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ŽMONOS IR VAIKŲ IŠ SIBIRO
TIK PER ASMENINE MASKVOS BOSŲ PROTEKCIJĄ LIG ŠIOL 
BUVO GALIMA IŠGAUTI ŽMONES IS SIBIRO AR LIETUVOS

SpĮrtnit^'nmao, R.Į Amerika turi jr dar reikia. G L

ką toliau darys
SUCENTRALIZUOTI DARBĄ SUDERINT SU SĄJUNGININKAIS — AIŠKINO PREZIDENTAS

C* ir A m Ari Ir a Sovietinis pranašumas rakė- rikos saugumui naujus gink- “Suari:” sėkmingai nuvairuo-
oOVICuu IT /UIlCrlKd tų ir satelito srity buvo svars- lūs — raketinius ir atominius. ta į taikiny už 5000 mylių. PaU

prezidento sušauktame Nuo 1955 visi kovos laivai yra gamintą ir tokia raketa, kuri
specialiame valstybės gynimo ginkluoti vairuojamom rakė- sugrįžo iš erdvės į žemę tiesu-
tarybos posėdyje ir po to lap
kričio 7 vakarą per televiziją 
ir radiją prezidentas prašneko 
Į tautą apie mokslinių tyrimų 
sustiprinimą saugumo reika
lam.

- Sa&Hifai tebeverčia apie juo 
kalbėti ir sovietus ir ameri
kiečius^ Švedijos laikraščiai iš 
sovietinių šaltinių praneša, 
kad Sovietai rengia trečią sa
telitą. Jis galėsiąs skirtu laiku 
atsidaryti, išmesti krovinį ir 
toliau keliauti. Spėja, kad tas 
krovinys būsiąs propagandi
niai lapeliai už koegzistencija. 
J^Lsykių pąstebĖ jis galės iš
mesti ir ne propagandos...
• Sovietai pranešė, kad 

antro satelito radijas nustojo 
veikęs.

tom. Laivynas turi taip pat 
atomines gilumos bombas. -

Nuo Korėjos karo armijos 
ir laivyno prieštankiniai pabū
klai pakeisti daugiausia rake
tom. Taip'pat armijos artile
rijos pabūklai talkinami rake
tų.

Iliustruodamas, kiek kovos

SATELITAI ARTĖJA 
PRIE ŽEMĖS

Sovietai pranešė, kad pa
stebėtas satelitų mažas priar
tėjimas prie žemės: Lapkričio 
4 satelitas buvo paleistas suk
tis 560 mylių aukšty. Dabar 
jis nusileido iki 506. Antrasis 
satelitas buvo išmestas iki 
1062 mylių, dabar jis sukasi 
arčiau prie žemės.

Laikas, per kuri satelitai 
apsisuka apie žemę, taip su
mažėjęs. Pirmasis apsisuka

Mokslininkai yra davę Ame-

PAŽANGA NUO KARO 
PABAIGOS

2,94 sekundėm greičiau nei
pradžioje, antrasis 2.3 sekun- prancūzuos bujm« mfaR-
dėm greičiau.

KO IŠ SOVIETU DAR 
GALIMA LAUKTI?

jam iš septynių pasisekė sūdai 
ryti vyriausybe.

priminė, kad penki batalijonai, 
ginkluoti “Corporal” raketom, 
gali duoti tiek kovos jėgos 
kaip visa artilerija visuose 
frĄituose praėjusiame kare.
Aviacija dabar vartoja spraus- 

minius lėktuvus B-52. Vienas 
tokis lėktuvas gali atgabenti 
sprogdinamosios jėgos tiek, 
kiek visi lėktuvai per visą 
praėjusį karą jos pristatė.

Amerikos povandeniniai a- 
tominiai laivai vienas išbuvo po 
vandeniu neiškildamas į viršų 
16 dienų, kitas po šiaurės aši
galio vrf.denim išbuvo per 5 
f :enas.

Atominėje srityje Amerika 
pirmauja prieš Sovietus ir sa
vo kiekybe ir kokybe.

Raketos vartojamos kaip 
ginklas toliui per 1000 mylių. * 
Bandymai jau davė teigiamų 
vaisių ir 5000 mylių tolumui 
Tarpkontinentinė raketa kaip

sugrįžo iš erdvės į žemę tiesu- 
degus žemės atmosferoje.
DABAR PAŽANGĄ REIKIA 

PAGREITINTI
Prezidentas pripažino Sovie- j

tų pranašumą tarpkontinenti- j
nių raketų ir satelito srity. j
Tai verčia Ameriką daryti pa- \ j 
stangų atgauti prarastą pozi- J
ciją, nes
— “Sovietu - agiįMjniai tikslai 
nėra pasikeitę. Pasaulis .nėra j
užmiršęs Sovietų karinės inva- J
zijos i tokius kraštas kaip Suo
mija ir Lenkija, jų paramos 
Korėjos karui, jų smurto bea
todairiškai paglemžiant veng
rų laisvę”

(Prezidentas šalia Suomijos 
ir Lenkijos šioj vietoj užmiršo 
Baltijos kraštus! Red.)

Kad sutelktų Amerikos jė
gas pranašumui atgauti, prezi
dentas paskyrė James R. Kil- 
lian jr. savo padėjėju mokslo 
ir technologijos reikalam, 
žinioje bus centralizuoti 
moksliniai tyrinėjimai ir 
bai, reikalingi Amerikos sau
gumui. Paskelbė taip pat. kad 
raketų ir satelito reikalam pri
pažinta pirmenybė. Nutarta 
dalintis žiniom jąpie tyrinėji
mus su sąjungininkais.

Jo 
visi 

dar-

Armijos raketų gamybos
specialistas ir direktorius dr. • _ • • • *1 • • 1 • •Koegzistencijos piršliai uoliai persąV?raun išdėstė tokias savo pa
žiūras apie sovietinį satelitą ir Amerikoje koegzistencijos 
sovietų galimas staigmenas. šalininkai suskato savo prita-

Galima laukti, kad Sovietai rimą koegzistencijai viešai 
patrigubins savo raketos jėgą skelbti. Tarp jų naujai pra- 
ir satelitą išmes iš žemės trau- šneko šen. Allen J. Ellender, 
kos srities: tada satelitas pa- demokratas iš Lousianos, grį-

vietai galėtų naujas raketas 
gaminti ir grasinti raketom 
jau ne tik Anglijai ir Prancū
zijai, kaip buvo pernai, ne tik 
Turkijai, kaip tai darė šiemet, 
bet ir Amerikai. O prieš karą 

klius j saulės sistemą ir. ims žęs iš savo trečios kelkriės po kaip priemonę klausimam
apie saulę suktis. Sovietai ga- Sovietus. Lapkričio 9 jis skel- spręsti buvo pasisakyta jau 

bė, kad Amerika turi būti Jungtines Tautas steigiant.
nuolaidesnė Sovietam ir leis-

KADA AMERIKA
GALI PRISIVYTI?

Ii taip pat paleisti raketą su 
žmogum, kuri sugrįžtų atgal Į 
žemę. tfc į taikingą koegzistenciją.

Sakėsi, kad prezidentas Eisen- 
howeris jau sutikęs su jo

• dviem siūlymais: išplėsti abi-
„ . . , ,. pusi lankymąsi ir pakeisti A-Amenka davėsi aplenkiama

Sovietam satelito srityje —sa- /m®nkos Balso liniją.
kė BraUn - dėl to. kad tarp >" P«r J™’“5
1945-51 metų Amerika netu- metus tav° ‘reč,u. J*™.
rėjo tuo reikalo programos. ***•. DaJ’ar W ^rate to-

kias senatonškas išmintis: esą
Kad Amerika galėfę Sovie- reiJaa leistis į koegzistencija, 

tus pasivyti, kurie vietoje taip 
pat nestovės, reikia 5 rr.etę.

• Pasaulinis Biikas pranc-
šė Egipto Nasseriui, kad jis ■
pasirengęs finansuoti Egipto B
Aswan High užtvanką. Kai ■
amerikiečiai atsisakė užtvan-
kos statybą finansuoti, Egip- 

, . v- r, vkluriniij rytu dramoje: EJdP-
tas IT ėmėsi valstybmtl Sueso to ^Teridenta- Namorh Ir Sy-
kanalą. rijos prraMentaa Kmrait.

PREZIDENTAS EISENHO- 
VVERIS, prieš tęsdamas toliau 
kalbas, nuvyko tikrinti savo 
sveikatos.

K

tai pasisekė. Bet šeimos neiš
leido — laikė jos narius sovie
tiniais piliečiais. Tikėdamasis 
žmoną ir vaikus paskiau atsi- 
imsiąs, išvyko vienas. Bet jo 
pastangos šeimą atgauti buvo 
veltui.

Atėjo 1949 metai, «r M. C. 
su vaikais, net vienas j ’ L..* 
metu sirgo, drauge su t‘kste-- 
člais kitii lietuvių buvo išvežli 
į Sibirą.

Krasnojarske dvejus metus 
ji dirbo sunkius miškų darbus.

New Yorko korespondentų 
buvo net keliolika susirinkę į 
International aerodromą sek
madienį, lapkričio 10. Juos su
traukė reta proga pamatyti iš 
Sibiro atvykusį žmogų. Spau
dos kambary jie sodino, liepė 
šypsotis, galvas suglausti — ir 
fotografavo Moniką Gavcus 
(taip įrašyta dokumentuose — 
tai reiškia Moniką Gaučienę) ir 
jos 16 metą dukrų Rūtą bei 13 
metą s^nų Romualdą. Jie 
Skandinavijos oro linija kaip 
Tik atvyko iš Stoekholmo, iš Nuo 1951 ją jierkėlč į kolchozą, 
Maskvos, išKauno  ̂Jie-kebavoįurjį tarėjo mėtžtTkarves. Kur 
is čia toliau į Chicagą, kur ją 
laukė vyras ir tėvas, atskirtas 
nuo šeimos ištisą vienuoliką 
metu.

Apiberiama klausimais M. G. 
atsakinėjo atsargiai, teliesda- 
ma savo gyvenimo istoriją. Tą 
istoriją plačiai su besišypsan
čiais paveiksluose veidais pir- rėjo jokių žinių apie vyrą. Tik 
madienįjau aprašė didieji N.Y_ nuo. .1951_pradėjo gauti iš ja _...

laiškus, o paskiau jau ir siun
tinius.

Ir tie drabužiai, kuriais ji pa- 
1 sirodė Amerikoje, buvo taip 

pat vyro atsiųsti. Vaikų drabu
žėliai buvo siūti Lietuvoje iš 
atsiųstos medžiagos...

1 Vyras jai rašė Į Sibirą, kad 
daro pastangų. Bet ji jokios 
vilties neturėjo. Tik šiemet ge
gužy jai buvo gražinte,-, pasas 
ir leista apsigyventi, kur nori.

i Vaikai pirmieji vieni patys par
važiavo. Per penkias dienas jie 
pasiekė iš Sibiro Maskvą, po 
vienos dienos nuo Maskvos bu
vo jau Kaune.

Jie vyko anksčiau, norėjo 
įstoti į lietuvišką mokyklą.

Pati M.G. išvyko iš Sibiro, be- 
(Nukelta į 3 psl.)

Timcs ir NYH. Tribūne.
V. Gauč’.us (ar Gavcus) -bu

vo parvykęs iš Amerikos j Lie
tuvą atlankyti savo tėvų 1939 
m. Prie Alsėdžių turėjo nusi
pirkęs ūke’į ir miestely namus. 
Tebebuvo Amerikos pilietis, 
kai 1940 atėjo bolševikai. Tais 
metais liepoje jis vedė Moniką. 
Kai po karo bolševikai antru 
kartu atėjo j Lietuvą, jis mė
gino išvažiuoti. Jam pačiam, 
kaip Amerikos piliečiui 1946

Eisenhovveris Europos nenuramino
rašė 

schau“. O 
gemeine”:

"Kalba negalėjo pašalinti 
pasauly kilusio netikrumo".

Frankfurter Rund-
> “Frankfurter All-

jai pasisekė .primelžti dvigubą, 
p’eno normą, gavo net ordiną.

Gyveno name’y, kurio vie
nam kambary buvo ji su vai
kais, kitame to namelio kam
bary gyveno kita šeima, iš 
pradžių lietuvio šeima, paskiau 
ru so. Pirmuosius metus netu-

Prezidento Eisenhowerio 
kalba susilaukė santūrių atsi
liepimų. Joje terado du konk
rečius dalykus: pažadą duoti 
pirmenybę raketos ir satelito 

- programai: tai programai vyk
dyti paskirtą technologijos in- Daugiau vyno, mažiau muilo 
stituto vadovą James Killian. Prancūzas muilo vartoja ma- Pan American lėktuvas lap- 
Buvęs demokratų kandidatas žiau nei jo europiniai kaimy- kričio 8 kelyje iš San Fran- 

nai, tris kartus mažiau nei cisco į Honolulu dingo be ži- 
amerikietis. Per metus pran- nios. Lėktuve buvo 44 kelei- 
cūzas nuperka mažiau kaip 15 viai. Jokių įspėjimų apie ne- 
uncijų muilo. Už tat vyno laimę nebuvo gauta, ir žuvusio 
prancūzas išgeria daugiau už lėktuvo pėdsakų terandą aly- 
bet kurį kaimyną. vos dėmes vandenyje.

Ad. Stevensonas Killian pasky 
rimą vertino palankiai. Dau
giau laukiama iš prezidento 
antros kalbos.

Europoje vyriausybių atsto
vai apie Eisenhovverio kalbą 
pasakė palankius žodžius. 
Spaudoje betgi pasirodė nusi
vylimo.

"Amerikoje 
logijos krizė, 
krizė, —

yra ne techno- 
bet pasitikėjimo

Telegraph*rašė “Daily
kalti ne amerikiečių moksli

ninkai, bet politikai. Killian 
paskyrimas dar nėra pakanka
mas atsakymas”.

Nustebino vokiečių spaudos 
atvira kritika.

