai misijų pasunkė- 
jimas Kinijoje: komunistai iš
varė iš Kinijos 5.000 užsieniečių 
misijonierių. Auga taip pat nu
sistatymas prieš misijonierių.s 
ir kitur Azijoje. Ypačiai šiau
rės Indijoje. Ten misijonicriam 
duotas leidimas pasilikti tik vie- 
neris metus.

Afrikoje kita grėsmė. Vidu
rinėje Afrikoje, ypačiai Prancū
zų ekvatorinėje Afrikoje. Belgi
jos Kongo ir kitur į pietus nuo 
Saharos. kataliku skaičius paki
lo. Nuo 1953 iki 1957 į Bažny
čią įstojo nauju narių apie 1.5 
mil. Viso ten katalikų Skaičius 
siekia iki 7.257.000 Bet Afriko

je trūksta kunigų. Jų tik pusė 
to. kiek reikia. Kongregacijos 
pranešime kalbama, kad tuo 
naudojasi ir nori laimėti komu
nizmas ir islamas srityje į pie
tus nuo Saharos.

— Viceprezidentas Nixonas 
dabartiniu metu važinėja su 
prakalbom, kovodamas už savo 
partiją. Spaudoje pasirodė bal
sų. kad tai jam gali bloguoju 
atsiliepti 1960 rinkimuose į pre
zidentus.

—Anglijoje aiškinama, kad 
Jordanijos karalius Husseinas 
gal išsilaikyti ne ilgiau kaip 
tris mėnesius pasitraukus An
glijos kariuomenei.

— Čekoslovakijoje suiminė
jami žydai ir varoma propagan
da prieš žydus. Jie kaltinami 
drumsčia santykius su Jungt. 
Arabų Valstybe. Aiškinama, 
kad šita propaganda komunistai 
nori laimėti Nasscrio palanku
mą. ' _ .

rtinė pokalbio tema busimajam Žiugžda reikalavo: “Reikalin- 
rašytojų suvažiavime”.

Ypatingai daug šviesos davė 
Juozo Žiugždos kalba. Žiugžda 
dabar padarytas mokslų aka
demijos vicepirmininku. Jam 
pavedama, ir jis sutinka neva 
mokslo vardu aiškinti lietuvių 
tautos artimumą rusam ir ru
sų nuopelnus Lietuvai. Jis įro
dinėja, kad net jei 1792 ir 1795 
metais Rusija Lietuvą galutinai 
okupavo, tai ir ta okupacija bu
vo Lietuvai labai naudinga. 
Kas jau bekalbėti apie dabar
tinės okupacijos naudą.

Kai niekas neišdrįsta Maskvos 
nuopelnu aiškinti mokslo var
du, tą darbą prisiima Žiugžda.

Dabar partijos centro komi- ’’ 
teto plenume jis jaudinosi, kad _ 
partija neduodanti “atkirčio” 
tiem kritikam, kurie išeivijoje 
juokiasi iš jo “mokslo’ ir “mo
kslinių’ darbų. Jo žodžiais, 
“užsienio buržuazinei — nacio- 

Lietuvos, tebeturi nalistinei propagandai reikia 
>, duoti griežtą atkirtį, demaskuo

ti lietuvių tautos priešų sklei
džiamus šmeižtus, parodant jų Amerikos Balse tokią kritiką 
išdavikišką pobūdi’. sustabdė. Red.).

jpją, prieš bet kokius buržua
zinio nacionalizmo ir revizioniz- 
mo pasireiškimus”. Bet buvęs 
Stalino, dabar Chruščiovo pa
tikėtinis skundėsi dar ir kitu 
rūpesčiu: “reikia stiprinti ko
vą prieš dogmatizmą” (staliniz
mą, asmenybės kultą).

Sniečkus pasidžiaugė, kad la
bai gerai veikianti partijos pro
paganda, kuri, nori sutapatinti 
1939 metų Sovietų sėbrų na- 
čių žudynes su “nusikalstama 
buržuasinių nacionalistų veiklą 
nacių ųkupacijos ir pokario me-

Sniečkus tuo lyg. ir reiškė 
viltį, kad tokia propaganda pa
dės užmiršti, kas surengė žu
dynes Katyne, Pravieniškyje, 
devintame forte, Pirčupyje ir 
kitur.

Sniečkus prisipažino, kad te
bėra “labai svarbūs uždavinys— 
nenuilstama gerinti jaunimo 
politinį auklėjimą”. Taigi net 
jaunimas, kuris nematė nepri
klausomos L'_ 
perdaug lietuviško galvojimo, 
kad galėtų patikėti Sniečkaus 
maskvinėm istorijom.

Ne viskas tvarkoje — skun
dėsi Sniečkus — ir su valstybės
tarnautojais, rašytojais, dailinin 
kais, muzikais. Jiem priminė 
Sniečkus Maskvos norą, kad jie 
turį “giliau studijuoti ir Įsisą
moninti gyvenimo procesus ir 
reiškinius.... nuolat besivystan
čiu marksistiniu-leniniu moky- 
mu .

Sniečkaus nusiskundimą dėl 
rašytojy toliau tęsė Antanas 
Venclova.

“Mūsų šių dienų didžiau
sias trūkumas yra tai, kad joje 
(literatūroje) iki šiol nepakanka
mai vystoma dabarties tema”. 
Venclova užtikrino draugus ko
munistus, kad tai bus “pagrin-

gi leidiniai, kurie plačiau ir ko- 
vingiau demaskuotų buržuazi
nių nacionalistų šmeižtus, rody
tų jų išdavikiškų veiklą’. Gir
di, “tokių leidinių paskeleidi- 
mas, be abejo, suvaidintų ne
maža vaidmenį kovojant prieš 
buržuazinių nacionalistų sklei
džiamus melus apie lietuvių 
tautos gyvenimą’.

Žiugžda tenkinosi, siūlydamas 
sustiprinti propagandinius leidi
nius kovoje su išeivijos infor
macija apie padėtį Lietuvoje. 
Vakariečius informuoti, tai bū
tų pasiūlęs paprasčiausia recep
tą — nuimti uždangą, atidary
ti sieną, ir tegul važiuoja va
kariečiai į Lietuvą, tegul pama
to savo akim. Bet Žiugžda to 
siūlyti nedrįso.

(Žiugždos susirūpinimas tais 
kritikos žodžiais, kurie ateina 
iš* laisvojo pasaulio, dar sykį 
įrodo, kaip Žiugždai patalkina 
tie Amerikos pareigūnai, kurie

Amerikoj surasta ola iš akmens amžiaus
Šiaurinėje Alabamoje. prie 

Bridgeporto, surasta kalkių ak
mens ola, kurioje žmonės gy
veno prieš 9000 metų. Tyrinė
jimus atliko Amerikos Geogra
fijos draugija ir urvą, pavadi
no “Russell Cave”. Urvas per
duotas federalinei valdžiai, ku
ri jį įjungs į valdžios parkų sis
temą ir kurį visi galės lanky
ti.

Didžioji ola yra prie miško 
pakraščio, jos anga yra 107 pė

dų pločio ir 26 pėdų aukščio. 
Įdomu, kad toje apylinkėje vi
są laiką gyvena žmonės.

Urve kasinėjimai atlikti du 
kartus. Surasta daug kaulų ir 
akmens amžiaus ginklų, kurie 
anksčiau buvo randami tik pie
tų rytuose. Taip pat tyrinėta ir 
apylinkė, kurioje užtikta gink
lų. Apskaičiuojama, kad prieš 
10,000 metų į šia vietą jau atei
davo medžiotojai.

ŠIOS DIENOS DĖMES YS!

Fordas pateikia jums elegantišką, pigų Thunderbird
Z" f *

GRAŽIAUSIĄ PASAULY
SAVO LINIJŲ PROPORCIJOMIS

AUTOMOBILI

Vispusiškai NAUJAS, kę jūs galite matyti, pajausti ar paliesti.
Niekuomet tokio Fordo nebuvo. Už jo klasiškas 
naujas formas ir puikų stilių Prancūzijos Ele
gancijos Komiteto apdovanotas Auksiniu Meda
liu pasaulinėje Briuselio parodoje.
Pajėgumas, veikimas ir taupumas kartu su gra
žiausiomis formos proporcijomis yra Fordo '59 
modely. Todėl naujas puikus Thunderbird V-8 
motoras duoda daugiau jėgos, kur tik jums rei
kia nuo 30 iki 70 mylių greityje, taupesnis nei 
jūs manote.
Visi normalūs Fordo motorą’—6 arba Thunder
bird V-8—puikiai traukia su normaliu benzinu. 
Tada jūs sutaupote 5 centui galionui! Naujas 
aliuminijumi padengtas išmetimo vamzdis nor
maliai laiko du kart ilgiau nei įprastas . . .

Nauja alyvos filtro sistema reiškia tai. kad aly
vą reikia mainyti tik kas 4000 mylių . . . naujas 
Diamond Lustre nudažymas yra toks tvirtas, 
kad galite jį bet kiek ir bet kur vaksuoti ir 
visuomet bus gražus . . ..Taip pat yra ekono
miška dviguba nauja transmisijos sistema.
Ištikrųjų '59 Fordas yra puikiausia mašina pi
giausiųjų eilėje. Stilingas, pajėgus, pigus siu die
ni} rainurtojui tik

r
Užeikit pamatyti ir PASIGROŽĖTI THUNDERBIRD mašinos elegantiškumu.

BŪTINAI UŽEIKITE PAS JUMS ARTIMIAUSIĄ FORDO ATSTOVĄ.
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Antanas Rudis, kaip nepri
klausomas kandidatas, Chicagos 
3 apylinkėje bus renkamas į 
Atstovų Rūmus. Teisę būti ren-

ma, jog tai padaryti gali kiti. 
Tam tiksliu prie abiejų partijų 
veikia vadinami tautiniai komi- 

___ tetai, bet jie yra tam, kad pa- 
—karnų gavo tiktai surinkus rei- remtų pačių partijų išstatytus 

kiamą skaičių parašų, kadangi kandidatus.
demokratų partija nesutiko jo 
nominuoti, nors ir buvo tam vil
čių bei pagrindo, o taip pat A. 
Rudžiui netrūko geros pažinties 
ir pagarbos demokratų sluoks
niuose. Tam tikri politiniai su
metimai iškėlė kitą demokratų 
kandidatą. Antanas Rudis da
bar stovi prieš du varžovus: de
mokratą ir respublikoną, abu 
nelietuvius, nors tame trečiaja
me Chicagos distrikte lietuvių 
gyvenama gan gausiai. Viskas 
dabar ir priklauso nuo lietuvių 
balsų, jų aktyvumo ir ryžto.

Lietuviu Amerikoje nėra tiek 
maža, kad jie, proporcingai i- 
mant, negalėtų turėti savo at
stovo Kongrese. Tiktai visa bė
da, kad lietuviai yra pasklaidę 
ir nė viename kongresiniame 
distrikte nesudaro tokios nusve
riančios daugumos, jog be jo
kio vargo galėtų savo tautietį 
pasiųsti į Atstovų Rūmus. To
kia galimybė tesusidaro Chica
gos 3 apylinkėje, bet tam rei
kia ne tiktai to, kad visi lietu 
viai balsuotų už lietuvį, bet kad 
įtikintų ir kitus savo balsą ati-

Lietuvai ir lietuvių reikalam 
prijaučiančių bei užtarančių yra 
daug senatorių ir kongresma- 
nų. Su malonumu ir padėka se
kame jų pareiškimus Kongrese, 
spaudoje, viešuose susirinki
muose. Ir juo daugiau-tų Lie
tuvos draugų yra, juo geriau. 
Lietuviai moka juos atitinka
mai pagerbti bei įvertinti. Bet 
dar geriau būtų, kad Kongrese 
galėtų būti ir bent vienas lietu
vis. Jam atsivertų galimybė už- 
megsti dar artimesnes ir gau 
sesnes pažintis su JAV vyriausy
bės, Senato bei Atstovų Rūmų 
nariais. Ne tiktai Vasario 16, 
bet kiekviena kita proga galėtų 
priminti Lietuvos reikalus. Taip 
pat padidėtų lietuvių svoris A- 
merikoje.

Lietuviai, kaip ir kitos tauty
bės, Amerikos gyvenimui yra 
davę didelių įnašų. Tai buvo ne
be vienu atveju pabrėžta aukš
tųjų JAV pareigūnų. Dar vie
nas įnašas turi būti padarytas, 
išrenkant į Kongresą atstovą lie 
tuvį. Tai turi būti visų mūsų 
siekimas nepaisant, kad kokiai 
partijai ar srovei priklausytų. 
To reikalauja mūsų interesai 

_ _____ ir garbė, ir tai sutinka su visos 
yra lietuvis. Viešai ir aiškiai to Amerikos interesais.

duoti už inž. Antaną Rudį.

Nėra jokios abejonės, kad jam 
tėra vienui viena kliūtis, jog

nepasakoma, nes demokratinė
je Amerikos santvarkoje visos 
tautybės yra lygios ir tautišku
mo šūkiu į rinkimus neišeina
ma. Vis dėlto abejose partijose, 
respublikonų ir demokratų, kai 
nuominuojami kandidatai, ma 
žumos apeinamos ne dėlto, kad 
jos neturėtų iškilių žmonių, bet 
kad tie žmonės yra dar likę 
sąmoningi ir neišblukę savo tau
tos sūnūs.

Iš principo dažnai pabrėžia
ma, kad keikvienas gali būti 
ištikimas šio krašto pilietis ir 
kartu geras tautietis, bet kai rei 
kia tos tautos reikalus atstovau
ti Kongrese, sakoma ir siūlo-

Chicagoje dėl to lapkričio 4 
lietuviam yra labai reikšminga 
diena — tikras mūsų vieningu
mo, tautinio sąmoningumo ir 
ryžtingumo egzaminas. Antanas 
Rudis, sąmoningas ir veiklus 
lietuvis, sąžiningas šio krašto pi
lietis, gerai nusivokiąs visuo
meniniame darbe, tinkąs atsto
vauti trečiojo Chicagos distrik- 
to žmonių' interesam, turi gau
ti reikiamą balsų skaičių ir atsi
rasti Kongrese. Visi balsuoki
me patys ir raginkime kitus! 
Lietuvių pasiryžimas daug lai
mėjo, turi laimėti ir šį kartą, 
kad liktų žymė ir istorijai ko- 
lietuviai gali pasiekti.

Naujo popiežiaus belaukiant
Kardinolai susirenka konkliavai spalio 25

KarcBnolę kolegija spalio 25, 
šį šeštadienį, susirenka pirma
jam konkliavos posėdžiui. Ar jai 
pavyks pačią pirmąją dieną iš
rinkti naują popiežių 1T kas jis 
bus?

Pagal senąją legendą, kuri pri 
skiriamą šv. Malakijaus prana
šavimui, busimasis popiežius tu
rėtų būti "Pastor at Nauta' — 
Ganytojas ir Irklininkas. Kiek
vienas popiežius yra Katalikų 
Bažnyčios ganytojas ir kiekvie
nas yra šv. Petro laivo vairinin
kas. Tačiau žodžiui “Nauta’ tei
kiama ir ta prasmė, kad busi
masis popiežius turėsiąs palik
ti Vatikaną ir keliauti mario-

tikano sluoksniuose iš seno vy- Basuojama du kartus į dieną: 
ryte ir vakare. Jei balsai labai 
pasikirsto, balsuojama antrą 
kartą. Tokiu būdu per dieną ga
li būti keturi balsavimai. Labai 
greitai buvo išrinktas miręs po
piežius Pijus XII. Ilgiausiai rin
kimai truko Grigaliaus X.

Rinkimų rezultatai susirein- 
kusiem šv. Petro aikštėje žmo
nėm pranešama juodais arba 
balsvais kamino dūmais. Baltie
ji sukelia krykštavimą, kad nau
jas popiežius jau išrinktas. Jis 
pasirodo balkone ir suteikia pir
mąjį savo palaiminimą miestui 
ir pasauliui — Urbi et orbi.

konkliavą tartum popiežius, iš
eina kardinolas’.

KARDINOLAI PO RAKTU
Konkliava yra dviejų lotyniš

kųjų žodžių darinys: cum (su) 
ir Claris (raktas); tai reiškia ką 
nors užrakyti raktu. Kardinolai 
uždaromi po raktu, kai susiren
ka popiežiaus rinkti.

Tokia tvarka yra jau apie 
790- metų. Ji atsirado dėl to, 
kad seniau popiežių rinkimai 
ilgai užtrukdavo. Kai buvo ren
kamas naujas popiežius, mirus

_ _________ , _ _______________ Klementui IV 1267, rinkimai Tolrio, palaiminimo gaUme lauk- 
mis, ar ktif nors už marių. Tai trako arti trejų metų. Žmonės 

tada kardinolus apsupo Viter-
EEF ’’ &0 ^^te, uždarė visus išėji-

k ” ? 1 mus ir nuplėšė stogą, kad kar
šį. < dinolai šaltų,, kol bus išrinktas

i MuJ35 popiežius.
I Buvo jau ruduo. Popiežium 

išrinktas pal. Grigalius X 1274 
■- metų enciklika “Ūbi periculo’

K? (Kadangi yra pavojus) įteisino
; ||i|| uždarus popiežiaus rinkimus,

|g|| tačiau ne tiek, kad pašalinė įta- 
Ki ka kardinolų neveiktų. Didžio- 

-B sios valstybės per palankius 
B joms kardinolus stengėsi paveik* 
B ti pasirinktojo kandidato labui.

