
10 CENTŲXLII NR. 75

Chruščiovas nori kalbų su Eisenhoweriu New Yorke

Ryšium su Macmillano at
vykimu Maskvos radijas spa-

Konfliktas tarp Amerikos 
— Turkijos ir Sovietų vis dar 
^aštrėja dėl Syrijos. Tuo tar-

Politikai suderinti labiau
siai vidurinių rytų klausimu

tiek Eisenhoweris su Macmil- 
lanu dviese Vidurinių rytų 
klausimo negales išspręsti ir 
įtempimo prie Syrijos — Tur

tus”, tai reiškia, kad
Amerika bei Anglija turė

tų pasikviesti ir Sovietus, o 
gal ir kom. Kinija.

atvyksta pas Eisenhowerį 
Anglijos min. pirm. Macmil-

trina viduriniam rytam ne
pasiekusi tikslo.

Ir valst. sekr. Dullessuti-

TAM MASKVA PUČIA APIE “BEVEIK NEIŠVENGIAMĄ KA
RĄ”, TAČIAU SU EISENHOWER TARSIS TIK MACMILLAN

būti “visagydantis vaistas” ir 
dabar reikia ieškoti naujų 
priemonių, tarp kurių turi 
būti “aštrūs žodžiai” Sovie-
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AiniAi N£W YORKE karalienę Elzbietą kitaip sutiko: reikala
vo kjd Anglija pasitrauktų iš Airijos. —

kijos sienos pašalinti.lįo 19 jau ėmėsi propagandos,tam ir “švelnūs” arabam.

tinimo, kad Amerika ir Tur
kija rengiasi dar ši mėnesį ko, kad toji doktrina negali 
pulti Syriją, Sovietai pasi
skelbė ją ginsią ir grasino 
Turkijai. Po Sovietų grasini
mo Turkijai Amerika taip

kad į konferenciją vAmerika Karalienė Elzbieta ir prin-
bei Anglija pasikviestų ir “ki- cas pįjypas po keturių dienų 

vaišių Amerikos sostinėje pir
madieni atvyko j New Yorką. 
Visur sutikimas labai nuošir
dus ir iškilmingas .Tik New 
Yorke ta proga airiai pade
monstravo su plakatais, kad 
Anglija pasitrauktų iš Airijos.

pat pasiskelbė ginsianti Tur
kiją, jei reikės, ir ginklu.

Jungt. Tautos penktadie
nį 66 balsais
nutarė Turkijos ir Syrijos

... klausimą svarstyti šią savai-

Amerikos atstovas tam pri
tarė, nes, jo manymu, svars
tymas ir tyrinėjimas parodys, 
kiek sovietiniai kaltinimai yra 
absurdiški, ir iškels tikruo
sius įtampos šaltinius.

Spėjama, kad po diskusijų 
bus sudaryta komisija ir 

pasiųsta į Turkijos — Syrijos 
pasienį.
- Kanados buvęs už. reikalų 
min. Pearson pasiūlė siųsti 
tei JT kariuomenę kaip per
nai prie Izraelio Egipto sie
nos. Amerika norės, kad ko
misijoje būtų neutraliųjų val
stybių atstovai. Bet Sovietai 
reikalaus, kad tarp neutralių
jų būtų ir toki sovietiniaj kra
štai, kaip Lenkija ar Čekos
lovakija, kurių atstovai Korė

KARALIENĖ ELZBIETA keturias dienas buvo Baltųjų Rūmų viešnia.

AR AMERIKOS KARIUOMENĖ TURI PASITRAUKTI?
s . .

LABIAUSIAI TO NORI JAPONAI, NENORI VOKIEČIAI

joje varė sabotažą.
Sovietai nuo penktadienio

Ameriką ir Turkiją.
Savo piliečius stengiasi įti- «1 vj-riau^tės užsiemo po- 

kinti. kad Amerika ir Turki- !‘Ūk°3: Jle kaltm?-. kad
' howeno vyriausybe paaukojo

krašto saugumą vidaus politi
kos interesam ir biudžetui su
balansuoti. To rezultatas — 
Amerika eina į politinę izolia
ciją, silpnina savo karinį pa
jėgumą ir stumia kitas valsty
bes ieškoti ūkinės ir technines 
paramos Maskvoje.

ja jau rengia karą. Paskelbė 
net smulkmenas, kaip Syri-

ta, kaip talkinti turėjo ir Iz-

KETURI ARABŲ DIDIEJI — ii kairės Saudi Arabijos karalius Saud, Syrijos prezidentas Shukri 
EI Kuwatly, Egipto prezidentas Nasseris ir Jordanijos karalius Hussein.

Viešajai nuomonei tirti įstai
gos direktorius E. C. Wi!son 
skelbia, kad kraštuose, kur 
yra Amerikos karinės bazės, 
buvo gyventojam duotas tokis 
klausimas: ar tamsta pritari, 
kad Amerikos kariuomenė sto
vėtų šiame krašte? Anglijoje, 
Olandijoje, Vokietijoje apie 
pusė apklaustųjų pritarė. Bet 
buvo ir gausį mažuma, kurie 
tvirtino, kad jankių buvimas 
jiem kvaršina galvą.

Prancūzų daugumas pasisa
kė, kad Prancūzija priklauso 
prancūzam. Stipriausiai pasi
sakė prieš Amerikos karių bu
vimą belgai ir japonai. “Yan- 
kee, go home” — ten yra dau-

gumos nuomonė. Daugiausia 
draugą amerikiečiai turi Vo
kietijoje ir daugiausia prieši
ninkų Japonijoje. Japonai ne
kenčia amerikiečio., uniformos, 
vokiečiui ji patinka. Japonijo
je amerikiečių buvimui pritarė 
20*/, nepritarė 78%, Vokieti
joje pritarė 74%. nepritarė 
16' r.

Pažymėtina, kad labiausiai

nepritaria tiek Japonijoje, tiek 
ir Vokietijoje jaunimas; mote
rys nepritaria labiau nei vyrai

Apklausinėjimo dhektorius 
Wilsonas dąro. bendrą išvadą, - 
kad svetimos kariuomenės įgu
los niekad ir niekur nebuvo po
puliarios. Palyginti su kite.^ 
laikais ir kitom kariuomenėm, 
amerikiečiai dar- yra gana po
puliarūs.

Ar Amerika atgaus pirmenybę?
Prancūzų laikraštis “Le Mon

de” paskelbė atsakymu? į klau
simą: Amerika laimėjo pirmą 
žingsnį su atomine bomba; Ru-

Auga kritika Amerikos vyriausybei
Demokratų grupė, kurioje ja, kad prezidentas Eisenho- 

yra ir buvęs prezidentas Tru- weris padarytų pirmą svarbų 
manas bei kandidatas į prezi- žingsnį politinei padėčiai tai- 
dentus Stevensonas, buvęs syti —- pasieškotų naują val- 
valst. sekretorius Achesonas stybės sekretorių. J. F. Dul- 
spalio 19 paskelbė savo kriti-

Tokia propaganda reikalin
ga tam, kad paskui vėl galėtų 
aiškinti, jog tik Sovietų inter
vencija išgelbėjusi taiką.

Vakarų diplomatai pripa- REIKALAUJA DULLES PA-
žista kad SiTItA ŪKIMO
vadina mg Eisęnhow«rio dok- J* Alsop (NYKT) reikalau-

Ką reiškia visas
Sovietu aliarmas
Sovietų spauda aliarmuoja, 

kad karas prie Turkijos - Syri- 
neiš-

Tuo 
visai

OLANDUOS SOCIALISTAI 
ATSAKE CHRUŠČIOVUI
Į Sovietų partijos boso 

Chruščiovo laišką Europos so
cialistam, kad prisidėtų prie 
kovos "už taiką ir saugumą” ir 
tartųsi su komunistų atstovais 
tais reikalą??, Olandijos socia
listų partijos pirmininkas at-

jos sienos esąs “beveik 
vengiama.?”, žinios apie 
nustelbė ir “sputniką”. 
tarpu Izraelio nuotaikos 
ramios. Izraelis aiškina, kad
sovietinis gąsdinimas karu ir 
jų propagandinė isteriką tesie
kia sukelti neutraliųjų valsty
bių spaudimą, kad Eisenhowe- 
ris susėstų su Chruščiovu tar
tis. Tuo būtų įvykdytas senas 
Sovietų siekimas — kad be jų 
negali būti sprendžiamas vi
durinių rytų klausimas.

BAUDI ARABUOS KARA
LIUS NORI PASIGARSINTI

Saudi Arabijos radijas pa
skelbė, kad jos karalius imasi 
tarpininkauti tarp Turkijos ir 
Syrijos taikai išlaikyti. Tačiau 
Syrijos vyriausybė tą žinią pa
neigt. Turkija jos taip pat ne- 
patvbrtino.

' les esą praradęs pasitikėjimą 
tiek amerikiečių, tiek ir už
sieniečių. Amerikos sąjungi
ninkai nesą tikri, ar Dulles 
nepradės tiesioginių derybų 
su Maskva. Tos baimės pa
gauti, sąjungininkai galį pir
mieji derėtis su Maskva, ir 
Vakarų vienybė dingtų. Al- 
sop reikalauja, kad valstybės 
sekretorius būtų “energin
gas, inteligentingas ir drąsus 
kaip buvo Achescnas”.

si ja laimėjo antrą žingsnį, kas, 
tamstos manymu, laimės tre
čią? Prancūzijoje pasisakė 24 
proc., kad laimės Sovietai, o 20 
proc., kad laimės Amerika. Ta
čiau prancūzai buvo vieninte
liai iš keturių apklaustų tautų, 
kurie savo pasitikėjimą reiškė 
daugiau Sovietam. Be^ai <3%, 
olandai 56 ir vokiečiai 62 reiš
kė savo tikėjimą, kad Amerika 
atsigriebs trečiajam žingsniui 
laimėti.

Kitas buvo klausimas: ar 
sovietinis
Amerikos prestižą? Prancūzai 
ir čia pasisakė taip 63%, tuo 
tarpu belgai, olandai ir vokie
čiai dideliu procentu atsakė ne. 
Pačioje Amerikoje 61% pasi
tiki. kad Amerikai priklausys 
trečiasis žingsnis, dėl prestižo, 
tai 43% pasisakė, kad Ameri-

satelitas

kos prestižas pakirstas, 46 % 
— kad ne.

AMERIKOS KOMUNISTAI 
VERŽIASI j JAUNIMĄ

...Mūsų įsitikinimu, tamsta 
esi tas, kuris su savo valdžios 
ir valdymo sistema grasini tai
kai; tad diskusijai tarp mūsų 
ir tamstos nėra jokio pagrindo.

Reikšdamas tamstai jau be
rods žinomus jausmus... socia
listų partijos pirmininkas”.
RAKETOS GALAS APLEN

KĖ SATELITĄ
Raketos trečioji dalis,' kuri 

pastūmėjo satelitą aplink že
mę, dabar jau yra pralenku
si patį satelitą 23 minutėm. 
O tai dėl to, kad raketa yra 
priartėjusi prie žemės, ir jos 
kelias yra sutrumpėjęs. Dar 
labiau artėdama į žemę, ra- 
ket paklius į atmosferą ir su
degs. Bet pagal dabartinę pa
dėtį ji dar galinti išsilaikyti 
apie 100 dienų. Pats satelitas 
patversiąs ilgiau.

• Sovietus ištiko “Australi
jos influenza”, — taip jie vadi-

F.B.I. direktorius J. E. Hoo- 
ver paskelbė, kad Amerikos 
komunistų partija mėgina su
stiprinti savo veikimą labiau
siai nepilnamečio jaunimo tar
pe. šiuo metu rengiami tam 
tikslui agitatoriai, kurie bus 
pasiųsti į unijas, ypač į stam
biąją pramonę — plieno fabri
kus ir laivų statyklas.

Antras komunistų tikslas — 
palaikyti propagandą prieš a- 
tominius bandymus. Tai daro
ma per savo agentus, infiltruo
tus į civilines organizacijas bei 
Religines bendruomenes.

PLAUKĖ I KLAIPĖDĄ ATPLAUKĖ I LAISVĘ
įvykiai Lenkijoje ir Vengrijoje 
gyventojuose sukėlę tam tik
ras viltis, kurios tačiau išblė- 
susios, kai pasirodę, kad Va
karai lieka pasyvūs. Pabaltijo 
kolonizacija rusais tebevyksta.

Taline jau pusė gyventojų 
yra rusai,

mažesniuose miestuose rusų 
esą 20—307 Tik kaimuose 
rusų beveik nėra. Savos estų 
armijos nebėra. Estai atlieka 
karinę prievolę raudonojoje ar

Prancūzija vis dar 
be valdžios

• Rytų Vokietijos policija 
skelbia konfiskavusi traukiny 
tarp Vokietijos ir Berlyno 1800 
balionėlių, kuriais turėjo būti na "Azijos influenzą”. Maskvo- 
iš vakarinio Berlyno paleisti je 30 mirę. Mokyklos ir teatrai

“Eltos Informacijų” Skandi
navijos bendradarbis patiekia 
smulkesnių žinių apie tris es
tus, kuriem prieš keletą mėne
sių pavyko bur aiviu iš Estijos 
pabėgti į Švediją. Tai du vyrai 
ir viena moteris. I^aivas mažu
tis, ves 5.5 metrų ilgio. Tik savo 
sportinių gabumų dėka jis iš 
viso susidarė sau tokias sąly- 
gr>?, kad galėjo pasprukti į 
laisvę. Jau 1950 metais jis lai
mėjo visasąjungines pirmeny
bes vienoje buriavimo laivų 
klasėje. O savo pabėgimo į Šve
diją išvakarėse Adrik tapo So
vietų Sąjungos meisteriu dar 
vienoje burlaivių klasėje. Ru
sai ji laikė politiniai nepatiki
mu, jie jam neleido nė švedų 
Sandham-regatoje dalyvauti. 
Eet akivaizdoje to, kad jis lai
mėjo Sovietų Sąjungos meiste-

rio titulą, jam buvo duotas lei
dime.? dvidešimčiai dienų bu
riuoti iš Talino į Klaipėdą ir at
gal. Sovietų pajūrinės sargy
bos apie jo legalų buriavimą 
Baltijos jūroje buvo iš anksto 
įsistos, tad jam ir nekliudė.

Pasiekęs Švediją, jis papa
sakojo, kad
pajūrių apsauga pastarais me
tais jau nebesanti tokia griež
ta, ka;p anksčiau.

Vis dėlto tam tikras jūros 
pakraščio ruožas nuolat esąs 
akėjamas ir jei tik pastebimos 
žmonių ar gyvulių |)ėdos, tuoj 
esąs duodamas aliarmas.

Adriko pasakojimu,
Pabaltijo kraštai vis dar esą 
nuo pasaulio bemaž ak'mai at
skirti.

Žmonės uoliai klausosi lais
vų iii radijo stočių transliacijų.

Prancūzijos parlamente 
jienktadienį negavo pritarimo 
ir trečias:.? kandidatas vyriau
sybei sudaryti — A Pinay. Da
bar prezidentas pasiūlysiąs 
MRP atstovui Robert Schuma- 
nui. Tačiau spėjama, kad ir jam 
nepasiseks. Paskui patiem
prancūzam nusibos visa istori
ja. ir jie eis i kompromisą, ku
riame laimėto jas būsiąs vėl 
Mollet, buvęs min. pirminin
kas, socialistų atstovas.

, ,, . .. — .. TITO ATSTOVAS Bonnejt D.propagandiniai lapeliai prieš esą uždaryti. Epidemija ateju- ef. uMHauja, Vokietijai 
komunistus. si iš Kaukazo ir Sibiro. santykiu* su Titu nutraukus.komunistus. si iš Kaukazo ir Sibiro.

Vokiečiai nutraukė santykius su Titu
y

Vokietijos vyriausvbė spalio gį prie? Jugoslcvi h parakė 
19 pasikvietė Jugoslavijos at- |>ats Vokietijos, u: Menių reika- 
stova ir pranešė, 
trauk;a i 
santykius su Jugos^viia. Tai 
buvo Vokietijos atsakymas į 
tai, kad pereitą antradienį Ju
goslavija pripažino komunisti
nę rytų Vokietiją.

Labiausiai už tokį grįęžtą žy- atstovo pritarimu.

i,( <■ kad įi nu- c, k.,»

visiškai diplomatinius kos bei Anglijo.? atstovai tam K* gyventojai Pabaltijy tikrai
lų ministeris Brentano. Ameri

mijoje.
Adrik patvirtino, kad sovie

tų sportininkai yra valstybiniai 
profesionalai. Sportinių koman
dų nariai gauna po 00 rublių ir 
daugiau, žiūrint kokį iškovojo 
]>asisekimą. Rekordistam mo
kama 1.800 rublių ir daugiau. 
Tačiau ir gerai apmokami spor
tininkai ir kiti gerai apmokami 
darbininkai ir tarnautojai prie ____ ___ ___ __
esamo kainų lygio negali galų l$yykste ir jo štabas apie" 60 
su galais suvesti.

Kai žmonės rizikuoja liegti, 
tai ne vien dėl to, kad yra iš
troškę laisvės, bet ir dėl to, 
kad siekia geresnio gyvenimo.

Adrik sako.

Kada atsukti laikrodžius
New Yorke žiemos laikas 

pradedamas nuo spalio 27, sek
madienio 2 vai. ryto. Vieną va
landą reikia laikrodžius at
sukti atgal.

• Jugoslavijos atstovas Vo
kietijoje Diishan Kvedėr spa
lio 20 jau išvyko iš Vokietijos.

žmonių.

pritarė žinotų, kad atbėgėliai Švedijos
O Italija nutarė išplėsti prrky- nebus sugrąžinti atgal, per 
bą su komunistiniais kraštais. Baltijos jūra atbėgtų žymiai 
Tarp jų ir su kom. Kinija. Tai daug.au žmonių.
daroma taip pat su Amerikos Sovietai, matyt, dar ir tyčia 

palaiko gandus, kad atbėgčliai

Švedijoje nėra noriai priima
mi. kad tik atgrasinti tuos, ku
rie ketintų bėgti.

Padėtis Paba’tijo kraštuose 
po Stalino mirties šiek tiek pa
gerėjusi, pasakoja Adrik. Ta
čiau gyventojam komunizmas 
esąs labai įgrisęs ir absoliučiai 
didžiausioji dauguma yra nu
sistatę prieš komunistus. Žmo
nės rusų propagandai netiki.

daug.au


SAULĖS STEBUKLAS (5J
P^KATWIiAS MELSTIS, AUKOTIS IR SKIRTI MALDAS 

BEI MIKAS UŽ KITV ATSIVERTIMĄ REIŠKIA PASIPRIEŠI
NIMĄ ŠIO LAIKO IŠPUTUSIAM MATERIALIZMUI, PATOGU
MU IEŠKOJIMUI, IR ŽMONIŲ BEI TAUTU EGOIZMUI.

sugestijas, patarimus, kas rei- 
kiadaryfi.