DINGO LĖKTUVAS SU 44

Kraujas Maskvos revoliucijos garbei
New Yorko spauda labiau

siai išgarsino ketvirtadieni 
buvusį piketą prie Sovietų at
stovybės švenčiant Sovietų re
voliucijos 40 metų sukaktį. 
Tuo metu, kai į atstovybės 
priėmimą rinkosi svečiai (o 
tarp jų buvo ir Amerikos at
stovas James J. Wadsvvorth). 
Piketus rengė buvusių politi
nių kalinių komitetas. Dalyva
vo įvairių tautų žmonės. Bet 
Nevv Yorko spauda suminėjo 
tik vengrus ir rusus. Dalyvių 
buvo apie 700, o policijos per 
100. Plakatuose buvo šūkiai:

"Galite pasilaikyti sau mė-

nuli, mums grąžinkite Vengri
ją" ir pan. Bet ne jie buvo 
pabaisa policijai. Policija pa
matė keletą dalyvių, kurie tu
rėjo juodas vėliavėles. Puolėsi 
jas atimti. Į policijos uolumą, 
piketininkai atsakė uolumu jų 
neduoti. Pasirodė naujų vė
liavėlių, kai buvo vienus atim
tos. Pagaliau vėliavėles per
davė merginom, kurias apsu
po būreliai studentų, kad po
licija negalėtų prisiveržti. Pės
čioji ir raitoji policija paleido 
į darbą , ir savo lazdas. Ir iŠ 
gatvės publikos pasigirdo 
šauksmai prieš policiją: “Jūs

“Prezidento Eisenhowerio 
kalba negalėjo patenkinti bei 
nuranĄiti nei vhų amerikie
čių nei visų taikingai nusitei
kusių europiečių,”

Arabų kova vis labiau aštrėja
Maskva rado naudinga, kad danijos karalius išduoda ara- 

aliarmas dei hyrijos butų lai
komas ir toliau ir VaKaram 
palankių arauų valstybių vidus 
būtų lui.au sproguinai.ias sa- 
stipii.nu oauu ne uk p.opa- 
gaiiua. uet ir atentatu uci su
kilimais. Kelius rus.es 
konkrečiu.- zinius.

o Syn7a tapKriclo 9 paskel
bė, kau turnų keleiviai apšau
dę vieną Synjos katną, bet 
Syrijos laisves kovotojų ouvę 
nutildyti.

nes nesą pagrndo neor.sitikėti 
susitarimais su dabartiniais 
Sovietu vadais: esą turim ko
egzistuoti ir “leisti rvtu ir va
karų tautom aosisnresti. ar 
jos nori komunizmo ar demo
kratijos".

bų rviKaius Vakaram, riupa- 
gdiiua oneiD.a, Kau Vaitauti 
sukure Lraeno vaidiybę ir ją 
palaiko, ivuotaikos pties vag
ius u* pajautuos du.ieuun, ki- 
llta.us Kai luoiueilvje, ial..uiiius 
labai pavoj.r.gos, nes uo.uaui- 
jus Karalius labiausiai kariuo
mene lemiasi. Lig siui ji w.t»o

Jordanijoje taip pat jaimta 
skaptai aigaaCiuų ginčių.

Lebanonas lapkričio 9 . • Alžiro sukilėliai paskuti- 
uepoitavo per n,u ,a"“‘

labiausiai prieš Prancūzijos 
naitos gręžimo darbus Saha- 
roje. Non suk.iudyii Prancū
zų planą turėti savos naftos ir 
nepriklausyti nuo artimųjų 
ryti!. Alžiro sukilėliai jau du 
kartu užpuolė prancūzus Saha

• Jordanijoje padėtis pa- ro^e*
blogėjo. Kariuomenėje pasi- • Jordanijos karalius Hus- 
reiškė paskutiniu laiku sustip- sein apkaltino Egipto Na *Trį, 

Tai Chruščiovo užsukta ma- rėję Egipto Nasserio šalinin-
"viono lietuvio mokslininko šina jo propagandai už koeg-

kuris dirbo Rusijoje".

Kad Amerika galėtų pasiųs
ti raketą be žmogaus i mėnulį 
reikia 2—3 metu. Su žmogum, 
kuris galėtu atgal sugrįžti, 
reikia 4—5 metu.

Taip kalbėto dr. Braun, k”- 
ris yra vokietis, dabar turi 
Amerikos pilietvbe. karo m«- 

garsioios vokiečiutu buvo
raketos V-2 snecialistas.
bar vadovauja Amerikos 
jos raketų gamvbai. Jo 
vvbėfe buvo pagaminta

o da- 
armi- 
vado- 
rake-

ta “Jimiter”. kuri pasiekė
1500 mylių tolumo. x

AR SATELITAS MAŽESNIS?

fi ngliios astronomas Ri- 
chard van der Riet Wollev

PATYS PERŠASI

Amerikoje tik dabar paskelb
tas Sovietų mokslu akademi
jos posėdy rugpjūčio 13 pri
imtas kreipimasis į vakarų 
mokslininkus. Jį tada pasira
šė 196. Siūlo visų valstybių 
mokslininkų konferencija, ku
ri prisakytų prieš karą, kaip 
priemone tarptautiniam gin
čam snre-ti. prieš aton •ihi 
ginklu bandymus, už tarntau
tinio bendradarbiavimo išnlė-

paskelbė. kad Sovietai surhe- Urna, raginant visu kraštu 
lavo anie savo satelito svori mokslininkus sukilti prieš
ir dydį. Tai sakydamas, jis re- “atominio karo pavojų”.
miasis žiniom iš

pranešė, kad
24 valandas 500 syrijiečių, 
jordaniečlų, kurie grėsė Leba- 
nono saugumui, 01 gmi.’uoua- 
mi atentatus ir žmogžudystes. 
Lebanonas sustiprino pasienio 
kontrolę visiem į Lebanoną at- 
vykstantiem.

kad jis norįs Jordanijoje su
kai. Jaunimą labiausiai veikia rengti sukilimą h* kad jis par- 

zlstenciją. kad jos metu So- propaganda iš Egipto, kad Jor- sidavęs komunizmui. laanftootl «t M myOw.

globojate žmogžudžius*
Po susirėmimo rezultatai 

buvo toki: spauda paskelbė, 
kad 5 policininkai buvo su
žeisti. nebuvo paskelbę, kad 
vienas iŠ piketininkų liko ilgai 
gulėti be sąmonės, gavęs laz
da tiesiai i galvą: sovietų at
stovybės langas buvo iškultas 
ir raudonais dažais aplieta 
siena: penki piketininkai buvo 
suimti: vienas rusas solidaris- 
tas, vienas jugoslavas, trys 
vengrai.

Po susirėmimo išaiškėto, 
kad įvyko nesusipratimas. Po
licininkai puolėsi atimti juo
das vėliavikes, nes jos reiškia 
anarchistus ir yra uždraustos,
o piketininkai to nežinodami, 
jas vartojo kaip gedulo ženk
lą. Visas tas nesusipratimas 
•išaiškėjo per vėlai.

o Anglijoje lapkričio 6 iš
mėgintas lėktuvas. kuris 
skrenda į virš: stačiai. Jis tal
pina 40 keleivių Ir skrenda po 
200 mylių per vai



KOEGZISTENCIJOS SALININKAI SIŪLO IŠDUOTI NE TIK RYTŲ EUR< 
KIE1UĄ • KOEGZISTENCIJA IEŠKO AMERIKOJE ŠALININKŲ T 
TUS • LIG ŠIOL AMERIKA YRA NUO KTTUS PARDUODANCIOS 
JOS ATSIRIBOJUSI

Pavergtų Europos Tautų 
delegacija lankėsi valstybes 
departamente ir išdėstė savo 
pažiūras dėl sustiprėtai siūlo
mos koegzistencijos. Departa
mente delegacija susidariusi 

. įspūdį, kad Amerika ir toliau 
palaikysianti tą pačią politiką 
pavergtųjų atžvilgiu kaip lig 
šiol.

Sakytum, tai “dieko naujo'

bėti apie kitus jau totaliai pa
vergtus kraštus.

Su tokiom Chruščiovui pa
lankiom idėjom konferencija 
nesiskardeno viešumoje, ame
rikiečių visuomenei. Tik po 
keturių mėnesių buvo paskel
btos tos konferencijos mintys. 
Tačiau ir dabar nebuvo pa
skelbta, kuris asmuo pareiškė 
aukščiau minėtas mintis, Ta-

teisėto intereso tam tikrose 
srityse ar įvykiuose, tai mes 
darytume kvailai, elgdamiesi 
taip, lyg tas interesas būtų < 
ignoruotas ar panaikintas.

Tuos ne visai aiškius žo
džius NY Times tiesiai ir at
virai paaiškino:

Nobelio laureatas siūlo 
grindis visokiy galimybiy de 
rybom su Sovietais dėl taikin-

• • •• - • ■ ... k,
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tą nuomonę, kurią ji yra daug 
sykių skelbusi. Tačiau

šiuo tarpu naudinga, kad 
būtų kartojami ir “seni nusi
statymai". Naudinga, kad pa- 
vergtyjy atstovai palaikytų tu 
nusistatymų garsą viešumoje. 
Jie turi atsverti tą propagan
dą, kuri ateina populiarinti

žmonės, 
užsienių 
Pearson, 
sekreto-

siekti koegzistencijos su So
vietais nuolaidom pavergtųjų 
sąskaita.

KALBĖJO 60 IŠMINČIŲ 
PER 10 DIENŲ

Su koegzistencijos idėja ne
šiojosi pernai laikraštininkas 
C. L. Sulzberger (NYT), iki 
jos skelbimą nutraukė kuriam 
laikui Vengrijos įvykiai. Šie
met jos propaganda vėl atgai
vinta. Jai iliustruoti pakrika 
prisiminti Princenton tęiiver- 
siteto suorganizuotas diskusi
jas, kurios truko 10 dienų ir 
kuriose dalyvavo 60 atstovų 
iš 15 Nato valstybių. Vienas
iš jų svarstytų klausimų buvo PASIRODĖ VĖL SCENOJE

minčių buvo tokie 
kaip buvęs Kanados 
reikalų ministeris 
Amerikos valstybės
riaus pavaduotojas Herteris ir 
dar du pareigūnai iš departa
mento ir kt. Tai buvo tie as
mens, kurie jei ir nėra užsie
nių politikas vykdytojai, tai 
turi lemiamos įtakos tai poli
tikai nustatyti. —

Kai tik konferencijos pasiū
lymas atsisakyti nuo Vokieti
jos sujungimo buvo paskelb
tas,

jau kVą dieną valstybės de
partamentas taip pat paskel
bė, kad anas pareiškimas apie 

Vokietiją nėra valstybės depar
tamento žmogus; kad atsako
mybė už. pačią konferenciją 
priklauso Princeton universi
tetui ir kad Amerikos politika 
ir toliau palaiko reikalavimą 
Vokietiją sujungti.

AR AMERIKA ATLAIKYS 
SPAUDIMĄ?

Anksčiausiai sovietinei ko
egzistencijai bet kuria kaina 
(ne savo interesus aukojant.'- 
buvo laimėti Europos politi
kai; jie kritikuodavo Ameri
kos politiką, kuri reikalavo 
pirma “nuvalyti stalą” rytų 
Europoje ir įrodyti gerą vą- 
lią koegzistencijai.

Tada koegzistencijos propa
ganda buvo sustiprinta tarp 

Amerikos intelektualinių sluok
snių, kad jie spaustų ir įtai
gotų vyriausybe. Tačiau- Ame
rikos visuomenėje ir Kongrese 
tai nebuvo populiaru; už tat 
propaganda dabar stiprinama 
pakeisti Amerikos opinijai.

Vyriausybėje labiausiai 
chruščiovinei koegzistencijai 
priešinasi valst. sekr. Dulles.

IRAKO sosto jpėdiais Ernir 
Abdul Ilah vizituodamas For- 
nioza dalyvauja nacionalinės 
Kinijos manevruose.

- ■ ‘z i
“PėR MIESTĄ IR PRIE 

kAL&iuta)
“IssktakiAias uiirną ir poli

cijai KieK aisuoiiniu, vei susi
mu e — susmego savieji į pir- 
myKscią mimą ir eme uamuo- 

į uąmi revoliucines namas eiti 
Inu ai'kikaieuros. rasvoveję 
prie Aleksoto ir Vilniaus gat
vių kampo sugrįžo vėl prie 
Rotušes ir paskui eidanu per 
aikštę iškėlė tris rauuonas vė
liavas su žydiškais parašais ir 
vieną su rusišku, ir nutraukė 
Vilniaus gatve. Eidami Prezi
dento gatve demonstrantų da
lis kurstė eiti pas Resp. Pre- 

[----- zidentą, be£ sargyboj-stovintį
policija neleido. Tada nuėjo 

gatve ir Laisvės

liaudies frontą
PRAEITIES |VYKIS, SUKĖLĘS 

GINČUS . ŠIANDIEN (2J
kalanti kepurę nusiimti. Chu
liganai tada apstumdė, numu
šė kepurę ir muite toliau.

“Kitas karininkas nenusi
ėmęs kepurės buvo gaujos ap
stumdytas. Tuo tarpu vienas 
studentas tą žvėrišką sceną 
norėjo užfiksuoti fotografijos 
aparatu. Šokę chuliganai atė
mė fotografijos aparatą, ap-

daužė.
“Dar vienam karininkui bu

vo nuplėštos antpetės.
“Demonstruodami apie ka

lėjimą, sustabdė traukinėli, iš-

Seserys kazimierietės New- 
tovvn. Pa., turi savo aukštes
niąją mokyklą su 500 mergai
čių. Jų mokykla atšventė šie
met 25 metų sukaktį, “sidab
rini jubiiėjų’* Iškilmes' pami
nėjo ir leidinėliu su mokyklos 

širdimi aš sakau, kad mums jau įšdnso viešai išeiti į sce- vadais.

VIENAS IŠ TŲ IŠMINČIŲ

Už tat1 taip išplėtota akcija 
jam pakeisti.

Atrodo, kol Dulles yra da
bartinėse pareigose, koegzis
tencija beit kuria svetimųjų 
kaina Amerikos politikoje ne
laimės.

Dulles labiau nei kas kitas 
supranta, kad Amerikos stip
rybė yra jos tvirtas pasisaky
mas politikoje už laisvę, teisę, 
teisingumą. Atsisakydama nuo 
šių principų tarptautiniuose 
santykiuose. Amerika būtų 
pasmerkta dingti iš» vadovau
jančių galybių, kaip tai nutiko 
$įu Europos galybėm. M.