I ■ , _ , ” Taip buvo dar berenkant šv.
B Pijų X. Jisai 1904 metais eksko- 
B munika uždraudė bet kokią agi-

■ 1 B taciją. Naujam popiežiui išrink-
■ ... . ti reikalinga du trečdalius kardi-

” B uolų balsų ir dar vieno viršaus, 
.tikra,

\ H nebalsavo pats už save.
, \ \ B Nors popiežium teoretiškai

B gali būti renkamas kiekvienas
1 ) >1' B Pr°tu subrendęs katalikas vyriš-

B kis,, tačiau nuo Nikalojaus n lai- 
BBBBBBB^B kų 1059 metų renkami tiktai 

vyskupai ir kardinolai, o nuo 
1389 (Bonifaco IX) — tiktai kar
dinolai.

ATSKIRTI NUO PASAULIO 
Dvi komisijos paskiriamos pa

tikrinti visus konkliavistus ir pa
rinkti gyventi kambarius. Kon-

ti ateinantį savaitgalį, jeigu rin
kimai eis greitai ir sklandžiai.

KIEK YRA KARDINOLIŲ?
Kardinolę turėtų būti 70. Da

bar jų yra 55, iš kurių tiktai

VATIKANO ROMUOSE iitužtinamos mirusio popiežiaus rūbų 
spintos.

LOS ANGELES kardinolas 
James Fr. Mclntyre

reikštų sunkias dienas Katalikų 
Bažnyčiai, didelę drumstį pačio
je Italijoje. Galima tam spėji
mui rasti pagrindą, jeigu ateis
tinis komunizmas, atsirėmęs So
vietų Sąjungos ginklu, plėsis ir kliavistais vadinamas visas pa- 
toliau be kietesnio Vakarų pa- gelbinis personalas: kardinolų 
šaulio atkirčio. Su Marijos ap- sekretoriai, kardinolų kolegijos 
sireiškimų Fatimoje paslaptimis 
siejami ir lemiamieji 1960 me
tai. Ar naujasis popiežius bus 
tasai, kuris turės Bažnyčią pra
vesti pro vadinamos “trečio
sios paslapities’ atsisklidimą?

Pranašavimai ir apsireiškimai 
nėra dogmos; juo labiau netiki
mos legendos, kad ir būtų sieja
mos su šventojo vardu. Tik žmo
nių smalsumas traukia iŠ anks
to žinoti, kas nevisada būtų 
jiem ir naudinga. Pasirodo, kad 
nėra taip naudinga nė tam 
kardinolui, kuris jau iŠ anksto 
spėjamas būsiąs popiežius. Va-

sekretorius, nuodėmklausis. gy
dytojas, vaistininkas, du archi
tektai, gaisrininkai, zakristijo
nas, 6 apeigų patarnautojai, vi
rėjai ir kiti tarnautojai. Visi at
skiriami nuo pasaulio ir prisaik
dinami jokios žinios neišnešti 
Negalima turėti radijo, telefo
no, telegrafo, fotografijos apa
ratų. Laiškai kontroliuojami. 
Už betkurį šių taisyklių laužy
mą ar bandymą bet kokias ži
nias perduoti ar gauti grąso eks
komunika.

Siksto koplyčion susirenka tik 
vieni kardinolai, kai balsuoja.

ja, Kinija (valdoma komunistų, rankamas tiktai kardinolas.
18 yra italų. Daugumas italų kardinolas Tomas Tie n yra Eu-

1 L_. rOpoje) Kolumbija, Kuba, Len
kija, Syrija ir Vengrija. Nieką- vysk. Giovanni B. Montini, bū
da Katalikų Bažnyčios istorijo- vęs labai artimas Pijui XII. Iš 
je nėra buvę tiek įvairių kraš
tų kardinolų.

Už geležinės sienos yra trys 
kardinolai: Jugoslavijos Aloy- 
sius Stepinac, Lenkijos Stanis- 
law Wyszynski ir Vengrijos Jo
seph Mindszenty. Manoma, kad 
į konkliavą tegalės atvykti Len
kijos kardinolas. Jei būtų išleis
ti Jugoslavijos ir Vengrijos kar
dinolai, jie jau nebegalėtų į sa
vo kraštą grįžti. Vengrijos kar
dinolas Mindszenty tebegyvena 
Budapešte JAV ambasadoje. 
Jam turėtų būti duotas užtikri
nimas, kad išėjus iš ambasados 
nebus suimtas, bet tokia garan
tija vargu kas patikėtų. Jugo
slavijos kardinolas gyvena na
mų arešte viename bažnytkai
my. Jam jau anksčiau buvo siū
loma išvykti ir negrįžti, bet jis 
atsisakė.

Kinijos kardimolas Tomas 
Tien yra susižeidęs automobilio 
katastrofoje ir gydosi Vokieti
joje. Gydytojai dar neleidžia 
jam judėti. Tiktai sunki liga 
kardinolą atleidžia nuo pareigos 
dalyvauti konkliavoje, o šiaip 
jau už nedalyvavimą grąso eks
komunika. Taip pat iš konklia
vos išėjęs be gydytojo leidimo, 
grįžti nebegali.

KAS BUS POPIEŽIUS?
Nuo 1522 metų, kai popie

žium buvo išrinktas olandas Ad- 
rianas VI, mirus po metų, to* 
liau tebuvo renkami italai. Tai 
daugiau kaip 400 tradicija. Ki
tą tradiciją sudaro amžius: ren
kamasis turįs būti ne vyresnis 
kaip 68 metų. Tačiau gali būti 
nepaisoma ne tiktai šių dviejų 
tradicijų, bet ir trečiosios: kad

(13) yra paskirtų mirusiojo Pi
jaus XII, bet jisai taip pat dau
giausia paskyrė kardinolų ki
tuose kraštuose; iš jų dar gyvi 
30. Seniausias amžiumi yra Či
lės kardonolas Jose Rodriguez, 
72 metų; jauniausias — Italijos 
Giuseppe Siri, 52 m. Ilgiausiai 
kardinolu yra išbuvęs (nuo 1927 
Belgijos kardonolas Joseph Van 
Roey.

Atskirom valstybėm kardino
lai taip pasiskirsto: Italija jų 
turi 18, Prancūzija — 6, Brazi
lija, Ispanija ir JAV — po 3 
Argentina, Kanada, Portugalija 
ir Vokietija — po 2; po vieną 
kardinolą turi Airija, Armėni
ja (valdoma bolševikų, kardino
las Grigorius P. Agagianian yra 
Romoje), Australija, Belgija, Či
lė, Ekvadoras, Indija, Jugoslavi-

Iš nekardinolų tėra minimas 
vienui vienas — Milano arki-

Kanf. Mindszenty

kardinolų pirmoje vietoje mini
mas Genujos arkivysk. Giuseppe 
Siri, 52 metų, bet jis laikomas 
per jaunas. Vyresnis už jį kan
didatas yra Bolonijos arkivysk. 
Giacomo Lercaro, Abu yra ge
ri administratoriai, uolūs kovo
tojai su fašistais ir komunistais, 
socialinių reformų vykdytojai

Iš neitalų suminimi ypačiai 
du: Armėnijos kardinolas Gri
galius Agagianian ir Portugali
jos patriarchas Manuel Cereįei- 
ra. Pirmasis yra gimęs Kaukaze, 
bet Romoje mokėsi į kunigus 
jau nuo 10 metų. Kai jis buvo 
norimas pasiųsti namo, tai šv. 
Pijus X pasakęs: “Ne, jis Bažny
čiai labai daug pasitarnaus 
Gal tas laikas dabar yra atėjęs? 
O gal jis ateis bolševizmui žlu
gus? Kardinolas Agagianian yra 
tartum jungtis tarp Vakarų ir 
Rytų Bažnyčių, abi jas gerai pa
žįsta. Simboliška būtų ir tai, kad 
yra gimęs netoli Stalino tėviš-' 
kės. Bet vargu, ar naujojo po
piežiaus rinkimais bus pabrėž
tas kuris politinis momentas. 
Sakoma, kardinolai daugiau lin
kę rinkti popiežių, kuris tiktų 
stiprinti ir gaivinti religinį kata- 
kų gyvenimą. Čia minimas kan
didatu Portugalijos patriarchas 
Cerejeira, laikomas šventu žmo
gumi, jei būtų šį kartą apsi
spręsta už neitalą.

Dar prieš dvejus metus Har- 
per’s žurnale rašęs Luigi Bar- 
zini, labai tiksliai apibudinęs da
bartinius spėliojimus ir kandi
datus, gerai pažįstąs Vatikano 
sluoksnius, mano, kad bus iš
rinktas italas, senas šventas kar
dinolas. Netrukus sužinosime.

SS.

kęs. jog tau į pat ausį kas čiul-

Popiežiaus paukšte

pakylėjimo. Ar-

ir kareivius sų jieti-

Iranarėlhi

Užvertusi galvutę, mažytė, 
menkiausia iš visų paukščių,

Tarė šventasis Tėvas:
— Atneškite šią paukštę pas

Visi nustebo ir sužiuro, iš 
ir toji giesmė skardenas, čiul- 
ijo paukštę, kuri buvo prie rą.

O paukštę su balandžiais, da
giliais ir purpleliais po pamal
dų nešė Vatikano rūmų korido
riais, ir taip pasitaikė, kad ties

Jau buvo
Visa tai buvo labai gražu ir tinosi aukoj!

iškilnu. Bet dar gražiau buvo, nutilo, ir muzika \ neskambėjo. Šventas vyras, užsidengė brevi- šė šulelę vyno, ir jis ją palai- 
liai kikeno, mino. Gi paukštė vis čiulbėjo, 

gerklės šaukdama, lyg

vy- Atėjo eilė paukščiams. Balan

džio džiaugsmo apimta.
Taip ji ten tupėjo menka, 

susitraukusi ir visų paukščių 
prasčiausia: ji negalėjo prilyg
ti nei karveliams, nei kanarė* * Tą jos giesmę išgirdę, žmo- Bet popiežius buvo toks geras

ANTANAS VAIČIULAITIS
lyg apsvaigę nuo tos šviesos, iriausiame kampe būtum pasa- 
muzikos ir giedojimo. Vien tik 
du karveliai buvo kiek.pasipū- ba ir dainuoja.
tę, gurklius pastorinę ir gūžius 
atstatę, nes žinojosi esą taip dai
liai balti, jog antros tpkios po- 
relės visoj Roihoj nė aplinki- 
nįuosę miestuose nerastum. Jie

— Galvą dėčiau, kad ten prie net truputį šnairavo į paukš
tę, kurią broliai kalabrfečiai bu.

ir tie, kurių veidai nuo dauge- ir tupėjo, į šalis nedirsčiodami, vęs į Vilnių, šį atsitikimą pa- 
lio metų buvo rūstūs ir labai nė neburkuodami ar plunksnų pasakojo didžiojo kunigaikščio 
maldingi, — ir tie nusišvietė, nesipašiodami. Kaip reikiant ei- metraštininkui, kuris visą atsi- 
besiklausydami paukštės čiauš- gėsi ir purpleliai, ir sniegenos, tikimą užrašė į knygas, nors jos 
kėjimo: visi tie vienuolynų tė- ir dagilėliai. Visi jie buvo tar- paskui ir sudegė per pilies gaiš, 
vai, kurie ašutines nešiojo ir 
kitokio gėrimo nepripažino, 
kaip tik šaltą vandenį iš šalti
nio.

Kurie arčiau stovėjo, paskui

tum pamokyti: nei straksėjo, 
nei gūžį kasėsi, nei vienas kito 
nesikapojo.

Viena tik Kalabrijos jaunikai
čių paukštė nesiliovė šaukusi 
net ir tada, kai šventasis Tė- vienu užsisuūmu teko susitikti 
vas laimino balandžius ir pur- popiežių, kuris ėjo į savo kam- 
plelius. Ji tupėjo narvelyje ant torius, lydimas kardinolų, vys-

2
Ryto metą nuo pat saulės pa- krašto stovi narvelis su mūsų 

tekėjimo žmonės pradėjo rink- paukšte.
tis į baziliką Jų čia suplaukė iŠ — Prisiekiu šventu Antanu, 
visų Italijos miestų ir iš toli- kad teisybę sakai.
mų šios žemės kraštų ir valsty- Sulig tais žodžiais suskambė- 
bių. Ir abu kalabriečiai jau bu- jo sidabrinės dūdos, žmonės su 
vo minioje, pirmosiose vietose, siūbavo kaip marios, ir visi žvel-\ 
kad visa gerai regėtų ir gir- gė į bazilikos duris: ten, aukš- 
dėtų. Jie matė, kaip prie alto- tai iškeltą, muzikai grojant ir 
riaus susirinko dideli ponai, vi- vėduoklėmis iš šonų linguojant, 
šoki ambasadoriai, vyskupai ir nešė pofriežių. Už jo buvo daug 
vienuolynų viršininkai. Ten pat kardinolų, vyskupų ir prelatų.
sėdėjo kunigaikščiai ir keletas Visi jie ėjo lėtai, iškilmingai, to- plu
popiežiaus giminių. Arčiau buvo kiais rimtais ir šventais veidais, raibiems, kad akių negalėjai a- rastu būdu, ar taip pasiliks? šviesesnis ir ne toks išvargęs, staiga nutilo ir jau daugiau ne- raštininkai, ir kareiviai, išsky- 
vietos kardinolams. Ir jau kele- ir žingsnius vis lyg į muzikos titraukti. ' Taip bežvilgčiodami, jie pa-' Jis atsigręžė priimti aukų, čiulbėjo. rus tuos, kurie sargybą prie
tas jų ten laukė, skaitydami taktą dėliodami.
brevijorius ir pasižiūrėdami į 
žmonių spūstį.. ’

Taip pirmose eilėse stovėda
mas, vyresnysis kalabrietis pa
tylomis tarė broliui:

— Kiek ten paukščių!
— Matau, matau, — atsakė 

jaunesnysis. — Visokių ten jų

vutę įtraukusi ir tartum susi- delio skausmo ar neišpasakytos jo, kad net ir popiežiaus veidas, 
laimės apsvaiginta, ji čiulbėjo liūdnas, pasninkų, maldų ir siel- 
taip iŠ širdįęs, taip atsidavusi ir vartų dėl bežūstančio pasaulio virbo ir giedojo, lyg nematyda- kupų ir kareivių, 
taip galingai, kad, į ją bevei- iškankintas, — kad ir tas nusi- 
zint, drauge buvo ir gaila ir be- giedrijo, gi jo lūpos ėmė čiau- 
galo linksma. pytis, lyg juoką prilaikydamos.

ma, kad ir ją jau prinešė aukai 
prie popiežiaus. Ji Šaukė tokiu 
ilgesio, laimės ir graudumo pil- mane.
nu balsu, jog rodėsi, štai ėmus — Taip, šventenybe, —at- 
ir pliš jos maža širdelė iš to sakė nusilenkdami kardinolai.
giesmės svaigulio. Buvo glūdi naktis. Vatikano

ir žaliomis da dabar atsitiks: ar paukštę risuko nuo altoriaus į žmones, Kai tik popiežius, laiminda- rūmuose visi miegojo: ir valsty- 
, arba jau tokiems išneš, ar nutildys kokiu nepap- jo veidas buvo rimtas, tik lyg mas, uždėjo ant jos rankas, ji bes sekretorius, ir prelatai, ir

kai saulė, pakopusi aukštyn, žė- Buvo ten taip tylu, kad net jorium 
rė pro bazilikos langus šviesos maži vaikučiai, ku * 
stulpu į žmones, į kolonas, į buvo ant rankų 
kardinolus ir patį popiežių, ku- liovėsi verkę? __ ,, ...
ris laikė mišias. Toje tyloje suskambėjaskar- sigręždami nuo žmonių, nes, re-

Visi jie buvo nurimę. Net ir dus, giedrus,ir sykiu ilgesingas gėkite, tokiems

Taip bežvilgfiodami, jie pa-' 
atėrt kad kardinolų dekanas, Prie jo nešė kepalaičius duo- Visi žmonės, kurie tą dieną vartų ėjo. Jau galėjo būti gero- 
u senas, protingas, žilas ir nos, ir jis juos palahnino: ne- buvo bazilikoje, labai tuo ste- kai po vidurnakčio, kai viena

me lange užsidegė žiburys ir 
nušvietė baltai apsirengusį senį. 
Buvo tai pats popiežius, kuris 
ligi šiolei meldėsi, šaukdama-

bėjosi ir saįiės vieni kitiems:
— žiūrėk, tartum protą tu

rėtų....
Taip jie kalbėjo apie paukš

tę. grįždami namo. Tą žinią jie sis Dievo, kad nuramintų krau- 
išnešiojo po visą Romos mtes- juose, ašarose ir ugnyje paplū- 
tą. Italijos žemę ir kitus, net dusį pasaulį, kad į žmonių šir- 
labai tolimus kraštus. Antai, dis įdėtų tiesą, meilę ir taiką, 

(Nukelta i 4 pusi.)



KNYGA APIE GARSIU KUPIŠKĖNŲ SENOVĘnį abstraktų, čia dailininki 
prato pasakų paskirtį ir 
puolė į realistinį nuobodų tra\ 
faretą. Jo piešiniai yra moder
nūs, labai laisvai sukoponuoti, 
bet nėra nesuprantami. Jie pa
rodo autoriaus sukurtą pasaulį 
savo nuotaika ir savo fantazija. 
Tų piešinių yra gana daug; kiek
viena pasaka turi titulinę vin
jetę ir paskui tekste iliustraci
ją per visą puslapį. Visas ilius
tracinis darbas atliktas labai 
skoningai ir pavyzdingai.