■Rl sugestijų labiausiai krin
ta į akis- trejopos; (1) melstis 
(kalbėti rožančių), (2) aukotis. 
(3) malrlM ir aukas skirti už 
nud^ėjėiię atsiėertuną, ypė-

Tai buvo po _ kelis sykius 
Kartojama yramuose pasiroay- 
muose. Pirmame pasirodyme 
Liucija girdėjo:

"Ar jūs norite, pasiaukoti 
Dievui, ar esate pasiruošę duo
ti kiekvieną auką ir priimti 
kiekvieną skausmą, kurį Die
vas jum prisius kaip bausmę 
už nusidėjimus, kuriais taip 
dažnai įžeidžiamas Dieviškasis 
Majestotas? Ar esate pasiren
gę aukotis už nusidėjėliu atsr-

Gydytojas išrašo receptą 
nuo ligos, kuria ligonis yra da
bar susirgęs. Jei Apvaizda ra
do reikalo per anuos vaikus įsi
kišti į žmonių gyvenimo, eigą ir 
duoti sugestijų, patarimfį, tai 
tie patarimai labiausiai turėjo 
būti skirti 'tokiem reikalam, 
kurie yra aktualiami, šiam lai
kui opiausi.

Patarimas melstis ir melstis 
tenka suprasti , kaip skatini
mas, kad žmogus savo mintis

nukreiptų į du dalykus: į tai, 
kad šalia gamtinio pasaulio yra 
ir antgamtinis su savo ypatin
gom galiom, nesuprantamom 
galiom, nesuprantamom gam
tiniu būdu, tačiau veikiančiom 
žmogaus gyvenimą, žmogus

kas; nukreipia mintis taip pat 
i tai, kad yra antgamtinė Va
lia, kuriai žmogus turi nusi
lenkti. Tai reiškia gilią maldos 
prasmę.

atlyginimą Nekalčiausiajai Ma
rijos širdžiai už keiksmus ir 
kitokius jos įžeidimus?*'

Trečiame pasirodyme ir vėl:
Aukokitės už nusidėjėlius...
Ketvirtame:
"Melskitės, melskitės ir au

kokitės už nusidėjėlius, nes 
daug jų eina į. pragarą, kadan
gi niekas už juos nesimeldžia 
ir nesiaukoja".

šeštame:
“Žmonės turi pasitaisyti ir 

prašyti .savo nuodėmių atleidi
mo”.

Skatinimas mtfetisyra pasi
priešinimas dvidešimtojo am
žiaus filosofiniam ir prakti
niam materializmui, 
kuris riboja žmogaus intere
sus ir jo visą gyvenimą tik 
viena materialistine linkme. 
Tas skatinimas sutapo laiko at
žvilgiu su materialistinės val
stybės sukūrimu Rusijoje.

Skatinimas melstis buvo re
akcija taip pat prieš žmogaus 
ambicijas laikyti save vieninte
liu kūrėju. O tokias jo ambici
jas kurstė nuolatiniai pagausė
ję išradimai gamtinėje srityje: 
žmogus darės tikras neribotas 
gamtos valdovas.

Skatinimą aukotis vaikai su
prato paprastai — atsisakyti 
nuo skanaus valgio ir valgyti 
tai, kas labai neskanu. Iš es
mės tai yra teisingas aukos su
pratimas. nes ji reiškia atsisa
kymą nuo to, kas maloniau, ir 
darymą tai, kas sunkiau, reika
lauja pastangų, kančios.

Tad skatinimas aukotis reiš
kė pasipriešinimą patogumo, 
lengvumo, malonumo ieškoji
mui, kuris toks budingas ir ma
sinis yra dabar Vakarų pasau-

Patogumų ieškojimas išlepi
na žmogaus charakterį, jį silp
nina. o masiniu reiškiniu vir
tęs. silpnina ir veda į sunyki
mą tautas.

Aukos prisiėmimas, jei tai 
daroma vardan aukštesnio 
tikslo, pakelia žmogaus vertę 
ir sykiu grūdina jo charakterį. 
Aukotis pasiryžusių žmonių vi-

ARABAI GINASI NEŽINOJĘ
Arabai skelbia savo nustebi- KAUNE PRIE DUONOS KRAUTUVIŲ DIDELES EILĖS

mą dėl Egipto kariuomenės 
nukėlimo Į Syriją. Saudi Ara
bijos karalius pavadino tai 
‘'provokacija” Turkijai: Ir kiti 
arabų kraštai mato Egipto no
rą dominuoti arabam, su jais prekių, h- tada buvo Įprasta to atrodo gerokai “dialekti- ;au seniai jaučiamas,
nesitarus.* Lebanono užsienių matyti eilutę — o pagrindi- nis”. Juk jei tos duonos bū-
reikalų ministeris pareiškė, njs visų rūpestis buvo, kaip tų pakankamai ir per pilna. . . . . - -
kad Lebanonas liekasi drau- gauti daugiau prekių”, šie- tai nebūtu taip, kaip pati j U” ”S f 4
giškas Amerikai, met prekių jau esą. tik pre- “Tiesa" praneša, būtent, kad , . .r * r kalauja is jos gamintoju, okybininkai jas “išparduoda parduotuvė ir popiet ir pa-

per lėtai". O kad ir šiandien vakaryj tuščia, duonos visai
Atsverti vakarų Vokietijos — sako Elta — nelengva pre- nebeturi. Jei duonos tegali-

karnuo laivyno jėgom Baltijos , kių pirktis, matyti iš tokių ma gauti tik anksti rytą, iš-
juroj. kurios, anot Maskvos. “Tiesos" atvirų žodžių: laukus ilgoje eilėje gerą va
gosiančios Rusijos saugumui, 
sovietai Baltijoj laiko 7 dide 
liūs kovos laivus. 50 naikintu
vų, 120 submarinų. 850 kito
kio tipo mažesnių laivų ir 1200 
laivyno lėktuvų. Vak. Vokieti
jos karinis laivynas Baltijoj 
susideda iš 10 didesnių laivų. 
10 minų gaudytojų ir 6 moto
rinių karinių valčių.

Antį... ir anti...
Rusams pasigyrus. kad jie 

pralenkė amerikiečius savo
raketom, šiem teliko 
žmti apie turimas antisovieti- 
nes raketas, kurios galės rasų 
raketas pasitikti ore ir su- 
šprogdinti. Tas Washingtono 
jau padaryta. Dabar sovietam

prisipa-

suomehė yra gyva ir pajėgi di- 
diem darbam. Kada nyksta 
aukos pasiryžimas, kada išti
sos tautos ima baimintis, kad 
tik iš jų nebūtų atimtas šios 
dienos patogus gyvenimas, 
jos savo dvasia jau yra pasi
rengusios būti vergų tautom. 
Paskatinimas aukotis reiškia 
kelio nurodymą žmonėm ir tau
tom, kurios nori stiprybės ir di
dybės.

Paskatinimas melstis ir au
kotis ne tik už save, bet už nu
sidėjėlius, už Busi jos atvirtimą 
tenka suprasta kaip pasiprieši
nimas prieš naujų laikų indivi
dualistinį egoizmą, egoizmą 
asmenų ir egoizmą tautu.

- Ojis tokis suklestėjęs nau
jais laikais, nofszodaūosereiš
kiasi bendravimas.

Aukotis už kitus reiškia vyk
domą žmonių soildarunią, ku
ris žodžiais išpažįstamas kal
bant apie “šventųjų bendravi
mą”.

Aukotis už Rusijos atsiverti
mą reiškia, jog solidarumas 
turi apimti ne tik žmones, bet 
ir tautas, ypačiai tą, kuri de
monstratyviai yra prisiėmusi 
Antikristo valią.

Visos tos sugestijos, atėju
sios iš ano pasaulio per Liuci
ją. reiškia nOą” kitą kaip~pa-' 
sipriešinimą moraliniam suny
kimui ir moralinio atgimimo 
paskatinimą. Tas bažnyčių sta
tymas. tas paaukojimas Nekal
čiausios Marijos Širdžiai, tas 
rožančiaus kalbėjimas, tie visi 
aktai yra prasmingi, kiek jie 
pa skatina pačius žmones keis
tis savo viduje gerumo prasme. 
Keisti ne vieną, kitą asmenį, bet 
daugelį, mases, tautas. Tuo ke
liu atnaujinamas žmonijos vei
das. jai grąžinamas sugyveni
mas, taika.

Šitaip suprantamas per Liu
ciją išgirstas patarimas mels
tis. aukotis ir maldas bei au
kas skirti už kitų atsivertimą 
yra visai priešingas, tiem bū-

Vilnones Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

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

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas už vilnones atlaikus yra mažesnis, negu už pasiūtas suknek-s 

Vilnones medžiagas iš ritinių >r atlaikas pači..ir. prieinamiausiam, kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

teik, inc
. RečfcenFteino krautuvas- kalbama rusiškai. lenkiškai ir' ukrainietižkai
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagoj vyru kostiumams 
ir švarkams, moterį: eilutėms, suknelėms bei švarkams.

’ Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
<wholesaie) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street, Elizabeth, N. J.

iš Vilniaus “Tiesos' nėm medžiagom, avalyne.
“Tiesos" Koresnondento aiš

kinimas. kad duonos savaime “Tiesos" pranešimo to-
netruksta, tik jos pirstaty- nau aiškėja, kad Šiauliuose dam kuriais mūsų laikais sie

rai pritrūkdavo kai kurių mas “neritmingas", vis dėl- gyventojų nepasitenkinimas kiama “taikos” ir “prosperity”.

Elta 
mini:

1 “Dar
tuvėse

pernai miesto parduo- 
(tur būt. Kaune) no

“Eilutės liko, ir netrumpos 
— kartais gerą valandą ten
ka pastovėti. Liko ir kitokių 
trūkumėlių, kurie kaip kris
las akyje įkyriai ’ drumsčia 
mūsų nuotaiką”.

DĖL KO TOS EILĖS
“Tiesos” korespodentas ra

šo. kad “Kaune eilės prie duo
nos susidaro. Ir štai kodėl: 
ji pristatoma neritmingai.
Duonos fabrikai atveža duo
ną pačiu nepatogiausiu me
tu. Kas nori pavakare nusi-

landą, tai. matyti, jos nėra 
pakankamai, žinant, jog Lie
tuvoje duona yra pagrindinis 
maistas, keistai atrodo, jei 
dešimtmečius po karo dar ne
susitvarkyta taip kad bent 
jau tos duonos visiems būtų 
lengva nusipirkti.

ŠIAULIEČIAMS DUbNA 
PUSŽALĖ

Šiaulių duonos parduotu
vėje Nr. 6 vėlai vakare ir 
anksti rytą visuomet esą pil
na pirkėjų, “visuomet čia 
triukšmas. barniai". rašo

resnės? ", skundžiasi tos
d uotu vės vedėja

Paleckis susitiko su 
lietuviais Londone

Tarpparlamentinės unijos 
pastarieji lengvai pažada, bet konferencijoje Londone sovie-

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

pirkti parduotuvėje Nr. 24 
duonos, nieku būdu negaus, 
nes parduotuvė tuščia, o 
šviežia duona atvežama tik 
22 — 23 valandą. Kitą rytą

tenka eilė ir garbė sugalvoti prie duonos susidaro ilgiau-
antianti raketą ir paleisti jei šia eilė, nes pirkėjai žino, po

tai bent muilo pietų vėl bus tuščia. Panašūs 
vaizdas ir su cukrum". Tas 
pats esą ir su dešrom, vilno-

"Tiesa" rugsėjo 24 numeryje. 
“Tikra bėda su ta menka 
duona. Vartotojai reikalau
ją pagerintos duonos, o mes 
jiem duodame tik prastą ru- 

Kur mes paimsime ge-gine.

sunkiai duoda”. tinei delegacijai vadovavo J.
Naujasis duonos makaronų Paleckis. Sovietų vyriausios 

kombinatas esąs gerai mecha- tarybos pirmininko pavaduoto- 
nizuotas. tačiau, anot “Tie- jas. Paleckis sykiu yra ir Lie
sos”, Įvairesnės, geresnės duo- tuvos vyriausios tarybos prezi- 
nos patiekia tik didžiosiom diumo pirmininkas. Konferen- 
šventėm. Pagerintos duonos ei joje ir pasikalbėjime su spair 
išleidimo užduotis per 6 mė- da jis rūpestingai laikėsi Mas- 
nesius esą Įvykdyta tik 27. kvos linijos ir tono.
5'«. Per 8 mėnesius vietoj Viename priėmime konfe

rencijos dalyviam buvo pa
kviesti ir kai kurie Londono 
lietuviai. Vienam iš jų ten te
ko kalbėtis ir su Paleckiu. Bu
vo paliestas ištremtųjų i Sibi
rą grąžinimo klausimas. Pagal 
sovietinę konstitucija Lietuvos 
vyriausioji taryba turi amnes
tijos ir malonės suteikimo tei
sę. Taigi formaliai nuo Palec
kio turi daug priklausyti iš
tremtųjų grąžinimas Tačiau 
kitas klausimas, kiek Paleckiui 
leidžiama ta teise pasinaudoti. 
(Eltai.

plane numatytų 200 tonų 
“Rygos” duonos pagaminta 
vos 9 tonos.

Bet ir ta pati pagamintoji 
duona — menkos kokybės. 
Pavyzdžiui, birželio mėnesi te
kę perdirbti 3.762 kg. Tai 
esą beveik kas mėnuo. Įmo
nės vadovybė duonos broką 
stengiasi nuslėpti. Buchalte- 
rijos knygose brokas klaidi
nančiai užregistruotas. įra
šoma mažiau, negu buvo. Bu
vę- užregistruota, kad per

(Nukelta į 3 psl.i
ne tikrovėj.
burbulu. Tikimės, kad to ilgai 
laukti taip pat nereiks.

Siuntiniai Kalėdų Šventėm 
PIGIAUSIU, TIKRIAUSIU IR TIESIAUSIU ORO 

PAŠTO KELIU Iš ŠVEDIJOS I BALTIJOS 
VALSTYBES PER LATVIŲ AGENTŪRĄ

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

MEDŽIAGŲ STANDARTINIAI SIUNTINIAI

K-l Vyriškai eilutei medžiaga geros rūšies .... 3. 3x1. 5 m $35.00 
K-2 Vyriškai eilutei su visais reikiamais priedais .......... $47.00
K-3 Vyriškam žiemos apsiaustui t paltui) 2. 75x1. 5 m $39.50
K-4 Vyriškam su vatnlinu ir visais priedais .................... $52.00
D-l Moteriškai eilutei grynos vilnos ----- 3. 30x1. 5Ū m $35.00

t pakanka eilutei su 2 sijonam )
Moteriškai eilutei su visais reikiamais priedais $45.50 
Moteriškam žiemos paltui grynos vilnos 2. 73x1.50 m $35.00 
Moteriškam komplektas reikiamu n-iodų ....... .. S46.00
Vilnonė medžiaga 2 suknelėm 6. 50x1. 30 m $31.00

(melsva, ruda, pilka, juoda)
Moteriškom 2 suknelėm medžiaga t medvilnės, pepe- 
lino. satino ar dirbt, šilko) 10x0. 9 m: 2 šilk, arba 
medv. skarelės. 2 poros nylono kojinių. 2 antkrūėiai. 
2 komplektai baltinių dirbt, šilko ar medv. 1 nylono 
apatinukas1 .............. ........ ...................... $7»S.5ū
Geriausios rūšies medv. ar dirbt, šilko medžiaga 2 sr.k 
nelėrn 10x0. 9 m: 2 skarelės dirot. šilko. 2 kompl. nyl. 
met. apatinių drabužių. 1 viln. švarkelis, 1 nyl. apati
nukas. 2 poros nyl. ar vilnos kojinės ir 1 pora batų $50.00 
Vyr. viršutiniai marškiniai, šilti apatiniai drabužiai.
2 paros viln. ar nyl. kojinių, vilnonis šalikas. jxara 
gatviniu batų $39.00

KALĖDŲ DOVANOM
I kg cukraus. 250 gr pupelių kavos.
500 gr medaus. 100 gr razinkų. 250 gr Šokolado. 500 g: 
kakavos. 2 5 kg miltų. 1 kg konserv. sviesto. 1 k; 
rūkyto kumpio. I*O cigarečių

tatkre pkit dėmėsi į kainą'

Vargšas žmogelis labai nusi- pragare”. Paklausiamoji atra
dėjo ir ncatgailojo. Jo dūšele ko; “Normaliai — verda kati- 
nukeliaup tiesiai prie pragar L. po kuriuo krauja anglis, o 
vartų. Ji buvo nustebinta. Ra- kad geriau prikankintų, sodina 
do ne vienus vartus, bet dve- ant skustuvų", 
jus. Viršum vienų užrašas — 
"Socialistinis pragaras”, vir
šum kitų ' kapitalisfinh praga
ras'

“Uch - pasipurtė dūšele 
ir tuojau paklausė: "Kaip ten 
“kapitalistiniame pragare”?

"Tenaii?*~- atsakė paklaus
tenai iš principo ta:

dcgoje
kodėl tenai niekas uo 
nestovi?’’

Matai. — išdavė paklausto-

Prie “socialistinio pragaro" 
vartų sustojusi ilga prakeiktų 
dūšelių uodega. Prie “Kapita
listinio pragaro “vartų testovi 
ti^ vienas velniukas ir nuobo
džiaudamas nagu nosį krapšto

Atvykusi dūšelė, pamačiusi ji didžiausią paslaptį: "socialis- 
eilę. iš seno papratimo tuojau tintame pragare labai dažnai 
atsistojo gale ir laukia. Paskui nepristato skirtų anglies nor- 
klausia kaimynę dūšelę: “Tai mų. o skustuvų tai iš viso ne
kaip čia einasi socialistiniame gauna".

J kiekvieną siuntini primokėję $20 galite įdėti gere 
ar vyr. rankinį laikrodį ir 20 cigarečių. laikrodi 
antinūignetin š. atsparus vandeniui, tikslus, aul 
nikelio, tiesiai iš Šveicarijos labai pigia kaina

Jungiant 2 ar’3 siuntin us nuo kiekvieno atskaitoma $5 00
Žemos uiūsij kainos prisiekiamo;: tiesioginiu pirkimu iš fabrikų ir 
tiesiog ntu Importu. Siunėinme tiktai aukšti s rūšies anglų. Svėrių 
ir šwic;ii-ų metlžtagas ir kitas prekes.
Teiraukitės atsiliepimų iš giminiu. kisrw»s mūaų Stintinius gauna. 

Siuntėjui pageidaujant prisiūnėiami medžiagų pavjrztlžiai ir 
štunTin;o gavimo kritai

KAINORASTIS APIMA VISAS IŠLAIDAS. GAVĖJUI NIEKO 
NETENKA PRIDĖTI. GAVIMAS GARANTUOJAMAS.

Čekius arba Moncy Orders ir užsakymus angly, vokiečių arba rusų 
kalba siųskite mūsų atstovui New Yorkc.