___________ ž--------- :----------------

Prezidento 
alėja link įgulos bažnyčios, 
šūkaudami demonstrantai 
ėjo tiesiog pas kalėjimą.

nu-

iie- 
tuviškai ir rusiškai sakė pra
kalbas, reikalavo paleisti per 
3 dienas politinius kalinius, 
panaikinti politinę policiją ir 
t.t. Apėję aplink kalėjimą, 
patriukšmavę, vėl didelis b"- 
rys grįžo, bet jau be vėliavų 
į Rotušės aikštę, čia buvusis 
kalinys Kalenda lietuviškai ir 
žydiškai kvietė visus “drau
gus darbininkus”' išsiskirstyti 
namo. Girdi, _ jie šiandien savo 
tikslo pasiekė, parodę,- kad jie 
esą galingesni už policiją ir 
valdžią, išplūdo dar policiją:

“Prie kalėjimo oratoriai

VIENA IŠ TRIJŲ, KURIOS DAVĖ PRADŽIĄ
VIETOJ SPAUDOS

Vokietijos sujungimas.
Anos diskusijos buvo birže-

'Eilė mėty mes pareiškia- įįo mėnesy. Praėjus daugiau 
me, kad Vokietija vieną dieną keturiem mėnesiam, vie
toti būti sujungta, bet sunkia nas diskusijų dalyvių

bvly geriau, jei Vokietija .ne- ir "pakartoti panašias' nuo- Jan?e randam Įdomią iškar- 
būty sujungta“. ___ .... pelę iš lietuvių seserų kaži-

t
mones kito universiteto su- 

Toji vieno dalyvio kalba rengtose iškilmėse. Tas pra
rado pritarimo tarp kitų, Esą nešimas buvo lapkričio 3 buv. 
Vokietija kaip Nato narys, jei Kanados užsienių reikalų m i 
ji būtu sujungta, ji galėtų nisterio Pearsono Minnesota 
virsti vėl galinga nacionalisti- universitete.
ne agresyvia valstybe... vadi- Pearson. šiemetinis Nobelio 
nas. vis dar Vokietijos bijo la- premijos “už taiką” laureatas, 
biau nei bolševikų... kalbėjo apie “pabudimą iš iliu

zijos”. kad Vakarai techniškai 
ir materialiai pranašesni už 
Sovietus ir kad iš to reikia 
daryti išvadas. Išvadas, kaip 
jas minėjo NYT, pats Pearso- 

lasvojo pasaulio ir komuniz- na<? ^rė tokias: reikia keisti 
mo būtu sutikta su kai kuriu populiaru nusistatymą Sovie- 
krašty padalinimu Aam tikranr 
'neribotam laikui ir tuo būty 
išvengta didesniy nuostoliu, 
kurie kifcy iš karo tarp Ryty 
ir Vakaru.

Taip buvo siūloma sutikti 
su faktu, kad būtų ir toliau 
padalyta ir Vokietija, ir Korė
ja, ir Vietnamas. Kas bekal-

pelę iš lietuvių seserų 
mieriečių istorijos, apie pa
čias jų vienuolijos pradinin
kes.

parapijos klebonas. Jo vysku
pas sutiko, kad kun. Staniu- 
kyno globojamos kandidatės 
butu apmokomos vienuoliniam 
gyvenimui.

Per Visus Šventus 1905 jos
buvo jau Amerikoje. Bet. jau 
ne dvi. Prisijungė dar viena
nuo Pilviškių — Antanina Un- Kazimiera Kaupaitė, kuri tada 
guraitytė. Visas trejetas. jau vadinosi Marija. Jos ran-

“Iš šitų trijų, tikiu, išaugs koše augo vienuolija iki 1940.

ieškodamas, kur įsteigti nau
jai vienuolijai namą. Staniu- 
kynas atsidūrė pas Chicagos 
vyskupą. Tas sutiko, ir namas 
buvo pradėtas statyti 1909. 
Nuo 1911 jame seserys jau įsi- 
Lūrė.

Taip tos trys pradėjo nau
ją lietuvišką vienuoliją. Pir
ma viršininkė buvo išrinkta

Kalbėjo vieriks iš 60 išmin
čių ir daugiau siūlydamas, 
kad

'Akivaizdoje kovos

tų atžvilgiu; populiarus nusi
statymas yra nepajudinamas 
priešiškumas Sovietų Rusijai 
ir iš anksto nustatyta opozici
ja kiekvienam jos pasiūlymui: 
to nusistatymo vietoje mes 
turime kantriai ir pastoviai 
ieškoti bazes pasitarimam ir 
susipratimui; jei Rusija turi

joje. Milukas nešiojosi idėją 
—įsteigti lietuvių seserų vie
nuoliją. Jis tuoj pakvietė Ka
zimierą vykti i Šveicariją.
Brolis iš Scrantono su tuo su
tiko ir pasižadėjo duoti pinigu 
noviciatui eiti.

Taip Kazimiera
Šveicarijoje pas šv. 
seseris 1903.

Buvo dar tik šešiolikos me
tų ta mergina iš Ramygalos 
— Kazimiera Kaupaitė, 
1897 paliko savo Ramygalą ir 
tėvus ir išplaukė Į Scrantoną. 
Pa. Bepig buvo jai keliauti. 
Scrantone laukė jos brolis 
kun. Antanas Kaupas, šv. Juo
zapo parapijos klebonas; Za- 
dėjosi pas jį _ gyventi ir jam 
namų darbus atlikti.

Kai viena jas draugė išvyko 
Į Brooklyną. kad įstotų į vie
nuolyną, ir Kazimiera panūdo 
to paties. Brolis kunigas su
draudė. Tada ji po ketvertų 
savo buvimo metų Amerikoje 
grižo į Lietuvą. Grižo, bet 
Amerikoje kilęs noras stoti į 
vienuolyną neišgaravo. Ji pa
rašė apie tai savo brolio drau
gui kunigui Antanui Milukui, kūpąs Shanahan. priimdamas bus.
kuris tuo metu buvo Sveicari- jų apžadus 1907. Taigi prieš Iš anų trijų pradininkių dvi 

tebegyvos — Judita Dvara- 
nauskaitė, dabar Motina Im- 
maculata ir Antanina Ungu-

galėtu organizuoti raitytė, dabar Motina Concep- 
ta.

PIRMOSIOS trys kadnriertetės: iš kairė* Unjnmdtytė — motina Ken
te p<a» Kaupaitė — motina Marija Ir Dvaranaunkaltė — motina Ima- 
knlata.

dideli dalykai", kalbėjo vys- kada mirtis nutraukė jos dar-

50 metų.
Vyskupas atleido kun. Sta- 

niukyną iš parapijos - 1906. 
kad jis
fondą naujai vienuolijai. Be-

atsidūrė
Kryžiaus

Kun. Miluko planas betgi 
sugriuvo. Ir Kazimicros bro
liui neliko nieko daugiau kaip 
tik patarti seseriai, kad grįž
tų namo. Patarimas nebuvo 
miela?. Kazimiera nenorėjo i- 
dėjos mesti. Ji rašė laiškus į 
Ameriką, ieškodama pagalbos. 
Prie jos prisijungė ir dar vie
na kandidatė — Judita Dva- 
ranauskaitė nuo Pilviškių.

Kunigas Kaupas pagaliau 
pranešė Kazimierai suradęs

Naujos organizacijos gimimas
Ncw Yorke lapkričio 9 buvo Pasitarimo diskusijose sua- 

“Lietuvos studijų instituto" bejota naujos įstaigos prasme: 
steigiamasis susirinkimas. Ini- ar nuo to, kad bus sudaryta 
ciatoriai institutą jau inkorpo- nauja įstaiga, sustiprės Lietu- 
ravo. reikėjo išrinkti valdybą 
ir priimti statutą. Dalyvavo L. 
Laisvės Komiteto nariai: J. Au
dėnas, K. Bielinis, M. Brakas, 
V. Sidzikauskas, A. Trimakas, 
P. Vainauskas ir V’ Vaitiekū
nas. o taip pat J. Budzeika. 
Jakstyris, Koncė, laišys. No
vickis, Rastenis. Stukas.

Instituto tikslas — tirti Lie-

dabar, sako, galį ramiai skirs
tytis namo, ' ■

kol tikri jų draugai pašauk
sią juos dar didesniems dar 
bams. Minia išsiskirstė.

“CHULIGANIŠKI EKSCESAI
“Minios buvo bent du treč- draskė drabužius, smarkiai ap

dailai vieni žydai, daugiausia 
jauni žydukai, žydelkaites, mo
kiniai. Jų nachališkumas pe
rėjo visas ribas. Kad jie drab
stė policiją, partijas visokiais
žodžiais — niekis. Jie pavar- daužė kelis langus

«^“SiąiP gv^ų_-pilvui daug. 
kas buvo priverstas nusiimti 
kepures, ar apstumdytas.
“SUŽEISTI 5 POLICININKAI

“Policija ramiu būdu sten
gėsi padaryti tvarką. Chuliga
nai akmenimis, lazdomis su
žeidė 5 policininkus. Trys mu
šeikų sulaikyti. —

Toks oficiozinės “Lietuvos” 
įvykių reportažas. Jį patvirti- 

. na. ir. Kauno žydų dienraštis .
“Žydų Balsas”: “Visai nesu- 
prantama ii- absoliučiai neleis
tina, — rašo jis, — kada de
monstracijos metu įvyko to
kios negražios scenos kaip 
prievarta pašaliniams pilie* 
čiams, mušimas dėl nenorėji
mo nusiimti kepurės ir tt.”

AR TAI BUVO 
PAGAL PLANĄ

Iš aukščiau pateiktų duome
nų visai aišku, kad tai buvo 
pirmas viešas išbandymas. Ar 
Lietuvos komunistinių jėgų 
ta proga pasireiškęs chuliga
nizmas buvo pačios komparti
jos viršūnių užplanuotas (pas 
komunistus viskas — pagal 
planą), ar tik spontaniškas ko
munistinio nelietuviškojo jau
nimo šėlsmas? Turint galvoj, 
kad

struodami šaukė: snimat saj> 
ki, nusiimt kepures, 'policis- 
tams šaukė, kad atiduotų pa
garbą raudonoms vėliavoms. 
Jei kas kepurės nenusiėmė, 
tai tam numušdavo, kartais 
apdaužydavo, apstumdydavo, 
apdraskydavo žmogų.

“Pastebėta tokių 
Laisvės alėjos pradžioj keli 
žydukaiužpuolė vieną žmogų, 
reikalaudami nusiimti kepurę 
Žmogus paklausė: “Prieš ką? 
Ar prieš žydus?” Chuliganai 
buvo bekertą jam į veidą, bet 
žmogus atsimušęs juos nuo 
savęs lazda, paspruko pro du
ris į vieno buto vidų.

“Prie pašto stovintį sargy
binį chuliganai privertė ati
duoti pagarbą raudonai vėlia
vai.

“Ties Maironio gatve vie
nas ponas išėjęs iš savo namų 
buvo užpultas chuliganų, ku
rie pareikalavo nusiimti kepu
rę. žmogus nesuprato net. kas 
darosi. Tuoj pripuolę chuliga
nų ir net mokinių gimnazistų 
pradėjo žmogų stumdyti, mer
giūkštės žydelkaitės pasišokė- 
damos daužė į veidą, kol žmo
gus pabėgo, besivejamas įdū- 
kusių chuliganų gaujos.

faktų.

UŽPUOLĖ GENEROLĄ 
BULOTĄ

“Užpultas kiekvieno lietu
vio gerbiamas senas tauto- 
darbininkas generolas Bulota. 
Iš jo reikalavo nusiimti kepu
rę. Jis net nesuprato kaip tai 
iš kario žmogaus gali kas rei-

komunistam kiekviena 
proga svarbu kelti krašte ne
tvarka ir suirutė bei suterori
zuoti žmonės, galima prileisti, 
kad pasireiškęs chuliganizmas 
buvo kompartijos suplanuotas 

Tačiau iš Liet, kompartijos 
instrukcijų rinkikams i m 
Seimą aišku,
kompartijos nusistatymas buvo 
už vadinamą kairiųjų bendrąr 
jį frontą. (Nukelta į 5 psL)

kad bendras

Vilnonės Medžiagos Lietuvon

4
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE. ESTIJOJE, GUDIJOJE.
UKRAINOJE IR U2KARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas už vilnones a'J.i-k.s j—t mn/ sn:-. ne-u •:> pasiutas sukneles

Vilnon.-s medžiai
ne't: •:> pasiūta:

ori. magiausiom kainom 
lambios krautuvės

SS. BKKENSTEIN, Ine. 118-125-130 ORCHARD ST.. į 
cor. Dclancey. NYC. GR 5-4525

S. kra’.'.niv.-.M.- k.-.Iban,-, ru.-iskai. lenkiškai ir ukrafttietUkni
KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

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

SIUNTINIAMS | LIETUVĄ!
Taiv.sla ra.si didelj pasirinkimą vilnonių; medžiagų vyrų kostiumams 

is, motery eilutėms, suknelėms Ihu švarkams, 
avcn.nės medžiagos pardtiodamos griežtai urmo 

nvholesajel kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street,

Ma

Elizabeth, N. J.
VINGS BANK Tel EL I I? 11
KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAI. VAKARO

Mūsų kainos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už piln* eilutę

PRIE CITY :
ATDARA

I - __ __ _ .... Ivos problemų tyrimo darbas? 
Ar dar reikia naujų leidyklų, 
kurių atsiradimas pajamų ne
didintų. bet administravimo 
aparatui išlaidas didintų ? Jei 
norima moksliniu vardu prisi
dengti, ar neužtenka Lituanis- j! 
tikos Instituto, Enciklopedijos, 
kurių vardai gali būti autori- • • 
tetingesni, nei institutas suda- >* 

t u vos problemas. Jis pavaduo- ryta,s kaip tik ne mokslininkų. J;

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

Visa, ką norite siųsti Į Lietuvą gausite:

161 Orchard Street,

I A*

rėmėją. Tai buvo kunigas ir tų prieš dvejus metus Vliko, o 
vėl Antanas — kun Ak Varnas diplomatų ir Aito susitarimu 
Stanlukynas, iš M. Carmel. sudarytas rytų bei vakarų 
Pa ,-kur jis buvo šv. Kryžiaus problemom tirti komisijas. mą atidėti.