Knyga išleista labai gražiai. 
Tai vokiečių spaustuvės darbas, 
Įrišta į kietus viršelius, gražus 
ir puikiai techniškai išpildytas

SU-

Nedaug turime atskiroms vie- dirbių buitis, ganymas, metų pa
lovėms tautotyrinių monogra
fijų. Ir šiais metais pasirodžiu
si Lietuvoje Elvyros Giemžai-

A. Vaičiulaičio „Auksine kurpelė”
Siamas voveris, miško platumas, 
dangaus mėlynes, upelius ir 
gaidžio uodegą! Jo žodingumas 
bus kiek sunkus jaunam skaity
tojui, kuris be vyresniųjų pa
galbos neišsivers. O kartais net 
ir vyresnieji nesugebės išaiškin
ti kai kurių retesnių žodžių.

Pasakų žanrą mūsų rašytojai 
nelabai mėgsta. Turime vos ke
letą vertingesnių rinkinių, kur 
būtų sutelkta daugiau indivi
dualios fantazijos bei pasakiš
kos nuotaikos. A. Vaičiulaitis šia 
rįnktine praturtina pe tik vai
kų, bet apskritai ir mūsų litera
tūrą, nes jo pasakos savo me
niška forma yra gražūs ir ver
tingi kūriniai.

Knygą iliustravo dailininkas vo dail. V.K. Jonynas, 244 psl., 
V.K. Jonynas žinome, kad jis kaioa nepažymėta).___
paskutiniu laiku pasuko į mo- A. Džiugėnas

Ventos leidykla Vokietijoje 
išleido Antano Vaičiulaičio po

pelę”. Knygos keli egzemplio- 
' riai jau pateko į Ameriką, ir jie 

taip patraukė akį, kad nelaukę, 
kol bus išsiuntinėta platinto- 

. jams, norime ją pristatyti mū
sų skaitytojams.

A. Vaičiulaitis jau nuo seno

rinkiniuose, daugiausia buvo 
spausdinta įvairiuose žurnaluo
se. Papildęs naujomis, taip ir 
sudarė gražų originalių pasakų 
tomelį.

Daugiausia vietos užima gy
vulių nuotykiai. Randame čia 
meškiną, keliantį vestuves; vo
verę, besiginčijančią su lokiu; 
ožį, Nidos briedžius; uodą, kuris 
kėsinosi karaliui įgelti, ir už tai 
buvo nuteistas mirti; peles ir 
žvirblius; dainuojančius žiogus; 
didelę klajoklę paukštę, galin
gą katiną; gražiausią gaidį, čia 
kalba ir puodas, veikia ir girnų 
akmuo. Vejasi vaikus ir pikta 
žiežirbinės ragana. Keliose pasa
kose jau veikia žmonės, čia drą
susis bernas gąsdina pragaro 
velnius, kalėdų senelis papuo
šia Danutės eglutę, popiežius

"Auksinė kurpelė" rekomen
duotina visiems — dideliems ir 
mažiems — nes ji papasakos 
daug gražię istorijų ir nukels 
ne tik į Lietuvos šlamančius 
miškus, bet ir į kitas fantazijų 
šalis.

(Antanas Vaičiulaitis —Auk
sinė kurpelė, pasakų rinktinė. 
Išleido Ventą 1957 m., iliustra-

ANTANAS VAIČIULAITIS

no žingsnius. Tie miškai pilni 
pasiapčię. Pasimaišo ne tik iš
didūs žvėrys, bet ir plėšikę gau
jos. Tačiau visa miško idilija 
prasiveria ten, kur ant smilgę 
susėdę žiogai groja savo smui
kais, palydėdami vasarą, kelda
mi vestuves. --

Kaip ir visų pasakų, taip ir 
A. Vaičiulaičio rinktinėje kal
ba gyvuliai ir paukščiai ir iš
reiškia žmogaus įvairius jaus- 

pro langą išleidžia paukštę (šią mus. Andai, katinas puikuolis, 
pasaką Darbininkas spausdina 
savo atkarpoje. Red.), senas ka
reivis Aleksandras rikiuoja ir 
gano kiškių pulkus, karaliai lo
šia kortomis. Pasakos baigiamos 
apie auksinę kurpelę, kurią pa
metė karalaitė ir kurią ištraukė 
žvejys.

Vienų pasakų veiksmas vyks
ta Lietuvoje, minimi net vieto-

pročšai, smulkioji tautosaka, 
jaunimo rūpesčiai ir pasilinks
minimai, vestuvės, gamtos reiš- 

tės — Dulaitienės “Kupiškėnų kiniai, vaikų kampelis, Į leidi- 
Senovė” yra iš anų retųjų mū
sų darbų.
"Kupiškėnų Senovė" suskirsty

ta atskirais skyriais: Kupiškis ir 
jo apylinkė, baudžiavos, 1863 
ir 1905 sukilimų atgarsiai, žem-

nį įjungta ir jos sesers Stefa
nijos surinktas kupiškėnų tau
tos medicinos pluoštelis. Kny
gos gale prijungta tautotyrinei 
metrikai reikalingų paaiškini- 
mų.

Kupiškiui ir jo apylinkių is
torijai autorė nedaug teteikia 
žinių, pasinaudodama tik 19 
amžiaus vidurio šaltiniais (geo- 
grafiniu-statistiniu Rusijos im
perijos žodynu ir M. Balinskiu), 
Atrodo, sąmoningai vengė kitų, 
šiai dienai nepalankių leidinių. 
Tuo būdu istorinė Kupiškio pra
eitis lieka tik iš vardo. Ji, toli

totyrinio leidinio įvadui. Autorė 
atskirai sustoja prie vietovar
džių, ypač, kurie apipinti pasa
kojimais. Ji plačiai liečia bau
džiavas, kurių pasakojimai šiuo 
metu lengviausia spausdinti, ir 
prie 1863 bei 1905 sukilimų, 
kur jau prasiveržia ir neįprasta 
terminologija.

Didžiausią knygos dalį auto
rė skiria pačiam gyvenimui. Ji 
plačiai sustoja prie piemenukų 
ir samdinių, kartais sutirštinda
ma spalvas, nes reikia iškelti 
‘socialines nelygybes’ ir ‘klasi
nes kovas’, nors anų dienų ku
piškėnų kaime tų apraiškų te
bebuvo daug šeimos šilimos ir 
namų darnos. Socialiniai skirs- 
menys tepradėjo reikštis jau 
po I pas. karo, bet ir tai dar 
labai silpnai. Todėl šių santy
kių prasklaidoje dar negalima 
įžvelgti ‘klasių kovos’, kuri prieš 
I pas. karą kartais prasiskleis 
davo tarp Užnemunės dvaro 
samdinių ir kumečių. Apskritai 
įvairius žmonių tarpusavės san
tykius autorė daug kur labai 
gilia šiluma praskleidžia, ypač 
kai liečia šeimos ir vadinamuo
sius mergavimo papročius.

Gerokai menkiau aprašyti 
švenčių papročiai, daugelį jų ir 
visai praleidžiant, pvz. Devinti
nes, šeštines ir t.t Tie papro
čiai labai įdomūs tautotyrinin- ■ 
kams, bet, matyti, nepatiko kny
gos leidėjams ir jos braukinė- 
tojams. Vestuvių aprašas šioje 
knygoje kaž kodėl blankus ir 
jame nepateikta nė toji medžia
ga, kurią autorė turėjo dar 
1939 m.

Žemės darbų, ūkininkavimo 
ir aplamai vyriškųjų darbų ap- 

____ o____ _ rašai išėjo per blankūs, daug 
tuos pinigus galerijai įsigyti po- Lur praleistos vadinamosios 
ra paveikslų?__________________ ‘smulkmenos’, kurios tautotyri-

Pats leidinys išleistas skonio- ninkui pačios reikšmingiausios 
gai ir tvarkingai ir daug pasakančios. Kiek prisi

menu, autorė joms buvo labai 
pastabi ir sąžiningai žymėjo. 
Matyli, rankraščio redaktoriai 
bus daug ką nutaisę. Labai abe
jotina, ar autorė būtų sugebėjus 
taip klaidinančiai pasakyti apie 
arklą, kurį nekartą pati mačiu
si ir gerai skyrė jo kelias at
mainas. Toks sujauktas arklo 
aprašas būdingas tik miesto vai
kui, kuris arklą težino tik iš 
vardo. Panašių ‘miesčioniškų’ 
nutaisymų ir daugiau pasitaiko, 
nutaisoma grynai nereikšmin
gais ir bendriniais posakiais.

Išskirtinai tenka minėti kai
mo medicinos skyrius, kur su
naudota. autorės sesers Stefani
jos medžiaga. Tai vienas iš ge
riausių šios srities medžiagos 
telkinių po G. Petkevičaitės ir 
VI. Tiškaus paskelbtųjų darbų.

Knygos gale sutelkti paaiški-' 
nimai. skiriami tik išspausdin
tai medžiagai, suminint vieną 
kitą anksčiau spausdintą aprašą 
nors Kupiškis priklauso prie 
daugiausia tautotyrinės medžia
gos skelbtųjų vietovių. Užtenka 
tik prisiminti A. Vireliūno. J. 
Balio. B. Buračo. J. Petrulio. A. 
Krauzos. M. Glemžaitės ir kt. 
paskelbtus darbus.

Knygoje gana gausu kupiškė
nų būtovės nuotraukų, kartais 
daugiau pasakančių.

Nežiūrint šių pastabų. “Ku
piškėnų Senovė” yra didelis į- 
našas mūsų tautotyrinių apra
šų tarpan. praskleidžiąs įdomia 
vienos apylinkės būtovės dali, 
nors ji ir netokia pasirodė, ko
kią dar 1939 buvome numatę 
ir sutarę. Autorės paskelbtoji 
gryna medžiaga išlieka ateičiai, 
ir visada bus naudojama tau- 
totyrinėms Lietuvos studijoms.

Elvyra Dulaitienė (Glamžai- ’~ 
tė), Kupiškėnų Senovė. Et
nografija ir Tautosaka, 470 psl..

ČIURLIONIO GALERIJA CHICAGOJĖ
Didžiausią leidinio dalį uži

ma iliustracijos. Įdėti du Čiur
lionio paveikslai ir po vieną: P. 
Puzino, A. Varao, A. Galdiko, 
M. šileikio, B. Murino, A Cod- 
per, M. Vitkaus, C. Januso, V. 
K. Jonyno. Prie kiekvieno dai
lininko duodama ir trumpa bio
grafinių žinių .santrauka.

Tolimesnės nuotraukos vaiz
duoja parodas, klubo ir galer- 
jos atidarymą, koncertus, vai
šes. Iš pridedamo teksto suži
nome, kad buvo surenkta 4 lie
tuvių dailininkų parodos ir vie
na ukrainiečių. (Lietuvių daili
ninkų pirmoji paroda buvo ben
dra, antroji — B. Murino, tre
čioji J. Pautieniaus, ketvirtoji 
— V. K. Jonyno). Koncertai su
ruošti du, paskaitos — penkios, 
vienas tautinių drabužių kon
kursas ir penkios arbatėlės.

Visa tai tikrai rodo klubo ne
mažą veiklą. Kiek ši veikla gi
li ir prasminga, kitas klausi
mas. Mūsų manymu, reikėtų 
daugiau koncentruotis į galeri
jos auginimą, į lietuvių dailinin
kų parodų rengimą. Tiesa, tai 
nėra lengva, bet pasiekti rezul
tatai yra kur kas geresni, nei 
prie kavutės praleistas vakaras.

Grįžtant prie leidinio, reikia 
pastebėti jo keistą pobūdį. Jis 
išleistas tik anglų kalba, vadi
nas, taikytas amerikonam per- 
skleisti ir numesti. Savo medžia
ga ir visu turiniu pasilieka bro
šiūros eilėse. Daug čia tokių rėk 
laminių knygelių išleidžiama, 
bet jų visų dienos trumpos. Ar 
nebūtų buvę prasmingiau už

Chicagojė veikia Amerikos 
Lietuvių Meno Klubas, subū
ręs įvairius meninkus. Vienas iš 
didžiausių klubo darbų tai Čiur
lionio galerijos įkūrimas. Be 
to, klubas dar rengia paskaitas 
meno ir kultūros klausimais, or
ganizuoja koncertus. Klubui pir
mininkauja dail. Zenonas Kol
ba, o Čiurlionio galerijos direk
torium yra dail. M. Šileikis.

Atžymėdamas 1957-58 me
tų veiklą, klubas išleido ilius
truotą savo leidinį. Apie Čiurlio
nį trumpai rašo M. Šileikis, o a- 
pie lietuvių meną dr. J. Grinius

TVLI| TAUTOTYRININKĘ AMŽINYBĖN PALYDINT
Elvyra Glemžaite-Dulaitiene

Lietuvoje liepos 5 mirė tau- 
totyrininkė Elvyra Glemžaitė- 
Dulaitienė, daug nuveikusi mū
sų tautosakai.

Negausūs yra šios rūšies spe
cialistai; dar mažiau jų pasitai
ko moterų. Iš jų išskirtinai rei
kia minėti tris seseris Glemžai- 
tes, kupiškietes, darniai įsijun
gusias į mūsų tautoryrininkų 
gretas.

savo tuščiais žodžiais įvaręs vi
siems baimės, primena pasipū
tėlį išlepintą jaunikaitį. Meški
nas gyvena lyg koks nerangus 
jaunuolis, kuris nemoka pasi
piršti mergaitei. Ir jų veiksmai 
ir pokalbiai nėra pikti, įžūlūs. 
Vaičiulaitis nemėgsta žiaurių E jų ankščiausia darbui atė- 
scenų, siaubingų vaizdų. Jis rad
iniai pasakoja, kartais tik nusi- 

vardžiai, kitos — Romoje, Ame- šypsodamas ir savo voveraitei 
rikoje ir nekonkretizuotuose ar uodui leisdamas iškrėsti ne- 
kraštuose. Bet visur yra paša- kaltą pokštą.

Tad jo pasakos yra ypatingai 
neša begalinę fantaziją ir sva- apgaubtos šiluma meile žmogui

W| jjiy. tautotyros darbininkė, surinku- 
mos, švelnių vaizdų labiau jos si kelis tūkstančius tautos ne
bus mėgstamos ihergaičię, nei dicinos, nepriklausomybės me- 
bemiukę. tais nebesuspėjo jos paskelbti,

A Vaičiulaitis pasižymi kaip išskyrus šiek tiek Gimtajame 
geras stilistas. Tad ir šios paša- Krašte 1943 (A. Kriauza savo 
kos labai išdailintos, ilgraSm41 
tos. Jo kalba Žodinga ir vaizdi. 
Kaip jis vaizdžiai aprašo jo mėg-

kų kraštai, pasakų, kurios at-

jo, f A. Vireliūno paskatinta, 
Stefanija (G. - 1887), jau nuo 
1920 rinkusi Kupiškio ir Šimo
nių apylinkėse tautos mediciną. 
Jai šis darbas gerai sekėsi, nes 
kartu sutapo ir su jos pasirink
tąją profesija. Ši kukli mūsų

jonę. Rasi čia didelius miestus, 
galingus karalius, jų generolus, 
narsius karius, pirklius Ir puoš
nius ministerius, ir seną karei
vį, pakelės trobelę, atsiskyrėlį.

Labiausiai A Vaičiulaitis mėg
sta mišką. Ir kaip jį gražiai

šeliu šiurenimų ir seno meški-

išlaikiusi egzaminus, ir viduri
nėse mokyklose.

Pradžioje Elvyra daugiau do
mėjosi tik dainomis ir tik jas 
užrašinėjo, tačiau jau apie 1933 
užrašinėjo pasakas ir padavi
mus. Kartu rinko ir Kupiškio 
apyL vietovardžius.

1939 ji ryžosi parašyti Ku
piškio monografiją, plačiai su
telkiant šios vietovės gyvenos 
visumą.

Tuomet su ja buvo tartasi, ir 
iš dalies S. Erixon’o Skulbtura 
darbo pagrindan buvo paimtas 
bruks historia planas (jį buvo 
išvėrsdinęs iš švedų k. J. tin
gis ir paskelbęs Gimtajame 
Krašte), kartu gerai susipažįs
tant su švedų darbo iliustraci
ne bei kt. monografijų medžia
ga. Karo metu Elvyros jau nebe
teko matyti, nors sesers žinio
mis, ji pasiimtąjį uždavinį vyk
dė. Tiesa, ne toks išėjo dar
bas kaip buvo numatyta, ta
čiau šiais metais pasirodžiusi 
jos “Kupiškėnų Senovė” tą 
S. Erixon’o planą aiškiai iške
lia.

Be šio išspausdinto darbo,

kelbtoje “Kupiškėnų Senovė
je” 1958.

Tautotyros darbui Stefaniją 
pasekė ir antroji sesuo Mikali
na (g. 1891) pasukusi tirti mūsų 
senuosius audinius bei tautinius 
drabužius ir davusi keletą atski
rų spausdintų darbų (1936, 
1939, 1952, 1955).

Anų seserų keliu nuėjo ir 
trečioji — Ehrira (g. 1893 IX 
19 Kupiškyje), pradėjusi tauto
saką rinkti dar prieš 1930.