BALTAM IMPORT EXPRESS, B6KGN 5, $WBH

J



PubMshed SomLWcekly eaoapt taB>
Studentų ateitininkų sto-

FHF WOUKIII (Tlti. CopyrtflM) By FRANCI8CAN FATHER8 
EIm mto 1915 metų. 1S51 tsjunoi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

i ■ . .

są dieną vyravusią nuoširdžią 
nuotaiką ir didelį susidomė
jimą vieni kitais. Nebuvo 
spaudoje dažnai pastebimo 
kandumo, nepagrįątų prie
kaištų ir “prie žodžių kabinė- . 
jimcsi”. Svečiai ir šeiminin
kai turėjo progos arčiau min
timis pasikeisti prie bendro 
pietų stalo bei įsijungti į

Pasisakėme, kas mes esameDarbo dienos savaitgalyje su- '« 
rengtas pirmasis “atviras na
mas” (open hoųse), būtent, 
kitų lietuviškojo akademinio 
jaunimo organizacijų nariai 
buvo studentų ateitininkų 
centro valdybos pakviesti at
silankyti stovykloje is susipa
žinti su studentų ateitininkų 
stovyklavimo metodais, pro
grama ir pamatyti naująją 
ALRKF stovyklavietę; kuri 
turėtų ateityje tapti viso lie
tuviškojo jaunimo susitikimo 
ir bendradarbiavimo centru. 
Ta pačia proga stovykloje 
pravesta speciali programa,

simą spręsti grynai asmeni
nėj plotmėj. Ateitininkai lai
ko religiją savo pasaulėžiūros 
pagrindu ir reikalauja iš na
rių sąmoningo ir motyvuo
jančio katalikybės išpažinimo 
bei religinės praktikos. Dis
kusijose šie skirtumai plačiau 
pasiaiškinti eile specifinių 
klausimų.

Paskutinėj, ir gal įdomiau
sioj dalyje
išklausytos kiekvienos orga
nizacijos pažiūros apie kitas.

Kol. Germanas peržvelgė

Organizacinio susipažinimo Dienos programa baigta pa- 
diena SAS stovykloje siūlymais tolimesniam tokių 

-------- < susitikimų organizavimui ir
pripazinti, jog visi referatai 
buvo ypač ryškūs konstruk
tyvia kritika, objektyviu ir 
nuoširdžiu atvirumu. Pabrėž
tas akad. skautų “atsijauni- 
nimo” ir visuomeninei veik
lai pagrindo ieškojimo proce
sas, išryškintos Santaros pa
žiūros į politiką, pakritikuo
tas perintensyvus jos savęs 
reklamavimas ir kt. Svečiai 
buvo daugiau mandagiai san
tūrus ateitininkų atžvilgiu.

Po referatų moderatorius

niam bendradarbiavimui. 
Tarp tuojau vykdytinų pa
siūlymų, pavyzdžiui, arčiau 
susidomėti vieni kitų spau
da ir ją prenumeruoti, kriti
kuotinas ateitininkų padary
tas siūlymas įsteigti studijų 
komisiją specifiniams jauni
mo klausimams studijuoti. 
Tai gal jau ir Studentų Są
jungos uždavinys. Kažin ar 
realus būtų siūlymas, 
ieškoti kelių lietuviškų politi
nių grupių vienybei siekti.

PRENUMERATOS KAINA
*00 
•6.50 
$3.50 
M50 U&ienyjc -------------------------------- 36.50

Laikrattt tvarte REDAKCiNft KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir gražinami autorlatm prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomonę, Už skalbimu turini ir teito* redakcija neatsako.

Foręign

Moteris soste
Moteris soste retai pasitai- rių. - r — .

Nors programa buvo plati 
ir reikalavo intensyvaus dė
mesio, stovyklautojai tą die
ną buvo ypatingai atidūs ir 
kantrūs klausytojai bei daly
viai.

Paminėtinas ir geras pre-

karališkųjų sostų mažai bepa- sostese jaučiama, bet neregi- 
liko. Nė praeityje moterų vai- ma. Moterys daugiau veikia 
dovių nėra buvę daug. Žy- tylia inspiracija. Vyrai nera
mesniąsias galima lengvai iš- tai pasisavina žmonų įkuž- 
vardinti. Mažai kas nežino dėtas mintis ir apgaubia dar

bais, palikdami istorijai savo 
vardą. Moterų vardas liekti 
nežinomas. Jos pasitenkina 
vyrų ir savo sūnų garbės vai
nikais. Dėl garbės pačiai vai
nikuotis valdovės vainiku re
ta moteris yra kietai kovoju
si.

egiptietės Kleopatros, rusių 
Olgos ir Kotrynos n, kastilie- 
tės — ispanės Izabelės, ang
lių Elzbietos n ir Viktorijos, 
švedės Kristinos, austrės Ma
rijos Teresės.

Daugiau žymių moterų pa
sitaikė regenčių, tarp jų ir 
lietuvė Sofija, Vytauto duk
tė, sėdėjusi 
gaikštystės

Maskvos kuni- 
soste.

tėra dvi kąralie-

Kovos laukas moteriai yra 
šeima. Jei šeimoje krašto rei
kalų negina, neapgins jų nė 
vyrai kalaviju karo - lauke. 
Daug mūšių, kuriuos vedė 
garsūs valdovai dėl savo tau
tos gero ir pląčių sienų, buvo 
pagaliau pralaimėti prie lop
šio ir namų slenksčio, kada 
motinos jau nebegynė gimto
sios savo kalbos arba nieko 
nesūpstė.

O šiandien moralinis pa
krikimas, kuris liejasi per šei
mas, nebe vienai ir didelei

ti su kitom jaunimo organi
zacijom. Kad šitokiam susi
pažinimui reikėjo progos, ro
do toks faktas, jog progra
mos moderatorius nežinojo, 
kad akademikės skautės ne
priklauso Korp! Vytis!

Dienos programa buvo pa
skirstyta į tris dalis.

Pirmoji kiekvienos organi
zacijos — akademikių skau
čių ir Korp! Vytis, Lietuvių 
Studentų Santaros ir pačių 
šeiihininkų — atstovai patie
kė grynai faktinių žinių apie 
sava organizacijas. Po refe
ratų, kuriuos iš akademikų 
skautų skaitė D. Tallat-Kelp- 
šaitė ir V. Germanas, santa- 
riečiu Z. Rekašius ir at-kų A
Barzdukas, auditorijai buvo 
duota proga klausti tik “ne 
spekuliatyvinius” klausimus, 
kaip narių skaičiai, gradacija, 
veikimo formos, atliekami 
darbai ir kita, kas referentų 
nebuvo minėta. Dideliam dė
mesyje išbuvę klausytojai to
kių klausimų turėjo gausybę. 
Programos moderatorius V. 
Valaitis, auditorijos prašo
mas, net turėjo programoje 
numatytą pertrauką praleis
ti.

Antrojoje dalyje diskusijos 
ribotos 
religijos svarba organizacinė
je struktūroje.

tų akimis, kol. Rekašius — 
abi kitas iš santariečio taško 
ir kol. Barzdukas kalbėjo apie 
skautus, o dr. Vygantas apie 
Santarą. Daugiausia “pylos”, 
aišku, susilaukė svečiai iš šei
mininkų pusės, tačiau reikia

referentams, o toliau audito
rija jau galėjo klausti “bet 
kokius” klausimus. Gyvas di
skusijas dėl laiko stokos teko 
nutraukti.

ypač kol. Rekašius, mokėjo 
gražiai “suktis” nors ir į 
“keblią padėtį” pastatyti.

stovaujami koL S. šimoliūno, 
ypač siūlė gyvinti LSS veik-

šiandien
nes: olandų Julijona ir ang
lų Elzbieta n, kuri dabar vie
ši Amerikoje. Ta viešnagė 
mums ir primena, kad mote
rys sostuose būva tartum 
viešnios — ne dažnai jos uži
ma vyrų vietas. Čia gi pasi
rodo, kad monarchija yra 
moterim palankesnė už demo
kratiją, kuri suteikia visiem 
lygias teises. Monarchija mo
terim nusilenkia, kai karališ- valstybei tiesia kelią į kapi- 
koje giminėje išsenka vyrų, nių vartus. To pavojaus rei- 
Demokratija moterų prezi- kia labiau bijotis, negu rake- 
dentėm ligi šiol neberanka. tų. Kiekvienu laiku atsiran- 
Jos pačios savęs nestato į da naujų ginklų, bet išran- 
valdžios priekį, kad ir ture- dama jiem ir priešginklių.

balsų persvarą. Jų Tačiau visais laikais tikra
Ateitininkų pažiūras šiuo 

klausimu dėste dr. V. Vygan
tas. Išrj škėjo pagrindiniai 
skirtumai organizacijų pažiū
roje į religija. Jei skautai, 
kurių vardu kalbėjo kol. Tal- 
lat-Kelpšaitė, laiko religiją 
būtina ir jos neišjųhgia iš 
savo organizacinės ideologijos 
bei reikalauja iŠ savo narių 

geros ir šventos, kitos piktos rijon su jos vardu, ir kas iš- religijos išpažinimo, tai San
tara, atstovauta vėl kol. Re
kašiaus, sakėsi pripažįstanti 
religijos reikšmę, tačiau pa-

prigimčiai savesnis yra veiki- tautos apsauga tėra viena:
mas ne soste, o šalia sosto. moters išsaugotas sveikas na-

★ mų židinys.
Soste šalia vyrų moterys ★

užima pirmąją vietą. Sunku Karalienė Elzbieta n, atė- 
būtų išvardinti karalienes ir jusi į sostą neramiais pokari- 
valdoves, motinas ir žmonas, niais laikais, mažai jiem be-
kurios valdantiems vyram ir turi įtakos, kaip ir valdžios 
visam kraštui yra turėjusios pačioje Britų imperijoje. Bet 
didelės įtakos. Vienos buvo kas bus šviesaus, nueis isto-

ir klastingos. Kiekviena šalis tiktų nelemto, ypač pačią 
yra jų turėjusi gausiai ir vi- Britanijos imperiją, kris še-
šokių. Turi ir dabar šalia ka- Sėliu ir jos vainikui, kuris

Atskirai tektų pabrėžti vi-

4AUNIMAS vmcto meta Fedcrccijos stovykloje

si, lyg televizijos bežiūrįs.
Kad tokia diena buvo su

rengta, visų pirma tenka dė
koti Studentų Ateitininkų 
Sąjungos centro valdybai, o 
ypač jos pirmininkui A. Ge- 
čiauskui, nepagailėjusiam 
daug pastangų, kad ji pavyk
tų ir taip pat mieliems sve
čiams, kurie taip nuoširdžiai 
atsiliepė į dienos rengėjų 
kvietimą.

z Arūnas Tylius

• Kaune
(atkelta iš 2 p.) ’

rugsėjo mėnesio pirmąjį de- 
šimtdienį broko padaryta 80 
kg, o faktiškai vien parduo
tuvėje Nr. 21 rugsėjo 4 d. 
Valstybinė kokybės inspekci
ja aktu Nr. 90 išbrokijo ir 
grąžino kombinatui 104 kg 
duonos. Kiek duonos išbroki
jo kitose parduotuvėse apie 
tai buchalterijos knygose ži
nių nesą.

Kita duonos gamybos įmo
nė Šiauliuose, Duonos fabri
kas Nr. 1, atkakliai negami
nąs plikytos duonos, kurios 
vartotojai reikalauja, šių me
tų pirmojo pusmečio pliky
tos duonos gamybos planą 
fabrikas įvykdęs tik 9.4'>. 
Birželio mėnesį plikytos duo
nos pagaminta tik 8 tonos, o 
rugpjūčio mėnesį
vartotojams nė vieno kilogra
mo.

“Turėdami dri stambias 
duonos gamybos įmones, jie
(Šiauliečiai) visvien privers
ti imti iš jų ne tai, ko nori, 
bet tai, ką jos duoda, tenkin
tis siauru asortimentu ir daž
nai pusžalia rugine duona”,

nepatiekė

liekanti savo nariams tąklau- skundžiasi “Tiesoje” (Elta)raljų prezidentų ir diktato- dabar tą imperiją jungia.

atkalbėti nei sulaikyti Išėjo 
tuo pačiu keliu, kaip ir jos my
limasis — į tolimąją šiaurę, 
kur turėjo būti Nankao kai
mas. Keliavo skersai visą Ci 
Hunag-ti karalystę, kaip debe
sėlis, kuris praeina pro gyve
namus namus, praplaukia pro 
sodus ir ryžių laukus, prabėga 
šešėliu viešais keliais ir take-

Taip ji Įžengė pro kaimo var
tus. Rado jį tartum išmirusį. 
Vienoje pastogėje aptiko mo
terų būrelį ir mažus vaikus. 
Nė viena apie Li negalėjo nie
ko pasakyti. Gal būt, pietiečio 
visai čia nebūta, o gal jisai — 
prie didžiosios sienos, iš kur 
negrįžo dar nei vienas šio kai
mo vyras.

į deivę? Niekas jai to dar ne
sakė. Gal tų moterų akys per 
didelius rūpesčius gerai ne
pamato.

Viena akimirka ji suprato, 
kokia nedalia buvo ištikusi 
moteris ir kokia nelaimė galė
jo ištikti U, jei jisai šaukėsi 
per didelius tolius.

— Kur yra ta baisioji siena?

gųjų. Matyt, buvo rūsčiai ba
ramas, nes Mehlinga 'nugirdo 
žodžius:

— ... .nė pusės darbų ne
padaryta. Tave reiktų po la
šais ... O ten, kas įėjo nesi
klausęs?

Mehlinga priėjo arčiau. Sa
vo susirūpinime ji buvo įkai
tusi — rausvas skaistumas

Taip, tu ieškai Li?
— Kur jis yra?

Imperatoriaus patikėtinis 
norėjo kaž ką sakyti, bet jo 
balsas užsikirto. Jisai tik kryp
telėjo galvą linkui sienos bok
što ir nukniaubė ją ant krūti
nės. Dabar atrodė, kad pats 
vyriausias mandarinas susigū
žė prieš Mehlingą didžioje pa-

3 lietęs jos peties. Tėvo balsas
MEH-LING nebesulaukė sa- buvo panašus į sūnaus, tiktai 

vo vyro pargrįžtant Prie na- kiek pakimęs.
mų žibinti prarymodavo ligi — Tu vis verki, vaikeli, — 
naktovidžio, tebežiūrėdama ton tarė užjausdamas.
šalin, kur nuėjo mylimasis.
Jokio šešėlio ir jokio balso.

Tik vieną kartą, patį vidur- akini- 
dienį, kai ji siuvinėjo skarą 

bambuko liemenėlėm, pasi-
* girdo, lyg kas vardu ją šauk

tų. Išbėgo į priebūtį. Nieko 
nesimatė nei prie namų, nei 
sode. Nieko nesimatė nė tolu
moje. Nuliūdus nuėjo prie 
deivės Kwan-yin statulos ir su
klupo gailioje raudoje. Dabar

— Ar tikrai niekas šiame — paklausė virpančia širdim, 
kaime Li nematė? Gal jisai — Argi tu nežinai, visa ži- 
nuėjo su kokia moterim? — nančioji ir matančioji dievų 
pasiteiravo Mehlinga. nusi- 
gaubdama viršutinį rūbą.

Moterys sužiuro, lyg būtų 
jų akyse staiga prasiskleidęs 
gražiausias žiedas, kokį tiktai 
žmogaus akis gali matyti. Pas
kui visos iškėlė rankas ir vie
nu balsu maldaujamai kreipė- ji bėgte bėgo, ir taip greitai 
si

tvyskėjo jos veide. Akvs žėrė- garboje, o ji lėtu ir sunkiu 
jo kaip degančios saulės. žingsniu traukėsi. Praskėtusi

— Kas tu esi? — paklausė sunkias palapinės klostes, din- 
karališkasis prievaizda, o tai go tamsoje. Buvo vėlus vaka- 
klausdamas žmogų paspyrė ras, naktis leidosi žemėn. Tik

dukra? — netikėjo moterys.— 
Ten, kur dunkso kalnu ketėre, 
kur einame nešti valgio. Kur ' koja: dabar mandarinas susigriebė
mums nepasako, kas dar gy- — Gali eiti, bet man žiūrėk, Mehlingą laikyti, bet ir išsiųs-
vas ir ko jau nėra. kad imperatoriaus valia būtų ti jo tarnai niekur nelauktos

Mehlinga jau buvo beeinan- vykdoma, nes tave kaip šunį viešnios nerado. Kaip staiga ji
ti tuos žodžius sakant; Paskui už kasos... pasirodė, taip ūmai ir dingo.

Darbų prižiūrėtojas atatups- Karališkasis prievaizda giliai
išnyko, kad moterys dar labiau tas pradingo už palapinės, susimąstė.

___ _ ___ o__ ____  _ , O deive Kwari-yin, mer- įtikėjo, jog tai būta deivės Mandarinų mandarinas atsisto- — Aš jau menu, kas čia bu
vęs šaukti. Jis dar negrįžo. Bet ją tokią dailią, sekė gana toli, ga;č>ų ir moterį grožybe ir už- Kwan-yin. jo, paskui vėl susmuko ant vo atėjės. — kalbėjo pats sau

Ką rado Mehlinga prie šie- kilimo, priblokštas Mehlingos vaikštinėdamas palapinėje. —

liais. Ėjo laikydamosi atokiau 
*<aunų vvni, kuriu ne v;enas 
būtų nusekęs paskum, kaip 
medžiotojas gazelę.

Užeidama . naktin ar kelio 
klausti, pakeleivė gerai apsi-

— Ar mane šaukei? — pa- gaubdavo galvą, pečius ir ran- 
k’ausė Mehlinga užverktom kas; veidą palikdavo dulkiną.

Bet reikėjo tik nusiprausti
— Ne, nešaukiau. nkaMriam vandene RpĄ skruo-
— Tai mane šaukė Li, — štai prašvistų nežemišku gra-

puolė senukui į glėbį. žumu. Pasitaikė viename kai-
— Li Wen-tau negalėjo ta- me, kad vaikų būrelis, išvydęs

palūkėk dar dienelę, kitą — o paskui susimetė j šventyklą tarėja, tu atėjai pas mus ir 
jis pareis. Visada pareidavo, pažiūrėti, ar tebestovi .deivės klausi, ar mūsų vyrai nenuėjo nos — mes jau žinome. Neži- kerėjančio grožįg, ir jos įbes* Tai tu, gražioji deive Kwan-
kada tik žadėjo.L.S kwan-yin statula. Tebebuvo su kitomis? Kaip jie galėjo nia, kas jai pačiai būtų atsiti- tų akio.