[šaikalbėjus nutarta klauai-

New York 2. N. Y.
Tolei. GR 5-0166

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

I
i
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Malūnininkas ir
Malūnininkas ir sūnus kelia

vo asilu. Pirmas sutiktas pra
eivis gėdino sūnų, kam jis 
joja, o senas tėvas turi pės
čias eiti. Antras praeivi? gėdi
no tėvą, kuris jau vietoj sū
naus buvo užsėdęs ant asilo. 
Trečias gėdino, kad jie susėdę 
abudu kankina vargšą asilą. 
Malūnininkas su sūnum nė 
vienam neįtiko.

Amerikoje panašūs praei
viai gėdino vyriausybę pernai 
ir šiemet. Pernai gėdino, kam 
nesustabdo atominių bandy
mų. nesustabdo ginklavimosi, 
kuris gresia žmoniją pražudy
ti.

Šiemet jie gėdina vyriausy
bę, kam ji apsileido gamyboje 
raketinių ginklu ir satelitų, 
kurie dabar atsidūrė Sovietų 
rankoje ir gresia Ameriką pra
žudyti... Amerikos malūninin
kas taip pat neįtiko.

Gėdinti Amerikos vyriausy
bę nesiliauja. Dabar jau už 
tai. kam nepriima Chruščiovo 
ištiestos rankos susitikti ir de
rėtis! Kam Amerikos vyriausy
bė kliudo Amerikos moksli
ninkam priimti Sovietų moks
lų akademijos ištiestą ranka 
— susitikti ir kalbėtis apie 
pavoju žmonijai nuo atominio 
karo. O kliudo tuo. kad nepri
pažįsta komunistinės Kiniios. 
ir jos atstovai negali atvažiuo
ti į Amerika. Kliudo ir tuo. 
kad Amerikos karinės bazės 
grasina rusus ir verčia jucs 

^ginkluotis.
Susitikti pusiaukely ir susi

tarti — su tokiais siūlymais 
ateina pas Amerikos malūni
ninką” ir kapitalistų atstovas. 
Jo pavardė Cvrus S. Eaton 
(NYHT). esąs vienas iš 52 pir
maujančių milijonierių. Linkės 
į literatūrą ir filosofiją, jis 
paremia dr. Rabinowicz siūlv- 
ma susitikti su rusų moksli
ninkais. Pastarasis jau moksli- 
nihku atstovas.’ atominiu mok
slų biuletenio redaktorius Chi- 
cagoje. Vadinas, už susitikinė- 
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Nerimas suėmė Ievą, ir nak

timis ji gerai nebemegojo. Ji 
išblyško dar labiau, net šei
mininkas susirūpino jos iš
vaizda ir ėmė teirautis, ar jai 
ko neskauda. Ji per daug dir
banti, tegu mergomis dau
giau pasikliaunanti.

Ieva sudrebėjo. Mergomis 
pasikliauti! Atsitraukti nuo 
darbo, kuris buvo visas jos 
atospyris visokioms minčių 
negandoms! Ir ji atsakė esan
ti visiškai sveika ir dirbo dar 
daugiau, kaip ligi tol, r,uo 
ankstaus ryto iki vėlaus va
karo.

Bet ramybės nebuvo jos šir
dy.

Ji ėjo bažnyčion, bet ramy
bės vis nebuvo jos širdy.

Ir vis sunkiau darėsi nu
slėpti savo kentėjimus.

Taip atėjo šienapiūtė.
Janis buvo graibštus ir ati

dus žmogus, bet kaip ten bu
vo, kaip nebuvo — atsitiko, 
kad kartą namie, statydamas 
dalgį, jis giliai įsipiovė pirštą. 
Kraujas labai bėgo, ir moti

second class matter at Boiton, Mas*. 
1< 1915.

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams .. 
Brooklyn. N. Y. — 
Pusei metų-------------
Užsienyje 2-----------------  

$6.00
$6.50
$3.50
$6.50

sūnus Amerikoje 
jimus ne tik tie 41 studentas, 
kurie vyko į kom. Kiniją. .

Kapitalistas Eaton aiškina, 
kad išmintis reikalauja susi
tikti su rusais pusiaukelyje, 
nes

• rusai turi modernius gin
klus ir lenktyniuoti su jais 
ginklavimosi srityje yra ne
prasminga;

• karas su Rusija sunaikin
tų ir Amerikos kapitalizmą ir 
demokratiją;

• rusai nori su Vakarais 
susitarti;

• rusai, kuriuos jis pažino, 
buvę nuoširdūs, garbingi; ru
sai turi neišsemiamas žaliavas, 
darbą pamėgusius žmones, sa
vo kraštą mylinčius.

Taigi amerikiečiai turį pri
siimti nusižeminimo dvasios, 
nes atominę bombą pirmieji 
padarę ne amerikiečiai, bet 
italai, danai, lenkai, vokiečiai, 
ir šnekėtis.

Baimė ir nayvumas slepiasi 
už tų viešai tariamų žodžių. 
Baimė, kad nekiltų karas. Ge
riau “nusižeminti”, kad ne
prarastum gero gyvenimo. 
Nayvumas sulaiko nuo Sovietų 
koegzistencijos tikrojo pavo
jaus įžvelgimo.

Naivus kapitalistas koegzis
tencijos šalininkas nemato, 
kad rusas mokslininkas nėra 
lygioje padėtyje su vakarie
čiu mokslininku, nes

• sovietinis mokslininkas 
užsieniuose negali kitaip kal
bėti, kaip tik tai, kas jam Įsa
kyta: nei nuoširdus nei atvi
ras jis negali būti;

• .sovietinis mokslininkas 
namie negali reikšti kitokios 
nuomonės, kaip tik tą. kuri 
sutaria su partijos nusistaty
mu.

Apie nayviuosius “praei
vius”. kurie gėdina Amerikos 
vyriausybe tokiais argumen
tais, ir jai įkalbinėja, galima 
pasakyti Krylovo pasakėčios 
žodžius: paslaugus kvailys yra 
už priešą pavojingesnis.

na, kuri čia pat buvo, pradė
jo šaukti.

Ieva išlėkė iš trobos ir, pa
mačiusi Janį susikruvinusį, 
kone pastingo. Greit įbėgo 
atgal, pasigavo baltų skepe
tų ir smulkaus cukraus, ku
rį sodiečiai mėgsta pilti ant 
žaizdų, ir skriejo per kiemą 
prie Janio. Drebančiais pirš
tais aprišo žaizdą ir viduje 
nurimo tik tada, kai Janis ke
liskart patvirtino, jog jam 
bemaž visai nebeskauda. Ir 
lyg savo tai kalbai patvirtinti 
jis nusišypsojo Ievai ir tarė 
minkštai:

— Ačiū, šeimininke, ačiū.
Naktį po šio menko nuoty

kio Ieva gangreit visai nebe
užmigo. Jai rodės, lyg ji vis 
dar tebejaustų šiltą Janio 
kraują ant savo rankų. Ji 
trynė jas į paklodę, pasidėjo 
ant antklodės, vartėsi po lo
vą ir verkė.

Ką daryt — ką daryt!...
Kai jau buvo išaušę ir Ieva 

atsikėlė, ji atrodė rimta, kaip 
tas žmogus, kurs neatšaukia

Popiežius Pijus XII spalio 
27 iškilmingai pašventino ir 
atidarė naująją Vatikano radi
jo stotį. Santa Maria di Gale- 
ria vietove, kurioje yra pasta
tyti tecnniniai stoties įrengi
mai. nuo Popiežiaus vasarinės 
skiria apie 40 km. šį kelia Šv. 
Tėvas pravažiavo apylinkės 
gyventojų karštai sveikinamas 
ir palydimas entuziastiškais 
“Viva ii Papa” šauksmais. Ra
dijo centre Kristaus Vietinin
ką sutiko 13 kardinolų, daug 
vyskupu ir aukštų Šv. Sosto 
pareigūnų, Italijos vyria’tsybės 
atstovas, diplomatinis korpu
sas. Lietuvai .iškilmėse atsto
vavo Lietuvos atstovas prie 
Šv. Sosto ministeris Stasys 
Girdvainis.

Pašventinęs naujuosius ra
dijo siųstuvus ir jungiklio pa
spaudimu pirma kartą paleidęs 
juos Į darba, šv. Tėvas loty
niškai pasakė kalbą viso pa
saulio tautoms:

“Klausykite, tolimųjų kraš
tų tautos”, — pradėjo prana
šo Izajo žodžiais Jo šventeny
bė. — Iš naujosios Vatikano 
radijo stoties, iš šio antenų 
miško, virš kurio į dangų kyla 
tiesos ir meilės ženklas, nenu
galimasis Kryžius, “mūsų žo
džiai skrenda į jus” (2 Kor. 
6, 117. Visų pirma norime iš
reikšti mūsų širdies padėką 
Didžiajam ir Geraiam Dievui, 
kuris sutvėrė ne tik dangų ir 
žemę su jų nuostabia tvarka 
ir grožiu, bet taip pat kiekvie
nam elementui suteikė paslap
tingas jėgas, kurias žmogaus 
protas atranda. nenuilstamai 
tyrinėja ir nalenkia tarnauti 
savo naudai. Taip žmogaus 
bals?.~ pagautas technikos m- 
gamintu anaratu sukelia elek
trines bangas, kurios, per
skridę žemes ir vandenvnns. 
yra priimamos kitu aparatų 
atgaminančiu ta nati bal~a. 
tarsi 't;e. kurie ka’ha tolumo
je. būtu č’a nat. Tai ivvksta 
radi’o pagalba. Radijas be abe
jonės vra vienas iš didžiausiu 
išradimu, kurines mūsų lai
kais sukūrė žmoga”s genijus 
visu bendram labui.

Visi š'e išradimai vru mūsų 
amžia''A qarhė. — kalbėjo to
liau Plius XII. — Tačiau vis 
dėlto reikia nrisirrrr*'’. kad iš 
techninės pa-^ngos kilę r'*o- 
gumai ir nauda negali žmo
gui suteikti pilno pasitenkini-

mai apsiėmė ką padaryti. Ra
miai dirbo ji dienos darbą, 

bet neperrišo Janiui piršto, 
kai berniokas ją to prašė, o 
liepė mergiotei perrišti. Jai 
vakar, kraują pamačius, šir
dis supykusi, ji atsiprašanti.

Ne ką trukus po to, kai Ja
nio pirštas jau buvo sugijęs, 
Ieva pakėlė didelį triukšmą 
dėl puskepalio duonos, kurį 
sakė dingus. Kadangi to pus
kepalio vis neatsirado ir ne
atsirado, tai Ieva prasižiojo 
Ližei, labai palaido liežuvio 
mergiotei, kad ar tik nebūsiąs 
tas puskepalis Janio močios 
kampe nužuvęs. Dar tą pačią 
dieną Janis įraudęs atėjo pas 
šeimininką ir klausė, ar šei
mininkė iš tiesų taip esanti 
sakiusi ir laikanti jo motiną 
vagiše.

— Vagiše aš jos nelaikau,
— Ieva atsakė, — bet stebuk
las tikras, kur gi ta duona 
galėjo dingti.

Tų žodžių pakako. Janis at
sisakė ir tuoj pat išėjo kitos 
vietos ieškoti.

— Reikėjo jį atsiprašyti,
— Lauskas kalbėjo. — Toks 
rimtas žmogus, ir jo motina 
tos duonos jau tikriausiai ne
vogė.

— žinoma, kad ne. Bet 
kad jis toks greitas — tegu 
sau eina.

— Jei tu taip nori, tai dėl

Popiežiaus žodis atidarant radijo stotį

mo ir tikros laimės, jei su jais 
drauge nekylą dvasinė pažan
ga., jei jie neprisiderina prie 
prigin j :,es dėsniu ir amžinojo 
Dievo Įstatymo.

Kaip sako didis gamtos ty
rinėtojas šv. Albertas Didysis, 
reikia visa svarstyti santykyje 
su Tuo, kuris yra išminties 
šaltinis, visos gamtos kūrėjas, 
tvarkytojas ir valdytojas. Kain 
visais Dievo sutvertais daik
tais. taip turime naudotis ir 
tom jėgom, kurias mokslinin
kai palenkia žmogaus tarny
bai. Tačiau tas naudojimasis 
turi būti protingas. Jis negali 
žmogaus taip pavergti, kad jis 
užmirštų net savo siela, su
kurtą nemirtingumui. Kiek
vienas naujas išradimas tebū
na tarsi pakopa, padedanti 
kilti i dangiškąsias vertybes. 
’Gamtoie ir jos jėgose visi te
mato Dievo būvimą, tesigėri 
ir tegarbina jo nenvkstančios 
šviesos spindulius. Kaip nvks- 
tančioie gėlių grožybėje, kąjn 
nuostabiai tiksliame žvaigž
džių judėjime, kuris vvksta 
begalinėje erdvėie pagal Die
vo nustatytus dėsnius, taip 
atomu paslaptyse, kurias akis 
įžvelgia, pasinaudodama nuo
stabiais technikos įrankiais, te

PLIUS XII kalba per Vatikano radiją.

manęs ką gi, — Lauskas nu
tarė ir nebepasakė nė žodžio, 
kad Janis pasiliktų, kai šis 
kieman įvažiavo svetimu ark
liu ir pradėjo mantą krautis 
į ratus.

Ieva bernui padėjo ant sta
lo visų metų algą.

— Kad nereiktų veltui po 
teismus tampytis, — ji pridū
rė.

— Aš nėmaž nesitampysiu, 
— Janis atsakė, suskaitė pi
nigus ir padėjo atgal ant sta
lo. — Tiek daug man nepri
klauso.

— Imk tik. Dėl mano ūmu
mo tu išeini, tad jau tegu ma
no ir praeina.

— Ne. neimsiu, — bernas 
kietai atsakė.

Ieva paėmė pinigus ir per
skyrė pusiau.

— Kad ne, tai ne — pasi- 
kakink puse.

Janiui nepriklausė nė tre
čios dalies, ir jis vėl delsė pa
siimti pinigus. Betgi pagaliau 
jis juos paėmė ir tylėdamas 
sugrūdo piniginėn.

Tada jis atsisveikino.
Ieva jam padavė ranką ir 

nuoširdžiai paspaudė.
— Sudiev, Jani, sudiev! 