Elvyra mokės Kupiškyje pas 
'daraktorių’ Janulionį, nuo 
1902 rusiškoje pradžios mokyk
loje, o vėliau baigė Kupiškio 
dviklasę mokyklą. Baigus Kupiš
kio mokslus, išvyko į Petrapilį, 
kur ruošėsi pedagogės darbui ir 
kartu dirbo lietuvių vakarinėje 
pradžios mokykloje. Pirmojo Di
džiojo karo metu dirbo Jelnsos, 
Smolensko lietuvių pr. mokyk
lose, kurias tuo metu išlaikė lie
tuvių tremtinių šalpos komite
tai ar valstiečių liaudininkų su
kurtoji “Grūdo” draugija.

Grižus iš tremties, dirbo Ku
piškyje, Kybartuose, vėliau Kau
no ir Klaipėdos mokyklose. Pra
džioje dirbo pradinėse, o vėliau,

D.

- aprašuose). Jos spaustuvėje ren
kamas Kupiškio' žmonių medi
cinos rinkinys 1944, atrodo, ne- 
beišvydo dienas šviesos. Da
bar jos darbo mažytes nuotrupas 
randame jos sesers Elviros pas-

Elvyra paliko dar per 20 rinki
nių lietuvių tautosakos. Ji. drau
ge su seserim Stefanija, yra ir 
Kupiškio kraštotyrinio muzie
jaus (1942) steigėja.

A Mažiulis

(atkelta iš 3 psL) 
atitolintų. pagonių antplū- 

’ dį nuo švento miesto ir krikš
čionių žemės. Jis klūpojo, mel
dėsi ir atgailojo, ir jo dvasia 
vistiek buvo nerami ir skaudi.

Ir jam pasidarė taip graudu 
ir liūdna, kaip dar niekados 
nėra buvę, kol jis popiežių sos
te sėdi. Lyg nubudęs iš savo 
maldų, jis peržvelgė tuščią sa
vo kambarį ir pro tamsų lan
gą įsižiūrėjo ten, kur niūksojo 
bazilikos bonia ir kur miegojo 
Romos miestas.

Jis vėl pažvelgė į savo kam
barį ir kertėje pamatė narvelį 
su paukšte.

Paukštė nemiegojo. Ji Sūrė
jo rami, susitraukusi ir nė kiek 
nenusigando, kai popiežius pri-

kad

POPIEŽIAUS PAUKŠTE
piežius išskyrė naują mintį ir 
pats sau širdyje kalbėjo:

— štai ilgesio žodžiais paukš
telė šaukia, o čia džiaugsmas 
skleidžiasi iš jos gerklaitės, gi 
dabar taikos ir meilės daina 
liejasi.

Jisai vis klausėsi, o paukštė 
čiulbėjo, kol rytuose aušros gai
sai nušvito ir žmonės ėmė bus
ti. Tada, pakėlęs galvą, jisai pa
juto, kad jo dvasia pilna tikru
mo ir ramybės, lyg su tuo tri- 
lenimu būtų jo malda buvus iš
klausyta.

Paukštė jau nutilo čiulbėjusi. 
Ji tupėjo narvely susigūžus, ra
mi ir žiūrėjo pro geležinius vir
bus į rytus.

šventasis Tėvas tada atida- 
___ _______ rė narvelį ir, paėmęs į ranką

ėjęs pakėlė narvelį ir pasistatė pravėrė langą. Ji dar
ant lango. Jis, lyg užmiršęs, nes^™i0' Apkabinusi popie- 
glostė geležinius narvelio vir- piritą, ji tupėjo, lyg čia 
balus, įsižiūrėjęs | paukštytę. *r lauktų, ar

Tada ji vėl pragydo. Ji Čiulbė
jo ilgesingai ir giedriai, kaip va
kar bazilikoje, šventasis Tėvas 
klausėsi, nulenkęs žilą galvą, ir 
jam regėjosi, kad toje giesmė
je skamba ligšiol negirdėti bal
sai. šaukė, čiulbėjo tie balsai 
apie gražius pasaulius, apie ra
mybę, apie sutikimą ir meilę, 
— ne, ten nebuvo nei pagiežos, 
nei pavydo, nei užmušimų, nei 
keršto.

Giesmė kilo vis aukštyn ir 
aukštyn. Rodės, štai ji savo 
skardėjimu pripildys visus šiuos 
rūmus, aikštę tenai apačioje, 
miestą if visą žemę. Ir sulig (Iš pasakų knygos 
kiekvienu giesmės pakilimu po- kurpelė")

nežinotų kur lėkti.
Paskui ji praskėtė sparnus, 

sumojavo kartą, antrą ir paki
lus nuplasnojo į ten, kur už 
bokštų, namų ir medžių tekėjo 
saulė. Ji lėkė tiesiai ir netrukus 
dingo raudoname ugnies skri
tulyje, pamažėle kylančiame 
pro amžino miesto stogus.

Žmonės, kurie anksti rytą 
ėjo švento Petro aikšte, pasa
kojo, kad S popiežiaus lango 
matę išlekiant labai gražų pauk
štį, tartum baltą balandį, visai 
panašų į Šventąją Dvasią, kaip 
ji paveiksluose nupiešta.

KULTŪRINĖ KRONIKA
— Venecuelos liet, numato 

išleisti metraštį. Redaguoti pa
kviesti J. Bieliūnas, A. Diržys, 
Dargis. A. Vabalas ir J. Zavads- 
kas. Metraštis bus iliustruotas.

— Balio Gražulio novelių rin
kinį “Sudužęs vaizdas’ išlei
džia Nidos leidykla Londone.

— Ada Karvelytė-Dubauskie- 
nė, uoli Ateities bendradarbė, 
poetė, iš Kolumbijos persikėlė 
Amerikon ir apsigyveno Chica- 
goje.

Plokštelių rinkoje pasirodė
“Auksinis Metropolitan operos 
amžius. 1883-1903 metais dai
navę garsieji daininkai. kur Ca- 
ruso užima vieną iš svarbiau
sių vietų. Įdomu tuo. kad šios 
plokštelės pagamintos iš senų 
plokštelių, pritaikant naujuosius 
išradimus. Taip dainininkų bal
sas yra paliktas senas, o orkes
tro palydėjimas įlietas naujai.

ši plokštelė nors išleista A- 
merikoje, bet jos dainos paim
tos iš Lietuvoje įdainuotų juos
tų. Aplanko įvadą parašė Vy
tautas Bielajus. kuris Kalifor
nijoje populiarina lietuviškuo
sius liaudies šokius. Plokštelę 
galima gauti ir Darbininko ad
ministracijoje.

— Fotografijos tarptautinė 
paroda surengta Vokietijoje Ko- 
clno mieste. Didžiosios pasau
lio firmos išstatė savo fotogra
finius išradimus, o garsieji fo
tografai — nuotraukas. Vienas 
skyrius vaizduoja, kaip fotogra
fija tarnauja tolimųjų pasaulio 
erdvių pažinimui.

• St, Zobarskas išvertė Į lie-. 
tuvių kalbą W. Maugham kny
gą “Dažytą vualį”. Knygą jau 
išėjo išspaudos.

• New York e veikia Liet. 
Dailininkų Sąjunga. Jai pirmi
ninkavo Pr. Lapė. Spalio 18 į- 
vyko Sąjungos susirinkimas, 
kur iŠ pirmininko pareigų pasi
traukė Pr. Lapė. Laikinai pir
mininko pareigas pavesta eiti 
sekretorei Adai Korsakaitei, 
kol bus sušauktas kitas susi
rinkimas. Sąjunga buvo numa
čiusi surengti dailės parodą kur 
nors vienoje iš Manhatteno ga
lerijų, bet dėl šią vasarą buvu-

IUU«nMCIM *. V.KMMI. p- akordeono munka, moterų cho- stos lietuvių dailininkų parodos vjl"nius' 1958.
M dali. v. K. Jonyną*. ro daina apie mišką. sumanymas nukeliamas toliau.

— Lietuvių dainų ir šokių 
plokštelę, išleista Monitor. pami 
nėjo The New York Times spa
lio 12 laidoje, dramos ir mu
zikos skyriuje. Ten apžvelgia
mos naujos liaudies dainų plok
štelės. Apie latvius pasisakoma, 
kad jų dainos neturi nieko ypa
tingo. gali patikti tik muzikos 
studentams. Lietuvių liaudies 
muzika ir dainos jau esančios 
patrauklesnės. Recenzentui la
biausiai patikusi “Piršlio polka”.



IS VISUR

£ Iš VLIKO posėdžio. Kalba prel. J. Balkonas. Nuotr. V. Maželio.

Iš Vliko posčdžio New Yorke
Už Lietuvos bylą pasaulio forume irstipry lietuvį

Jau nuo senai prie Vliko vei
kia komisijos specialioms prob
lemoms moksliškai tyrinėti. M. 
Brakas pranešė apie Vakarų 
Studijų Komisijos darbus. Šios 
komisijos pastangomis nesenai 
išleista sudėtinė studija Mažo
sios Lietuvos etnografinėmis te
momis. Ji sudaro serijos“ Studia 
Lithuanica” pirmąjį tomą. Jau 
ruošiamas ir; sekantis tomas. 
Šiam darbui plėtoti yra sukurtas 
Lithuanian Research Institute, 

J veiklą ir tarptau- Ine., kurio vadovybę sudaro (ti-. 
raidą, priėjo išva- M. Brakas, J. Audėnas, dr.^A. 

Trimakas ir Galminas.
Veikia taip pat ir Rytų Sienų 

Komisija, apie kurios darbus 
pranešė dr. A. Trimakas. Jos 
darbo pobūdis yra kiek skirtin
gas. Ji netrukus išleis Vilniaus 
tarčių ir žemėlapių rinkinį.

Aktyviai veikusi Vokietijoj 
ir išleidusi eilę studijų Lietuvos 
ūkio Atstatymo Komisija (pra
nešė J. Audėnas) š.m. yra per- 
siorentavimo stadijoje. Po tiek 
vergijos metų Lietuvos ūkio są
lygos tiek pakito, kad jokio pla
navimo ateičiai negalima remti 
nepriklausomybės laikų ūkio 
studijomis. Todėl ši komisija 
ateityje ir savo darbą planuos 
ta prasme.

Vienas plačiausių ir svarbiau
sių Vliko darbų yra abipusio ry
šio su kraštu palaikymas. Tuo 
klausimu platų pranešimą pa
darė K. Škirpa. Iš krašto žinios

Praėjus aštuoniolikai metų 
nuo Lietuvos okupacinės golgo- 
tos pradžios, tarptautinės sąly
gos ir nuotaikos, apsprendžian
čios išsilaisvinimo galimybes, 
žymiai pasikeitė. Per keturio- 
liką tremties metų ir mūsų gal
vosena bei pažiūros į daugelį 
laisvinimo darbo aspektų irgi 
gerokai pakito.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas paskutinėj savo sesijoj 
(spalių 11 ir 12), išsamiai ap
svarstęs savo 
tinių įvykių raidą, priėjo išva- M. Brakas, J. Audėnas, dr. 
dos, kad jo šiuo metu vykdo
mo darbo pagrindiniai barai — 
Lietuvos bylos propagavimas 
tarptautiniame forume,. abipu
sio ryšio palaikymas ir plėti
mas su kraštu ir studijiniai už
simojimai — yra sritys, kurios

ir dar labiau plėstinos. Teisin- 
gai vieno atstovo sesijoj buvo 
pabrėžta, kad Vilkas suklydo tik 
laike, bet ne esmėje, kai dar 
veikdamas Lietuvoje tvirtino, 
kad tik Rytų ir Vakarų konflik
to plotmėje ateis ir Lietuvos iš
silaisvinimo valanda. Keitėsi ko
miteto asmeninė sudėtis, darbo 
organizacija ir iš dalies meto
dai, tačiau savo tiksluose jis li
ko tas pats ir nekintamas.

Sąlygoms pasikeitus, VLIKo 
darbas teko perskirti į du sek
torius: Vykdomoji Taryba su sa
vo įstaigom veikia Europoje, 
pats gi Vilkas, kaip jį sudarau- gaunamos įvairiais keliais. Ypa 
čių grupių atstovybė su savo 
prezidiumu, dirba JAV. čia yra 
ir Tautos Fondas.

Tarptautiniai santykiai yna to
kie komplikuoti ir įvairių įtakų 
veikiami, kad norint palaikyti 
Lietuvos klausimą gyvą, reikia 
dėti daug pastangų ir išnaudo-

Tautos Fondo Vadovybė turės 
rimtą uždavinį užtikrinti, kad 
nereikėtų Vliko darbų siaurin
ti dėl lėšų stokos, kada gyve
namas momentas reikalauja 
juos plėsti.

Praeitų metų bėgyje bandy- Į I
mas į VUką įtraukti jame da- *
bar nedalyvaujančias grupes, !
kaip žinoma, baigėsi nepasise- ;
kimu. Sesijoj buvo pasisakyta, ’
kad ir dabar jėgų konsolidaci- H
jai Vliko rėmuose kliūčių nėra. 
Visi, kam veikimas bendromis 
jėgomis atrodo ne utopija, o į 
būtinybė, yra kviečiami įsijungi 
ti į bendrą darbą. Kad skirtingų 
įsitikinimų žmonės gali bendrai 
veikti, parodė ir ši sesija, kur 
visai nebuvo nesutarimų bend
raisiais Lietuvos laisvinimo klau
Simais.

Tikėjimas, kad blogis, paver
gęs mūsų kraštą ir trečdalį žmo
nijos, turės žlugti, stiprina mūs 
ir įpareigoja vienus darbu, ki
tus lėšomis įnešta savo dalį į 
šios didžiosios kovos frontą. 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas su savo tradicijomis dar 
iš tėvynės simbolzuoja mūsų 
vieningo ir nepaliaujamo darbo 
grandinę, į kurią turėtų nu
kreipti savo pastangas visi lais
vojo pasaulio lietuviai.

MMMaHeMOMaBeeemMųpNemmr

— Amerilęos lietuvių moky
tojų suvažiavimas šaukiamas 
lapkričio 29 ir 30 dienomis Chi- 
cagoje. šiuo metu aiškinamasi, 
ar jis galėr būti visuotinis ar 
tik rajoninis. LB Centro Valdy
ba dėl suvažiavimo organizavi
mo susitarė su LB Chicagos 
apygarda, pavesdama jai atlik
ti parengiamuosius darbus.

— Saleziečių gimnazijos Ita
lijoje direktorium paskirtas 
kun. Stasys Petraitis, kuris Ro
moje buvo Vatikano oficiozo 
"Osservatore Romano” adminis
tratorium. Buv. gimnazijos di
rektorius kun. J. Zeliauskas iš
vyko į Romą profesoriauti. Gim
nazijos direktorium išbuvo šeše
rius metus.

S.D.

NAUJA omo GYDYTOJŲ TŪKSTANTINĖ
Spalio 11 Clevelande įvyko 

Ohio lietuvių gydytoją draugi
jos metinis suvažiavimas Jį ati
darė valdybos pirm dr. H. Bra
zaitis. Maldą sukalbėjo kun. P. 
Dziegortaitis. Suvažiavimo pir
mininku buvo išrinktas dr. J. 
Balčiūnas, žodžiu suvažiavimą 
pasveikino LB centro valdybos 
pirm. St. Barzdukas, raštu — 
komiteto Lituanus žurnalui rem
ti vardu V. Kamantas.

CLEVELAND, OHIO

tingos svarbos yra žinių per
davimas kraštui. Šiuo metu tai 
atliekama radijo bangomis per 
Madrido, Romos ir Vatikano 
stotis. Nutildžius Miuncheno A. 
Balsą ir sumenkinus kitas jo 
transliacijas, Vliko radijo tar
nyba liko vienintelė priemone

Piketavo rusiškas propagandos filmas r

Dr. M. Vaitėnas padarė pra
nešimą apie EEG pagrindus. 
Paskaita buvo pailiustruota Įvai
riomis diagramomis ir išklausy
ta su susidomėjimu. Draugijos 
veiklos pranešimus padarė pir
mininkas dr. H. Brazaitis, sekr. 
dr. K. Ambrozaitis ir ižd. dr. VI. 
Ramanauskas.

Pažymėtinas naujas draugi
jos suvažiavimo nutarimas vėl 

skirti tūkstanti dolerių lietu
vių kultūros reikalams.

Kokia forma ši premija bus 
skiriama, suvažiavimas pavedė 
spręsti naujai išrinktai draugi
jos valdybai, i kurią dauguma 
balsų vėl pateko tas pats dak
tarų penketukas: K. Ambrozai
tis, H. Brazaitis. D. Degesys. 
VĮ. Ramanauskas ir J. Stankai
tis (kandidatai — dr. J. Skrins-

Amerikos Lietuvių Bendruo- ka ir dr. Masilionis).

tas: anglų kalba lietuvių kalbą 
yra išstūmusi. Lietuvis moky
tojas susiduria su milžiniškais 
sunkumais. Juo blogiau, kad jis 
dar neturi nei pritaikytų vado
vėlių, nei gerų knygų, nei moks
lo priemonių, nei epidioskopų 
su paveikslais. Pagaliau jau ima 
trūkti ir pačių mokytojų.

Daug kas pasisakė šiuo dega
mu reikalu. Diskusijos nebuvo 
suvestos į kokias nors konkre
čias išvadas ir perilgai užtruko. 
Pobūvis buvo baigtas jaukiomis 
vaišėmis.