__ ,r~ v___ ________ ________ — Sį kartą* nebepareis. Jam vietoje. Bet vaikai nesiliovė nueiti, kad juos išvedė prie kę, pakliuvus į šergų rankas, _ ......................  
ją vėl kažkas šuktelėjęs ma!- kas nors negero atsitiko, jei pasakoję, kad tikrai matę, didžiosios sienos, išginė kaip jeigu nebūtų radusi raudonos loto žiedas iš pietų. Kur ma- žūsta daug jaunų vyrų.'...Aš tai
daujamai: “O ateik, ateik, my- manęs šaukėsi Aš eisiu jo ieš- kaip deivė lengvu žingsneliu vergus, atplėšdami nuo moti- palapinės. Viršum jos pleveno no vyras Li Wen-tau? — pa- žinau. Bet kuo aš čia dėtas,

- - - • - — • - • --- J---- J—- -___ 1. ' meilingoji deive? Tai ne ma-
— Li Wen-tau, ~ pakartojo no vaha. Tai saulės sūnaus 

aukštasis mandarinas. — Q sumanyta ir įsakyta. Mes —
Mehlinga tylomis įslinko į taip, Li Wen-tau. Jaunikaitis tik tarnai. Tik tarnai, kuriuos

yin, tai tu! Kokia graži ir ko-
— Esu Meh-fing, saldusis kia rūsti! Tu atėjai įspėti, kad

rnė-itMd šiaurėn, kur statoma nų, žmonų ir sužadėtinių. Dek mandarinų mandarino ženklas, klausė.
— Tu? Tokia gležna, o tiek didžioji siena. i ...

............................... Ilgai keliavusi ir vargusi, grįžtų vėtyčiau, neš jau temsta atvykęs darbu prižiūrėti.
girdėjusi, kad deivės statula galiniai tolimas. Kaip tu jį vieną rudens vakarą Mehlinga mūsų akys anon šalin bežiūrint
kalbėtų Bet Mehlinga aiškiai atrasi? priėjo Nankao apylinkes. Dar ir grubsta rankos mažylius palapinę. Užvaizdą sėdėjo pla- iš pietų. > Man pasakojo. Taip, smaugsto šilkinėm virvelėm,
girdėjo, iaip ją vardu šaukė — Nežinau, bet man reikia prieš tai, kai Nankao tebuvo vienom bemaitinant. O deive čiai išžergęs kojas, o priešais Li Wen-tau. Visi jį didžiai my- Tu tai Žinai, geroji deive, ir ką
ir prašė ateiti. įsiklausius at- eiti. Mus riša šventas pasiža- už 200 lijų, nusiprausė ir per- Kwan-yin! jį susirietęs klūpojo žmogus. Įėję. Tik ne šergąi, tie pikti aš galiu padaryti? Gal ir ge-
pažino ir balsą* tai buvo U., dėjimas. sivilko, tik viršum uš^grabu- Mehlinga valandėlę stovėjo Iš apdaro galima buvo spręs- šunes. Siena dar nebus pakb riau po bokštu, kaip U, negu

Ne, tai buvo U tėvas, priai- Mehlingos niekas negalėjo ai keUonėje nudėvėtą rūbą, apstulbus. Ar tikrai ji panaši ti, kad priklausė prie ktimin- lusi, kai neturėsime vyrų./po fibintu? (bd.)

limoji, pasirodyk”! Pakėlė akis koti. 
į Kwan-yin— deivės lūpos ne
krutėjo. Ji niekada nebuvo pavojų! Ir kelias tolimas, be-

ve malonės, padaryk, kad jie Imperatoriaus užvaizdą buvo
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;• Daugybę kartų jb Draugi- KUR GIMĖ SKULPTORIUS VINCAS GRYBAS?

Draugijai 50 metų

lenkai pasitrauktų iš kultūri
nio gyvenimo.

PaEečia ir bažnyčios klausi
mus ir čia tuo pačiu aštrumu 
pliekia: visoje etnografinėje 
Lietuvoje turi būti tik lietuviai 
kunigai, lietuviškos pamaldos, 
seminarijose turi būti dėsto
moji ka’ba lietuvių, o ne len-

Jakšias atmeta bet kokius kų. Ne kartą jis priekaištauja 
istorinius unijinius ryšius ir 
lenkų hmlišknmą vadIna fan-

Prof. Mykolas Biržiška “Lie
tuvių Dienų” 6 nr. straipsny 
“Falsifikuoti dokumentai” ap- * 
žvelgdamas K. Borutos apysa
koje “Sunkūs paminklai” lie
čiamus faktus, kelia klausimą 
dėl tikrosios skulptoriaus Vin
co Grybo gimimo vietos. M.

JONAS JASYS, 
PATERSON, N. J.

Prieš penkiasdešimt metų A. Voldemaras; 1908 dar pri- 
Kaune pasirodė naujas laikraš- sidėjo — R. Bytautas, M. K.

.— Draugija Rodos, nebūtų • Čiurlionis, Pr. Karevičius, F. 
prasmės sustoti ties šia sukak
tim, nes Draugijos jau seniai 
nebėra, jaunoji karta net jos 
vardo nežino. Tačiau, sekdami 
mūsų tautinės sąmonės raidą, 
pro ją negalime praeiti: Drau-

rą suvaidino didelį vaidmenį 
mūsų tautos gyvenime. Ji buvo.

pirmasis mūsų literatūros, 
mokslo ir politikos žurnalas, 
parooęs aštrų kovingumą už 
tautos sąmonę, susintetinęs pa
grindines ano meto idėjas ir 
palikęs gilias tradicijas.

Po spaudos atgavimo, plačiu 
' u pasireiškė l'etuviškasis 
z\Su'me:ifn!s judėjimas: kūrė- 
si Įvairios draugijos, smeigės’ 
laikraščiai, skirti plačiom ma
sėm. Jau tuo metu buvo tiek 
lietuviškos inteligentijos, kad 
■ - m Ta’p
197J r . suuso mon. pasirodė 

do. o Jakšto - Dambrausko 
rė'r-guoja:na Draugija.

čius ir mano brolis Juozas (mi
rė ištremtas Sibire, J. J.) bu
vo pirmieji organizatoriai. Jie 
paruošė ir pravedė rinkimus. 
Grybas dirbo Lukšių valsčiaus 
taryboj ir Šakių apskrities ta
ryboj. Visi jį mėgo kaip dide
lės energijos ir nepaprasto 
darbštumo žmogų. Bolševi
kams braunantis gilyn į Lie
tuvą, Grybas pradėjo organi
zuoti atskirą valsčiaus tary
bą, bet ji nei įspūdžio, nei vei
kimo neparodė.

Susiorganizavus Šakių ko
mendantūrai 1919 m. Velykų 

v Didįjį Ketvirtadienį, kareiviai 
apstojo Lukšių miestelį, o ki
ti nujojo į jo tėviškę, bet Gry
bo nesurado. Po šio atsitiki
mo jis ilgai nepasirodė ir re- 
pareiškė daugiau iki bolševi
kų atėjimo savo politinio nu
sistatymo”.

V. Grybas vėl studijuoja
“Persikėlęs į Kauną, dirbo 

Lietuvos Vartotojų Bendrovių 
Sąjungoj ir lankė meno mo
kyklą. Išvažiavo užsienin gi
linti mokslo su valstybine sti
pendija. 1926 m. pasikeitus 
valdžiai, stipendija buvo nu
traukta. Užsieny studijas tęsė 
brolio Juozo (gyv. Čikagoj) 
šelpiamas”..

Jis — nacių, o brolis — 
bolševikų aukos -

Vincas Grybas krito kaip 
nacių auka. Bet kokia trage
dija1 M.- Bacys man rašo, kad 
Vinco Grybo brolis Pranas yra 
ištremtas į Kami miškus. Tai
gi, skulptorių Vincą sunaikino 
naciai, o jo brolį naikina, jei 
dar gyvas, bolševikai.

Baigiant tenka pastebėti. 
• kad nors Grybas savo diažiai- 
; siais lietuviškais skulptūriniais 

paminklais lietuvių tautai ir 
■ Lietuvai yra daugiau nusipel- 
> nęs. negu bolševikams savo

ti iš molio bei piešti Įvairias 
statulėles ir paveikslus. Apie 
palinkimą ir gabumą menui 
sužinojęs Zyplių dvaro savi- 
ninkas grafas Patockis, gal 

Biržiška tame straipsnyje ra- daugiau ponia, susidomėjo juo 
šo: .

“Bostoninėje Lietuvių En
ciklopedijoje (kaiminės enci
klopedijos neturiu) yra aiškiai 
pažymėta, jog V. Grybas gi
męs Mažeikių aps., tad būtų 
žemaitis. Tuo tarpu Boruta 
Grybo tėviškę dar aiškiau nu? 
rodo Pelenių kaimą, netoli 
Lukšių, Šakių, ir jo artimu

ir nuvežė Varšuvos meno mo
kyklon kelis jo kūrinius. Vin
cui po to apsigyvenus Varšu
voj, Patockis parūpino kamba
rį, drabužius, rėmė pinigais, 
t. y. Varšuvoj gyveno gr. Pa- 
tockio globoje. Negaliu pasa
kyti, ar grafui Patockiui mi
rus, ponia šelpė ji. ar ne. Aš 
galvoju, kad jis iš savo dalies,

vyskupams, kad lietuvių kuni
gą iškėlė į lenkų parapiją, o 
lenką kunigą į lietuvių. Pliekia 
ir aplenkėjusius klebonus.- Štai 
jis užsipuola Kražių kleboną, 
kuris, švęsdamas savo jubilie
jų, išs untinėjo lenkiškus kvie- 

Staugaitis, P. Žadeikis, J. Ži- jo parašus dėjome. Darė tai tunus ir per pietus kėlė tiktai 
mūsų karalius Zigmantas Au- lenkiškus tostus. Dragijoje ra- ,

kaimynu laiko Petrą ^Rip^ą kurią tėvas paskyrė, ūkį pa- 
nuo Pilviškių. Čia jau nebe vesdamas vyrrbroliui Antanui, 

negalėjo tęsti studijų”.
Jonas Sprainaitis, pater:o- 

niškis, pasakoja, kad V. Gry
bas savo statulėlėmis buvo ap
kabinėjęs pakelių medžius. 
Kartą važiuodamas grafas Pa
tockis pasišaukęs piemenis ir 
ėmęs teirautis, kas padirbo to
kias gražias statulėles, “mūke- 
les” ir _kt. Iš piemenų sužino
jęs, kad tai jaunuolio Vinco 
Grybo darbas, jis jį išvežė į 
Varšuvą mokytis. Jonas Sprai- 
naftis tada dirbo kaip mokinys 
pas siuvėją Lukšių apylinkėje 
ir pasiuvo Vincui Grybui nau
ją eilutę, su kuria jis išvyko į 
meno mokyklą.

V. Grybas raudonėja
Apie jį Vacys toliau rašo: 

“Pirmojo pasaulinio karo me
tu Vincas Grybas buvo mobi
lizuotas į rusų armiją ir buvo 
toje armijos daly, kuri kovojo 
su vokiečiais. Grįžęs iš kariuo
menės gyveno tėviškėje. Vo
kiečių kariuomenei pradėjus 
braškėti, Vincas ėmėsi organi
zuoti sau palankius jaunuo
lius. Dar vokiečių žandarams

Jis rašo:
“Kaip ten seniau buvo, tai

Sabaliauskai, E. Steponaitis, 
Vydūnas, E. Volteris, V. Za
jančkauskas; 1909 — B. Čės- ne mūsų dalykas: ne mes tą 
nys, L. Gira, K. Jurgelionis, J. dokumentą rašėme, ne mes antnys, L. Gira, K. Jurgelionis, J.

linskas (žilius) ; 1910 —~ J. Ba
sanavičius, Pr. Dovidaitis, P. 
Kriaučiūnas, L. Va’ionis; 1911 
— G. Girtautas, Pr. Kuraitis, 
D. Maiinauskis, Pr. Penkaus- 
kas; 1912 — V. Mykolaitis-Pu
tinas, S. Pšibiliauskienė; 1913 
A. Busiąs, M. Krupavičius, K. 
Paltarokas, J. Purickis, St. 
Šalkauskis, Iz. Tamošait i, A. 
v. skanta.

pradžių (96 nr). Sustabdė p r 
irasis pasaulinis karas. Atgai- 
-•”tr' t'k po karo 1919 ir ėjo 
.ki 1922-m., viso pasirodė 153 
numeriai.

Visą ‘laiką ją redagavo A. 
Jakštas.

Nors jis pats prirašė didelę 
šio žurnalo dalį, tačiau suge
bėjo pritraukti daug bendra
darbių. Draugija sutelkė ano 
meto inteligentijos elitą. Nors
savo kryptimi buvo katalikų

Tai ir padare Dmug-ją pa
grindiniu intehgeat i žurnalu 
prieš I pasaulinį karą.

Joje buvo atspausdinta daug 
mokslinių studijų, aštrių pole
minių straipsni”. Kai ją palygi-

- -—ūdas ’rauiiirro spau-

;i. s o ledaguo- 
p ..t zan škai. Draugi- 

: us' jau spaudos atgavi- 
' * a rde"s ^'■’.o'is ’vr

Apžvcigdama visą gyveni
mą, ji pasidarė ano meto 

savotiška enciklopedija, 
kur rasi visa: ir visų knygų re
cenzijas, platų gyvenimo verti
nimą, idėjų sklaidą. Jinai išlai
kė visur drąsų toną ir be ato- 
dv.kos gynė .-avo principus —

gustas; bet ir jis tą dokumentą še:
nuo Pilviškių. Čia jau nebe 
žemaitis...”

Kadangi tragiškai gyvenimą 
baigęs skulpt. Vincas Grybas 
yra įėjęs į mūsų meno istori
ją savo sukurtais Vytauto Di
džiojo, Vinco Kudirkos, Sima- 
no Daukanto bei Žemaitės pa
minklais, tai man atrodė, kad 
verta mūsų spaudai jo gimimo 
vietą patikslinti. Užkliuvęs už 
Pelenių kaimo (Lukšių v., Ša
kių aps.), kreipiausi į kilusį iš 
ten čikagiškį Motiejų- Bacį, 
prašydamas suteikti žinių. M. 
Bacys buvo malonus atsakyti 
ilgesniu laišku, kurio dalį pa
teikiu spaudai.

V. Grybas gimė Peleniuose
M. Barys rašo: “Skulptorius 

Vincas Grybas gimė ir augo 
Pelenių kaime kaip 6 vaikas 
Grybų šeimoje (Dalis jo pir
mųjų medžio drožinių atsira
do mūsų namų papuošimais).”

Taigi V. Grybas nėra žemai
tis. o zanavykas, gimęs ne Ma
žeikių aps.. kaip L. Enciklo
pedija nurodo, o Šakių aps., 
Lukšių valsčiuje, Pelenių kar
ine, Zyplių dvaro pašonėje.

katalikiškumą ir tautiškumą.
inteligentų žurnalas, bet kul
tūriniais ir moksliniais klausi
mais jos skiltys buvo atviros 
visiems. Taip iki 1914 m. Drau
gijos bendradarbių skaičius 
siekė ligi 150. Nemaža vėliau 
iškilusių rašytojų pradėjo 
reikštis kaip tik Draugijoje.

Žymesni jos bendradarbiai 
buvo: 1907 — A Alekna, J. Bi- 
kinas, Pr. Būčys, K. Būga, A. 
Civinskis, T. Daugirdas, M. 
Gustaitis, A. Kaupas, P. Leo
nas, Maironis, P. Mašiotas, P. 
Matulionis, M. Pečkauskaitė, 
K. Prapuolenis, K. Puida, M. 
Reinys, J. Skvireckas, K. šau
lys, M. šeižys, S. Šultė, J. 
šnapštys, J. Tilvytis, J. To
toraitis, J. Tumas, M. Vaitkus,

Draugija su pirmuoju nu
meriu įsivedė skyrių, kur duo
davo rusų ir lenkų spaudos pa
sisakymus apie lietuvių tautą. 
A. Jakštui, karštam patriotui, 
buvo čia kur pasireikšti. Savo 
aštriai kandžia plunksna jis 
per metų metus prirašė šią 
skiltį ir kovojo su visais tau
tos priešais.

Visus sunkiuosius ginklus jis 
atsuko prieš lenkus,
kurie anuo metu brovėsi Į se
minarijas, į miestus, atimdami 
mūsų inteligentiją. Pirmiausia 
jis kritikuoja unijines pažiū
ras. O tokių unijos šalininkų, 
kurie į Lietuvą žiūrėjo kaip į 
savo provinciją, anuo metu bu
vo pilna.

darydamas neužrašė lietuvių 
amžinon kuitūriškon lenkų ver
gi jon; jis paliko mums liuosy- 
bę viešai tardamas: “Esu tau
tos karalius, ne .sąžinės”. Mūsų 
tat tautiška sąžinė pasilieka 
liuosa; jei istoriškos aplinky
bės to reikalaus, galėsime su 
jumis eiti iš vien, nes uniri pos- 
sumus; bet unum effici — nie
kados; būti lietuviais ir tapti 
draug lenkais — non possu- 
mus. Tą istorišką absurdą iš
meskite sau iš galvos” (1,281).

Atsikirtęs prieš Varšuvos 
lenkus, jis iš akių nepaleidžia 
lenkų Lietuvoje.

NOBELIO PREMIJOS

Mes dažnai girdime, kad vie
nas arba kitas nusipelnęs 
mokslui ar taikai asmuo yra 
apdovanojamas Nobelio pre
mija, tačiau nevisiems yra ži
noma, iš kur imamos lėšos 
toms premijoms ir kas jas ski
ria. Taigi, pravartu nors trum
pai susipažinti su to premijų

“Lietuvių pas’šventirnas ir 
kraujas, matomai, tik tam ir 
tėra reikalingi, kad duotu gerą 
progą lenkystei pasirodyti... 
(XI, 333).

Jakšto širdgėla čia tokia su
pi antama ir kartu graudi.

Anuo metu buvo remontuo
jama aplenkėjusi Kauno kated
ra. Jakštas visai atvirai 
Draugijoje pasisakė, kad lietu
viai katedrai jokių lėšų negali 
duoti, nes ji jiems yra pamotė. 
“Bažnyčia privalo į viską žiū
rėti sub specie aetemitatis et 
salutis, bet per tatai ir neiš
pultų jos versti, idant ji į kau
niškių katalikų reikalus žiūrėtų 
sub speCle polonitatis” (IV, 
201).

Tai charakterizuoja Jakšto- 
nusistatymą, jo bekompromisi- 
nį lietuviškumą.

Gilinosi jis ir į savo tautos 
reikalus ir. matydamas ano 
meto lietuvių susiskaldymą, ra-

(Nukelta į 5 pusi.)

M. Bacys. paminėdamas, kad 
Lietuvių Enciklopedija klai
dingai nurodo V. Grybą gi
mus Mažeikių apskrityje, sa
vo laiške man rašo: “Lietuvių 
Enc. parašiau Vinco Grybo ki
limo vietą, bet jie visai nerea
gavo ir net nepasiteiravo, iš 
kur aš žinau jo kilimo vietą. 
Rašęs aną straipsnelį, žinias 
bus paėmęs iš “Švyturio”, ko
munistų leidžiamo žurnalo, ku
ris pradžioje parašė klaidingą 
kilimo vietą. Komunistų 
“vyskupas” Bimba, po karo 
grįžęs iš Lietuvos, pakrikšti
jo Jonu Grybu.”