Laimingo kelio!
Ir tada bernas su motina 

išvažiavo.
Nors namuose ištuštėjo tik 

vienas kampas, bet Ievai at

būna pagarbinta amžinai ku
riančioji Dievo išmintis ir ga
lybė. Jei žmonės tokiu žvilgs
niu žvelgs į pasaulį visi nuos
tabūs tiek praėjusių amžių, 
tiek mūsų laikų atradimai ne
ves į kūno ir dvasios griuvė
sius, bet tarnaus asmenų, šei
mų ir valstybių gyvenimo pa
žangai, gerovei ir laimei.
I Yra aišku. — tęsė Šv. Tė
vas, — kad šie išradimai gali 
atnešti daug gero, bet taip 
pat ir daug blogo. Kiek tai 
liečia radiją, kas nežino, kad 
jis gali visur skleisti tiesą ar
ba klaidas, dorybes arba ydas, 
santaiką arba nesutarimus, 
mirtiną neapykantą arba bro
lišką meilę ?

Toliau Pijus XII primine 
neseniai paskelbtos radijo, te
levizijos ir kino klausimais 
enciklikos “miranda prorsus” 
mintis.

Visų krikščionių ir visų do
rų žmonių uždavinys yra rū
pintis, kad radijo aparatai, ku
riuos šiandien galima rasti 
daugelyje namų, tarna'Vu do
rybėm ugdyti, tiesai skleisti, 
sveikam poilsiui, dvasiai kilti 
ir atsigaivinti.

Radijo išradimas teikia taip 
pat platesnes galimybes vyk

rodė, lyg visa šeimyna būtų 
išėjusi. Neišsakomas gailu
mas ją suėmė. Niekas jai ne- 
bepatiko. Darbas plačiose ža
lingose pievose, namų ruoša, 
visa didžioji manta, Lausko 
žiūrėjimas, — viskas jai ligi 
kaklo buvo įkyrėję. Dar lai
mė, ją aplankė Ilzė. Ji buvo 
ištekėjusi ir su vyru dirbo iš 
pusės antrąją Lausko žemę, 
kurią tasai buvo paveldėjęs iš 
mirusio žento ir dukters ne
gerovės. Ilzė buvo atsivežusi 
ir savo pirmagimį sūnų, jud
rų ketverių metų berniuką, 
kuris savo linksmumu paleng
vino Ievai širdį. Nelaimingoji 
šeimininkė berniuką taip pa
milo, kad pagaliau nė išleisti 
nebenorėjo. Bet mažasis nė 
už ką nenorėjo vienas likti. 
Taip tad Ilzė vaiką išsivežė, 
ir Ieva vėl paniuro, kaip pir
ma. Jos dvasioje buvo skau
džiai sujaudinta nauja styga. 
Kodėl jai nebuvo tokio mažo 
baltapūkio, kaip tas Ilzės? 
Argi aplink ją niekad neskra
jos vaikų pulkelis? Ne, nie
kad, niekad...

Vaikščiojo kaip apdujusi. 
Negi tas jos senpalaikis su 
saule nori gyventi? Jis ją ap
vylė... Ji taip lyg pro dūlį mi
nė, kad jis. jai piršdamasis, 
lyg kalbėjęs, jog tik porą ko
kią metelių norįs pagyventi. 
Kažką maždaug šitaip jisai

dyti Kristaus Įsakymui: “Skelb
kite Evangeliją visam sutvėri
mui”. Bažnyčia privalo pasi
naudoti šia galinga priemone, 
atlikdama savo mviją. žmonių 
kuriamos teorijos niekuomet 
nėra tobulos. Jos dažnai yra 
kilusios vienos iš kitų. Išsi- 
plėtoja, jc.s pamažu nyksta, 
užleisdamos vietą kitoms. Tuo 
tarpu Dievo žodis “yra amži
nas” (Plg. 1 Petr. 1. 25).

Iš Dievo kilusi tiesa yra ne
nykstanti. Eai Di-/o Įsakymai 
vykdomi gyvenimo praktikoje, 
jie gali ne tik asmenis, bet 
visą žmoniją išvesti Į genesnį, 
laimingesni gyvenimą.

Kristaus Evangelija pažadi 
na tokias dorybes, kokias se
noji pagonių filosofija negalė
jo nė įsivaizduoti. Visa žmo
nijos istorija liudyja, kad 
Evangelija nauja kryptimi pa
suko tiek, idėjas, tiek valią, 
tiek išviršinę veiklą ir dorovę, 
kad ji visiškai pakeitė žemės 
veidą. Tai, kas įvyko anais 
laikais, turi įvykti ir šiandien, 
tik dar platesniu mastu.

Dėl to Jėzaus Kristaus mok
slas teplinta kasdien vis pla
čiau, — kalbėjo Šv. Tėvas. — 
Tepasiekia jis ir toliausius 
sunkiai prieinamus kraštus, 
tepasiekia namų židinius ir 
sielų gelmes; teneša jį taip 
pat ir naujųjų atradimų su
kurtos priemonės, kad visur 
triumfuotų Kristaus Karalystė, 
“Karalystė tiesos ir gyvenimo. 
Karalystė šventumo ir malo-

PO VIENUOLIKOS METŲ
(Atkelta iš 1 psl.) 

rods tik spalio 6. Bet jos tė
vam, nei giminėm nebuvo leista 
grįžti. Tęva.s yra 80 metų, mo
tina apie 70.

Tik spalio mėnuo buvo tas 
laimingasis jos gyvenime, ka
da jai kilo .jau tvirta viltis, kad 
ji galės išvykti pas vyrą. Ji ga
vo pranešimą iš Amerikos at
stovybės Maskvoje, kad jai yna 
duodama viza ir jos pasas esąs 
jau atstovybėje. Nuvyko į 
Maskvą. O iš ten netrukus 
Stockho’mas, New Yorkas ir 
už trejeto valandų bus Chica- 
ga, kur laukia vyras ir tėvas. 
Rūta gerai tėvą atsimena, o 
Romukas, klausiamas apie tai, 
riečia galvutę atgal ir lengvai 
ją purto šypsodamasis.

Tai žinios, kurias korespon

sakė tada. Ir na — ko jam 
buvo nemirti- Nejau Ievai 
pačiai teks giltinę pašaukti?... 
Ir su neapykanta, kuri būtų 
užmušusi, jei tik mušamą jė
gą būtų turėjusi, ji žiūrėjo( į 
aštuonių dešimtų metų vyrą, 
kaip tas iš klėties į tvartą, iš 
tvarto į trobą gyvai, tvirtai 
sau bidzeno. Jis išrodė dar 
taip, tartum šimto metų ma
nytų sulaukti.

Neišmintingos mintys pa
budo Ievoje. Reikia tą senį 
nunuodyti! Jei jis staiga nu
mirs, tai kas čia tyrinės, ko
kia mirtimi jo nusibaigta! Ar 
tai jau seniai jam nebuvo lai
kas mirti? Argi jie nebuvo 
taip taikiai gyvenę, kad jo
kių įtarimų negalėtų nė kil
ti? O jei ir kiltų ir susektų 
— tai ar ji pati negalėtų mir
ti? Kas jau čia jai iš tokio 
gyvenimo?

Taip Ievos dvasia grimzdo 
vis tamsyn ir tamsyn. Ji pra
dėjo skųstis nemigu ir galiau
siai pasigarsino važiuojan
ti pas daktarą vaistų. Ark
lys jau buvo pakinkytas, kai 
kažkas zovada įtrenkė į kie
mą ir pranešė Ievai, kad Il
zė mirštanti, kad važiuotų 
atsisveikinti. Nelaimės stai
gi žinia išsklaidė Ievai visas 
nejaukias mintis. Ji sėdo į 
ratus ir išskubėjo pas seserį.

(bus daugiau) 

nės, Karalystė teisingumo, 
menės ir taikos

Norėdamas, kad viso pasau
lio Katalikai plačiai nauuoiųsi
moderniomis apasiaiau.-o 
priemenėmis, Šv. ievas rūpi 
nosi, kad ir jo balsas rautju 
bangomis pasiekiu visas pa
saulio Krascus. lokiu o..uu 
niisti.ao Jėzaus Kristaus tvuiio 
Bažnyčios nariai pasijas tarp 
savęs sujungti naujais ryšiais. 
Net tie, kurie yra atskiru už
tvarom ir kitomis Kuūam., 
galės išgirsti Kristaus Vieti
ninko baisą.

Baigdamas, Pijus XII ragi
no viso pasaulio tautas į imu- 

lišką taiką ir vienybę.
Ypač tie, — kalbėjo Šv. Tė

vas — kurių rankose yra tau
tų likimas, turi prisiminti di
džiąją Etsakomybę prieš savo 
sąžinės ir prieš Dievą. Tebūna 
jie vieningi vieni k.^u supra
sime ir pagarboje, paremtoje 
teisingumu ir tiesa; visomis 
pastangomis tesirūpina, kad 
kuo greičiau būtų pašalintos 
nesantaikos ir priešingumų 
priešakys.

Tekyla į Dievą malda, kad 
kuo greičiau išsisklaidytų 
grėsmingi debesys, kad. vi
siems susitaikius ir pripaži
nus teisėtus reikalavimus, vėl 
prablaivėtų dangus.

Kalbos pabaigoje Popiežius 
suteikė apaštališką palaimini
mą.

Naujos Vatikano radijo sto
ties pašventinimo ir atidary
mo iškilmes baigiant, buvo 
pirmą kartą atliktas muzikos 
Vitalini sukurtas dangiškojo 
telekomunikacijos globėjo šv. 
Gabrieliaus himnas.

dentai patyrė iš M. G. Bet
New Yorko advokatas Mac- 

Duffie. kuris rūpinosi G. šei
mos reikalu, korespondentam 
pasakojo kitą istorijos pusę — 
kaip V. G. rūpinosi atgauti šei
mą.

V. G. rašė prezidentui Tru- 
manui. rašė Jungt. Tautų gen. 
sekretoriui Trygve Lie, -pas
kiau Hammarskjoldui: jis tele
grafavo Malenkovui ir Chruš
čiovui. Prieš pusę metų V. G. 
pamatė laikraštyje, kad adv. 
MacDuffie buvo susitikęs .su 
Chruščiovui. Tada V. G. krei
pėsi į MacDuffie. MacDuffie po 
karo buvo UNRRA atstovas 
Ukrainoje. Ten jam teko susi
tikti su Chruščiovu. Matėsi su 
Chruščiovui ir 1953, 54, 55, 56 
metais, kai buvo nuvykęs į So
vietus.

Paskutinio pasimatymo metu
MacDuffie pareiškęs Chruščio
vui, kad jo šeima iširs, jei ne
bus sutvarkytas M. G. reikalas. 
Jam žmona neduodanti ramy
bės dėl jo. Chruščiovas nusi
juokęs. Kai MacDuffie visą 
reikalą išpasakojęs, Chruščio
vas pažadėjo išleisti.

Pažadėjo, bet iš Maskvos vis 
nebuvo jokios žinios. Kai šie
met vyko į Sovietus Roosevel- 
tienė. MacDuffie įprašė ją. kad 
pasimačius su Chruščiovu pri
mintų jam pažadą. Po to gre:- 
tai visas reikalas pajudėjo.

M. G. ir Rūta su Rimu jau 
Chicagoje. Reikia manyti, kad 
nėr kelias d;enas r'ulinks nuo 
Monikos veido ir pečiu eilė me
tų. kuriuos jai uždėio dideli 
pergyvenimai. 0 iuk ii dart;k 
44 m. Rfūns ir Romulo ake’ės 
rodės New Yorke įkritusios. 
Bet ių jaunvstės negalėjo nu
stelbti jokis skurdas. Jie gyvi: 
lietuviškai gražiai kalba, be jo
kio ženklo, kad būtų išgyvenę 
Sibiro aplinkoje, tautų mišiny. 
8 metus.

M. G., jos Rūtą ir Roma ae
rodrome sutiko, globojo doku
mentus tvarkant ir pasika’bč- 
jime su laikraštininkais gen 
konsulas J. Budrys ir konsulą a 
A. Simutis. Buvo taip pat adv. 
MacDuffie ir jo žmona, o ir 
Skandinavijos oro linijos at
stovas paslaugiai rūpinosi, iki 
pat reti keleiviai buvo įsodinti 
į Chicagos lėktuvą.
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Čiurlionio galeriją pasitinkant
Chicagoje, Jaunimo Cent- trauktų kuo daugiau pajėgių

Alg. šešuolis

LIETUVOJE PRISIMENAMAS IR VERTINAMAS KRĖVĖ

Turi savitą formą, kuri ati
tinką jų dvasios laikysenai

Linkime šiai naujai lietu
viukai *meno įstaigai Sugaišti 
visus sunkumus, tobulėti, pa
kelti savo meninį, lygį ir stip
rėti.

dies dainų lyrines temas, ne
sustoja ties jų nuostalgine 
nuotaika, bet skverbiasi gi
liau ir pasiekia egzistencia-

matome.
Dailės Instituto atstovų, 

bet tikimės, kad ir jie bus 
pakviesti, nes Dailės Institu
te yra vieni iš pajėgiausių

vai Jėzuitai, spalio 20 atida
ryta Čiurlionio vardo galeri
ja. Joje bus telkiami rinkti
niai mūsų dailininkų kūriniai, 
saugomi, kol šį meno kraitį 
bus galima parvežti. į išlais-

Pats faktas labai gražus ir 
sveikintinas. Tokios galerijos 
seniai reikėjo.

Gerieji mūsų dailininkų 
kūriniai gali išsibarstyti, 
dingti svetimose rankose. Da
bar galerija juos apsaugos. 
Parvežti į kraštą bus labai 
reikalingi, nes akivaizdžiai 
liudys mūsų meno raidą ir 
užpildys tą spragą, kuri yra 

nininkai neturi kūrybinės 
laisvės.

Galerija, laikydamasi savo 
paskirties, turės sutelkti kuo 
daugiau mūsų dabarties me
no kūrinių.

Jų nelaikys sandėliuose, 
bet dalį nuolat iškabins. Taip 
turės progos daug kas juos 
pamatyti. Bus galima ir ki
tiems parodyti.

Ten taip pat bus rengia
mos ir atskirų dailininkų pa
rodos.

Dažnai mūsų dailininkams 
trūksta tinkamų patalpų, nė
ra pagaliau ir organizato
riaus, kas tokias 'parodas 
rengtų ir visuomenei prista
tytų jų kūrybą. Ir čia galeri
ja atliks didelį patarnavimą.