•

* VgUK

— Alto sekretoriui ir Naujie 
nų redaktoriui dr. Pijui Grigai
čiui suėjo 75 metai. Jis yra gi
męs 1883 spalio 16 Gudaičių 
k., Kudirkos Naumiesčio apskr. 
Amerikoje gyvena jau arti 50 
metų, Aukštuosius teisės ir fi
losofijos mokslus yra ėjęs Švei
carijoje (Berne) ir Aiherikoje 
(Chicagoje), kuriuos baigė dak
taro laipsniu. Naujienas, su 
trumpa pertrauka, redaguoja 
nuo 1914, Alto sekretorium yra 
nuo pat įsisteigimo. Jo giminė
je buvo trys broliai dvasiškiai. 
Prel. Aleksandras Grigaitis ir 
kun. Justinas Grigaitis abu jau 
mirę. Prel. A. Grigaitis buvo 
Dvasinės Petrapilio Akademijos 
ir Lietuvos Universiteto Kaune 
profesorius.
Kun. Jonas Grigaitis yra likęs 
Lietuvoje.

Lankėsi V. Meilus
V. Meilus. PLB Valdybos 

vicepirmininkas, lankydamasis 
Clevelande, spalio 12 matėsi su 
JAV LB Centro,Valdybos pirm. 
St. Barzduku. Kalbėtasi tarpu
savio bendradarbiavimo ir veik
los klausimais.

Susirgo J. Staniškis

Darbininko redakcija gavo iš 
New Haven, Conn., du praneši
mus. Vienas prisiųstas New Ha
veno Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės Valdybos. Jis toks:
“Darbininko š.m. rugsėjo mėn.

30 d. Nr. 71; psl. 7 tilpo žinu
tė, pasirašyta slapyvardžiu “N.

menės NeW HaVen0 APyUnkės žodžiu, Ohio lietuvių gydyto- J. staniškis, JAV LB Centro 
druvmenes New Haveno sky- Valdyba šį dalyką tiria ir mano jų draugija į lietuvių kultu ValdvbOs iždininkas yra sun- 
naus pastmigomis, s. m. spa- p^-ti ūkiamas g to eiįa su pas. bZ

toviu užsimojimu: išvežtas į Clevelando Polyclinic
ma spalvota filmą iš neprikišu- Lietuviška visuomenė bus kasmet lietuvių kultūra! skto- ligoninę.

r H ..... . ... ti po tūkstanti dolerių: 1957

.Spalio mėn 6 d. New Have
no amerikiečių spauda tai apra
šė savo skiltyse, pažymėdama, 
kad filmos vardas yra “Tiltas’ 
ir kad leidimas filmoms rodyti 
yra gautas panaudojant A. L. 
Bendruomenės vardą.

kito kelio nėra, ir todėl Vlikas sifikuotą politikos įvykių raidos 
atitinkamom progom asmenis- vaizdą ir atidengti Sov. Rusijos 
kais kontaktais ir memorandu- melą ir politines suktybes vi- 
mais veikia Vakarų sostinėse ir duje tarptautinėje plotmėje. . lių mėn. 5 d., New Havene, įįas. 
Jungtinėse Tautose, kad nuolat Diskusijose išryškėjo, kad mū 243 Front St.. turėjo būti rodo- 
primintų Lietuvos bylą ir iškel- su pareiga yra teikti faktus a- i - ■ — “ x ’
tų Sov. Rusijos nusikaltimus, pie tikrąją padėtį pavergtuose somos ir dabartinės Lietuvos aP*e tai painformuota plačiau.
Iš dr. A. Trimako, Vliko primi- kraštuose, o taip pat padėti y- gyvenimo. Filmą pagaminę Ka- kai visos detalės bus išaiškėję.’ me ū premij vo Pa
ninko, plataus pranešimo paaiš- pač jaunimui užpildyti tą dvasi- nados ir Pietų Amerikos lietu-
kėjo, kad tame darbe glaudžiai nę tuštumą, kuri yra atsiradusi viai, lankėsi Lietuvoje perei
to vaisingai bendradarbiaujama dėl dabartinės izoliacijos nuo ' - - --
su Lietuvos Diplomatine Tamy- Vakarų pasaulio dvasinių ir idė-
ba. Sėkmingai ir efektingai vei- jinių turtų. Ateityje numatoma
kiama Pavergtose Jungt. Tau- radijo tarnybą ta prasme tobu
lose, kur vilkinių grupių atsto- linti ir, jei lėšos leis, plėsti.

S.

tais metais.

Lietuvių Bendruomenės vykdy-
Daabininko redakcijai žinią tam lietuviu dramos konkursui.

apie to filmo demonstravimą 1958 metais ji paskyrė JAV Lie- . v.
prisiuntė vienas iš korespon- Didžiausias šio rudens sezo-

Koncertas

— Prel. M. Krupavičius pri
siuntė pirmąją auką 15 dol. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai kuri yra Toronte. Val
dybos pirmininku yra Jonas Ma
tulionis. buvęs Vliko pirminin-

Kun. Benediktas Gauron-
skas, Ansonijos klebonas, per
rinktas Lietuvių Kunigų Vieny 
bės Connectuett valstybės pir
mininku. Vicepirmininku išrink
tas ’New Britaino klebonas kun. 
Vincentas Karkauskas.

Pasisakyta griežčiausiai prieš 
A Balso transliacijas, į Lietu
vą rusų kalba.

Platus ir reikšmingas Vliko 
darbas reikalauja nemaža lė- 

Jungtinių Tautų darbų apimtį šų. šiuo metu administracinės 
ir metodus.

Viešosios opinijos formavi
mui Vakaruose didelį darbą at
lieka Eltos biuleteniai anglų, vo
kiečių ir ilalų kalbomis. Lėšų 
trūkumas neleidžia šio svar
baus darbo plėsti ir biuletenių 
leidimą dažninti. Iš V. Sidzikaus 
ko pranešimo apie tarptautinių 
įvykių raidą ir jį sekusių gyvų 
diskusijų išryškėjo įsitikinimas, 
kad didysis sprendimas anks
čiau ar vėliau ateis, ir ta kryp
timi turime veikti. Nei naujų

vai sudaro žymią lietuvių dele
gacijos daugumą. Tuo būdu yra 
lengvinamas ir papildomas Vli
ko darbas. V. Sidzikauskas iš
samiai pavaizdavo Pavergtųjų

išlaidos sudaro tik mažą dalį 
jo biudžeto: visa kita eina in
formacijos ir kitiems svarbiems 
darbams remti. Ne tik bendri iš 
eivijos negalavimai, bet ir sąmo
ningas kai kurių grupių Vliko 
darbų ignoravimas ir paties Vli
ko neigimas, be abejo, apsunki 
na jo darbą, nes atitinkamai nu
teikta išeivija, neparemia finan
siškai jo darbų tiek, kad Vlikas tų spalio 5 dieną būrelis lietu- 
galėtų visus savo užsibrėžtus už- i 
davinius atlikti. Vliko vykdomi i 
darbai yra visai konkretūs ir j

ginklų Įvedimas, nei sovietinė jų sužlugdymas, ar bent susiau- 
propaganda, nei neutraliųjų vy- rinimas, būtų nedovanotina kali- 
riausybių trumpareigškumas ne- da. Iki šiol žymią Vliko darbų 
sulaikys žmonijos veržimosi į rėmimo naštos dalį nešė Ame- 
laisvę. Su apgailestavimu kon- rikos Lietuvių Taryba. Tikėti- 
statuota, kad mūsų santykiai na, kad ir toliau bendradarbia- 
ir ypač su gudais nėra tokie, ko- vimas tarp šių institucijų šia 
kie turėtų būti šioje likiminėje prasme bus darnus ir Lietuvos 
kovoje.

tuvių Bendruomenės pirmąją ... .
Amerikos Lietuvių Bendruo- dentų. kurio žinių objektyvumu kultūros premiją, kuri atiteko no *cu^rinis Clevelande 

menės New Haveno Apylinkės patriotiškumu nebuvo ligi Lietuvių Enciklopedijos redąk- -ra ’ ’ ®ri a,c,o ,r I® 
Valdyba šiuo praneša visuome- ši°^ pagrindo suabejoti. Jis. be elniam kolektyvui.
nės žiniai, kad ji su minėtuoju to- rašė: ’ Suvažiavimas, pagerbdamas
skelbimu ir filmos demonstra
vimu nieko bendro neturi.

Visuomenei yra žinoma, ko
kios spalvos lietuviai praeitais ekskursantų susukti spalvoti fil- 
metais Lietuvoje lankėsi ir ko- ’ ’’ ** J 
kios spalvos filmas jie pagami
no.

kvarteto koncertas, kurį ruošia 
Clevelando studentai ateitinin 
kai. Koncertas Įvyks spalio 25 
d. 7 vai. vak. slovėnų salėje, 
kuri yra dabar naujai išdeko- 
ruota ir išpuošta. Progamoje 
sol. V j -Verikaitis išpildys nau
jas. dar negirdėtas dainas a- 
komponuojant muz. St. Gailevi- 
čiui.

Susipratę New Haveno lietu
viai filmos demonstravimą pike
tavo ir ragino visuomenę nesi
lankyti.”

Antrasis pareiškimas prisiųs
tas K Bagdono. Jis rašo:

“New Haven, Conn., 1958 me-

vių, daugumoje jaunimas, pikie- 
tavo lietuvių namuose rodomas 
filmas.

"Svarbiausią dalį sudaro tik mirusio popiežiaus Pijaus XII 
sugrįžusių — apsivylusių Kana- atminimą, atsisakė nuo progra- 
dos ir Pietų Amerikos lietuvių moję numatytų šokių ir suren- 

' ......... gė koncertą, kurio programą at-
mai. Keli buvo daromi kai kur liko solistė Aid. Stempužienė. 
bausmės, ar net gyvybės pavo- Suvažiavime dalyvavo apie 
juje’. 30 gydytojų su poniomis. Šuva-

Kai nebuvo pažymėta, kad žiavimas b“'° bai«tas. ,bendr°- 
tas filmas vadinasi "ratas', re- m,s da,vvl” vaBcmB 
dakcijai susidarė Įspūdis, kad 
vienas ar kitas ekskursantas 
bus Įstengęs išsivežti necenzū
ruotų vaizdų, juoba, kad jie ro
domi su LB Apylinkės žinia. Ko- būvi lituanistinėse mokyklose Po koncerto Įvyks šokiai, 
respondentą matyti, suklaidi- dirbantiems mokytojams pa- veiks gausus bufetas, bus ma- 
dino amerikiečių spaudai duoti gerbti. Pobūviui vadovavo pirm, fonių staigmenų visiems, 
pranešimai, kuriais jis nuošir- Virbalis, 
džiai patikėjo. (Red.)

Kvartete yra naujų jėgų, ir 
jis yra pačiame savo stiprume.

Mokytojų pagerbimas Gi sol. V. Verikaitis jokių ko- 
L B Clevelando 1 apylinkės mentarų nereikalingas. — Jo 

valdyba spalio 11 Čiurlionio an- daina jau žavėjo tūkstančius lie- 
samblio namuose surengė po- tuvių dešimtyse kolonijų, 
būvi lituanistinėse mokyklose

daina jau žavėjo tūkstančius lie

— Antanina Janavičienė, duk
tė Mato, gimusi Klepočiuose. 
Lietuvoje 1897; ieškoma jos 
brolio Aleksandro Dzenjavičiaus 
Kas turėtų kokias žinias prašo
mas pranešti The American Na
tional Red Cross. Home Service 
Dept.. 1 Red Cross PI., Brook- 
lyn 1. N Y . tol.: MAin 46000

CHRISTMAS SPEC1AUS
TO LITHUANLA

Parcel H .........   $28.40
5 Ibs. Bonrie&'s Ham, 5 Ibs. 
Creamery Butter, 5 Ibs. Pure 
Lard. 5 Ibs. Sugar

SPECIAL NO. 3 ............$32.83
1000 g. Finest Brazil Coffee.
1000 g. Dutch Cocoa,
1000 g. Pure Lard.
1000 g. Creamery Butter.

reikalui išganingas.

3 S So. 8tn Street
BrooUyn II, N. Y

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

LVergreer; 7-21 SS
Resid. ILiinois 8-7118

Bilietai jau dabar gaunami
Aktualus buvo vysk. Valan- spaudos kioske ir pas draugo- 

čiaus mokyklos vedėjo Pr. Ka- vės narius bei kitus platintojus, 
raliaus pranešimas. Jame jis 
apžvelgė lietuvio mokinio savai- < leielandiečiai dainos mylė
to. Iš 168 savaitės valandų mo
kinys savo miegui valgui ir gy
venimo rutinai atiduoda 84 vaL 
Toliau 40 vai. per savaitę jis 
atiduoda amerikoniškai mokyk
lai. 1 vai. bažnyčiai, 3 vai. ki
nui. 14 vai. televizijai. 6 vai. 
amerikoniškai skaitybai, iš vi
so 64 vai. Likusių laisvų 20 vai. 
atitenka lietuviškam jo gyveni
mui: 3 vai. lituanistinei mokyk
lai šeštadienį. 2 vai. šios mokyk
los namų darbams. 3 vai. lietu
viškai skaitybai. Metus žvilgsnį 
į ši palyginimą, darosi aišku, 
kodėl lietuvis mękinys praran
da ir lietuvišką žodį, ir lietuviš
ką klausą: visa tai nustelbia 
svetimai kalbai atiduodamos va
landos.

Pranešėjas. pasiremdamas 
jaunimo stebėjimu stovyklose

tojai raginami nepraleisti šios 
progos pasigėrėti mūsų dainos 
meno reprezentantais.

Churchilis. švęsdamas 
vo 75 metų gimtadienį, drau
gams pasakė: “Aš esu pasiren
gęs susitikti Kūrėją, bet nesu 
tikras, ar Kūrėjas yra pasiruo
šęs pakelti mano sutikimo var
gą".

Frank Lloyd Wright, žymiau
sias Amerikos architektas, pasa
kė: daktaras savo klaidas gali 
lengvai palaidoti, o architektas 
gali tik paprašyti savo klljen- 
tą, kad užsodintų vijoklių prie 
namo.

sa-

Vargas su punktualumu: ta
vęs niekas nemato, kai atei-

ir kitur, konstatavo, kad pirma- ni laiku.
sis puslaikis mūsų jau pralaimė- Franklin P. Jonės

3000 r. Sugar,
250 jr. Ceylon Tea,
500 g. Duteh Chocolate,
500 g. Cheese 45‘ J fat.

1000 g. Rice,
500 g. Dried Praches.
200 American Cigarette?

LADIES SPECIAL $76.20
X>2 yds. 1W»; W<w»l Ovcrcoat 

Material
8 yds. 100' > W<>»I I.adies Suit

Material
•> yds. Rayon Linini; to mateh
3 yds. 100': W<x»i Dress 

Material
S yds. Rayon for Dresses and 

Blouses
S yds. C’otton for Sumnirr 

DrcsM's and Blouses 5

This Advertrscment is worth
50 Cents to You

■lusl cūt it out and include it 
with your ordcr to us.and you 
can doduct 50 cents from thc 
priees. Pleasc ask for our coni- 
pleto cataloK-s for cift parcols 
and mcdicincs.
Wc are thc lėading finn in 

money transmittances to
I.ithuania VSSR ai the spo- 
cial rate of 10 Rubcl* per Dol- 
lar. Plcasc inųuire. are 
liccnscd and lainded

GKAMKRCV
.744 Broad Street. Newark 2.

AMERIKOS raketos nuvežto* į Formozjj



TeL EL 4-1711

MOcy kainos vyry drabužiam* prasideda nuo 9-50 ui pilną eilutę

j

■tea

Skleidžias naujilietuviškos veiklos planai
? Kad ir ne taip jau šilta va
sara, detrmtiečiai lietuviai ga
lėjo jjasidžiaugti šiltais lietuviš
kais nutikimėliais. Juk. mūsų pa-

Dutroit, Mich. nuotykių, tiek planų kūrėjo en-

virš 3000 dolerių suskaičiuota.

nas yra bandymas sudaryti mer 
gaičių chorelį ir vyrų oktetą. 
Abiem vienetam vadovauja Sta
sys Sližys.

Vaidybos mėgėjai spalio 25

MEDŽIAGOS į LIETUVĄ

Balto 764as skyrius spalio 18 d. 
7 vaL ispanų salėje rengia iš
raiškos šokėjos Jonės Kviety- 
tės koncertą.

Rudeninis pirmas linksmava- 
karis įvyko rugsėjo mėn. pra
džioj. Tai buvo bestovyklaujan- 
čių Dainavoj meninių jėgų pasi
rodymas. Stud. at-kų tradicija 
suruošti netoli stovyklos esan
čiai lietuviųkolonijai koncertą 
šįmet nebuvo gerai išreklamuo
ta, o ir pačių pajėgų nepasirodė 
dau^. Teko vienok džiaugtis 
jau nebe mėgėjiško lygio pianis
tu Monegirdu Motekaičiu ir dra
mos studijas bebaigiančiu sod
riu deklamatorium Algiu Žemai
taičiu.

$v. Antano paraipijos cho
ras scenoje pragydo spalio 4. 
Trumputę vakaro programą pa
įvairino dainininkė Bronė Ber- 
žanskienė, solo padainuodama 
4 dainas. Žmonių buvo maža, 
nes tą patį vakarą net dvejose 
vietose įprastinė publika vese- 
liojo.

Lietuvių Bendruomenės De- 
kaitis; kiti valdybos nariai —J. troito apylinkės valdyba spalio 
šoliūnas, D. Mikaitė, V. Pajau- 

Jytė, R. Bublys, B .Čikotas ir
N. Udrys.