Dar kiek žinių
Patikslinęs V. Grybo gimi

mo vietą, noriu pateikti dar 
kiek.žinių apie jį, imdamas jas 
iš minėto M. Bacio laiško. Tos 
žinios gal bus kada įdomios 
jo biografams. Nurodęs, kad 
V. Grybo tėvas turėjo Pele
niuose 17.5 ar 18 ha ūki. M. 
Bacys rašo:

“Vincas iš jaunų dienų mė
go drožinėti iš medžio, lipdy-

esant pilnoj galybėj, vieną 
sekmadienį, žmonėms einant 
iš bažnyčios. Grybas su savo 
jaunuoliais, raudonomis vė
liavomis. dainuodami “Atsisa
kom nuo senojo svieto", atžy
giavo prie šventoriaus ir pra
dėjo mitinguoti".

“Mitinguose Grybas kalbė
davo gana gražiai is sugebė
davo sudominti klausytojus, 
iki žmonės nepažino bolševiz
mo. Organizuojant valsčių ta
rybas. Grybas. Br. Sideravi-

kai kuriais gystelėjusiojo sū
naus veiksmais, bet bolševikai 
jį stengiasi dabar pagarbinti. 
Jie nuosekliai pasielgtų, jei 
gerbdami ir garbindami na
cizmo auką skulptorių Vincą, 
liautųsi kankinę jo brolį Pra
ną Komi miškuose. Nejaugi 
taip tikrai turėtų atsitikti: 
skulptorius Vincas — rudojo 
diktatoriaus Hitlerio auka, o 
jo brolis Pranas — raudonųjų 
diktatorių Stalino ir Chruščio
vo kankinys?

A. Landsbergis laimėjo dramos konkursą

įsteigėjo testamentu ir jų 
skirstomo tvarka.

Miręs 1895 metais švedų 
pramonininkas ir išradėjas Al
fredas Nobelis savo tcs'amen- 
tu ikūrė “Nobelio fondą”, pa
likdamas jame pagrindini ka
pitalą — apie 28 milijonus 
švediškų kronų.

Kasmet gaunami iš to kapi
talo procentai skirstomi taip: 
10% pridedama prie pagrindi
nio kapitalo, o likusi suma, 
atskaičius administracijos iš
laidas, padalinama į 5 lygias 
dalis premijoms. Kiekvienais 
metais premijos skiriamos dau
giausia pasižymėjusiems as
menims šiose srityse: taikos, 
fizikos, chemijos, medicinos ir 
literatūros. Pagal testamentą, 
taikos premiją skiria Norvegi
jos seimas'ir ji įteikiama jos 
sostinėje Oslo, o visas kitas 
premijas skiria Švedijos moks
lų įstaigos ir jos išmokamos 
Švedų sostinėje Stokholme.

Kiekvienam, gavusiam pre
miją, įteikiamas atitinkamas 
čekis, diplomas, aukso medalis 
ir Alfredo Nobelio portretas.

P. S.

A. CAMUS GAVO NOBEUO PREMIJA
Spalio 17 Stockholmų šve- vo romanu laiko “Žmogus rc- 

dų Mokslų Akademiją pasky- voliucijoje".
rė šių metų Nobelio literatū
ros premiją prancūzų rašy
tojui, žurnalistui ir artistui 
Albert Camus už jo literatū
rinę kūrybą, kurioje su aiš
kiu rimtumu parodoma da
barties žųjogaus problema.

Albert Camus yra gimęs 
1913 m., tai po Rudyard Kip- 
lingo jauniausias Nobelio lau
reatas (1907 m. Kiplingas 
gavo Nobelio premiją būda
mas 41 metų). Be visų pažy
mėjimų Camus gaus ir pa
čią didžiausią pinigų sumą, 
kuri yra bet kada duota ra
šytojams. — 42.000 dol. Ca
mus apsidžiaugė, kad tie pi
nigai leis jam išsikelti iš Pa
ryžiaus ir užsidaryti kokiame 
vienišame viešbutyje, kur jis 
rašys naują savo romaną 
“Pirmasis žmogus".

Užsienyje jis išgarsėjo Ro
manais “Maras" 'ir “Kriti
mas", o jis pats geriausiu sa-

Būdamas 21 metų, jis bu
vo įstojęs į komunistų parti
ją ir joje išbuvo keletą metų. 
Vokiečių okupacijos metu bu
vo resistcncijos kovotojas ir 
jų organo Cpmbat redakto
rius.

Clevelando L Bendruome
nės apygarda buvo paskelbusi 
si 1000 premiją už geriausią 
veikalą. Konkursui buvo at
siųsta keliolika veikalų, ir 
premija atiteko Algirdui 
Landsbergiui už jo dramą 
“Penki stulpai turgaus aikš
tėje”.

A. Landsbergis yra gimęs 
1924 m. birželio 23 Kybartuo
se. Pradžios mokslą ėjo Ario
galoje ir Kaune. Baigė Kau
no jėzuitų gimnaziją, studi
javo Kauno Vytauto Didžio
jo un-te. Mainzo Vokietijoje, 
Brooklyn College ir Colum- 
bijos universitetuose.

Už savo romaną “Kelionė" 
laimėjo Draugo premiją, yra 
išleidęs novelių rinkinį “Ilgo
ji naktis" ir parašęs dramą 
“Vėjas gluosniuose" (dar ne
spausdinta) .

“Penki stulpai turgaus 
aikštėje" yra dviejų veiksmų 
drama. Jai medžiaga imta iš 
partizanų Judėjimo Lietuvoje, 
iš jo pabaigos. Visa medžiaga 
gana originaliai traktuota, 
štai maža ištrauka iš premi
juotos dramos.

Dainuotojas: Turgaus aikš
tė: mainai saulėje ir arklių 
mėšlas sniege. Smulkūs pini
gai Šlapi prakaitu ir skaro
tos moterys ant vežimų, kaip 
ką tik atkastos senoviškos 
statulos. — Keturiasdešimt- 
penktais metais geniali Alek
sandro šurgino idėja suteikė 
tai pilkai aikštei Golgotos 
prasmę. Jos akmenys tapo iš-

Algirdas Landsbergis

raiškūs kaip kaukolės. Kaip 
kiekviena didelė idėja, ji gi
mė iš smulkmenos. Aikštės 
pakrašty buvo didelis skruz
dėlynas. Vieną dieną šurgi- 
nas žiūrėjo į pro šalį veža
mus partizanų lavonus, ir jo 
žvilgsnis nukrypo į skruzdė
lyną. To užteko. Kitą dieną 
prie pat skruzdėlyno išdygo 
stulpas ir netrukus po du 
stulpu iš jo šalių. Pūčiam 
partizaninių kovų įkaišty 
prie tų stulpų nuolat matėsi 
pririšti nuogi partizanų lavo
nai. Stulpas skruzdėlyno vi
dury visada būdavo skirtas 
vyresniajam. Taip eilinėje 
turgaus aikštėje Sarginas 
sugebėjo sukurti dramatišką 
pavyzdį ir perspėjimą gyven
tojams.
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Tautos švente Hamburge IS VISUR
tartą Hamburgo lie- padėtį; užmegsti glaudesnius 
jsėjo 14 išėjo iš savo asmeniškus ryšius:

* * Lietuvių vokiečių draugijos 
tautos šventę. Salė buvo gaų- pirmininkas yra adv. Juozas, 
ta labai palankiomis sąlygo- " x “ --
mis prie šv. Teresės bažny
čios; buvo ir laiku kvietimai 
išsiuntinėti, bet pačiame minė
jime atsilankė neperdaugiau- 
sia žmonių.

Minėjimą atidarė E. Cerkus, nū dr. k Stelmoko, surengė 
o paskaitą skaitė P. Valius iš Į - . t . .

tuviai r _ 
stovyklos ribą ir paminėjo

buvęs pasiuntinys dr. Adolf 
Wineeker.

Rsndsburg

Siaurus Vokietija

tuviams sūrio. Sušelptieji dė
koja už jį savo geradariams ir

pieno miltelių, o daugiau rie
balų, kurie čia vargstantiems 
yra labai reikalingi. Čia teko 
patirti, kad visi Balfo siunčia
mi vaistų siuntiniai į Lietuvą 
ir į Sibirą pasiekia adresatus.

Lietuvos vokiečiai repatri
antai rugsėjo 21 Hamburge 
padarė sąskrydį, kuriame va
dovavo prof. dr. Boettger, 
mokytojas Arthur Hoffmann, 
dr. Hahn. Vadovaujantieji as- 

Po koncerto buvo vaišės su G Tarvydiene ir Pmenys skyrė nuoširdžius svei-
lietuviškomis dainomis ir lie
tuviška plokštelių muzika. Vai
šes parengė M. Lmgienė ir M. 
Syvienė. Sales skoningai pa
puošė J. Valaitis, M. Lipšys, 
E. Cerkus.

Koncerte ir pobūvyje daly- ’ 
vavo Hamburgo konservatori
jos docentas Franzke, kuris dentų. sendraugių ateitininkų

nį vietos lietuviai, vadovauja-

__- - * ~ jaukų lietuvišką pobūvį, kar- 
Wphnpnn lietuviškos kolonijos, ūi paminėdami ir tautos šven- 

Meninėje programoje daina- palydėdami į Kanadą Jš- 
vo solistė J^Tuustikaitė, vykstančius savo stovyklos gy- 
jai akomponavo muz. Arnoldi ventojus^ Oną Kaminskienę ir 
Solistė savo dainų išpildymu Tarvydu su
jai akomponavo muz. Arnoldi.

žalkauskienė, o programą su- kinimo žodžius savo gimtajam 
darė patys dalyviai padainuo- kraštui. Dalyvavo apie 300. 
darni lietuviškų dainų. K. V. Š.

Kristaus Valdovo švente Balthnorėje
Baltimorės mokleivių, stu- humaniškąsias savybes. Nuo 

savęs asmeniškai sukaktuvi
ninką dar pasveikino adv. Na- 
TTašTRaš^riis. Gautas taip pat 
pluoštas sveikinimų telegramo
mis ir laiška’s, ypač iš buv. a- 
nykštėnų. Pagerbimo iškilmei 
vadovavo akt. J. Palubinskas. 
Paminėjimo prisiminimui su- 
kaktuvinikui įteikta knyga su 
visų dalyvių parašais, o taip 
pat dovanėlė.
Kalbinikas L. Dambriūnas pas 

sendraugius
Pavasarį pradėti diskusiniai 

pokalbiai atskiromis temomis 
po vasaros atostogų vėl atgai
vinti. Šį kartą susirinkimas vy
ko Balčiūnų namuose svetingai 
šeiminikams susirinkusius pa 
vaišinant kavute, kuri buvo pa
tiekta iio gilios, mokslinės kal
bos. L. Dambriūno paskaita 
apie kalbotyrą ir liet .kalbą bu
vo pailiustruota kai kuriais se
naisiais ir pačiais naujaisiais 

, . , . »<- ■ .. pi jos bažnyčioje 8:30.’Tolimes- lietuvių kalbos tyrimo darbais,
dviem dukrelėm. Mirė rugsėjo ng programa vyks parapijos Sendraugiai pasijuto tarytum

metinė šventė šiais metais 
švenčiama Kristaus Karaliaus 
pagerbimo dienoje, sekmadie
nį spalio 27. Ateitinikams, pa
sirinkusiems savo šūkiu: “Visa 
atnaujinti Kristuje’” švęsti sa
vo organizacinę šventę ir 
drauge pagarbinti Kristų Kara
lių ypatingai pritinka, šiai 
švenei baltimoriečiai ateitinin
kai, ypač moksleiviai, jau ku
ris laikais gyvai ruošiasi.

šioje dienoje dvylika mok
sleivių ir keli studentai pasiry
žę duoti iškilmingą pasižadėji
mą.

Šventėje pirmą kartą Balti- 
morėje pasakys kalba Aber- 
decn kariuomenės bandymų sri- 

būdo, įsigijo daug draugų iš ty tarnaujantis Dr. C. Masaitis. 
kitų tautų. Ligoninėje lošė Šventėn kviečiami ateitinin- 
šachmatąis, domėjosi sportu, jęų tėvai, artimieji ir svečiai,
rūpinosi kitais ligoniais. Nore- programa pradedama pamaldo- 
jo pasveikti ir išvykti i Ame- mįg §v Alfonso lietuvių para
nką, kur gyvena žmona su

dainomis ir keletą tuoj užsi
rašė, žadėdamas jas perteikti 
vokiečių vaikams per Hambur
go radijofoną.

Luabecke mirė A. Daukša
Liubecke mirė Teodoras 

Daukša, gimęs 1924 kovo 2 
Lygumuose prie Šiaulių. Ve
lionis buvo pavyzdingas lietu
vis, geras katalikas, malonus 
žmogus, rūpestingas vyras, 
rimtas šeimos tėvas. Sirgo 
džiova. Dešimtį metų praleido 
sanatorijose, kur buvo ne kar
tą operuotas. Jis aktyviai da
lyvavo Luebecko lietuvių gy
venime. Būdamas malonaus

' j.- V'į1- ■

ŽVAIGŽDŽIŲ SONATA Mikalojus K. Čiurlionis

JEI ŽMONĖS GYVENTŲ SAULĖJE, KIEK JIE SVERTŲ?
6. Jei saulė staigiai užgestu, kių žemiu? 

ar greit žemėj sutemtu ir ar 
būtų įmanoma gyventi?

Po 8 minučių sutemtų, ir ta
da sudiev visokiai gyvybei. Žū-

L Ar sauki turi satelitus 
kaip žemė mėnulį?

Turi. Bet kitokius. Saulės 
satelitai yra planetos.

2. Saulė sukasi tik aplink sa-
15 Jo laidotuvėmis rūmittni ve ar skrieja erdvėje? tų nuo .šalčio.aLas M^^ STvi^ ]^ salėje tuojau po pamaldų Ten grįžę į studijų laikus. Sekantį Sukdamosi aplfnk
becko lietuviais Pamaldas at- Pirmiausia ^gape-.paskui menesį susirinkimas bus pas skrieja erdvėje su ją sekančio- Už 150 milijonų km. saulės didesnis už žemės?
oecko lietuviais, ramaiaas at kilmingas posėdis ir menine Ankus. Kalbėtoju tikimasi mis lįnetoi<s Skrieia kartu 8 Kiek i saulę tilptų mūsiš- Apie 100 kartu. Tiksliai sa- laike tam. V. šai±a, ataisve^i- daUs. Agapė bus iš suneštinių įkviesti astronomą dr. R. ^ mū^ Žmdė - koma 109. ‘
mmo žodi tarė E. žibus. Pa- užkandžių, kuriuos prašoma už- zaluba
laidotas miesto kapinėse. To- nešti salėn prieš pamaldas. „ . , . , . , .. . 3 I,adansej HARTFORD. CONN. bfiti ta ir

—z.. K r— Naujos studentų valdybos hs atrodo tokio pat dydžio kaip -*7’ W »«*rp Miiirs ir ze-
Pirmajam po. atostogų ben- saule, tai juodu turėtų būti ly- Spalio 13 Hardiordo stu- mės.

drosios Lietuvių Studentų Są- gūs. Ar tiesa? deniai turėjo susirinkimą. 332,000 kartų. Pavyzdžiui.
Ne. Tai apgauna akį. Menu- Perkalbėję einamuosius veika- kas žemėj s\ ei ia 1 gramą, tai 

lūs, išklausė A. Skrupskelie- saulėje būtų 332 kg.
12. Jei jiaiintiimėm kubinį 

metrą saulės masės ir kubinį 
metrą žemės masės, kuris ga
balas sunkesnis?

Žemes gabalas, nes žemės 
masė yra 4 kartus tankesnė 
nei saulės.

13. Kas gi sudaro saulės ma
sę : kieta medžiaga, skystis, ga
rai?

Atsižvelgiant į aukštą tem
peratūrą. turėtų būti kažkas 
tarp skysčio ir tiršti? garų.

Ub.

Milijonas ir 300 tūkstančių.
9. Kokia temperatūra galėtu 

būti saulės paviršiuje?
Apie 6000 laipsnių. Vidury 

yra žymiai didesnė.
save, 7. Kaip toli saulė nuo žemės? 10. Kiek kartų diametras

11. Koks svorio skirtumas

e Ateitininkų kongresas nu
matomas šaukti 1960 m. liepos 
2—4 d.d. Kongresu bus atžy
mėta ateitininkijos 50 metų 
sukaktis.

•Kun. V. Mincevičius dalyvavo 
penktame pasauliniame katali
kų žurnalistų kongrese Vieno
je spalio 1 — 4 d. ir atstova
vo lietuvius žurnalistus.

e Profesorių ir studentų dė
mesiui. Kai kurie pietryčių 
Azijos kraštai, kaip Burma, In
dija. Pakistanas. Vietnamas, 
taip pat ir Hong Kongas ieško 
savo universitetam profesorių 
bei lektorių. Taip pat -yra ga
limybės tuose kraštuose gauti._ 
•.tiper.ciiją Rytu studijoms — 

kalboms, istorijai, filosofijai, 
archeologijai. Suinteresuoti 
profesūra ar stipendija tesikrei
pia i Lietuvos Laisvės Komite
tą. 79 Fifth Avė.. New York. 
11. New York.

•AL Kunigų vienybės Alba- 
ny skyrius spalio. 17 turėjo,su
sirinkimą Amsterdamo lietuvių 
klebonijoje. Be kitų progra
mos punktu. buvo negerbimas 
kun. Jono Ruokio, kuris šven
čia 60 metų sukakti. Šiuo me
tu kan. J. Ruokis dirba italų 
Šv. Juozapo parapijoje Little 
Falls, N. Y. Albany skyrius yra 
gana veiklus ir šiais metais tu
ri 20 narių.

• Nijolė Bagdonaitė, dirban
ti Nev.- Haven. Conn.. Yale uni
versiteto laboratorijose susi
laukė dvigubo atžymėjimo: ga
vo 1000 dol. algos pakėlimą 
metams ir pats Yale univesite- 
tas prisiuntė 400 dol.čekį apmo
kėti studijų išlaidoms. Nijo'ė 
Bagdonaitė studijas tęsia Brid- 
geporto universitete. Jos moti
na invalidė yra išvežta į Sibirą.

• Elenos Tumienės poezijos
knygą “Karaliai ir šventieji”
išleido Lietuvių Dienų leidyk-
la Los Angeles. Calif. Kny
gą galima įsigyti leidykloje ir 
pas platintojus- Viršelį ir vin
jetes piešė dail. Ada Korsakai-
tė. Poezijos linkinio kaina 2.50

tai pasitaiko Lietaviai yra dė- ®r* Laskausko sukaktis 
kingi visiems sanatorijos gy* Dr. A. Laskauskas, kuriam 
dytojams, kurie jį rūpestingai neseniai sukako 70 m., buvo 
slaugė ir gydė: dr. Herrholz, gražiai pagerbtas privačiomis 
dr. Groth, dr. Aller, gail. se- suorganizuotų pagerbimo pietų kudo namuose šiem mokslo 
selėms Friedel, Erika, p. Long- metu. Apie 70 svečių bičiuliš- 
hoff. koje nuotaikoje? gyvai pritarė

tiems, kurie apibūdino Dr. A. 
Laskausko asmenį ir reiške 
jam sveikinimus bei linkėjimus. 