Kaip įprasta, galerijos sten
giasi sukurti kuo daugiausia 

tampa kultūros židiniu, iš 
kur sklinda naujovės, iš kur 

vienoks ar kitoks meno supra
timas. Taip galerija visapu
siškai patarnaus tiek visuo
menei, tiek patiems dailinin
kams.

Jau pradžia padaryta; turi
ma ir kūrinių ir surengta pir
moji kolektyvinė paroda. Ant 

šių pagrindų belieka auginti 
pačią galeriją, o tai priklau
sys nuo organizatorių darbš
tumo bei veržlumo, nuo jų 
skonio. Visi laukiame ir no
rime, kad galerija būtų kuo 
geresnė ir turtingesnė.

Tačiau galerijos meninė 
vertė glūdi nę dideliame pa
veikslų skaičiuje, bet aukšta
me kokybiniame standarte.

Tai yra pagrindinis princi
pas, pro kurį negali praeiti 
nei jos organizatoriai, nei ju- 
ry komisija, atrenkanti pa-

vertinamas V. Krėvę__
Lietuvoje šiais metais į- i- 

leistas tremtinys V. Krėvė, mi
ręs 1954 m. Philadelphijoje.

laida, spaudoje pasirodo 
straipsnių apie jo kūrybą. Tai 
bemaž stebėtinas dalykas, at
simenant aplinkybes, kurio
mis Krėvė per pirmąją okupa
ciją ir po jos atsimetė nuo so
vietinio režimo ir išvyko iš 
Lietuvos, nenorėdamas pergy
venti antrosios sovietinės oku
pacijos.

Spalio 17 būtų suėję Krėvei 
75 metai. Ta proga Lietuvos 
sovietinių rašytojų sąjungos 
žurnalas “Pergalė” spalio mė
nesio numeryje įsidėjo Krėvės 
portretą ir ilgą (18 puslapių) 
J. Lankučio straipsnį, kur per
žvelgiama visa Krėvės kūryba 
ir vertinama pagal sovietinius 
matus.

Autorius pradžioje prisime
na Krėvės visuomeninę-politi- 
nę laikyseną ir pripažįsta, kad 
jis žavėjosi nepriklausomybe; 
buvęs net Šaulių Sąjungos 
centro valdybos pirmininku, 
bet vėliau perėjęs į opoziciją, 
susidomėjęs Tarybų Sąjungos 
gyvenimu.

Trumpai prisimena, kad bu- 

veikslus. Jei ten prieglobstį 
suras menkaverčiai kūriniai, 
jos prestižas kris.

Galerija pasivadino Čiur
lionio vardu. Tai gana drą
sus sprendimas. Kai buvo or
ganizuojama Čiurlionio gale
rija Kaune, pirmiausia ji 
sutelkė jo paties kūrinius, o 
paskui buvo prijungti ir kiti 
skyriai. Dabar čia Čiurlionio 
kūrinių nėra, yra tik vardas. 
Bet ir jis siejasi su jo genia
lia, orginalia bei potencialia 
kūryba Tai ir suponuoja, kad 

vo ministeris pirmininkas, kai žuazines romantines idėjas, 
bolševikų kariuomenė užėmė “Raganius’’ gi esąs vienas ge- 

• Lietuvą.- Tačiau visai pralei- riaušių Krėvės kūrinių, nes jo 
džia, su kokiu nusivylimu Krė
vė grįžo iš Maskvos įsitikinęs, 
kad Stalino-Molotovo režimas 
siekia Lietuvos pavergimo. Au
torius savotiškai apgaili, kad 
Krėvė nesuprato naujų laikų, 
nevirto komunistu, kad vėliau 
padarė oficialių antitarybinių 
pareiškimų, pasitraukė į Vaka
rus ir savo “klaidos” nepataisė. 
Apie Krėvės tremties dienas 
pasakojama labai trumpai, kad 
jis svetur vargęs ir skurdęs.

Kalbėdamas apie jo kūrybą, 
autorius pripažįsta, kad Krėvė 
esąs daugeliu atveju susijęs su 
buržuazine ideologija, esteti
nėmis pažiūromis, kurios da
bar svetimos tarybiniam skai
tytojui. Tačiau esąs priimtinas, 
nes tai nekliudą gėrėtis jo kū
ryba, jo meile savo liaudžiai.

Toliau Lankutis apžvelgia
pirmuosius Krėvės kūrinius, ’ 
kuriuose atsispindi impresio
nistinės, simbolinės, romanti
nės tendencijos. Autoriui ne
patinka, kad “Dainavos šalies 
padavimuose” pasireiškia tau
tinės ideologijos elementai, lie
tuviai esą perdėtai iškelti, ta
čiau pats turinys esąs liaudiš
kas ir giliai humaniškas.

“Šarūno” svarbiausioji idėja 
esanti tautinės sąmonės žadi
nimas. Krėvė tęsiąs tautinio 
romantizmo tradicijas, kurios 
yra susijusios su S. Daukanto, 
S. Stanevičiaus, A. Pietario, 
Maironio ir kitų lietuvių rašy
tojų vardais. Krėvė už juos žy
miai objektyviau suvokęs isto
rinius procesus. Tačiau J. Lan
kučiui nepatinka Šarūno as
mens individualizmas, vadiz- 
mas. Tai autorius atmeta iš pa
grindų. Kas be to, J. Lankutis 
labai džiaugiasi kad Šarūnas 
jau pagoniškoje Lietuvoje yra 
bedievis ir atmeta nuolankumą 
dievams. (Tai juk atitinka ko
munistinės partijos doktrinai!)

Apie “Skirgailą” autorius 
pasisako, kad tai žymiausias 
dramos veikalas ne tik Krėvės 
kūryboje, bet ir visoje lietuvių 
literatūroje.

“Šiaudinėj pastogėj” su sa
vo detrliu realizmu artima au
toriaus visiems taikomiems 
matams. Jis iškelia jos psicho
loginį gilumą, ryškų tikrovės 
pavaizdavimą. “Likimo ke
liais” jau turi daugiau prie
kaištų, vėl autorių bara už bur-

visuomenės paramos. Tai ne
bus lengva, tačiau prie geros 
organizacijos turėtų išsivers
ti, sutelkti pinigų ir įsigyti 
geriausių kūrinių.

Ta visuomeninė parama 
kartu reikalauja, kad galeri
jos vadovybė būtų kuo pla-

tipai išaugę kaimo dvasioje. 
“Mindaugo mirtį” jau mažai 
tevertina.

Apie Krėvės gyvenimą Ame
rikoje autorius sakosi nieko 
nežinąs, girdėjęs kad Krėvė 
dirbęs prie “Dangaus ir žemės 
sūnų”. Savo straipsnį Lanku
tis baigia, kad Krėvė esąs vie
nas iš stambiausių lietuvių ra
šytojų, skyręs pagrindinį dė
mesį tautinei psichologijai at
skleisti.

Kaip ten bebūtų, kaip ten 
jie marksistinius matus pritai
kę nagrinėtų Krėvės kūrybą, 
bet ji vistiek pasiliks tokia pat 
— su giliu tautiniu pagrindu, 
išaugusi iš mūsų tautinio atgi
mimo, ir dabartiniam skaityto
jui okupuotame krašte ji kal
bės tiesiogiai, be tų visų aiš
kinimų ir įspėjimų.

KULTŪRINE KRONIKA
• Elena Tumienė, gyvenan

ti Los Angeles, Calif., išleido 
eilėraščių rinkinį -— “Kara
liai ir šventieji.” Iliustravo 
dail.'Ada Korsakaitė. Rinki
nys turi 80 psl., išleido “Lie
tuvių dienų” leidykla.

• Australijoje gyvena lie
tuviai dailininkai rodo nema
žą veiklumą. Dažnai jie daly
vauja bendrose parodose su 
australų dailininkais. Nese
niai Vlado Meškėno paveiks
las buvo priskirtas prie de-

• Dail. A. Galdikas rengia- šimties geriausių parodos ku
si žiemos metinei parodai, 
kuri bus sausio mėn. Feigl 
galerijoje New Yorke.

• V. Kiaulėnienč rūpinasi 
išleisti savo vyro Petro Kiau- 
lėno kūrinių aplanką. Bus 5 
psl. angliško teksto ir 11 spal
votų reprodukcijų, padalytų 
Paryžiuje. Mano išleisti dar 
prieš Kalėdas.

• Dail. Albino Elskaus kū
rinys “Po lietaus” yra iška
bintas New York City Cen- 
ter operos galerijoje.

• Architektas J. Mulokas 
suprojektavo prel. J. Balkū- 
no parapijai Maspethe nau
ją bažnyčią. Statybos darbai 
greit prasidės. Vitražus 
dail. V. K. Jonynas.

• Kun. St. Yla šiuo 
Romoj renka medžiagą 
vos monografijai. Knygą iš
leidžia Nekalto Prasidėjimo 
seserys. Putnamc, Conn.
• Antikinio meno kūrinys 

buvo surastas Italijoje tarp 
Romos ir .Neapolio, prie Sper- 
longa, viename urve. Tai di
delė skulptūra, sudaužyta į 
daugybę gabalėlių. Juos su
dėsčius, tarp meno istorikų 
kilo ginčias. Vieni manė, kad 
tai Laokono grupė, kuri Odi- pakviesta į televizijos progra- 
sėjaus kelionių. Odisėjam mą,'kuri bus rodoma visame 
kova su milžinais. krašte.

• Aidų spalio mėn. nume
ris dėl techniškų kliūčių su
sivėlino. Dabar jau baigiamas 
spausdinti.

• V. Krėvės 75 metų gimi
mo sukakčiai paminėti skiria
mas lapkričio mėn. Aidų nu
meris.

• Dail. K Žoromskis inten
syviai dirba ir rengiasi savo 
kūrinių parodai. Dailininkas 
gyvena New Yorke ir dėsto 
meną Jaunimo Institute.

Jaunųjų lietuvių dailinin
kų kartoje labiausiai išryškė
jęs yra grafikas Resnas Vie
sulas. Gyvena jis New Yorke, 
dirba braižykloje, o likusį 
nuo darbo laiką atiduoda me
nui. Netrūksta jam nei kan
trybės, nei užsidegimo, nei 
veržlumo. Jšm pasisekė įeiti 
į amierikiečių dailininkų tar
pą. Dabar būtų sunku sumi
nėti parodas, kuriuose jis da
lyvavo. Jo kūrinių yra priva
čiose kolekcijose ir muzie
juose. Surengė dvi savo paro
das ir New Yorke. Yra laimė
jęs visą eilę premijų, atžymė
jau.

DAIL ROMAS VIESULAS

Kadaise Romas Viesulas 
baigęs Rygos lietuvių gimna
ziją, norėjo pasidaryti artis
tu ir tam rengėsi. Atsidūręs 
tremtyje, stojo meno studi
juoti, 1949 baigė Freiburgo 

daro

metu
Silu-

rinių; Melbourne kolektyvinė
je parodoje dalyvavo Vida Ka- 
bailienė, išstatydama du pa
veikslus.

• M. K. Čiurlionis paminė- 1 
tas knygoje “20 amžiaus vo
kiečių menas”, kurią parašė ' 
Wemer Haftmann, Alfred 
Hentzen, Villiam S. Licber- 
man, redagavo Adrew Cam- 
duff Ritchie. Knyga išleista 
vokiečių modernistų parodos 
proga, kuri dabar vyksta New 
Yorke Moderniojo Meno ga
lerijoje. Kalbėdami apie ab
straktų meną, prisimina M. 
K. Čiurlionį, lietuvį, kuris 
1905 jn. jau piešęs muziki
nes temas, simfonijas, sona
tas, ir jas abstrakčiai supra
tęs.

• Rūta Kilmcnytč, filmų 
artistė iš Hollywoodo, daly
vauja "Ąžuolų” okteto meti
niame koncerte, kuris įvyks 
Clevelande lapkričio 16.

• Metropolitan Muziejus 
New Yorke praplėtė savo pa
talpas ir padidino amerikie
čių ir mo skyrių. Ten išstaty
ta naujų amerikiečių tapy
bos ir skulptūros kūrinių.

• Toronto liet, skautų tau
tinių šokių grupė “Gintaras”

L Br., Vokietijoje, Taikomo
sios Dailės Institutą, kuriam 
vadovavo dail. V. K Jonynas. 
Studijų tikslais lankėsi Itali
joje. Gavęs prancūzų stipen
diją studijavo Paryžiuje ir iš 
ten 1951 atvyko į Ameriką.

Nemaža grafikų savo meną 
išaugina iš knygų iliustraci
jų. Viesulas gi tėra iliustra
vęs vos kelias knygas. Jis dir
ba laisvas kompozicijas, var
todamas akmenį, kuria vadi
namas litografijas. ,

Savo paveiksluose su pamė
gimu vaizduoja žmogų.

Siužetų teikia kaimo bui
tis su savo darbais, lietuvių

liaudies dainos ir šv. Rašto 
, temos. Prie savo pasirinktų 
siužetų dailininkas prieina 
mūsų laiko akimis. Turi eg
zistencialistinės nuotaikos.

Viesulo sukurtąjį pasaulį 
gaubia didelė rimtis.

Susikaupimo ir rimties pa
ženklinti jo žmonės net ir 
žaismingose scenose. Tai Šim
kaus gyvenimo prasiskleidi
mas, tai tremtinio, netekusio 
tėvynės, kalba. Dažnai per 
šią rimtį įžiūri liūdesį, melan
choliją. Tačiau Viesulas ne
turi tragikos. Tad ir jo sukur
tas pasaulis yra tamsokas, 
bet su viltimi, giedresnėm 
iliuzijom.

Būdinga, kad paėmęs liau-

Komponuodamas paveikslus, 
mėgsta kalbėti detalėmis ir 
per jas parodyti visą temą. 
Pavyzdžiui, vaizduoja Kristų 
pas Pilotą. Pagrindinių asme
nų — Kristaus ir Piloto — 
parodytos tik kojos, o pirma
me plane iškeliama moters 
galva. Per tas detales, pasi
naudodamas savo technikos 
įvairumu, išgauna visą įtam-

• Aloyzas Baronas išleidžia 
nauja romaną "Mėnesieną” 
ir knygą vaikams “Mėlyni 
kareiviai”. “Mėnesienos” ro
manui viršelį nupiešė dail. J. 
Pilipauskas, leidžia J. Karve
lis.