Balfo pirmas geras darbelis
— rinkliava Detroito gatvėse,
— atrodo, pavyko gerai, nes dar 
ne visos dėžutės grąžintos, o jau

stovykloj Dainavoj. Detroito .ap
ylinkėse savo palapines taip pat 

•buvo išrikiavusi • IV-ta tautinė 
skautų stovykla. Visur buvo 

' jausti, kad nemiręs dar žmonių 
pasišventimas, kad yra dar kam 1 
lietuvišką kibirkštėlę uždegti 
jaunųjų širdy.

Ir kai Spyglio pakrantėse gel- ' 
toni lapai baigia kristi, pačiam 
Detroite skleidžiasi nauji lietu- 
viškos veiklos puslapiai.

Ateitininkai moksleiviai bene 
patys pirmieji išsirinko naują 
kuopos valdybą: pirmininku Al
gį Bublį, vicepirm. Saulių Da- 
mušį, sekr. Violetą čižauskaitę 
ir Kazį Jankauską bei iždininku 
Joną Skirgaudą. Kiek vėliau ir 
stud. at-kai “vyriausybę nuvertė 
Naujoj valdyboj pirmininkauja 
Algis Gladkauskas, jam drau- 
govę valdyt padeda Valerijus 
Gražulis, Vida Smagauskaitė ir 
Vytenis Damušis. Iš detroitie- 
čių šįmet sudaryta ir Studentų 
Ateitininku Sąjungos centro val
dyba. Pirmininkas Juozas Poli-

12 pradėjo paskaitų ciklą. Pir
muoju kalbėtoju buvo prof. K. 
Pakštas, gyvai nupasakojęs sa
vo kelionę ir gyvenimą britų 
Hondūre bei planus ten sukur
ti mažytę Lietuvą. Net ir neti
kinčiam tos idėjos įgyvendini
mu, žavu buvo klausytis tiek

tojų tarpe buvo ir gana jaunų Vaidybos mėgėjai spalio 25 
gimnazistų, laisvanoriškai dvi drauge su aktore Z. Arlauskaitę 

guvaį(jįns> “Stiklinį žvėrynęlį”. 
Lapkričio 1 d. Čiurlionio ansam
blis savo dūdas Detroitan atve
ža. žodžiu, detroitėnai grįžta į 
sales. • \ '■

ir rimčiau ta idėja besidomin
čių. ' ‘• ;

Radijo įdubas savo veiklą ple» 
čia ir susilaukia vis daugiau vi
suomenės pritarimo. Sveikinti- P. Natas

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės'medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

^Visa. ką horite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC
ĮSI Orchard Street L__  ____ ___

TeleL GR M1SS
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

New Yortž. N. Y. i j

::

Lapkričio 4 šio krašto pilie- viai privalo—atiduoti savus bal
čiai rinks | Kongresą ir senatą sus už tokius kandidatus kurie 
narius ir valstybių gubernaio- • būtų palankesni mūsų tėvų že
rtus. Amerikiečių spaudoje ir 
susirinkimuose gana gyvai svar-

šildymai; kritikuojami praėjusių 
metų vyriausybės ir daugumos 
senate ir kongrese neatliktieji, 
darbai ir k.

Lietuviai, būdajnai JAV pilie
čiais, privalo aktyviai dalyvau
ti rinkimuose ir gerai žinoti už 
ką savo balsą atiduoda. Mums, 
lietuviams gal būt, reiktų la
biau kreipti dėmesį ne į parti
jas, bet į asmenis.

Kodėl? O todėl kad kiekvie
nas lietuvis gerai žino, kad ša
lia svarbiųjų šio krašto proble
mų, turi ir savus, specifinius 
reikalus ir problemas, kurios 
privalo būti gyvinamos, atsto
vaujamos ir kur reikia paremia
mos. Tai būtent Lietuvos lais
vinimo problema. Todėl lietu-

MALONUS SKAITYTOJAU,
T. T. Panciškonai, norėdami paruošti lietuviškai knygai platesnį 

kelią į visuomenę, siūlo gerų lietuviškų knygų labai papiginta kaina. 
Siūlome įsigyti žemiau išvardintus vienos ar kitos rūšies knygų pakie- 
tėlius, kurie padės praturtinti Jūsų lietuvišką namų knygynėlį ar su
teikti džiaugsmo Jūsų draugams ir pažįstamiems Kalėdų švenčių ar 
kitokia proga. -

1) Saulės giesmė, Ant. Maceina .............
2) Lietuvių Archyvas, bolševizmo metai,
3) Prie vilties kryžiaus, J. Prauskis

5) Gims tautos genijus, L. Voisekauskas ....

$ 5-00
$ 1.50
$ 1.50
$ 2.00
$ 1-50
Į

Visos 6 pakietSio A $12.50 vertės knygos atiduodamos tiktai už $ 5.00
PAKIETELIS B

1) Kvieslys į laisvę, J. Kmitas .... $ 1.00
....i 3.50

3) Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Kairys ..... ...................... $ 5.00
4) Lietuvių Archyvas, bolševizmo metai ........................................ $ 1.5Q
5) Gims tautos genijus, L. Voisekauskas ..........   $ 1.50
6) Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius ........................   $ 2.00
Visos 6 pakietėlio B $ 14.50 vertės knygos atiduodamos tiktai už $ 5.00

PAKIETELIS C
1) Vytis ir erelis, J. Kmitas ................
2) šy. Antanas Paduvietis, N. Vian ..........

4) žiurkių kamera, J. Grinius ................................
5) Milžinas didvyris šventasis, P. Gaidamavičius
6) Sv. Kazimieras, Z. Ivinskis ...........................................  $
Visos 6 paketėlio C $ 12.00 vertės knygos gaunamos tiktai už $

PAKIETfiLIS D
1) Valentina, A. Vaičiulaitis

$ 1.00
. $ 2.00
. $ 2.00

$ 2.00
.... $ 2.00

3.00
5.00

2.00

mės išlaisvinimo reikalui.
Man, kaip 16 metų dirban

čiam Alto Rochesterio skyriaus 
pryšakyje, yra gerai žinoma, ką 
toks bendradarbiavimas reiškia, 
turint palankų, atvirai šnekant, 
nuoširdų bičiulį kongrese ar se
nate. " '

Šiuo metu aš turiu galvoje 
buv. kongresmeną K. Keating, 
buv. Rochesterio ir apylinkės 
(37 distriekto atstovą. Jis kon
grese išbuvo 12 metų ir atei
nančiuose rinkimuose kadida- 
tuoja į JAV senatą išstatė New 
Yorko respublikonų partija.

Su K. Keating man yra tekę 
nuoširdžiai bendradarbiauti 12 
metų. K. Keating kiekvieną va
sarą atsilankydavo į Rocheste
rio lietuvių dienų šventes, čia 
pasakydamas nuoširdžias kalbas 
ir savo auka paremdamas šal
pos darbą. Vasario 16 dienos 
proga lietuvių minėjimuose, Ro- 
chestery, K. Keating pasakyda-

PUSIAU AKUEMS Amerikos 
jaunuoliams padaryti akiniai, 
kurie padidina nuo 300 iki 2,000 
kartų. Akiniai turi tris lėlius.

vo įsidėmėtinas kalbas lietu- ; 
viams rūpimais klausimais; ; 
JAV kongrese jo pasakytos kai- ; 
bos Vasario 16 dienos proga, ; 
yra nuoširdžios, atviros ir drą- j 
sios. ;

K. Keating’as kongrese ir vy- ; 
riausybėje yra žinomas kaip ge
rai pažįstąs Sov. Sąjungos kės- . 
lūs į laisvąjį pasaulį ir komu
nistų partijos ardomąjį darbą 
laisvuose kraštuose.

Ne kartą K. Keating kongre
se ir kitose svarbiose vietose 
yra drąsiai ir atvirai demaska
vęs tarptautinio komunizmo vei- 1 
dą. i

Dėl to ir mes, lietuviai, JAV i 
piliečiai, atlikdami savo pilieti- i 
nes pareigas, jas atlikime sąži- i 
ningai ir visada atsiminkime, i 
kas reikale galėtų paremti ir mū i 
su, kaip lietuvių svarbiąsias pro- , 
blemas. (Sklb.) ,

Petras Norkeliūnas .

SIUNTINIAMS I LIETUVA! .
ramMA rasi didelj^pasirinkimą vilnonių medžiagų vyri) kostiumam* 

ii švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
MaiSytoa ir rayoninės medžiagos parduodamos griežta; urmo

(urholesale) kabomu. _——------- -

K and K FABRICS
1158 Rast Jersey Street EUzabeth. N. J.
PRIE CITY SAVTNGS BANK

Net. Prasidėjimo Kongregacijos sukaktis 
tų Apygardos vardu —žemai
taitis.

Gražus buvo sveikinimas lie 
tuvos vyčių, kurių vardu kalbė
jo Juozas Bolevi&us,—Lietuvos 
nematęs. Stebino klausytojus 
ne tik gražia lietuvių kalba, bet

Nekalto Prasidėjimo kongre
gacija spalio 12, Putnam, Conn. 
kukliai paminėjo savo veikimo 
40 metų sukaktį.

šventė pradėta pamaldomis, 
kurias atlaikė vienuolyno kape
lionas prof. kun. St. Yla. Pa- . .-e . ," rr tikrai lietuvišku galvojimu.

Buvusių bendrabutiečių var 
du kalbėjo R. Tonkūnaitė, va
saros stovyklautojų — M. Sau 
laitytė ir mergaičių stovyklauto
jų bei bendrabutiečių tėvų var 
du -— Z. Kucinienė.

Be to, kongregacija yra gavu
si daugybę sveikinimų raštu: 
vysk. V. Birzgio, Lietuvos gen. 
konsulo J. Budrio, Vliko pirmi
ninko dr. A. Trimako, Pirmi
ninko, gydytojų korporacijos 
Freternitas Lituanica, lietuvių 
skautų Brolijos, moksleivių atei 
tininkų Vakarų Apygardos ir 
daugelio kunigų bei kitų asme- . 
nų. Po sveikinimų kalbėjo N. r 
Pr. kongregacijos JAV ir Kana- Į 
doje viršininkė motina M. Aloy į

IŠPARDAVIMAS—PROGA!
Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir. kitų

VILNONIU MEDŽIAGĄ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

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

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckenstetno krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukraiaiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

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

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

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

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

DARBININKO administracijoje 
galima gauti šie nauji leidiniai:

1. Didžioji padėjėja, dr. Ant. Maceina ---------  3.00 dol.
2. Ir nevesk mus į pagundą, J. Ignatonis___  3.00 dol. «
3. Pasaulio lietuvių žinynas, An. Simutis
4. SmilgaiČių akvarelė, Paulius Jurkus

I mokslą pasakė kun. A. Navike- 
| vičius, MIC, nesenai atvykęs iš 
i Romos. Pamokslininkas trum- t pais bruožais nušvietė kongre- I gacijos kelią nuklotą vargais ir t darbais. Po pamaldų visi šven- 
Itės dalyviai buvo pavaišinti pie

tumis
Po pietų 2 vaL vienuolyno sa

lėje buvo surengta meninė pro
grama, kurią atliko seserų ben
drabučio mergaitės. Buvo nu- 

| matyta plati programa, bet dėl 
| Pijaus XII mirties, programa. 
1 buvo gerokai apkarpyta, praleis 
| tos dainos ir tautiški šokiai, 
i Mergaitės gana gražiai suvaidi- 
i no akt V. Žukausko specia- 
Iliai parašytą 8 paveikslų vaiz

delį, nušviečiantį kongregacijos 
steigimą, jos veiklą ir erškėčių 
kelią bolševikų okupuotoje Lie- g tuvoje.

i Minėjimo proga sveikino bu- j vęs Vliko pirmininkas prel. My- 
| kolas Krupavičius, paberdamas 
| visą eilę ugningų ir karštų pa- 
! triotinių minčių. Toliau kongre- 
| gacija sveikino tik ką iš Romos 
• atvykęs prel Pr. Juras, perduo

damas daugelio Romoje gyve- sukaičiaves ioef nančių lietuvių linkėjimus. Nu- ♦ t- Ė1 r i- ____ mes turime 35 milijonus įstaty- t
į koduotojo J«auS kongrega- įgyvendintume 10 Die-1 cijos vardu kalbėjo kun. J. švag- Į
j -revų Marijonų -kun. M E.rl wilvoo ;9 A. Navikevičius, seserų rėmėjų (

5.
6.
7.

6.50 dol.
5.00 dol.

Meilė ir laimė, kun. dr. J. Prunskis_____  2.00 dol.
Rinktinės mintys, kun. dr. J. Prunskis-----  4.00 dol.
Mano pasaulėžiūra, kun. dr. J. Prunskis . 3.50 dol.

DABBININKAS
910 VVflloughby Ave^ Brooklyn 21, N. V.

I^abai svarbus pranešimas visiems 
tautiečiams, kurie siunčia siunti
nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus

Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artfanie- 
, siems, pats geriausias ir pigiansias būdas yra siunčiant

Kngregacijos 40 metų sukak- J visų HiSių siuntinius per musų lietuvišką firmą.
ties šventėn buvo susirinkę iš 
įvairių N. Anglijos lietuvių ko 
lonijų arti dviejų šimtų svečių, 
seserų rėmėjų bei geradarių.

Pr.

Po programos vienuolyno šven
tovėje buvo rožančiaus -pamal 
dos už mirusį Pijų XII.

$ 3.00 
$ 2.00 
$ 2.00 

... $ 1.50
$ 2.00

3) Milžinas didvyris šventasis, P. Gaidamavičius
4) Pranašvstės apie pasaulio pabaigą, P. Juras ...:......
5) Vysk. M. Valančius bijografijos bruožai, V. Biržiška
6)
Visos 6 pakietėlio D 3 12.50 vertės knygos gaunamos tiktai už $ 5.03

Pranašvstės apie pasaulio pabaigą, P. Juras

Laisvė ir būtis, J. Girnius

RELIGINIO TURINIO KNYGOS:
1) Sv. Raštas Senojo Testamento I tomas, Ark. J. Skvireckas 5 10.00
2) Sv. Raštas Šen. Testamento H tomas, Ark. J. Skvireckas $ 12.00
3) Sv. Raštas Lekcijos ir Evangelijos, Ark. J. Skvireckas $ 2.00
4) Sv. Raš. Nauj. Testamentas (mažo formato) J. Skvireckas $ ? %
5>
6)
7)
8)
9)

10) 
U) 
12) 
!3> 
14) Novenos. Sv. Onos, Antano, Uurdinės ir kit.

Dlevas ir žmogus, Prel. Butkus ir Kan. Aleksa........
Šv. p. Marijos apsireiškimai Liurde, Vysk. P. Bučys 
Sv. P Marijos apsireiškimai Fatimoje, Kun. M. Vembre 
Amžinoji Auka, Kun. V. Pikturna
Didžioji Savaitė, Lietuvių Kunigų sąjunga
Džiaukis gyvenimu. O. Sweet Marden
Sv. Pranciškaus pėdomis, T. P. Bizauskas 
Eisiu pas Tėvą, Kun. Burkus
Maldos apaštalavimas, TT. Jėzuitai

$ 5.00 
$ 1.00 
$ 2 00 
$ 1.00 
$ 1.00 
$ 0.70 
$ 0.50 
$ 0.50 
$ 0 50 
$ 0.15

Siunčiu $ ir prašau man prisiųsti pakietėlį A, B. C. D
arba pažymėti kokios knygos norima.

Fra«dM*M Pafbern 
910 WMeughby Avę 
Btooklya SI. N. Y.

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamos. 
Rimifon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 1 er. $4.60 — Cor-
tizone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabl. $5.00 - Serpasil 
100 tabl. $135.

r Chicagoje vardu — dr. Tumo- žmogus yra nepataisomas op- I sienė, šeserų rėmėjų rytinia- timistas; jis šventai tiki, kad 
e me JAV pakrašty — Pr. Pau- gali išlošti loterijoje ir kad ne- į liukonis, Ateitininkų Federaci- užsimuš automobilio katastro- 
į jos — Stasys Lūšys, ateitinin- toje i kų studentų ir moksleivių Ry

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NORKUS

1400 North29th Street

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

3. ĮVAIRIŲ RUSIŲ MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me
džiagos parduodamos urmo kainomis. Jūs salite taip pat užsi
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rūšies angliš
kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00. 4 virtinės me
džiagos kostiumams su priedais $50.00. J šias kainas įeina visos 
išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Reikalaukite medžlatru pa
vyzdžių. kuriuos mes tuojau i&siųsime. Mes taip pat siunčiame 
akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik
tus, kurių Jūs pageidaujate.

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

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

Visi mūs,j siunčiami .siuntiniai yra apdrausti ir Jų prista
tymas pilnai garantuotas. Prateme rašyti dėl smulkesnių 
formacijų, kurias mes ,sų mielu noru suteiksime Raiykitc 
tuvKkai ir Jūs gausite nuogirdų ItetuvUką atsakymą

AMERICAN *■ FOREIGN BOOK C0.
tt CHAPfN PLACE, HARTFORD, CONN. 
Te?ef. (TIapH 6-4773.

Antanas l’Mjanauskas 
Direktorius

in- 
lic-



WINTER GARDEN T1VERN. I

Baras, salė vestuvėm

The Sign

1883 MADISON ST BROOKLYN 27. N. Y,
BUSSINES OPPORTUNITY

Tel. EV 2-9584) (Prie Forest Avė. stoties i Ridgew<»od

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

SAV. M. IK J. JOKŪBAIČIAI

HARTFORD, CONN.