Sukaktuvininko gyvenimo 
bruožus patiekė Dr. E. Arma- 
nienė. Toliau savo asmeninį 
pasveikinimą pareiškė Dr. S. 
Virkutis. Bendruomenės apy
linkės valdybos vardu kalbėjo 
C. Surdokr.3, tautininkų vardu 
sveikino E. Sližys ir V. Velžys, 
Kalbėdamas at-ku vardu Ka
zys Bradūnas paryškino sukak
tuvininko krikščioniškąsias ir

Balty dienos Bremene
Šiame sename Hanzos mies- 

, te spalio 11—14 surengtos 
Baltų kultūros dienos. Inicia* 
tyva kilo iš pačių vokiečių, or
ganizavo estai, latviai, lietu* 
viai. Dienų tikslas buvo pagi
linti kultūrinius ryšius tarp 
vokiečių tautos ir Pabaltijo 
kraštų; paskleisti žinių apie 
baltų tautas, jų kultūrą, istori
nį išsivystymą ir dabartinę jų

(Atkelta iš 4 psl.)
"Kaip rodosi, mes dar nei 

suprasti nesuprantame, kas 
yra tautos reikalas. Vieniems 
rodosi, kad didžiausiu Lietuvos 
reikalu yra kunigijt i panaiki
nimas. kitiems, kad tautiškos 
bažnyčios įvedimas, tretiems, 
kad socializmo pi aplatinimas 
ir t.t. Retam mūsų ateina j gal
vą, kad šioje valandoje didžiau
sia dališ/mūsų pastangų priva
lo būti Nukreipta prie užlaiky
mo mūsų tautos gyvybės. Mū
sų tvirčiausiu i*ū|»c «ciu turi bū
ti, ne kad lietuviai taptų lais
vamaniais. dcmokrata’s. socia
listais ir t.t., bet kad lietuviai 
neprapu'tų. To gi tikslo at
siekti negalima be vienybės” jamą

kytojams žurnalą, o 1911 me
si Jakšto ir visos Draugijos tais išleido — AtrRJ jaunimui 

kovinga nuotaika padėjo ano Iš šio žurnalo išaugo ir ateiti* 
meto HrtovianM nmiburti, iš- ninku judėjimas.
tverti kovoje.

. • Lietuviu Dienu žurnalo
jungos Baltimorės skyriaus su
sirinkime. įvykusiam dr. S. Ah- lis yra arti, už 390.000 km nuo

* ► žemės, tai ir atrodo didelis.
metam išrinkta valdyba, ku- 4. Ar saulėj pasitaiką spro-
rion įėjo: Cesonis, pirm.. ,Ba- 
čianskas. BuraČaitė ir Nastopka. 
Studentų ateitininkų draugovė 
taip pat išsirinko nauja val
dybą iš: Pūkelio, pirm., Bogu- 
taitės ir Eringio.

Balfo vakaras
Lapkričio 23 d. įvykstančiam 

Balfo vakarui skyriaus valdyba 
stropiai rengiasi. Tikimasi tu
rėti gerą programą ir turtingą 
loteriją. Tikimasi, kad publika 
šį kartą gausiai atsilankys ir 
šalpos darbą parems.

J. S.

nes paskaitos “Lietuvių kal
bos kilmė”. Prelegentė įdo
miai palietė klausimus, kaip 
išaiškinti kitataučiam lietu
vių kalbos kilmę, jos santikj 
su slavų, anglų, graikų ir kt. 
kalbomis

Kitas skyriaus susirinki
mas įvyks lapkričio 10 1:15 
p.p. šv. Trejybies mokykloj. 
Programoj prof. V. Marijo- 
šiaus paskaita “Lietuvos mu
zikos istorija". Paskaitoje 
kviečiamas ir raginamas da
lyvauti visas Hartfordo ir apy-

gjnėjimai turi įtakos į žemę?
Taip. Saulėj vykstą sprogi

nėjimai leidžia daug ultraviole
tinių spindulių, kurie kliudo ra
dijo bangų veikimą. Didesni jų 
kiekiai visiškai gali trukdyti 
radijo girdėjimą.

5. Ar teisinga sakyti, kad 
saulė su visa sistema tėra tik 
nežymi visatos dalis. O gal sau
lė yra visatos centras?

Saulė tėra tik nežymi visa
tos dalis. Yra milijonai ir mi
lijonai saulių ir daug didesnių linkių jaunimas, 
už mūsiškę. IMi

LIETUVOJE MIRĖ LIAV 
DIES MELODIJŲ 

RINKĖJAS
Rugsėjo 11 Kaune

spalio numeris jau pasiekė pla
tintojus ir prenumeratorius 
Šiame numeryje duodamas la
bai aktualus ir Įdomus pasikal 
bėjimas su Lietuvos ministeriu 
prie šv. Sosto Stasiu Girdvai
niu. paminima prof M. Biržiš
kos 75 meni sukaktis, gausu
iliustracijų iš viso pasaulio lie
tuvių gyvenimo. Žurnalą reda
guoja Bernardas Brazdžionis. Į 
redakcinę kolegiją įsiungė ne
seniai iš Bostono i Los Ange
les atvykęs gyventi Daumantas 
Cibas, kuris tvarkys žurnalo i- 

-liustracijas.

• Elena . Žaiinkėvičiūtė — 
Petrauskienė, Kipro Petrausko 
žmona, mirusi Lietuvoje. Ji 
buvo Kauno teatro artistė ir 
poetė. Karo metu buvo pasi
traukusi į vakarus, bet 1948 m 
iš Vokietijos grįžo j Lietuvą

mirė 
kompozitorius Jonas Bielionis. 
Jis 1909 gimė neturtingoje, 
šeimoje Gudonių k., prie Sei
rijų. 1930 įstojo į Kauno mu
zikos mokyklą, vėliau pavers
tą konservatorija. Kompozici
jos mokėsi pas prof. J. Gruo
dį. Mokykloje būdamas var- 
goninkavo Vilijampolės kat. 
šv. Juozapo bažn. Vasaros me
tu keliaudavo po dzūkiją ir 
Aukštaitiją, rinkdamas dainas 
ir jų melodijas. Lietuvių Tau
tosakos Archyvui jis buvo 
įteikęs |x?r 3000 liaudies me
lodijų riki 19J0>. Dali įraudę 
dainų melodijų jis komponavo 
chorams.

Ji kaip kalavijas atkirto lie
tuvių-lenkų draugystės siūlą. 
Jakšto nenuilstama kova už lie
tuvių teises bažnyčioje ir vi
suomeniniame gyvenime, už 
savo kultūrą privedė prie to. 
kad lenkų kalba buvo išimta iš 
bažnyčios ir dalimi iš kunigų 
seminarijos.

Jakštas ir visa Draugija ti
kėjo lietuvybės atgimimu ir 
lietuvių tautos misija pasauly- 
je. skatino visus jungtis į kul
tūrinę kūryba ir per ją tarti 
žodį visiems.

Atsiremdama inteligentais. 
Draugija vėliau sjiecializavosi 
— išleido atskilus priedus: 
1913-1914 A. DusiJo rcdaguo- 

'Mokytoją". skirtą mo-

• Lietuvoje, kaip p anešama

liejHis mėnesio nėra giedro; 
beveik kas dieną lyja.

9 Vilniuje su dideliu pasisc 
kimu eina lietuviška V. Kleve'; 
opera “Pilėnai” lapkričio mėn 
bus pastatyta kita opera "Su
kilėliai
J. Juzeliūnas.

kurios muziką parašė

vaizduoja 1863 m. sukilimą

(IV. 130 •

Iš atskiru jo kompozicijų 
žinoma sonata fortepionui. sty
giniam kvartetui ir kt Nuo 
1945 buvo Kauno konservato
rijos dėstytojas, 
okupacijos metais 
Kauno chorams ir

Bolševikų 
vadovavo 

tikrino |»o 
visa kraštą įvairius chorus

atlygininut, geras. gyventi 
kambarys patogus.

R šyu Darbininko 
Administracijairengiamosiom dainų šventėm



HBAOACHI?

Lietavią Amerikos Piliečių Klubas

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerj V,

iBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
VI 6*2164Karo nusikaltėlius baudė

po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

VIENINTELIS

RINKOJE

NAUJI
LOS ANGELES, CALIF.

30” ir 36

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakGAS ir GAS
CHICAGO ILLINOIS

H. W. FEMALE

REAL ESTATE

tarimą, kad laikosi seno sta
tuto, iki pats kuratorijos pre
zidiumas paruoš naują statu-

Plnie send me nwre informMien aboot Vemofo kkche" 
heatrr rengei ind name •! neareM deeler.

Tas mano draugo pasakoji
mas buvo surašytas paguo
dai tų draugų, kurie dar yra 
nevedę (tari automobilį) ir 
pokelionės neturi pinigų.

SPAl’STO ORO PTSTUVO 
LAISVI TWAS

OdropcMtte to aoted ta tta tfta- 
tarno to brtngtag roMaf to ta- 
taen tam atimt typm head- 
arhm tnchnĮlin; aal-
grata. Ctaault your local cMro- 
practor and writo today ta tathar 
Įntamatioa regardtag headachea, 
thotr eanam and hovr they caa be 
prevented and retteved. Also aak 
ta tae Bterataro reg&rdtag othar 
pCOHsm dlMMML '

GAI LIA G U 
40” MODELIŲ

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

Manufacturers of a complete line ©f 
gos rangės for over 37 yeors

IMONTUO’” \S DUJINIS K % ĮTINTO JAS 
DESlN.iJE A’: LAIRRJE Pl’SRJE

NEPRILYGSTAM AS 
KEPTUVO UŽDEGIMAS

STENOTYPIST
Light dfctation reųuired 

Accurate typing 
Good salary 
5 Day week 

Paid hospitalization program. 
Excellent working conditions. 
Prefer girls living N. or N.W.

StorUng Soft Co.
363 W. Erto St.

RAKAUSKU asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitai tj

Skaitykite "Aidus" 680 Bust* 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

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

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. rvto iki 7 v.v

GARANTUOTAI TAISOMA
o TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO 
o AUTO RADIO

Įsakymas moterim 
Rumunijoje

Rumunijos policijai pavesta 
skirti dideles pinigines pabau- 

~das tom moterim, kurios ne
šioja perdaug iškirptus apie 
kaklą drabužius. Taip pat 
draudžia jom po saulės nusi
leidimo vienom gatvėse vaikš

tinėti ir viešai bučiuotis. Jei- 
;gu jos yra namie, tai uždraus

ta jom iš lango ar balkono 
,mojuoti vyram. Išimtį padarė 
tik tokią, kad gali mojuoti ka
reivių ar kitokiai masinei ei
senai.

NATIVITY B. M. V. PAR.
Sunday Open House 
12:30 to 5:30 P. M. 
7258 S. ALBANY

5 kamb. mūrinis namas, kam* 
pas; 5 metų senumo. Beržo 
virtuvės kab.; cer. plytelių vo
nia; su šildytuvu ir šaldytuvu;
2 auto garažas. Parduodamas 
dėl ligos

331J00
7299 S. ALBANY

Tpda aš paspaudžiau stab
džius, ir mašina sužviegė vie
toj. Aš įkniaubiau veidą į 
delnus. Mintyse žadėjausi 
daugiau nesivažinėti. Ji: “Bet, 
branguti, kas tau yra? O gal 
tu pyksti? Aš noriu ir tau ir 
sau tik ko geriausio. Mes tu
rėsime sj^vo gyvenime dar 
daug malonių pasivažinėji
mų — ar nę, brangusis?”

MASO A CORP. t>p<. da.=
F.vrh’ivr <lwlml< Dirtrib»lwi
3.»S Freltaithvyten Avė.
Nevari. N. J

ELEKtriNT. • AIKRODIS 
IR LAIKO NUSTATYTOJAS

4_ Lietuviški maisto gaminiai.
5. Naujai išpuošta šokių salė.

4. Kuratorijos prezidiumas 
paruošė švietimo draugijos 
statuto projektą ir sukvietė 
tos draugijos steigiamąjį su
sirinkimą. Jame dalyvavo 
Balfo pirmininkas ir Balfo įga
liotinis Vokietijoje, JAV lietu
vių bendruomenės centro val
dybos įgaliotinis, Britanijos 
bendruomenės valdybos pirmi
ninkas, katalikų sielovados 
įgaliotinis, gimnazijos' direkto
rius ir tėvų komiteto narys. 
Nedalyvavo tik Vokietijos kr. 
valdybos atstovas. “Valdyba 
ši suvažiavimą ignoravo ir ja- 
menedalyvaro, nors buvo raš
tu bei pakartotinai žodžiu ir 
priešpaskutinę dieną dar tele
fonu kviesta”.

5. Sielovados rašte sakoma, 
kad buvo steigiama kuratori- 
ja ir paskui projektuota Švie
timo draugija, norint “užtik
rinti tikrai krikščionišką - tau
tinį auklėjimą; kad gimnazi
jos šelpėjai turėtų- moralinį 
tikrumą, jog jųjų aukos gim
nazijai yra teisingai sunaudo
jamos” ir kad keičiantis kraš
to valdybos sudėčiai, tai ne
atsilieptų gimnazijos vadovy
bei ir jos auklėjimo linijai.

Patvirtindama savo atstovo 
atšaukimą iš kuratorijos, sie
lovada baigia: “Sielovada vi
sada nuoširdžiai rūpinosi Va
sario 16-tos gimnazijos gerove 
ir ateityje tai darys, kol gim
nazija bus to vardo verta. Ta
čiau tolimesnis sielovados pa
silikimas dabartinėje kurato- 
rijoje būtų nusikaltimas prieš 
lietuvišką visuomenę, kai kr. 
valdyba laiko kuratbriią tik 
savo sauvaliavimų priedanga”.

Darbininke rugsėjo 17 buvo 
paskelbta santrauka Vokieti
jos krašto valdybos pirmininko 
J. Bataičio paaiškinimo dėl 
Vasario 16 gimnazijos kurato
rijos- Jame tvirtino, kad ku- 
ratoriją įsteigusi pati bendruo
menės taryba, kaip patariamą
ją kolegiją, tad ji nesanti 
įpareigota “aklai pildyti kura- 
tprijos rekomendacijas. ar pa
geidavimus”. Dabar tenka pa
teikti santrauką Vokietijos lie
tuvių katalikų sielovados pa
reiškimo apie tos kuratorijos 
kompetencijas ir jos santykius 
su krašto valdyba.

1. Sielovada , praneša, kad 
tą kuratori ją įsteigusi ne 
benebruomenės taryba — ji tik 
pritarusi kuratorijos minčiair 
Kuratorijos steigėjai “yra pa
tys jos nariai, kurie priėmė 
pasiūlytą statutą ir sutiko pa-^ 
gal jį sudaryti gimnazijos ku- 
ratoriją... Kr. taryba arba kr. 
valdyba turi teisę tik savo at
stovą iš kuratorijos atšaukti ir, 
kaip juridinis gimnazijos šei
mininkas^ gali pačią kuratori- 
ją ignoruoti”.

2. Kuratorija tvarkėsi savo 
statutu, kurio 7 skyrius sako: 
“Gimnazijos direktorių skiria 
kr. valdyba, kuratorijai prita
riant”. Bet kr. valdyba š. m. 
kovo 3, skirdama direktorių, 
nei kifratorijos nei gimnazijos 
statuto nepaisė. O į kuratori
jos prezidiumo reagavimą tuo 
reikalu visai nekreipė dėmesio.

3. - Jau anksčiau krašto ta
ryba mėgino,' nesusitarusi su 
kuratorijos nariais, pake:sti 
kuratorijos statuto vieną nuo
statą. Tada “visi jos nariai, iš

skyrus kr. valdybos atstovą,
atsisakė pripažinti šį pakeis
tą statutą ir buvo nusistatę iš 
kuratorijos išeiti. Tik tuome
tinis kr. valdybos pirmininkui 
užtikrinus, kad valdyba nesi
rems kr. tarybos nutarimu, 
kuratorijos dariai sutiko pasi
likti kuratorijoje”, padarę nu-

ji: “Aš tave prašau, suk de
šinėn”. Ir čiumpa vairą. Tik 
išvengėm dešiniuoju sparnu 
neužkabinę pakelės medžio.

Turim laiko ir laisvą gražų 
kelią. Ji:“Kodėl tu negali 
greičiau važiuoti. Tokis va
žiavimas tiesiog nervus ardo. 
Aš tavęs, vyreli, tiesiog nega
liu suprasti. Jeigu aš būčiau

tu, aš nesiduočiau tam sto
ruliui su purvinu sunkveži
miu lenkiama. Važiuok grei
čiau, gal dar jį pralenksi. Pa
rodyk jam, kad esi vyras”.

Jau reikia skubintis, ir aš 
paspaudžiau gazą. “Mielasis, 
aš maldauju tave, nedūk taip 
nežmoniškai. Aš turiu taip 
pat nervus. Girdi, klausyk^ 
žmoniškai važiuok.”

Lietuvos Vyčių kuopos me
tinis .susirinkimas įvyks lapkri
čio 9, šeštadienį. 6 vai. vakare 
šv. Kazimiero parapijos salė
je. Bus renkama kuopos nau
ja valdyba. Po susirinkimo bus 
vaišes ir šokiai. Kuopai 1957 
metais vadovavo: pirm. L. Va
liukas, vicepirmininkai — A. 
Skirtus ir J. Zichwic, sekr. Lor- 
raine Samolis, fin. sekr. Helen 
Bartkus, kasin. Ann Laurinai
tis. Kuopa surengė 1957 metų 
visuotinį organizacijos seimą, 
pirmą Kalifornijoje. Be to, A. 
Skiriaus pastangomis kuopa 
suorganizavo vyčių sendraugių 
kuopų. Šiuo metu abi kuopos 
turi virš 110 narių. Didelio pa
lankumo rodo vietos lietuvi, 
dvasiški ja: kun. kleb. J. Ku
čingis ir abu vikarai — kan. A. 
Steponait’s ir kun. dr. A. Buč
inys. Visi trys priklauso vy
čiams.

Helen Swaggart,. žymiosios 
lietuvių solistės Kalifornijoje 
koncertas, suruoštas spalio 13 
Los Angeles, praėjo su dideliu 
pasisekimu. Catholic VVomen’s 
Club salė, kurioje koncertas 
įvyko, buvo pilna klausytojų. 
Visi dalyviai buyo sužavėti. Po 
koncerto tose pačiose patalpo
se dalyviams buvo surengta ar
batėlė.

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

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

Evangelikų išradimas 
Anglijoje

Anglijos evangelikų laikraš
tis ”Church Times” svarstė, 
kaip pritraukti jaunimą į baž
nyčios pamaldas. Sugalvojo, 
kad reikia bažnytinę liturgiją; 
Įpinti į... swingo muziką.

Statistika Italijoje
Vienas Milano profesorius 

apskaitė, kiek kartų per metus 
Šeimose kyla barniai. Pagkl jo 
apskaitymus vidutiniška šeima 
vidutiniškai susibara per me
tus 120 kartų, vadinas po porą 
kartų per savaitę. Be to, dar 
per metus pasitaiko po 2000 
nesutarimų, kurie prie barnių 
.nepriveda, bet meilės taip pat 
nedidina.
Geriausi finansų ministeriai 

Europoje
Apklausinėjimas Europoje 

parodė, kad geriausi finansų 
ministeriai yra moterys. Vy
rai, kurie piniginiais reikalais 
visada pasitaria su žmonom, 
vidutiniškai trečdaliu yra tur
tingesni, nei tie, kurie nesita- 
r/a. Viengungiai, palyginti su 
vedusiais, yra neturtingesni.