• Pauliaus Jurkaus roma
nas “Smilgaičių akvarelė”, 
laimėjęs šių metų Draugo ro
mano konkursą, jau atspaus
dintas ir tuoj pasirodys kny
gynuose. Viršelį piešė dail. V. 
K. Jonynas.

ko vedamąją mintį.
Mėgsta savo paveiksluose 

parodyti žmones su nuplau
tais viršugalviais. Jie nebe
telpa jo paveiksle, ir tai su
teikia didingumo ir platumos 
iliuziją.

žmonės gi nėra realistiš
kai suprasti, nors per daug 

^nenutolstama nuo piešinio. 
Jie paimti iš gamtos ir pa- - 
lenkti paveikslo ritmui. Taip 
jo darbo žmonės yra sunkūs 
ir grubūs, išryškinami jų pa
grindiniai elementai. Pavyz
džiui, kur vaizduoja bėglius, 
ten kojos labai smarkiai pa
didintos, o kur piešia piūtį, 
ten pabrėžiama rankų jėga.

Jo piešinyje vyrauja ekspre
sionistinė nuotaika,

kur stambiais brūkšniais 
išryškinama pagrindiniai kon
tūrai. Kad tos tamsios dėmės 
nebūtų nuobodžios ir sunkios, 
plačiai naudoja įvairią lito
grafijos techniką, žaidžia pu
stoniais, išveda smulkių lini
jų, supina jas į raizginį, nu
taško tušu. Mėgsta ir baltus 
įdrėskimus, kurie tamsiame 
paviršiuje praskamba lyg sty
gų užgavimai, skaidrindami 
niūria paveikslų nuotaiką, 
stiprindami vedamąją idėją. 
Tos linijos — įbrėžimai kar
tais virsta į abstraktų žais
mą.

Daugiausia dirba juoda 
balta litografijas, tačiau pas
kutinieji metai jį nuvedė ir 
prie spalvotų litografijų, kur 
reikia dar didesnės kantrybės 
ir darbo. Spalvas įjungia de
koratyviai, palenkia bendram 
paveikslų rinitui.

A. Džiugėnas
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Lietuvės tarptautiniame kongrese
Rugsėjo 29 — spalių 4 Ro

moje jvyKo Alv-tas rasauno 
RaialiKių moterų Organizacijų 
Lmjos (UAiOfLj Kongresas, 
Kongrese dalyvavo to tautų 
katančių moterų organizacijų 
atstoves, atvykusios is visų pa
saulio kontinentų. Lietuves 
katalikes atstovavo: G. Valtie^ 
kunaitė - haįieb (Vvorcester, 
JAV- — Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjungos 
Centro Valdybas vicepirmi
ninkė, B. Slepetytė - Vensku- 
vienė (iš Paryžiaus) —PLKOS 
atstovė prie Pasaulio Katali- 

„yų Moterų Organizacijų Uni
jos ir M. Watkms (is^ Worces- 
terio) — Amerikos Lietuvių 
R. Katalikių Moterų Sąjungas 

_ Centro Valdybos vicepirminin
kė.

Rugsėjo 29 kcligreso daly
vės buvo priimtos šv. Tėvo 
audiencijoje, kurios metu lie
tuvės delegatės Jo Šventeny- 

~ bei-įteikė dovanas Pasaulio 
Lietu vių Katalikių Organizaci
jų Sąjungos ir Amerikos Lie
tuvių R. Katalikių Moterų Są
jungos vardu.

Kongreso iškilmingame ati
daryme dalyvavo daug aukštų 
svečių. Iš lietuvių atsilankė 
vysk. V. Padolskis. pęel. V. 
Tulaba ir kun. dr. V. Balčiū
nas.

Kongresas pradėtas UMOFC 
globėjo Jo Em. Kardinolo Piz
zardo 
vairių 
Tylos 
vėms 
dėmesys. Visų pavergtu tautų 
vardu žodi tarė G. Vaitiekū
naitė -Kaneb. kurios kalba 
rado jautrų atgarsi kongreso

kalba. Toliau kalbėjo į- 
kontjnentų atstovės. 

Bažnyčios moterų atsto- 
buvo skirtas ypatingas

dalyvių tarpe. krikščioniškoji sąžinė”. Vaka-
pries kongreso darbų pra- re visos kongreso dalyvės su- 

džią, rugsėjo 30, šv. Pėu-o oa- * surinko Chįesa dėl Gesu bend
rai maldai bei susikaupimo va
landai

Atskirą susirinkimą kongre
so metu turėjo visų kraštų 
katalikių moterų organizacijų

zilikoje įvyko bendras šv. mi
šios, kūnas aukojo Jo Em. 
Kardinntas Pizzardo.

Kongreso tema: “Katalikės 
moters misija ir modernusis 
pasaulis”, buvo suskirstyta į atstovės tarptautiniams reika- 
dvi dalis. Katalikių moterų 
veikla plačiame pasaulyje 
(tautinėse ir tarptautinėse or
ganizacijose) ir 2. katalikės 
moters asmenybė ir misija.

Pagandinęs paskaitas skaitė 
Mgr. Pavan (Italija) “Krikščįo-__
nes moters asmenybė” ir dr. 
C. Rossi (Italija) “Katalikės 
moters misija šių dienų gyve
nime”. Apie viso pasaulio ka
talikių .moterų darbą tautinė
se organizacijose (pagal gau
tas ankietas) platų pranešimą 
padarė UMOFC gen. sekreto
rė p. F. de Saint Maurice. 
Apie vaiklą tarptautinėse or
ganizacijose bei institucijose 
—UMOFC pirinilį’nkė p. JVI. 
du Rostu.

Kongreso temos pagrindi
nių klausimu gilesniam išstu
dijavimui buvo sudarytos at
skiros darbo komisijos pagal 
kontinentus ir pagal socialinio 
gyvenimo sluoksnius, darbi
ninkių, laisvųjų profesijų, ū- 
kininkių ir kt.

Vidna kongreso dienų buvo 
skirta bado problemoms pa
saulyje nagrinėti. Posėdis vy
ko FAO būstinėje, dalyvau
jant žymiems šių klausimų ek
spertams. Pagrindinę šios die
nos paskaitą skaitė Mgr. La- 
moot — UMOFC dvasios va
das. tema “Badas pasaulyje ir

lams. Siame susirinkime iš 
lietuvių pusės dalyvavo B. šie* 
petytė * Vensjmvienė, kuri 
padarė pranešimą apie tarp
tautinio darbo reikšmę lietu- ’ 
vių katalikių moterų organir. 
zaciniam gyvenimui. Taip pat

kbngrese dalyvavusios Įvairių 
kongregacijų vienuolės peda
gogės, kurios nagrinėjo krikš
čioniško auklėjimo problemas.

Lietuvės atstovės turėjo 
daug galimybių kongreso me
tu užmegzti asmeninius ryšius 
su viso pasaulio katalikėmis 
moterimis ir ta proga apibū
dinti lietuvių katalikių tragiš
ką padėti pavergtoje tėvynė.-. 

' je. Iškilmingesniais momen- 
tais lietuvės atstovės vilkėjo 
tautiniais rūbais, kurie savo 
skoningumu ir grožiu atkrei
pė daugelio dėmesį. Paminėti
ni M. WatkVis tautiniai rūbai, 
neseniai gauti iš pavergtos 
Lietuves.

Kongreso pabaigoje įvyko 
rinkimai į Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų 
Vkd. Komitetą, į kurį 
ir lietuvių katalikių 
atstovė B. šlepetytė -
vienė. Tai pirma lietuvaitė, į- 
ėjusi į šį reikšmingą, 36 mili
jonų narių organizacijos vyk
domąjį organą. Naujai išrhk- 
tas UMOFC Vykd. Komitetas 
buvo pristatytas Jo Em. Kar
dinolui Pizzardo ir kongreso 
iškilmingame uždaryme visoms 
kongreso dalyvėms bei jų auk
štiesiems svečiams.

Ml’MS pažįstamos ženklas kviečia j labdaros darbų.

Įsakyta sudaryti liaudies frontą
ras po m seimo rinkimų iš
leistoje raikomam instrukcijo
je draudė priešingas liaudi
ninkų — socialdemokratų ko- 

patūri tą kovą, kurią veda alicijai demonstracijas. Tačiau, 
atrodo, kad komunistinės apa
čios nelabai su tuo sutiko. 
Nepaisant centro draudimo, 
demonstracijos su chuliganiz
mo reiškiniais birželio 12 ir 
13 d.d. įvyko Kaune. Iš kalė
jimo paleistuosius kuopinin
kus su demonstracijomis suti
ko Panevėžyje. Vilkaviškyje 
ir Šiauliuose paleistųjų kuopi
ninkų garbei buvo suorgani-

(atkelta iš 2 p.)
"Mūšy partija, — rašo kom

partijos instrukcijoje UI Sei-

liaudininkai prieš klerikalus, 
LKP neasisako išnaudoti liau
dininkų opoziciją kademams ir 
kčdemų valdžiai. Ryšiai su 
sparnu ir eiliniais liaudinin
kais plečiasi — tai bendrojo 
frorTo taktika. Šiuos ryšius 
partijos organizacijos stiprina 
„.Rinkimai į seimą turi eiti 
po ©balsiais bendrojo fronto 
s°darymo prieš reakciją..."
(Žiur. "Lietuva", 1926. 4. 28.-.

Faktiškai socialdemokratų 
ir liaudininkų centrai apie ko
kį bendrą frontą su komparti
ja ir girdėti nenorėjo, tačiau 
jų apačiose, jų visuomenėje, 
kompartijos bendrojo fronto 
idėja turėjo tam tikro pasise
kimo, ir LKP centras Į tai dė
jo dideles viltis. Tik dėl to 
turbūt Liet, kompartijos ccrP-

zuoti triukšmingi susirinki
mai. O Telšių komunistų vir
šūnių pasitarimas priėjo išva
dos, kad bendrojo fronto var
du komunistai visose darbi
ninkų organizacijose, susirin
kimuose ar demonstracijose 
turi stengtis paimti į savo ran
kas vadovybę. (Zr. J. Dauliaus 
“Komunizmas Lietuvoje” 25-
29 puslp.L V». Vt.

j IŠ VISUR
• Lič.. Stud. Sąjungos me

tinis suvažiavimas įvyksta lap
kričio 29 — gruodžio 1 d.d. 
hotei Statier New Yorke. Su
važiavimas prasideda penkta
dienį per pietus ir baigiasi 
sekmadienį iškilmingu uždary
mu po studentiškų mišių Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Programoje numatytos dvi 
paskaitos, krepšinio rungtynės 
tarp studentų Lituanicos ir 
šių metų lietuvių S. Amerikos 
krepšinio nugalėtojo Nevv Yor- 
ko klubo. Pasilinksminimai 
penktadienio vakare, banketas 
ir šokiai Lituanus žurnalo 
naudai šeštadienio vakare, 
bendri pietūs suvažiavimo da
lyviams. Banketo metu trum
pą meninę programa išpildys 
studentiškos meno pajėgos. 
Suvažiavimo technišką komisi
ją sudaryta iš Nevv Yorke gy
venančių studentų.

Unijos 
išrinkta 
moterų 

Vensku-

• Mūsų vytis, skautų vyčių 
leidžiamas žurnalas. paskelbė 
konkursą, kuriame bus atrink
ta šiais metais jų žurnaies 
spausdinti geriausi straipsniai 
ir nuotraukos. Straipsnius ir 
nuotraukas parenka skaityto
jai. Surinkusiems daugiausia 
balsų straipsnio autoriams ir 
fotografams bus skiriamos pi
niginės premijos. Konkursas 
baigiasi lapkričio 30 d.

BROLIAI IR SESĖS AMERIKOS LIETUVIAI'

Kongreso eigą ir žymesnes 
jo paskaitas bei kalbas plačiai 
paminėjo pasaulio spauda, 
kaip “L’Osservatore Romano”. 
“La Croix”, “Le Monde”, “Le 
Figaro” ir kt. laikraščiai.

Pasibaigus Pasaulio Katali
kių Moterų Organizacijų Uni
jos kongresui G. Kaneb. M. 
Watkins 
atstovavo 
moteris
Apaštalavimo kongrese, kuri: 
ivyko-spalių 5—13 Romoje.

ir B. Venskuvienė 
lietuves katalikes 

Tarpt. Pasauliečių

Sunkus žmonių gyvenimas 
Sovietų pavergtoje Lietuvoje, 
bet daug žiauresnis Sibiran 
ištremtųjų. Turime žinių, kad 
tėvynėje esantiems lietuviams 
reikia vaistų ir drabužių.. o 
Sibiran ištremti reikalingi dar 
didesnės pagalbos. Jiems rei
kia vaistų, drabužių ir maisto.

Daliai Sibiran ištremtų lie
tuvių okupantai jau leido į 
tėvyne grįžti. Kai kurie jų at
vyko ir į Lenkiją. Daugumas 
iš Sibiro grįžusiųjų yra palie- dą ir visokias negeroves sveti- 
gę, Sibire sveikatą praradę.
suinvalidėję. Jiems reikalinga panašioje būklėje, kokią 
didelė visokiariopa pagalba.

Mūsų pagalbos reikalingi ir 
Vakarų Europoje likę lietuviai. 
Iš šešiasdešimt penkių tūks
tančių po karo Vokietijoje. 
Austrijoje ir kituose kraštuo
se gyvenusių lietuvių, dar yra 
ten apie septyni tūkstančiai.

tie lietuviai, kurie 
laisvoje Amer i ko- 
nei skurdo, nei al-

Iš jų pusketvirto tūkstančio 
yra paliegę ir niekur negali 
išemigruoti. Mūsų globa ir 
pagalba jiems būtinai reika
linga.

Laimingi 
apsigyveno 
je. nes jie
kio nei paniekos nejaučia. Ma
nau. kad tai gerai supranta 
tie lietuviai, kurie po karo at
vyko į Ameriką, nes jie paty- _ 
rė sunkią tremtinio dalią, ba-

mijoje. Noriu priminti, kad 
jie 

tada pergyveno, dabar yra la
bai daug mūsų brolių ir se
sių. Ar gi mes galime jais ne
sirūpinti?