M. and Z. Collision Works

nuomojau! butus, įvairiausiais ap-

$37,500. Savininkas WE 7-3186.

kambariai

meilės darbai, mokymas, 
priežiūra, slaugym.'is, ku- 
pagalba ir t.L

Taupumas yra nepaprastai 
gera dorybė, ypač jei ji pasi
reiškė tavo proseneliuose ir ta
vo tėvuose.

JACKSON HEIGHTS naujai pasta
tytas plytinis 2 aukštų 6 kambarių 

tuščias namas. 1’,-į vonios, garažas, 
šaldytuvas, pečius ir kiti reikmenys. 
$21,750. Netoli katalikų įstaigos. Ga
lima apžiūrėti susitarus su savinin
ku OL 7-2709.

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

Fuester, Joynes, (Siemms), 
Siemms, ir Vaitonis, išsikovojo 
savo grupėje tik IV-ją vietą, su
rinkdama 19 t Tuo būdu ji spa
lio 18 d. pradėjo kovą dėl pir
mos vietos grupėje.

Perkant - parduodant namus, ar iš

1. Ryšium su dabartinio Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Komiteto (Fas- 
ko) kadencijos pasibaigimu, pa
gal š. Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos Statutą, Garbės Teismas, 
naujo Fasko rinkimams praves
ti, sudarė Centrinę Rinkiminę 
Komisiją Hamiltone, Ont Kana
doje, šios sudėties: K. Stanaitis
—pirmininkas; K. Baronas — 

sekretorius ir A. Grajauskas — 
narys. Komisijos adresas: Cen
trinė Rinkiminė Kom., c/o K. 
Stanaitis, 95 Deleware Avė., 
Hamilton, Ont., Canada

2. Oficiali rinkimų paskelbi
mo data yra skaitoma 1958 m. 
spalio mėn. 15 d.

3. Kandidatų nominacija už
daroma 1958 m. lapkričio mėn. 
15 d. Kandidatų nominacija at
liekama spaecialiai sudaromose 
apylinkų rinkiminėse komisijo-

RAsys po visu namu. Garažas 2 au
tomobiliam. Netoli katalikų įstaigos.

ja daugiau nei suaugęs ir su
žalotas. Gana daug surenka 
sveikas elgetaujantis vyras. Ta
čiau visi sveiki elgetos nori į- 
rodyti, kad jie kuo nors serga. 
Moterys mėgsta verkti ir rėk
ti, kad sužadintų gailestingu
mą.

Povilas Vaitonis, dabartinis 
Kanados šachmatų meisteris, iš 
7-nių žaidimų pirmuosius 2 lai
mėjo, antruosius du pralaimė
jo ir likusius sužaidė lygiomis.

Didžiausi žiūrovų būriai spie
tėsi prie Vak. Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos komandp. Po 7-nių 
ratų dar nebuvo tikra, ar Vak. 
Vokietijos komanda, nelauktai 
pralaimėjusi Izraeliui (2 ir pusę 
— 1 ir pusę t), pateks į grupę 
A. Sov. Sąjungos komandoje, ša
lia pasaulinio meisterio Botvin- 
ninko, buvusio pasaulio meiste
rio Smyslovo, tarptautinių meis
terių Bronsteino ir Petrosia- 
no žaidžia ir šachmatininkams

380 MAPLE ĄVENUE,

RYE TOWN 4 miegamų kambarių 
randi stiliaus namas. 2 vonios.

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

IJETLVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
BAKAS IB RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 
Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.

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

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
TėL EVergreen 4-9672

ROSLYN HEIGHTS. Priverstas par
duoti nAmų trijų miegamųjų, pus

antros vonios, su skiepu, garažu, 
puikiu gamtovaizdžiu sklypas.

Pradinė kaina 18,300. Savininkas 
MA 1-7530.

LAURELTON NORTH $18,990 
naujas ranch stiliaus atskiras ply

tinis namas erdviame sode su 6 la
bai dideliais randi stiliaus kamba
riais, l’į vbnios. Šoninė salė, 3 mie
gami kambariai, pilnai cementuotas 
rūsys. Nauja atskira centrinė plytų 
salė Cape Cod. Atskiras garažas su 
saulės platforma 5000 kvadrat. pė
dų. Visi nepaprastai dideli kamba
riai. Už salės omamentalinė plytų 
siena, aptvertas sodas. Galima už
imti tuoj pat. Kreiptis tiktai Į 

LONG ISLAND HOMES
Jamaica

REpublic 9-7300.

Povilas Vaitonis, kovojąs šį kar
tą po Kanados vėliava.

xm-tosios Šachmatų Olimpi
jos (rašoma ‘Olimpija’, kadangi 
turnyras nėra rengiamas olim
piados metu) dalyviai buvo iš
skirstyti j 4 grupes. Tose gru
pėse kiekviena komanda, susi- 
dedant iš 4 žaidikų. žaidė su 
kiekviena. Kanados šachmatų ko 
mandą, kurią sudarė Anderson,

1113 Mt Vernon Street Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-9110

Sporto klubai ar pavieniai 
sportininkai, suinteresuoti savo 
apylinkės kandidatų sąrašą no
minuoti, raginami nedelsiant 
imtis iniciatyvos.

4. Rinkimai bus pravesti už 
3-4 savaičių po kandidatų no
minacijos uždarymo.

. 5. Rinkimai bus vykdomi 
slaptu balsavimu, koresponden
tiniu būdu. Balsuoti turi teisę 
visi pilnateisiai ŠALFFSS na
riai, atatinką rinkiminių nuos
tatų rekalavimus.

6. Rinkimų nuostatai ir kitos 
smulkesnės informacijos yra iš
siuntinėta visiems sporto klu
bams bei administraciniams pa
reigūnams. Papildomai rinkimi
nius nuostatus galima gauti CR 
k-je, Apylinkių Rink. K-jose, 
Sporto Apygardose ir Faske, 
prisiunčiant po 14 c. už egzem
pliorių (galima pašto ženklais).

2 Apylinkų rinkiminės ko
misijos yra sudaromos ir arti
miausiu - laiku bus paskelbtos.

8. Tolimesnės rinkimų in-

CARMEL, NEW YORK. Privatus 
klubas 60 mylių nuo New Yorko. 

Įrengti nameliai, pusė akro žemės, 
gyvenimui kambariai, lauko pečius, 
vidaus židinys, du miegamieji, vonia, 
virtuvė, virimui naujas pečius, nau
jas šaldytuvas, karštas vanduo, dide
lė spinta (doset), automatinis grin
dų šildymas, didelės su sietais gon- 
kos, arti miestelio, bažnyčios ir gol
fo aikštės. Dvi minutės iki privataus 
ežero, kur galima puikiai maudytis, 
plaukioti laiveliais, žvejoti. Ideali 
vieta vaikams. Greitam pardavimui 
kaina $8,500. Tik rimtiems pirkėjams. 
Skambinti ketvirtadieniais po 7 vai. 
vak. AStoria 4-3407, jteštadlenlais tr 
sekmadieniais CArmri 5-4808.

Paaukokite savo gyvenimų Kris
tui ir jo švč. Motinai Marijai pa
dėdamos jaunom mergaitėm jų 
problemose, stokite j

MASSAPEOUA — NA8SAU PAJŪ
RIS. Atvykite ir džiaukitės gražiu 
Nassau pajūriu. Visi namai šviesūs, 
patikrinti jūsų patogiam gyvenimui.

Kaina RD x GE , 
nuo 14,500 iki 45,000 dol.

Paplūdimio klubas — golfo aikštė— 
plaukiojimui — žveje^mui visi pato
gumai.

FRANCES R. RYA1M
1152 Merrick Road, Massapeųua 

PYramid 8-0549

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS

parengimams, susinu 
kiniams, etc.

|* PAUL’S RESTAURANT |
i LIQUORS - BEER - WINES |
| SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI |
f Šeštadieniais, sekmadieniais X
& Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 9
& Sav. P. Višniauskas 9
i 31 Spring St, New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771 |

Kiekvienam persikėlimui — dide
liam ar mažam. Apdrausta-Bonded- 
Union. Skambinti dienų ar naktį 

VINCENT RUSSO

Indijoje yra nemaža elgetų 
Dabar vieno žemės ūkio uni
versiteto tyrinėjimu paaiškė
jo, kad elgetos uždirba dau
giau nei žemės ūkto ir fabrikų 
darbininkai. Elgetos per dieną 
surenka 18.2 anų (apie 25 ame
rikoniškus centus), darbinin
kas gi uždirba 17.5 anas.

Indijoje yra nemaža vargo, 
ir elgetavimas seniai prigijęs. 
Trūkstant žemės ir darbo, daug 
kas išeina į gatves elgetauti. 
Iš universiteto tyrinėjimų pa
aiškėjo, kad vaikas suelgetau-

PLAINVIEW, 3-jų miegamųjų for
mos namas. 7-nių metų senumo, 2 

garažai, galima ir trečių automobilį 
lengvai patalpinti. Skalbykla, šaldy
tuvas, indams plauti mašina, didelė 
alkįltė, langai apsaugoti nuo audros, 
užuolaidos, puikus gamtovaizdis, gra
žus kelias į mokyklų, bažnyčių, į 
krautuves. Arti kitų katalikiškų ins
titucijų. Su GI 4% morgičiu. Mėne
sinis mokėjimas 81 dol. Viso 15,000. 
Skambinti savininkui VE 8-3551

Wine & Liquor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EV 7-2089

Pirmą kartą po II-jo pasauli
nio karo šachmatų arenoje pasi
rodė ispanų “toreodorai” su Po- 
mar priešaky, kurs, būdamas 12 
metų, jau sėkmingai kovėsi dėl 
karaliaus tarptautiniuose šach
matų turnyruose.

Xm-ji Šachmatų Olimpija, ku
rią su pavyzdingu kruopštumu 
ir dėmesiu parengė ir praveda 
Bavarijos šachmatininku Sąjun
ga, baigsis spalio 23.

J. Medaitis (Eli)

tybinię taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo-

gamųjų Cape Cod stiliaus, 5’a me
tų senumo. Reikalas verčia parduo
ti. Savininkas LI 1-5112. Bėdos kai
na 16,500.

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 Queens Bhd. Forest Hills 75, N. Y.

Tel VL 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

106-55 95th Street Ozone Pirk 17, N. Y.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
' apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

WHITE PLAINS gerame stovyje dar 
nesenas namas didelei šeimai. 5 

miegami kambariai, 4 vonios, didelis 
gyvenamasis kambarys su ugniavie
te, TV kambarys, valgomasis kam
barys, didelė virtuvė, žaidimui kam
barys rūsyje. Garažas 2 automobi
liam. Platus sodas. Netoli katalikų 
įstaigos. Savininkas WH 8-4718.

mis SKRIEJAMAS nKPI 
UBTUVI DIDŽIOJO NEV?Y< 
M '

šiemet vasarą Miuncheno mies
tas šventė 800 metų jubiliejų. 
Parodos, koncertai, sporto šven
tė atžymėjo tolimos praeities 
prisiminimą. Daug svečių iš Vo
kietijos, Europos ir užjūrio bu
vo sugūžėję bavaruos sosti
nėm Daug buvo išgerta alaus, 
suvalgyta baltų dešrelių, pasa
kyta gražių kalbų.

Tartum užbaigti jubilieji
nėms iškilmėms, užtruksioms 
tris mėnesius, susitiko Miunche
ne stipriausi pasaulio šachma
tininkai. Spalio 1 didžiojoje 
Deutsches Museum salėje susė
do prie ‘karališkojo žaidimo’ 
tų 36 valstybių komandos pasi
rungti dėl pereinamosios Hamil
ton — RusseĮ taurės.

Jau 1936 m., Olimpiados me
tu, grūmėsi Miunchene 21 kraš- gerai pažįstamas estas Keres su 
to šachmatų meisteriai. Dalyva- latviū Thal, dar jaunu, 22 me- 
vo anuomet ir Lietuvos koman- tų, bet jau du kart laimėjusiu 
da, surinkusi 77 ir puse taškų Sov. Sąjungos pirmenybes.
ir užėmusi 11-tą vietą (vengrai Staigmeną žiūrovams padarė 

formacijos bus skelbiamos spau- tada išėjo laimėtojais su 110 ir Botvininikas: antrame rate jis 
doje ir aplinkraščiuose sporto pUse t.) pralaimėjo austrui Dueckstein,
klubams. Šiandien, po 22 metų vienas mažai žinomam, neturinčiam nė

anos lietuvių šachmatų koman- ‘tarptautinio meisterio’ titulo, 
dos narys vėl tuo pat tikslu 
yra atvykęs į Miuncheną. Tai

GARDEN CITY, 3 met. split, tuoj 
galima užimti. Puiki virtuvė, dide- 

' lis salonas, valgomasis su WW kili-
mu„ gyvenamas kambarys, trys mic-

■ gamieji, dvi vonios, du garažai, gra-
■ žus rūsys, prabangus sodelis, puikus 
ES gamtovaizdis, lauko ir vidaus židi-

nys ir daug kitų patogumų; arti 
ADM.* ELTON W. GRENFELL apžiūri naro kabinų, kuri bus katalikiškų įstaigų. Kaina $29,500. 
naudojama jūros giliausiom vietom tirti. Savininkas PI 7-0923.

Centrinė Rinkiminė Komisija 
Hamiltonas,
1958 m. spalio 7 d.

PIGIAI PARDUODAMA!
UŽKANDINe, ĮVAIRIU RAŠTINES 
.REIKMENŲ KRAUTUVE, parduoda
ma dėl ligos su nuostoliais. Skam
binti BEachvievv 2-9766 arba 
BEachview 2-9443.

Artimo
ligonių
nigams

Pageidaujamos baigusios aukš
tąją mokyklų.

Tolesnių informacijų klausti:
MOTHER 8UPERIOR

Convent of the Good Shepherd

djų. gar. Nr. tilto ir stoties. Puikioj 
kaiminystėj. Savininkas įsikelta į 
Floridų. ME 1-4017.

bendrai arba pavieniui su vo
nia arti Jamaica linijos, Rich- 
mond Hill, N. Y. Skambinti nuo 
6 iki 9 vai. vakarais VIrginia 6- 
6379.



ŽINIOS

iš

Parduodamas pianinas. Kreip- tų galima pirkti, o taip pat
kiek daug yra valgyti.”tis GL 6-1618.

dėl Lietuvos okupacijos nauja

BANGA TELEVISION
TELEFONAS:

me.

kričto 15.Taisoma Televizija* Radijas, Hi-Fi.

a. H Penreylvania geleL sto
ties — trasas No. 4. Vykti iki 
kampo Adams St, iš kur iki sei
mo vietos 1 ir puse bloko pa
eiti.

liūs Gaidelis.
--- t»» ^,,3lt į

ANT SOUTHERN STATE PARKWAY kelio prie N. Babyton nusileido karttka* transporto lėktuvas, 
išbaigęs benziną. Užmušė vieną automobilio šoferj, šešis sužeidė. Lėktuvas nors apKižo, bet Įgula išliko 
sveika. Paveiksle matome, kaip sunkvežimiai nuvalo kelią.

Vladas Barkauskas
persikėlė gyventi į nuosavus 

namus 76-08 88th Avė, Wood- 
havęn 21; N.Y.

____________ _ _____ ___ __ mirė vyras ir dvi dukterys. Ji ‘ 
arti; paminklas didvyrių, kurte atskrido lėktuvu iš Maskvos per

18 va. Kelionė kaštavo 450 doL

pjudau > ®^° ‘ Chkag*-
Senėmis priroa^ietatae. P™** * Ba*> Į™
Visiems nemokamos nakvy. _ .. , T • , . Raudonąjį vyną . Vaidinime
nes bus parūpintos, jeigu SRK <****«*** dalyvauja ir H. Kačinskas, A.
žinos kiek jų reikalinga! žinios

nos yra teidoa, Robert Treat

Srim. rongtoo komiteto ad- 

kemb. sa driem torom--------»12., kamb. m dviguba ton - Ne”rit *> N Y
910.50. Balfo Seime teni

yra lietuvių tautos pasididžiavi
mas.

Klubo vedėjas yra Kostas Va
laitis, linksmas ir simpatingas 
biržietis, nuoširdus lietuvis.

Armory, Park Avė- ir 34 St, N, 
Y. Šiemet bus nuo lapkričio 3 
iki 9- Pabaltijo Moterų Klubo 
lietuviškoji sekcija dalyvauja 
parodoje ir turės 2 kioskus;
1-me bus sutelkti įvairūs rank
darbiai, gintaras, lietuviškos in
formacinės knygos; kitame — 
paveikslai, audiniai. Lietuvių pa-

Kristau* Karaliaus
šventės minėjimas bus ą*a> 

lid 26, sekmadienį, 4 v. p.p. 
^Apreišlomo parapijos salėje. 
Karto bus paminėtas ir popie
žius Pijus XIL .

Vb? šventųjų vigilijos 
pasninkas

Brooklyno dioecizijos kurija 
praneša, kad, pagal gautą spe- 
eialią iš Apaštalų Sosto dispeii- 
są, visi diodzijos katalikai ir 
lan^ dioeciziją, Visų Šventųjų 
vigilijoje, spalio 31, atieidžiami 
nuo pasninko. Tačiau susilaiky
mas nuo mėsos paliekamas, ka
dangi yra penktadienis.