Čempionai Prancūzijoje
Statistikos skelbia, kad pran

cūzai išgeria daugiausia vyno. 
Vienai galvai (atsiprašau: 
gerklei) per metus tenka 150 
litru.

BANGA TELEVISION SERVICE 
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y. 

Tek: APplegate 7-0349 .

Su didele nuolaida parduodami

Norvegijoje
•‘Mes dovanojome vokiečių 

tautai, bet ne Hitlerio genero
lam”. nusprendė tūkstantinė 
minia norvegų, kai išgirdo, jog 
Nato sausumos kariuomenės 
vadas vokiečių generolas Spei- 
delis atvyksta vizito į Norve
giją. Tai patyręs generolas 
nenorėjo erzinti norvegų ir 
nusileido kitame aedrome. To 
nežinodami norvegai aerodro
me apipylė smėliu iš lėktuvo 
išlipusius karo nusikaltėlius. 
Tik jis teko... Amerikos ir An- 
g’ijos generolam.

Vidaus karui rengiasi 
t Florida

Florida prieš porą savaičių 
nri^mė įstatymą uždaryti mo- 
kvkl^s tose vietose, kurias 
“okunuos” federalinė kariuo
menė. norėdama panaikinti 
segregaciją.

Mano draugas turėjo automobilį
Kas yra automilnHstai blo
giau už blogus kelius?
Mano draugas tarėjo auto

mobilį ir buvo nevedęs. Jis 
mielai pavežiodavo merginas 
ir grįžęs neturėdavo pinigų. 
Atsitiko taip, kad jis vedė. 
Jis tada išvykdavo pasivaži
nėti su žmona. Pinigų netu
rėdavo jau išvykdamas ir 
grįždavo su dūsavimais. Sy
kį jų priežastį pasipasakojo.

Mes artėjome — pasakojo 
jis — prie kelių sankryžos, 
“žiūrėk, sankryža, kad tik 
kas nenutiktų”, sako žmona. 
Kiek akis užmato, nėra ant 
kelio nė musės, ne tik auto
mobilio. O žmona vėl duria 
klausimu kaip nykščiu į pa
šonę: “Ar tu negirdi?”

Privažiuojam kelio pertva
rą. Ji: “Dėl Dievo meilės, 
brangusis, važiuok lėčiau. 
Tik įsivaizduok, kas nutiktų, 
jei traukinys... Ar tu laikraš- 
čių. neskaitai. Vakar dar bu
vo aprašyta, kaip...”

Mes lenkiame mažą sunk
vežimį. Ji: “Ar iš priešakio 
tikrai niekas neatvažiuoja? 
Tik gerai apsižiūrėk. O Vieš
patie, tas iš užpakalio tiesiog 
lipa ant kulnų”.

Mus lenkia sunkvežimis su

FOTO STUDIJA 
i P. GAUBYS, savininkas

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

RADDO VAIANDA JAUZtflUS M& 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEU7YORKO 
N-J. IRCONN-AFYUNKEJE KU 
RIS .IEŠKO ATSIGAIVINIMO LlE- 
TUVIŠKAME ŽODYJE R DAINOJE.

DABAR. .

. NAUJU IAIKU

NUEIKI PAS VERHOB PARDAVĖM 
Mokėsi tik $1.52 sava tžje

L ė A S 8.
A G Al N!

address



NonroodBergen County

Parisi* and Sehool

CATHOLIC COLLEGES

REAL ESTATE

sū-

SŪ-

RESTAURANTS -

Catholic Schools and Colleges
sl

324 East 57th Street, N. Y.

TH. TW 4-W

Tet. BA 3-134!

Tei. T. O. S*7M
STANLEY METRICK

TsL Tarta

playroom, 2-car parage, % acre 
wooded plot. In Catholic ana.

Aid with semHnvalid; some 
housework;

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

In St. Paul Parhh 
In Staten bland

<mce there was a man who didnShke salami. Būt one 
day his wife slipped a salami sandwich in bis lunch box-

“IH dress it up with a little pickle and mustard 
and heli never know it from ham,” said the wife.

Bot be did. He took one bite of the sandwich and put 
it bade iri bis lunch boa—along with a U. S. Savings 
Bond Be wanted to take home.

Thst night b» wife cleaned out the lunch bos and

f
•5

Glen Cove U7JN
RANCH BOBOS 

Custom buiit at development Prfc*

IMMACULATA COLLEGE, Imma- 
culata. Pa.; Malvem 2201; Sisters, 
Servants of the Immaculate Heart 
of Mary; Sister Anasta'ūa Maria. 
Dean; 600 Students; A.B., B.S.. 
B.M. Degrees in Pre-Medicine. Pre- 
Law. Liberal Arts. Home Econo- 
mies. Business: Tuition $500: Board 
and Room $800—$900; for women 
oniy.

$14000 buys a 9 room, 4 bedroom 
house two blocks from Parochial 
Grammar and High. schooL Ideal 
for large family. Large modern 
kitehen and patio. Automatic oil 

heat Screens, storins, venetian 
blinds. Mušt be seen. Chance of a 
life time. Principais oniy.

25 
kamb. 
gatvės 
ir jau

tie, brass, gas heat Parochial 
Cath. High schooL Asking 
$12,500. Mušt be seen to be 
appredated. GI 7*6260.

OOUNTY, N. Y.
16 room house, plūs 6 room cott- 
age, large baro, 51 aeres, operated 

as guest house. Ideal location for 
children’s camp; in Cath. area. 
Hunting club, etc. Sacrifice. Call 
evenings TW 8-1796.

AESTAIUNT

vrrappinp, Bond—and all.
Nor it w» the husbemTs turo to be burned up. .Excellent sleep in jobs avail- 

lable. Call Mrs. Quinn, HAmil
ton 7-2940.

9W.9W. to Closter Dock Rd., left 
on Closter Dock to Piermnt Rd., 
right on Piermont Rd. (North) on 
Broadway.. Left on Broadway to 
Highh St. TTurn right 2 blocks to 
ModeL Builders Phone: LOwell 
8-6290.

Diyections: North on Glen Cove 
Rd. Into Glen Cove: right on 
Sehool SL, left on Doris Lane, 
left on New Woods Rd. nevi 
OBtole 6-1228.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Oenlson Street,. BaKhnore, Md. Te*. Iangweed

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prespect Street, Hyde Perk, Mmb. TeL Kyšt Perk 3-3HS 

GEORGE GALONAS
1466 Canifr, Dclrott, MJcb.

Aptarnavimui Ir mformuciiai rytuom* prašome kreiptis

PETER LISAUSKAS 
69-15 53nt Avrnee. Nupeik. N. Y. .

V1CTOR ABECONAS 
351 Park Street, New Britata, Cann.

ST. LEONARD HIGH SCHOOL 26 Brevoort PI.. Brocklyn 16. N. Y. 
NEvins 8-9023, Franciscan Brothers; Brother Aųuinas. O. S. F., 
Principal: 390 Students; Commercial; Day; Tuition $300.

eitis priklauso nuo jaunų na
rių. Išsiauginusi gerą prieaug
lį, organizacija be baimės gali 
žiūrėti ateitim Sporte, kur at
skiro žaidiko reiškimasis gana 
trumpas, tai labai svarbu. Pav., 
mūsų futbolininkų katastrofin- 
gas pasirodymas Rochestery je 
aiškiausiai tai įrodo. Neturėda
mi savo jaunimo, pirmenybių 
rungtynėse gelbstimės samdi
niais, .mokėdami jiems gerus pi
nigėlius, o į lietuviškas žaidy-

Galima dar būtų suprasti, jei 
nebūtų sąlygų. Anaiptol, klu
bo vadovybė sudaro visas sąly
gas lavintis ir žaistu Jaunių ir 
jaunučių vadovas Klivečka jau 
kelinti metai dirba ir kiekvie
ną sekmadienį išleidžia dvi eki
pas lietuviškas spalvas atsto
vauti. Bet šiais metais jaunu
čių komandos dar nematėme,

,New Yorke paieškomi asmenys
Andriukaitis, Vaclovas.
Apanavičius, Ciprijonas.
Balutis, Adolfas.
Bernatavičius, Vaclovas, 

nūs Klemenso.
Cepulevičius, Antanas, 

nūs Julijono ir Jadvygos.
Dereška, Juozas, iš Smaliny-

čios k., Marijampolės ap.
Didžiakienė - Antanaitytė, 

Marijona, ir sesuo Dudienė, 
Marcelė, dukt Bernardo, iš Jo
niškėlio vaL, Biržų ap.

Dudienė - Antanaitytė, Mar
celė, ir sesuo Didžiakienė, Ma
rijona, dukt Bernardo, iš Jo
niškėlio vai., Biržų ap.

Grakauskas, Jurgis, iš žalio
sios tai., Vilkaviškio ap.

Gvazdauskas, Antanas, sūn.

nas.
Kasauskas, Nikodemas.
Kazakevičienė Dereš 

iš Smalinyčios k., Marijampo*

nimo komandai sudaryti. Bet 
f nesinorėtų tikėti, kad New

Yorke nėra nė 20 jaunučių ža
liūkų, nuo 9 iki 15 metų, galin
čių žaisti futbolą. Tėvai, kurie 
turi vyrioką minėto amžiaus, 
teleidžia jiem kaulus pra
mankštinti. Galima susižinoti 
su vadovu Klivečka AP 7-8920. 
Jis žmogus šiame darbe prity
ręs. Žinoma, ne kiekvienas fut
bolą žaisti tinka. Daktaras, pa
tikrinęs sveikatą, duos atsaky
mą. Plaukymas ir krepšinis 
taip pat įeina į treniruočių 
programą. Išmankštinti sveiki 
jaunuoliai bus naudingi savo 
komandai ateityje, o taip pat 
ir visai lietuviškai visuomenei.

Dienos temomis
Jei dar prieš keletą metu, 

kažkur buvo bandyta įrodinėti 
rytų apygardos sportinį men
kumą, tai per paskutinius me
tus pagyvėjusi atskirų sporto Juozo, ir jo motina Marcelė, 
klubų veikla džiuginančiai ro- gyveno Veisėjų valsčiuje.
do visai ką kita. Įsisteigė arba 
vėl pagyvino savo veiklą: Wor- gio.
cesterio Vytis, Waterburio Gin- Jucienė - Saldukaitė, Cecili- 
taraa, Hartfordo Grandis, Bos- ja.
tono Dainava ir “seniai” — Jurevičienė, Leonora. 
Brooklyno LAK ir New Yorko Kardokienė - Pakutkaitė, 
LSK. Rytų apygarda dabar Agota, vyras Kardokas, Anta- 
atrodo stipriausia JAV. Kaip 
matome, svorio centras smar
kiai pakrypęs Naujosios Ang
lijos pusėn, kai tuo tarpu į pie
tus nuo New Yorko kaip ir nie- lės ap.
ko nėra. Kur dingo gražiai vei
kęs Philadelphijos vienetas su 
Kazlausku? Nesinorėtų tikėti, 
kad ir Baltimorėje ar Washing- 
tone lietuviško sportuojančio 
jaunimo nebūtų. Pajudėkite jūs 
tenai!

Tautinė olimpiada 
numatoma kitais metais lie

pos 4 dieną New Yorke. Pats

(Nukelta į 8 psl.)

SKAITYK VARPELJ. {domus, 
Jonaitis, Antanas, sūnus Jur- naudingas, iliustruotas, mėne

sinis religinis žurnalas, 
tams tik $2.00. Rašyk: 

Franciscan Fathers 
Konnebunkport, Me.

Kazlauskas, Kostas ir žmona 
Sofija.

Lazauskas, Alfonsas ir Pet
ras, sūn. Liudviko.

Meškauskas, Jonas, sūnus 
Juliaus, gyvenęs Pušalote.

Mockienė - Saldukaitė, Ona.
Morkūnas, Konstantai, iš

Morkūnų k, Kaišiadorio vai.
Pakutkaitė - Kardokienė, 

Agota, vyras Kardokas, Anta*
nas.

DISPLAY

Be smart and have your 
vvedding or »hower 
in the rustic room 

of the 
STONEtfAUL INN. 

Ask for Rose or Walter
51 Christopher SL WA 9-9385 

Including Communion Breakfasts 
AccommodaUon for Large Parties

Plikaitis, Antanas, Petras ir 
Stasys, ir sesuo Ona, vaikai 
Antano ir Elzbietos.

Šalna, Juozas, sūnus Myko
lo, iš Grybėnų k.

Šeputis, Antanas, ir seserys 
Aldona, Ieva ir Morta.

šiupšinskas, Jonas, sūnus 
Jono, iš Žiupos vienk., Stak
liškių vai., Alytaus ap.

Skazenaitė, Kazė-Regina.
Smetona, Juozas ar Jonas, 

gyveno Sainte Claire, Pa.
Steponaitytė - Vaiznienė, Ma

rija, d. Jurgio, iš Pentupių k., 
Marijampolės ap.

Truskienė * Paškevičiūtė. 
Elena.

SAVINOS BONDS'

H. W. AGENCIES

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC,

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.
Atdara ŠifAdadimuais, šeštad. bei sekmad.

KW.FEAUU.E

RYE

Write 78 Central Avė., or Rye 
7-1726.

peopfo's minds

AUTO DEALERS

types and colors. Prieed to selL 
Wtth ekceptlonal good trades-in 
altovranee.

RURNITURE

IF YOU NEšD FURNITUEE 
Buy direct from national factories 
thru Winston Agency, factory 
reprs^ at wholesale prices. Bed- 

room, living room, dining room stts, 
sofabeds. Savings to 60%. For det- 
ails phone PL 5-1127, days; BAysi- 
de 9-7687, evenings.

Ulbienė, Barbora, vyras Ul
ba, Kostas, vaikai Konstancija, 
Ona, Valentinas, gyveno East- 
on, Pa.

Urnežas, Kazys ir duktė Ma
rija Rita, iŠ Kauno.

Vizgirdienė, Elena, sūnus 
Jonas, dukterys Anelė, Rūta ir 
Teresė, vaikai Juozo, gyveno 
Jonkūnų k., Gelgaudiškio v., 
Šakių ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti: ,r

CONSULATE GENERAL 
OF UTHUANIA

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

Yc>.tboasan<bor 
hard-of-bearing 
peoplo who 
vouldn't think of 
nearing a beanng

aid before... are today eojoying 
the thriU of better hearing with 

. Zeaith’s miaiature, ful!-pow- 
ered “Diplomai” Why?It’sso 
tiny and iaconsplcuoiu, you 
hartUy knovr you're wearing a 
hearing aid atatt. Worn eatirdy 
at-the-ear! No dangliag cordsl 
Bestofall. .yoapayoniy$125. 
Aad Bsua to tUs! Zemth bačka 
youwi&aI0-Day MiMney-Back 
Guarantoe, 1-Year Warranty 
and5-Year Service Plan. Othcr 
brilliant4-or5-transistorZenith 
models from $50 to $175. Come 
in...or phone for frec home 
demonstration today. Easy 
tems. '

AITCHISON & COMPANY 
655 MADISON AVĖ.

(Cor. 60!.h St.)
< TEMPLETON 8-2050
483 5th Avė. (A* 41st St.) 

Mllreau Mali
(2) Con^nient'l_«catior»

THE ROYALTY Of

GWYN EDD-MERCY JUNIOR COLLEGE,- Gwynedd Valley, Pa.; 
Sisters of Mercy; Mothcr Mary Bernard, President; Sister Mary 
Gregory. Dean; 156 Students; Tuition $400; Room and Board 
$1,000-$!,200.

LA SAULE ACAOEMY, 44 East Second St.. N’ew York 3. GRam- 
ercy 5-8940: Christian Brothers; Brother A. Charles. F. S. C.. Prin
cipal; 800 Studentą; High Sehool; Day; $250.

ST. JOHN’S PREPARATORY SCHOOL, 82 Lewis Avė.. Brooklyn 6.
N. Y.. GLenmore 2-0700; Vincentian Fathers; Rev. John T. Nelson, 

C. M.. Headmaster; 1.200 Students; High Sehool; Day; $300.

Port genely 
Americari's saanįįs 
Mongt in 
U, S. Savings Bengsi

Bonds, explained that all her husband needed to do waa 
to fili odt a fonn, aend it in to the Treasury, and his 
Savings Bond vould be replaced frce of charge.
Which he did—and they did.

ThisUuesIpry, suggests one of the many reasonaiHl^. 
it’* so senuble to put savings in Bonds. There are many 
mote. For one, in Bonds your principai is guaranteed. 
For another, your rate of tetum is assured.

And now every U. S. Senes E Savings Bond bought 
since February.l, 1957 pays a ncw, higher interest— 
3< 4% when hdd to maturily! It matūros faster, in oniy 
8 yean and 11 months. And redemption valuea are 
higher, too, especially in the earlicr years.

Thafs why so many happy housewives are urging 
■ their husbands to invest reguiariy in U. S. Savings Bonds.
Why don’t yoa join them today?

Coroer house, 6% rooms, »un 
porch, 154 baths, finished attic can 
be used as extra room, 3 bedrooms, 
k car garage, gas hėat. 2 blocks 
SL Pascal parišk — Elementary 

Sshool — High schooL AsJdng $17,- 
500. HOUis 8-1163.

Plytinis priekis. 3 miegamieji, 154 
vonios iš ceram. plytelių. 20x11*6” 
gyv. kamb. Puikiai aprūpinta vir
tuvė turinti balto ąžuolo kabinetą, 
sien. pečių. Pristatytas garažas. 

Minimum pusę akro žemės su miš
keliu. 2 blokai iki krautuvių ir su
sisiekimo. 30 min. iki NYC.

$18,496
Morgičiai. Žemi mokesčiai 

Modelis atdaras šeštad. ir sekmad. 
nuo L2 vai. iki 6 vai. popiet.

CANCEL ar&AMGE 
CALL LO W»1

vssvvsmamRmriRMbaaRRMRhani
REAL ESTATE

IN BEAUTIFUL 
PORTCHESTER, N. Y.

8 rms. ezcelL condition, ter- 
race, w stone fireplace. Good 
location. $23,500. Near Cath. 

i church and schooL Owner.

BARGAIN IN HUNTTNGTON, 
STAUON, L. L, N. Y.

Split. lev. 3 yrs., landsed. 
carptd., air cond., washer, ref- 
rig., strms. serns., 2-car gar- 

: age. Principais oniy. In Cath. 
> com. $18,500. HAmilton 
i 7-9431.

MASSAPEQUA 
BUILDERS 
CLOSEOUT

Galima tuoj užimti 
įmokėti $22M

30 metų FHA mortgičius 
Plytinis, 7 ir pusės kamb., 2 
pusė vonios, pilnas beismentas, 
pėdų mahogany rekreacinis 
Gražiai išvestos ir išpiltos 
su šaligatviais ir kraštais 
išmokėtas.