Visų Šventųjų dieną, šešta
dienį, lapkričio 1, vakare mišių 
laikyti negalima, nes nedarbo 

j diena ir visa katalikai turi gali
mybės išklausyti mišių prieš 
pietus.

Svč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vigilija š.m. bus gruo
džio 7, sekmadienį, todėl nėra 
nė pasninko, nė susilaikymo nuo 
mėsos.

Pirmadienį, gruodžio 8 Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šven
tėje vienerias mišias visose pa
rapinėse 'bažnyčiose galima lai
kyti tarp 4 ir 8 vai. p.p.

Šokię vakarą
rengia New Yorko sportinin

kai lapkričio 9, sekmadienį, 
7:30 vai Apreiškimo parapijos 
salėje. Gros R. Butrimo orkes
tras.

Lietuvių piliečių klube
Lietuvių Piliečių Klubas Bro

oklyne pasidarė tikrai lietuviš
kas. Raudonoji dvasia, kuri se
niau Klube vaidendavos, dabar 
visai išgaravo.

čia nuolat vyksta lietuviški} 
organizacijų susirinkimai. Čia 
randame ir lietuviškos spaudos 
kioską, čia gaminami ir lieta- 
vi^ti pietūs.

Tie pietūs — dar naujas da- m , rugsėjo pradSoje iš Lieto- 
■ lykas. Bet jau daugelis spėjo vos i Kearny, N J., pas 

įsitikinti kad tai geras daly- sūm* Mykolą Dombrowskį 
kas. Ne\isi ir nevisada valgo ^^2 Higbland Avė., Į JAV bu- 
namie O kur kitur geriau ra- atvykusi 1908, o 1921 grįžo 
si, kaip Liet PiL Klube, 280 sv š®“13 1 Lietuvą. Sūnus 
Union Avė., Brooklyne? čia ir Laurynas, Jonas ir Mykolas grį- 
vaĮgiai skanūs, sotūs ir nėbran- 1929 atgal į JAV. Prieš tre- 
gūs, nuotaika lietuviška, ir šei- metH Padėjo rūpintis mo- 
mininkai remtini, nes ir jie re- Linos atsiėmimu, kuri Lietuvoje 
mia lietuvišką veiklą, čia ir Duvo likusi viena po to, kai 
Dariaus-Girėno paminklas visai 1

Jtri&o 9 d., nuo 2 iki3 v. p.p.
Šios tarptautinės parodos or

ganizuojamos 35 metai. Lietu
vės moterys dalyvauja apie 20 
metų

visuotinas narių susirinkimas 
bus spalio 23, ketvirtadienį, 7 
V.v. Arlingtono svetainėje, 385 
Arlingtono Avė., Brooklyne. 
Pirmininkas A. KaČanauskas 
padarys labai svarbų Sąjungos 
reikalais pranešimą. Laukiama 
visų menininkų gausaus atsi
lankymo. . -

Sąjunga taip pat dėkoja vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie jų iškilmingo susirinkimo , 
rugsėjo 1 d.: dr. A. šlepefytei 
ir snųiikininkui Iz. Vasyliūnui 
už paskaitas, V. Mučinskui už 
technišką pagalbą, Arlingtono 
svetainės savininkams J. Va
laičiui ir A. Vasiliauskui už 
skanius pietus, šeimininkėms O. 
Valaitienei, A. Mučinskienei ir 
J. žolkovsky. Dėkojama ir iš 
toliau atvykusiems svečiams: 
kun. S. Laurinaičiui iš Colum- 
bus Ohio, dail. A. Rūkštelei iš 
Chicagos, muz. J. Olšauskui 
Amsterdam, N. Y.

Liet. Rašytojų Draugijos
metinis suvažiavimas bus spa

lio 25 Liet. Piliečių Klube. Pra
džia 2 v. p.p. Nesusirinkus kvo
rumui, už valandos ten pat pra
dedamas kitas susirinkimas, ku
ris bus teisėtas. Tą patį vakarą 
7 v. toje pačioje salėje bus li
teratūros vakaras, kur savo kū
rybą skaitys svečiai rašytojai. 
Visi kviečiami atsilankyti į li
teratūros vakarą.

Uršulė T. Dambrauskienė, 83

Operetės choras pradėjo darbą.
* Operetės choras vėl susirin

ko naujo sezono darbui. Išsirin-
' ko naują valdybą: pirm. R. Ke- 
’ zys, vicepirm. dr. M. Žukauskie- 
1 nė ir Z. Zubrys, sekr. V. Gin 

tautaitė, ižd. St. Vaškys. Atskir
tų balsų seniūnai: sopranų — 
B. Labutienė, altų — O. Daily- 
daitė, tenorų — J. Jankus ir 
bosų — V. Aukštikalnis.

Choro dirigentas muz. Myk. 
Cibas. Atskirų balsų paruoši
mui talkininkauja Vyt Strolia, 
Režisorium pakviestas Vitalis 
Žukauskas.

Į choro eiles įsijungė naujų 
choristų: M. Virbickienė, J. Jan
kus, B. Jelinskienė, R. Tilvikai-' ’ 
tė, G. Purelytė ir kt.

Choras yra numatęs keletą 
išvykų su A. Merkelio “Jauni
mėliu”, o taip pat ruošiasi nau
jam veikalui kuriam talkins J. 
Matulaitienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė.

Choro repeticijos vyksta kiek
vieną penktadienį 8 vai. vak. 
Brooklyno lietuvių piliečių klu
bo salėje. Moterys ir mergaitės 
,po repeticijų parvežamos namo 
mašinomis.

FASSO ryty apygardos suvažia
vimas

įvyko New Yorke spalio 18-19 
d.d. Manhattan viešbutyje. Su
važiavimą pradėjo apygardos 
pirm. A. Vakselis, atidaromą
ją kalbą pasakė kons. V. Sta
šinskas, invokacija sukalbėjo 
kun. V. Dabušis. Suvažiavime 
dalyvavo apie 40 atstovių ir 
svečių .

Pamaldos Už popiežių
Spalio 13 šv. Petro parapijos 

bažnyčioje įvyko iškilmingos pa
maldos už popiežių Pijų XII. Pa
maldose dalyvavo parapinės mo
kyklos mokiniai, ateitininkai, 
abu Bostono lietuvių skautų tun
tai ir gausus būrys parapiečių. 
Pamaldų metu pamokslą pasa
kė misijonierius kun. Antanas 
Kazlauskas, MIC.

Kazimieras ir Kazimiera Ar
lauskai spalio 18 atšventė 40 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Sukaktuvininkų inten
cija mišios tą dieną buvo 7 vai. 
ryto šv. Petro parapijos bažny
čioje.

Kun. Antanas Kazlauskas, 
vienuolis marijonas, kuris šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pra
vedė dviejų savaičių misijas lie
tuviškai, spalio 16 išvyko į Mon- 
trealį, Kanadoje?

So. Bostono lietuvių piliečių 
draugijos dvi komandos daly
vaus Metropolitan lygos pir
menybėse. Al kmandos kapito
nas K. Merkis, tet AN 8-1282 ir 
B komandos Algimantas 
Ivaška, tęl AN $-5961.

BOSTONO IR 
APYLINKIŲ

Lietuvię simfoninės muzikos 
koncertas

Lietuvos Nepriklausomybės 
1 40 metų sukakčiai paminėti lap- 
, kričio 16 d. 2:30 po pietų Sym- 

phony Hali ruošiamas lietuvių 
simfoninės muzikos koncertas, 
kurį išpildys Bostono univer
siteto orkestras. Koncertą diri
guos buvęs Vilniaus operos ir 
Filharmonijos dirigentas komp. 
Jeronimas Kačinskas.

Programą sudarys lietuvių ir 
amerikiečių kompozitorių kūri
niai. Be to, dainuos Stasys Ba
ranauskas — Baras. Koncerto 
garbės pirmininku maloniai su
tiko būti arkivysk. Richard J. 
Cushing ir nariais — šen. John
J. Kennedy, kongresmanas J. 
McCormack, gubern. Foster 
Furcolo, Lietuvos garbės kon
sulas A. O. Shallna, prel. Pr. 
Juras, prel. P. Strakauskas, prel.
K. Vasys, prel Pr. Virmauskis.

Bostono lietuvių Balfo komi
tetas, imdamasis tokio didelio 
darbo, yra giliai įsitikinęs, kad 
visi liet., gyveną N. Anglijoje 
supras koncerto rengėjų pastan
gas ir visomis išgalėmis jų dar
bą parems savo gausiu dalyva
vimu. '

Bilietus prašome užsisakyti iš 
anksto pas p. O. Įvaškienę, Uth- 
uanian Fumitorę krautuvėje, 
366 W.. Broadvay. > .

Lituanistinės mokyklas
Pirmajan skyriųn šiemet ru

denį atsirado 20 naujų moki
nių, iŠ kurių 6 nemoka lietuviš
kai kalbėti, net jų trys yra 
tremtinių vaikai šiaipjau ir 
daugumas jų sunkiai lietuviškai 
kalba. O pavyzdžiui, net Sibire 
gimusieji mūsų tremtinių vai
kai ir gražiai lietuviškai kalba, 
ir moka į Ameriką laiškus lie
tuviškai parašyti.

Jeronimas Kačinskas,
dabar Bostono universiteto 

studentus ruošiąs lapkričio 16 
d. simfoninio koncerto simfoni
niam orkestrui, po to trumpam 
išvyks ir netrukus su žmona ga
lutinai atsikels vėl į Bostoną, 
būdamas čia įgalintas dirbti 
kaip įžymus mūsų kompozito
rius ir įgudęs chorvedys.

Kačinsko muzikinį kūrinį grieš 
Harvardo universiteto studen
tai, o jis juos tam jau paruošė 
ir pats orkestrui diriguos apie 
sausio — vasario mėnesį įvyk- 
simame meno vakare Harvar
do universitete.

Kompozitorius yra gavęs a- 
merikiečių keletą užsakymų a- 
merikiečiams reikalingų muzi
kinių kūrinių sukurti. Tuos jo 
sukurtuosius kūrinius paskui 
grieš amerikiečių orkestrai

Petras Bliumas,
visą amžių išbuvęs mokyto

jas ir pirmas pasirūpinęs Pane
vėžyje nepriklausomybės lai
kais pastatydinti pirmąją mo
dernią dviejų aukštų pradžios 
mokyklą Ukmergės gatvėje, kur 
jos vedėju išbuvo ligi S. Rusijos 
okupacijos, Bostone šalia pra
gyvenimo darbo dar mokė li
tuanistinėje mokykloje, šiemet 
mokslo metams joje mokyti jis 
atsisakė, dėl darbo lūšies nebe- 
ištekdamas laiko.

Ona Laučienė,
sena akušerė, buvusi išsikė

lusi gyventi į Chicagą, vėl grįž
ta į Bostoną. Dabar ji pragy
vena šeimų vaikus prižiūrėdama 
ir todėl bostoniškės šeimos jos 
laukia.

Krautuvių biznis
į rudenį yra pagyvėjęs, bet 

kur kas netoks, koks būdavo 
anksčiau. Daug krautuvių yra 
užsidariusių, ir tai , jau dažnė
jantis reiškinys. > -

lietuviai ir Darbininko 
skaitytojai prašomi prenu-

kreiptis žemiau nurodomu 
adresu

mente and subscription f or 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Newspaper con- 
tact:

RIMANTAS 
IVAŠKA

UTHUAN1AN 
FURN1TURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Off. Tdph. AN 8-4618 
Kės. Telph. CO 5-2546

Stephen Aromiskis

MODISNteKA KOPLYČIA

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

TeL EVergreen 7-4335

William J. Drake-

TeL STagg 2-5043 .» 

Matthew P. Railas

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS

nteato dalyse; velki* ventlHacų* 
Tri. VTrgMa 7-4499

BAJtASEVIČIUS ir SŪNUS 
P U N E R A L HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-259©

FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NUTARY PUBLIC

Patarnavime* dieną I** nnktf 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Ctem- 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miausiamis kainomis. Kainos tos

Reikale Saukite: TeL TR S-S434

BftO@kLYN, N. Y.

Marija Plėvokaitė
prieš '2 metas baigė Bostono 

University of Mass., dietų ligo
niams ruošimo. kursą ir dirba 
Miltona (šabą’ Bcstonb) ligo
ninėje. Ji yra. .žinomų Ptevokų 
(jie Bostone turi kepyklą) duk
tė, gera fleitininke, anksčiau 
fleita griežusi ir lietuvių radijo 
valandomis. Plėvokų visi 5 vai
kai išmokslinti ir gerai, lieta- 
viškai tebekalba, nors jie ir 
čiagimiai. Abu tėvai veiklūs yra 
lietuvių parapijoje.

Automobili? registracija
MaSsachusetts valstybėje spa

lio mėnesy visi automobiliai ta
ri būti patikrinti. Mašinos stab
džius, šviesas ir kt patikrinus, 
išduodamas lapelis, kuris pri
klijuojamas prie mašinos lan
go. Susisiekimo biuro vedėjas 
Cl. A. Riley prašo visus vairuo
tojus nedelsti ikk paskutinės 
dienos, kad paskui nesusidary
tų patikrinimo vietose spūstis.

Išvyko Chicagon. •'
Lapkričio 16 Bostone įvyks 

Balto rengiamas lietuviškos sim- 
fonijoš koncertas. Lietuvių kom
pozitorių kūrimus išpildys Bos
tono universiteto simfoninis or
kestras, kuriam diriguos komp. 
Jeronimas Kačinskas. Jis buvo 
Atvykęs į Bostoną ir dvi savai
tes padirbėjo, su orkestru. Spa
lio 10 keletas dienų išvyko į'sa- 
vo darbavietę Whiting,'Ihd., ga
lutinai paruošti parapijos cho
rus įvykstančiam Indijanos Val
stybės mokytojų suvažiavimui.

Laisvus Varpo koncertas .
įvyks spalio 26 d< 3 vai. po 

pietų High School salėje, Tho- 
mas Park. Programą atliks dai-

BALFO PRANEŠIMAS NR. 3 
1. Seimo rengimo darbai vyk- 5. Susisiekimą*. Šv. Jurgio 

sta pagal iš anksto sudarytą draugijos namai pasiekiami: 
planą. Visuomenės susidomėji- 
mas jaučiamas spaudoje.

Kai kurie skyriai savo susi
rinkimuose išrinko specialias 
komisijas seimo reikalams. New 
Jersey visų skyrių valdybos su
darė bendrą komisiją.

Centro Valdybos pirmininkas 
seimo ir organizacijos klausi
mais tarėsi su Balfo sudaran
čių srovių vadovybėmis. Gau
tas pilnutinis pritarimas ir ben- 

„ ■ , . . . RuikaitnaM dradarbiavimo pažadai iki Market St kampo ir vyk-Įt*mXXnOJ*m^ ® 5J^ Apreiškimo lapijos vargo- 2- Nepereiki* save atstove- ti busu No. 4, kaip anksčiau 
banų; vieni laiptai; šildomas kambariams rimo toisės! Tuojau prašom pra- nurodyta.
anglimis. Adresas: 804 Macon apšildymui garinis pečius. Pra- nešti Centro Valdybai, kfek sky- 6. Dalyvavimas bankete kai- senosio* kartos žmogus, bet 
St, Brooklyn 33, N. Y., Mr nešti: Mr. VI. Baltrušaitis, TeL rius t rinktų, skir- nuos $4 asmeniui
Leo Drlifiga. EV 4-3440 tų, deleguotų; atstovų bei įgalio- 7 Penktadieni lapkričio 28 ateivė, užauginusi grasią

tinių. Seimo pasisekimas ir jo d.; 8 vai vak. rengimas susi- Seimą, gyvena So Bostone ir 
įtaka į tolimesnį organizacijos penimo pobūvis. Atstovai.už tebesidomi rusų bolševi- 
darbą pareina nuo jo atstovavi- dalvvavimi nobūvv bemoka. Po- M varginama Lietuva bei rū
mo. m% JySaTfoHračioj šv. Jur- B»Mo reikalais. Kaimi-

Kas laikoma pilnateisiais na- — draugijos salėje. Ten pat nystėje Dorcbesteryje gyvena 
riafe skyriuose (in good stan- sehno parūpinti už- i08 išmokslinta duktė Birutė
ding) buvo pažymėta praneši- Martinkienė su savo vyra, taip
m 3 TJUrfareMto ic - 8 re0«teW P"«a VCi“-

JT renkite vajų, rinkliavą, ar ki- me-

Paklausta, kaip jautėsi kelionė
je ir koks pirmas įspūdis šiame 
krašte, atsakė; kelionėje visą 
laiką meldžiaus, kad lėktuvo 

1^ sparnai neatsiskirtų, o čia kaip 
_  viskas modemiškai ir švariai 

atrodo, kiek daug visokių daik-

ties — vykti busais Broad St
iki Market St. kampo; iš čia
imti busą No.. 4' ir vykti kaip
iš Pennsylvania stoties. > ■ , . . . .

c .H Putoto S^vfc. avtobv- * ^nm*nka!Alg“?7 
w Mto> - p»eiti Broad St <?Ka80s ANem
T. __ _ _ nininkam akompanuos muz. Ju-

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

ALR BALTRCNAS-BAJLTMi 
Reikalą Ve« Jm 

660Grand Street 
Brooklyn, N, Y. 
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PARDUODAMI su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recordero),
S VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (iir eond.) ir
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DARBO VALANDOS: Kudiera ik! 7 v*l. vak.

B. Skatins-

Laidotuvių Direktoriui

vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA IVAAUENE 
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