TIK $19^00
Rockne Avė. ir Violet 1 

Massapeųua
Directions: Southern State Pkwy. ’ 
to Exit 30 (Broadway). Right on į 
Broadway about 300 ft_ to Linden 
St. proceed east 1 m. t? Rockne 
Avė., right 2 blocks to modeL Or: 
Sunrise Hgwy. to Boadway (Masa- 

pequa) turo left into Broadway 
for about 1 mile to Linden St 
Right ori Linden St for 1 n. to 
Rockne Av. Right ori Rockne Av., 
2 blocks to model. PY 8-9633.

ST 4-5461.

LUNCHEON 
COCTAILS 

DINNER

EVERY DAT

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M Maple Avenue. Hartford. Coaa

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose.

Tek CHapel 6*1377

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS 

MICHIGAN FARM SŪRIS 
Fountain. Michigan

Jūs esate namuose ar Kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir Jų šeimos, Fountain, Mžch.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM ŠORIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimul. Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad iū« paris būtumėt sn’-"r>dė,n« M- 
^sonie labai erkinę' sū: .
kad Jūs tiek išpopuliarinot .M«<-higaii Farm Sūrj, kuiis pu,ik< 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti Uk 
pat) geriausią sūr|.

MICHIGAN FARM t'HEESE DAIRT. INC.
Vieninteliai šio tūrio ramintojai FOUNTAIN. MICN

JOHN SBUHNA
MIS Se. Albauy, Chfcagft, IUL

ALLAN STEWART



menine

New Yorko

. ALRK Federacijos
". New Yorko apskrities susirin- 
| kimšą įvyko spalio 11 Apreiš- 
[ kimo parapijos patalpose. Da- 
■ lyvavo gana gausus draugijų 

atstovų ir valdybų narių skai
čius. Susirinkimą atidarė ir 
jam vadovavo apskrities valdy
bos pirmininkas St. Lūšys, o 
maldą sukalbėjo dvasios vadas 
kun. A. Račkauskas. Išklausy-

Ateities žurnalas kasmet 
rengia koncertą, kuris virto 
jau tradicija. Praeitais metais 
su pasisekimu koncertavo

Įėję. Programoje bus šventei

Solistė Juzė Augaitytė, jau

Suprato,

Balto vajadk

kų akcijos veiklos klausimas 
New Yorko apskrityje.

lis ir bažnyčioje palaiminimas 
Švč. Sakramentu. ALK Federa-

čiau; Fr. Schuberto — Varg
šo damą, M. Reger — Mari
jos lopšinę, G. Puccini ariją 
iš operos “Bohema”, P. Mas- 
cagni ariją iš operos “Tris”..

šventės minėjimas įvyks pas- Rtempužiepė Šiemet. koncer- 
kutinį sekmadienį, spalio 27, 4. tui pakviesti solistai ~ Juzė 

Augaitytė iš Philadelphijos ir 
Vladas Baltrušaitis iš Chica- 
gos ir smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas iš Lawrencce.

ris rengia tą šventę, prašo mi- sfc-a_Mia5T^« bCLV Uūl MA*
BėfĮ^dalyygrtijuo daugiu m. Ajaebtaaitfc _

Užnęmuniečių dainą, E. Laužmonių. .
SoL VL Baltrušaitis ir smuik.
Iz. Vasyliūnas, pirmas atvykęs 
iš Chicagos, o antras iš Law- 
rence, Mass., abu dalyvavę At
eities koncerte, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

tas^valdyboš' pranešimas apie 
atliktus darbus bei sumanymus 
ateičiai, aptartas Kristaus Ka
raliaus šventės minėjimas, pa
daryti įdomūs draugijų atsto
vų pranešimai ir draugiškai 
bei gyvai padiskutuota katali-

laimėjusį dramos konkursą 
Clevelande, paminėjo spalio 18 
The New York Times ir New 
York Worid Telegram and Sun 
dienraščiai.

I

r

menų atrofijos.

menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas 4e- 
miausiomis kainomis. Kainos too 
pačios ir t kitus miestus.

254 W. Broadvay 
South Boston. Masu ' 

JOSEPH BARACEVIČIU* 
Laidotuvių Direktorius 
Tai. ANdrew 8 2990

SPORTAS
(Atkelta B T psl) 

jau laikas Imtų apie organiza
cinius dalims pagalvoti. Atro
do, ir šiaip gana įdomūs bus 

v tie metai. Štai, sausio mėnesį 
apygąrdėnės pirmenybės, grei- 

'čiausiai, Waterburyje; toliau, 
žieme g žaidynės, tur būt, Čika
goje; vasaros dar nežinia kur. 
Po to tuojau ir olimpiada. Ge
rai būtų, kad mūsoji valdžia ga
limai greičiau duotų žinoti sa
vo nusistatymą, idant atskiri 
klubai galėtų atitinkamai pla
nuoti savo veiklą. Atrodytų, 
kad įvykstant olimpiadai, nuo 
žaidynių galima būtų tais me
tais atsisakyti. Perdažai tur
nyrai tiktai mažina dėmesį žai-r 
dimams, nekalbant jau apie fi-

WA1TKUS 
rVNBBAL HOME 

191 Webster Avenoe 
PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas 
Cambridge, Man*. 

NOTARY PUBLIC

/ Atletas ;■ 
HARTFORDE TINKLINIS 
Spalio 26 Hartforde numato

mos tinklinio rungtynės tarp 
Hartfordo ir Bostono. Rungty- ! 
nes įvyks 3 vai. po pietų Colts | 
Parke. Vakare 7 vaL lietuvių, t-

BROCKTON, MASS.

LDS CENTRO VALDYBA

William J. Drake-spalio 14 Cote Des-Neiges ka
pinėse.

mams, cit

280 UNION AVENUE
MINĖJIMAS

Juozas Andriušis
Woodbaven. 21, N. Y

Smuikininkas Izidorius Va
syliūnas labai tiksliai su įsi
jautimu ir puikia, švaria'te
chnika atliko Arcangelo Co- 
relli keturias sonatas (Nr.l, 
nr. 10, nr. ii ir nr. 6).

Vieną kartą, prieš kokius 70 
metų, Anglijoje turtinga šeima 
išvyko' vasaroti. Pasitaikė, kad 
jų berniukas, jau 15; metų, be
simaudydamas pradėjo skęsti. 
Išgelbėjo kitas, mažesnis vai
kas — aštuonerių metų. Sken
dusioje tėvas, norėdamas atsi
lyginti, gelbėtoją pažadėjo iš
leisti į mokslus ir paklausė, 
kuo jisai norėtų būti. Bemiu-

Sulsuikstytų automobilių dalių ištierinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas h* poliravimas.

lankia talkos — surask jam 
už 1 dol naują skaitytoją 
916 Willoughby Avė., Brook- 
lyn 21, N. Y^

W!NTER GARDEN TAVERN !nc

JULIUS MALDUTIS 
MvininkM

87—09 Jatnaica Avė.
Vlrglnia 7-4477

Antanas F.. Knęižys 
50. Cottage Street, 

Norwood, Masš.

kas pasisakė norėsiąs .būti gy
dytoju. Ir juo tapo; buvo la
bai žymus. Bet žymus liko ir 
išgelbėtasis, tik nebe gydyto
jas, o valstybės vyras. Kas jie 
tokie buvo, kai antrą kartą 
susitiko?

Antrą kartą jiedu susitiko 
po 50 su viršum metų, kai pra- 
ėjusis karas linko į pabaigą 
ir Jaltoje buvo sukviesta Ame
rikos, Anglijos ir Rusijos kon
ferencija. Winstonas Churchil- 
lis, Anglijos premjeras, iš kon
ferencijos grįžo didžiai sušalęs 
ir sunkiai susirgo. Susirūpinęs 
Anglijos karalius pakvietė žy
miausią gydytoją Aleksandrą 
Flemingą, penicilino išradėją. 
Jau nebejaunas W. Churchil- 
lis, per 70 metų, buvo ištrauk
tas iš mirties, kaip kitada iš 
vandens. Churčhillis tada pa
sakė savo gelbėtojui: Nedaž
nai pasitaiko, kad tas pats gy
dytojas du kartu apgintų gy
vybę. Nežinau, kaip jums at
sidėkoti. Jei būtų dar gyvas 
mano tėvas, jis sugalvotų, kaip 
ir aną kartą”.

— Ir mes nežinome, kųp at
silyginti savo geradariams už 
jų triūsą, — kalbėjo tą istori-

Tet EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKASJ

Graborius-Balsamiiotojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

Greitas ir sąžiningus patamavttnaa
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak

Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Labdarybės ir Stipendiją 
Komisija

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

akompanavo Aleksas Mrozin 
s kas.

popietis įvyko vienuolyno so
dyboje spalių 13.

Julija Jakavonytė, nuoširdi 
ir uoli seserų rėmėja, telkusi 
darbui talkininkus, pradėjo 
pobūvį pasidžiaugdama, kad 
atsiranda vis naujų nuošir
džių darbuotojų. Seserų virši
ninkė motina Anunciata dėko
jo, išvardindama rėmėjų sky
rius, parapijas ir atskirus as
menis. Apyskaitos rodo, kad 
visų talka naujos koplyčios 
fondas padidintas 6000 dol. 
Pikniko rengimo komisijos pir
mininkas Mončys,' dėkodamas 
reiškė viltį, kad kitais metais 
bus galima sutelkti fondui dvi
gubą} tiek. Kalbėjusieji iš įvai
rių rėmėjų skyrių žadėjosi to 
siekti. Meižienė iš Brocktono 
pasidžiaugė seserų lietuvišku 
darbų, o Milerienė iš Worces- 
terio siūlė steigti seserų rėmė
jų gildąs nurodydama, kad 
Worcestery Šv. Antano gildą, 
turinti 3000 narių, kasmet ir

Stephen B rėdės J r
ADVOKATAS

rėmėjam kun. J. Švagždys, pa
pasakojęs aną istoriją, kurią 
baigė tokiais žodžiais:

— Ir mes nežinome, kaip 
atsilyginti. Bet yra Didysis 
Tėvas, kuris žino ir gali tai pa
daryti. Mes ir prašysima, kad 
Jis suteiktų savo atlyginimą.

Mikas

parapijos salėj (kampas Broad _.rT T------ |,,,,, ,, - ,,TTTi —
st ir Capitol avė.) bus šokiai NEW YORKAS *
ir veiks bufetas. Rungtynes ir
šokius ruošia “Žalgirio būrelis’

ir Hartfordo sporto klubas 
“Grandis”.

Solistės balsas skaidrus ir 
laisvas, lygus visuose regis
truose, modeliuotas, tačiau 
gražiausiai skambėjo lyrinė- 
sepiąnissįmo vietose jr aukš
tose gaidose. *

Solistas Vladas Baltrušai
tis padainavo: St. Šimkaus 
— Pavasario dienelė, M. Pet
rausko — Vai aš pakirsčiau, 
J. Gruodžio — Visur tyla; L. 
Beethoveno — šitoje štai 
tomboj, Wagnerio ariją iš op. 
“Tanhaeuser”, Čaikovskio a- 
rija iš op. “Eug. Oneginas”. 
Jo sodrus baritono balsas, taip 
pat lygus visuose registruose, 
geriausiai skambėjo' operų 
arijose, ypač kur yra drama
tinių momentų, gražiai pa
skambėjo arija iš “Komevi- 
lio varpų”, dainuota bisui.

reikalu posėdis šaukiamas spa
lio 25, penktadienį, 7 v.v. Bal- 
fo centrinėse patalpose, 105 
Grand St Posėdį šaukia J. Gin
tus, vajaus organizatorius. Po
sėdyje dalyvaus ir ką tik iš 
Europos grįžęs Balfo pirminin
kas kan. J. Končius ir padarys 
pranešimą apie savo ke’iones.

Milė
Kazimieras Galinis, 70 m., 

mirė spalio 20 naktį, laidoja
mas spa’io 23 iš Angelų kara
lienės par. bažnyčios šv. Jono 
kapinėse. Paliko tris sūnus.

MIRĖ A. PAULIUKAITIS

KoplyUo* oerookauMi vteoae' 
miesto dalyse; veikla ventiliacija.' 

TtL Virgin!* 7-4499

Finansų Sekretorius 
Nell Meškūnas 

91 Gongres Avė. 
Waterbury, Conn.

kus, kuris turi ten knygyną, 
buvo atsivežęs daug lietuviš
kų knygų ir išstatęs. Kon
certo lankytojai pertraukos 
metu domėjosi knygomis ir 
daugelis nusipirko.

Koncertas įvyko sekmadie
nį, spalio 20, Irving High 
school salėje Manhattene.

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT • NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS - f
ŠALINSKAS * 

Laidotuvių Direktorius < 
84-82 JAMAICA AVĖ. } 

(prie Forest Paricway Station) >

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

NEW HAVEN, CONN.

Kun. A.E. Gradeckas, dabar
tinis Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas New Havene, maty
damas, kad lietuviams, ypač 
jaunimui, didėja pavojai nu
tautėti bei atšalti nuo savo tė
vų tikėjimo, 1932 m. įsteigė 
Connecticut Lietuvių Katalikų 
draugiją, savo ideologija pana
šią vyčiams. Draugija plito ir 
stiprėjo visose Hartfordo lietu
vių parapijose. Jie rensrė šven
tes, minėjimus, žadino lietuvybę 
ir stiprino tikėjimą. Be to, tu
ri savo laikraštėlį, kuris yra ga 
na įdomus ir diegia meilę tėvų 
žemei. s

Šiemet draugijai sukanka 25 
metai. Tam atžymėti spalio 26, 
šeštadienį, 8 v.v. Tafto vieš
buty rengiamas banketas, į 
kurį atsilankys Hartfordo ar- 
kiv. H.J. O’Brien, mayoras R. 
C. Lee, kongresmonai J.T. Pat- 
terson ir A. W. Cretella. Gu
bernatorių A. A. Ribicoff at
stovaus adv. Fr. Monciūnas, ku
ris bus ir vakaro vedėjas. Be 
minėtų garbingų svečių, daly
vaus taip pat daug lietuvių dva
siškuos, organizacijos nariu 
kitų žymių asmenų.

Rengimo komitetui pirmi
ninkauja kun. A E. Gradeckas, 
padedamas Helenos Adasunas, 
Ch. Deko, Reginos Zaranka.

37 Sheridaa Avė. 
Brooklyz 9, N. N.

Tel. APplecate 7-7083

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin SL 
Norwood, Mass.

nienty tvirtinimui 
kreiptis pas

labai nejautri geroms meniš
koms programoms. Jos atsi
lankė labai mažai. Iš Water- 
burio ir iš kitų tolimesnių 

Velionis buvo kilęs iš Kybar- vietų buvo suvažiavę beveik 
tų. Kanadon atvyko prieš 40 tiek pat, kiek atėjo iš New 
metų ir beveik visą laiką gyve- Yorko. Iš Waterburio V. Vait- 
no Montrealy. Liūdėti liko 
žmona Pranciška, duktė Mari
ja, 3U vyru ir trim vaikais, sū
nūs — Antanas ir pranciško- 

Brolis Didakas, gyvenąs 
Brooklyne pranciškonų vienuo
lyne. Be to, dar liko du bro
lau, kurių vienas gyvena Chi- 
cagoj, kitas — Lietuvoj, bei 
kitų artimesniųjų giminaičių 
Čia ir Lietuvoj.

Velionies giminaičiam nuo- I Argentiną
širdžiausia užuojauta, netekus iš New Yorko spalio 10 SS Ar- 
mylimo vyro ir tėvo. Tegul ge- gentina laivu išplaukė seselės Išnnomojami 5 kambariai (3 
rasis Dievas priglaudžia jo ve- Di’ecta ir Magdalita. Palydėjo, aukšte, m laiptai), apšildymas 
lę ramybėje! jas Motina Teofilė, .sesuo Eu- pačių nuomotojų—gazu. Kam-

charista ir keletas seselės Mag- Dariai Ridgewoode. Skambinti 
dalites giminių iš Philadelphi- tel. VI 3-6545. 
jos ir Chester, Pa. Seselė Dilec- ’---- ———————
ta išbuvo Argentinoje 6 metus. I8NUOMOJU vyrui kambarį; 
šiemet ji atšventė sidabrinį ju- atskiros durys. Gražioje apy- 
biliejų Chicagoje. Sesuo Mag- linkėję; prie gero susisiekimo 
dalita pirmą kartą važiuoja (Jamaica linijos). 112 Jerome 
į Argentiną. Ten jos dirbs be- St, Brooklyn 7, N. Y. Skam- 
tuviskose parapijose. binti po 6 vaL vak. MI 7*2658.

Revizijos Komisija
Danielius Averka

Teklė Mittchel
Benediktas Jakutis

Garbės Pirmininkas 
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.

Dvasios-Vadas
Kun. Pr. A Virmauskas 

50 Flaherty Way
So. Boston 27, Mass.

Antanas Pauliukaitis, Koncertas buvo tikrai aukš- 
69 metų, spalio 11 mirė Mon- to meninio lygio ir vertingas, 
trealy širdies smūgio ištiktas, tačiau labai gaila, kad mūsų 
Gedulingas pamaldas atliko šv. visuomenė yra pasidariusi 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Bobinas. Palaidotas

suaukoja 3000 dol.: kiekvie
nam nariui išeina tik po doleri. 
Kun. M. Vembrė iš Stougtono 
priminė prašyti paspirties Die
vo Motinos, kurios apsireiški
mui Fatimoje šiemet sukako 
40 metų. Saulės stebuklas kaip 
tik įvyko spalio 13. Prašyki
me ir savo reikalui stebuklin- 

ją papasakojęs kun. J. švagž- gos paramos, kad netrukus sū
dys, Brocktono seserų kapelio- sidarytų trys ketvirtdaliai su- 
nas, dėkodamas jų vardu su- mos, reikalingos pradėti koply- 
kviestiem talkininkam, pade- įįą statyti. Pabaigoje dėkojo 
jusiem suruošti gražiai praė
jusią rudens šventę — pikniką 
(rugsėjo 2).

Yra jau tradicija virtę, kad 
seserys", kai suvedamos rėmėjų 
talkos apyskaitos, sukviečia 
metinio pikniko rengėjus pa
dėkoti. pavaišina, pasitaria dėl 
tolimesnių darbų, šiemet toks

Užpildomi fedenliniai bei valstybtatai taksai, tvirtina
mi įvairūs dolnimenUL

Įvairiose draudimo Istalfose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai Ir asmeninis tortas nuo ugnies ar įvairia 
nMh| atsakomybės, bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingą auSUkimą bei Ugoa, karta apmokant ir ligoninės 
muktas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELUtS INA CO, Haritou. 
Camsectleut

| TėL STagg 2-5043 J

Į MatthewP.Ballasi 
(BIELIAUSKAS) S

| FUNERAL HOME į 
į M. F. BALLAS—Direktorim. g 
S ATA BALTRGNAS-BALTON 8

f Reikalu Vedėta* S
i 660 Grand Street į

Brooidyn, N. Y. į 
f NOTARY PUBLIC į