Nors lietuviškas priežodis 
sako, kad "sotus alkano neat
jaučia”, bet šis priežodis lie
tuviams nebūdingas, nes lie-

A. Kuprevičiaus rečitalis Philadelphijoj
Geros koncertinės medžią 

gos pasiilgusiai čiabuvei lietu
vių visuomenei moterų atsto
vybė Philadelphijoje spalio 
26 pristatė Andrių Kuprevi
čių piano rečitaly. Koncertas 
įvyko muzikos garsams palan
kioj Pensylvannijos universi
teto muzėjaus auditorijoje. 
Pianistas pirmoje programos 
dalyje išpildė Schuberto me
lodingus Tris Impromptus op. 
90: E flat major. G flat major 
ir A flat major, Liszt'o Sonata 
in b minor. šioje išryškinda
mas savo pasigėrėtiną techni
ką

Antroje rečitalio dalyje 
skambino retai girdimas Gai
delio kompozicijas: Po lietaus.

Verpimo daina. Laumės šokis, 
ir Lietuviškas šokis. Siuo?e 
keturiuose kūriniuose A. Ku
previčiaus - rankose buvo jau
čiama ta poezija ir romantika 
kurią minėjo ir amerikiečių 
kritikai po koncerto Bostone. 
Nuotaikos pilni ir ypatingai 
švelnūs buvo Chopino daly
kai: Ballade in g minor no. L 
Six etudes. Berceuse. ir Schcr- 
zo in b minor. Publikos prašo
mas, A. Kuprevičius davė en- 
corc: ypatingai jautriai išpil
dytą Debussy (’lair de Lune.

Andrius Kuprevičius bus 
mielai laukiamas muziką ger
biančios visuomenės.

Audrėgai

vius. Tikiu, kad Jūs savo dar
bu. savo aukomis padėsite 
Baifui palengvinti sunkią jų 
dalią. Jūs gerai žinote, kad tai 
yra šventa visų' mūsų, Ameri
kos lietuvių, pareiga.

Artimo meilė ’tejungra mus 
kilniam darbui. Balfas laukia 
jūsų paramos.

Kan. J. Konči°s
Balfo Pirmininkas

• E. Kepalaitė, išraiškos šo
kio menininkė, atvykusi iš Au-' 
stralijos į Kanadą, pradeda 
gastroliuoti po lietuviškas ko-' 
.lonijas Kainadoje.
.. • Chicagos "Pirmyn" cho
ras, vadovaujamas K. Stepo
navičiaus. pastatė J. Strausso 
operetę "Šikšnosparnį". Sau
sio 18 operetė bus suvaidinta 
Toronte.

• Dr. J. Bajerčius pasitrau
kė iš Chicagos LB apygardos 
pirmininkų pareigų. Dabar 
jo pareigas eina Vyt. Radžius.

• Juozą Kostyrą. vagonų 
inspektorių. Chicagojo nųrti- 
nai sutraiškė traukinys, ei
nant savo darbo pareigas.

• Vytautas Alantas parašė 
naują dramos veikalą "Są
mokslas prieš savuosius. Vei
kalas suvaidintas Detroite

• Kun. dr. P. Jatulis, buvęs 
kapelionu Adelaidės lietuvių 
kolonijoje. Australijoje, išvyko 
į Romą, kur dirbs prie radijo 
translialijų. Jo vieton paskir
tas kun. J. Kungys. anksčiau 
buvęs Geelongo liet, kapeiio- 
inas.

• Trys knygų bibliotekos 
dovanai burtų keliu bus pa
skirta tiems, kurie, pasinaudo
dami Gabijos leidyklos knygų 
išpardavimų. įsigys knygų 
bent už 5 dol. Knygos nupigin
tos nuo 25*rč iki 90'<. Didelis

tuvis yra jautrus ne tik vargs- lapkričio 9. atžymint! V. A- 
tančiam savo tautiečiui, bet ir. lanto 25 metų dramaturginio 
svetimam. Žinau, kad Jūs. 
mieli broliai ir sesės, tikrai 
atjaučiate vargstančius, alk
stančius ir kenčiančius lieto

darbo sukaktį. Statė Detroi
to Dramos Mėgėjų Sambūris, 
režisavo Z. Arlauskienė — 
Mikšienė.

pasirinkimas įvairių leidinių
Sąrašai siunčiami. parašius
šiuo adresu: Gabija, P. O. B.
355, AVyaridanch. N. Y.

• Kanados ate;<ininku sven

, LIETUVIS MIESTO VAIDYBOJ
KEARNY, N. J.

Paskutinieji 
gūnų rinkimai, 
eio 5. suteikė 
džiaugsmo, nes

tė įvyko lapkričio 9. 1U d d. 
Toronte. Šventėje dalyvavo 
Federacijos vadas S. Sužiedė
lis. dvasios vadas Tėv. V. Gi
džiūnas. gen. sekretorius kun . 
V. Dabušis ir Moksleivių Al
kų Sąjungbs centro valdybos 
pirmininkas J. žadeikis.

N A S H U
Spalio 27 šv. Kazimiero pa

rapija iškilmingai atšventė sa
vo bažnyčios 100 metų sukak
ti

Po iškilmingų pamaldų baž
nyčioje vakare miesto mokyk
los salėje Įvyko meninė dalis 
ir gerai paruošta vakarienė. 
Svečių ir parapiečių buvo pil
nutėlė salė. Advokatas L. Ve
lička. kaip vakarienės ruoši
mo komiteto pirmininkas, pa
sakė gražiai paruoštą atidary
mo kalbą, o svečius pristati
nėjo ir iškilmių programą 
tvarkė B. Degasis Šventei pri-

A. N. H.
taikintas kalbas pasakė žymes 
rieji svečiai: gubernatoriaus 
atstovas Douglas Scanunon. 
kongresmanas Perkins Bass. 
vyskupas Matthcvv ir daug ki- 
lų.Onos Ivašk'cnės tautinių šo
kėjų grupė, kalbų, protarpiais, 
pašoko apie 5 tautinius šokius, 
kurie publikai labai patiko ir 
buvo palydėti gausia:* aplo
dismentais.

Vakarienės metu vienas iš 
pakviestų svečių, pramonin
kas Walter Barker. paaukojo 
parapijos reikalams net 2000 
'dolerių. P. S.

joje praleidęs daug metų. Pa
milęs. dainą ir giesmę, nesi
skiria su chorais, o ypač su 

choru, kuriame iš

• Ipolitas T virbu tas. reži
sierius. stato Somerset Mau- 
gahm veikalą "Pažadėtąją 
žemę". Vaidinimas Įvyks lap
kričio 16 Hartforde. Apyhn-

mažens dalyvauja
Sielojasi parapijos reikalais 

ir jos šviesesne ateitimi. Kai 
buvo statoma naujoji bažny
čia. visą laika ėjo bažnyčios 
statymo fondo pirmininko pa-

Nemitolsta ir dabar

valdžios parei- vyzdys visiems lietuviams.
įvykę lapkri- Lietuviškoje veikloje reiš- 

ir lietuviams kiasi nuo pat jaunystės die-
į miesto tary- nų. Vyčiai jam arti širdies ir

bininkus .coli nei Ima nu.s) tapo 
išrinktas ne tik šioje kolonijo
je žinomas, bet ir tolimesnėm 
apylinkėm pažįstamas Petras parapijos 
Velevas.

Naujasis miesto pareigūnas 
(councilmcj. Petras Velevas 
eina, atsakingas ir aukštas pa
reigas Fordo bendrovėje, yra 
Lietuvių Taupymo ir Skolini
mo Draugijos (Schiiyler Sav- reigas. 
ings and Loan Association of nuo parapinių reikalų ir visa-
Kearny. N. J - reikalų vedė- da. kiek nuo jo.pareina, juos

jas. U 
tuvių Katalikų Bendruomenės Naujasis tarvbininkas 
centro pirmininkas ir kitų čia pačioje energijoje <50 
esamų org;.,.iizacijų aktyvus amžiaus*. Jo ateitis dar 
narys. žadAiti. nes jis, ne tik

viii, bet ir svetimtaučių yra
mylimas ir gerbiamas.

Lietuviai didžiuojasi, maty
dami savo tautietį miesto val
džioje. ir linki geriausios sek
ine- nepalūžti ir nepamir-’i 

visko parengimo ar didesnio savų tautiečių, sudėjusių dido- 
susibilrimo. kuriame nedalys lių vilčių į P. Vėlcvo 
vantų. Tuo atžvilgiu tikrai pa- ateiti

etuvių šv. Vardo ir Lie- remia ir palaiko.
dai 

metų 
daug 
lictu-

kės lietuviai kviečiami pasi
naudoti šia reta proga ir pa
matyti vaidinimą.

• Susitelkimo dk<.ą tėvams 
rengia Nek. Prasidėjimo sese
rys Putliame. Conn . lapkričio 
l< d. Į ją kviečiami apylinkės
tėvai lietuviai. Pasinaudokite 
proga. Vadovaus iš Romos aL 
vykęs kun. Rapolas Krasaus 
kas. Prasidės 11 vai. mišiomis. 
paskui pietūs, konferencijos. 
pasikalMimai. 5 v. baigiama 
Kviečiami atvykti abu tėvai, 
bet. negalint abiems isvažiuo- 

vienas 
atstovauja justi šeima susitel
kimo dienoje. Apie savo atvy
kimą maloUėkitc pranešti šiuo 
adresu: Immacnlate < omept 
ion < omenį, R F D 2. i*ui 
nam. Conn . arba telefonu 
\VAInut 8-5828

Conn .

t i iš namų, tegu nors
P. Valevas nors čia gimęs 

ir tėvų žemės nematęs, bet 
dar nenutolęs nuo lietuviško
jo kaihieno. Kalba gražiai lie
tuviškai ir lietuviškais reika
lais sielojasi. Nėra buvę liet li



1940 leidžia naujai kuriamoms

EVergreen 8-9794

SVETIMŲ TAUTŲ PATARLĖS

TeL CHape) 6-1377

paslaugiuoju,

rizikos, kuri kitu atveju būtų
Woodhaven 21, N. YCHRUŠČIOVAS IR KATINASINVESTAVIMAI NESĄ (BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tel4 VI 6-2164

po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

gi niekad nelis ten. iš kur ne-
Neaiškumasventi Rusijoj didesnė rizika ne-

Tel.: APptogate 7-0349 E"Politika pragare

Vardas. Pavardė ...

ir, on Ano

Insurance

♦

\

fiftVZBIIEa:Atmeti
MRS. MATNG KI*M KO. Mau

ta i p gražiai sugyventų. jama.

g
nemato vandens (ki

niečiai).
Savo vaiką muęk pirmiau.

George L. Decker, į r.
Ali types of

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

Sterling Bolt Co.
363 W. Erto Si.

r’n)

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

juos grįžti ir 
kada gali iš jų išeiti (bulga-

NE . 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ. 
LIETUVI DIDŽIOJO NEU7YORKO 
N. J. IfcCONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVIŠKAME Jodyje ir dainoje

Tik 
vai- fgį

— Aš tai dariau ne tau apsta
tyti. o tik įvaryti kylį Euro
pai ir Amerikai. Ar jau už
miršai. kad ir tavo buvo ta pi- 

Paskutiniais ti nrograma ir t:e patys pla-

kjmn mrvfn

• Palermo mieste. Italijoj, 
aukštas valdžios narcigūnas 
vra didelis snorto mėgėjas. Jo
kiu rungtynių jis nenraleidžia.

B

g BANGA TELEVISION SERVICE g
— Tamsta už savo blogus g 340 Ridgmmd Avė, Brooklyn S. N. Y. S

135 So. U Salto St. 
FRanki-n 2-7300 

CMcago 3, Illinois

i 
į£j 
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DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO.
PRIPAŽINTO RCA. NEW YORKE

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

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak, .

Protect against 
I iabilities 

with

salėtu išlįsti; ištikimvbė — 
kadangi karta išėjus daugiau 
nebegrįžta (kiniečiai).

Pvktis ir neapvkanta sali 
praeiti, bet pavydas niekad 
(rvtiečiai >.

Dvi mšys tėra žmonių: se- 
rieii ir blorieii. Ju pa^kir^tv- 
ma daro visad tik gerieji (ang-

STENO-TYPIST
Light dietation reųuired 

Accurate typing 
Good salary 
5 Day week

Amerikos gydytojai 
mažina rūkymą

Ši
VECON’SIN karo laivas pasitraukia iš aktyvios ta>n}-bos j atsar
ga. Jis bus įšaldytas Bayonnėj, N. J.

Kas <«■■» Amerikos
Rvši’im su nąvkvtimu Max- - 

well Glucko Amerikos afrtovn ,

Su didele nuolaida parduodami
VOKIŠKI HI-FI "BLAUPUNKT” aparatai bei 

vietiniai Hl—Fl fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA:
o TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO 
o AUTO RADIO 
o HI-FI

Kas yra kapitalo investavimas?
* ■ . ■ ' ’ ■

Vis dažniau paskutiniu laiku • 
galime užgirsti rašant ir kal
bant, kad yra patogus laikas 
visokiom kapitalo investacijom. 
Dažnai mums kyla klausimas, 
ką tai reiškia?

Investmentas yra turimo ka- 
pita’o patikėjimas ilgesnio lai
kotarpio finansiniam įsiparei
gojimui, kuris neša didesnius 
procentus negu bankinės įstai- 
gos. Pas mus buvo nusistojusi 
nuomonė, kad investmentas 
reiškia daugiau nękilnojamą

svarbu, nes iš mūsų ne kiekvie
nas turi laiko, ar sugeba finan
sinius reikalus tinkamai sekti. 
Suglaustai tariant, Mutual 
Funds duoda galimybę kiekvie
nam netiesiogiai investuoti ka
pitalą j Amerikos ar Kanados 
indu, trijų. K

Uždaros baimės investavimo 
bendrovės dažniausiai turi jau 
iš anksto nustatytą akcijų 
skaičių. Kai tos akcijos (šė-

vo forma nesikeičia ilgesniam 
laikotarpiui. Amerikoje invest
mentas turi kitokią reikšmę, 
nes čia kapitalo kraštas ir eko
nomika vaidina labai svarbų 
vaidmenį. Jai reikalingas kapi
talas, tad ekonominiu požiūriu 
pačiam kraštui tinkamai vys
tytis ir turimą pažangą užtik
rinti ateina finansinės įstaigos, 
daugiausia privatinės. Privačių 
finansinių įstaigų grupei tinka 
prijungti ir inveštmentų insti
tucijas. kurios turi didžiausią 
reikšmę Amerikos bendrovių ir 
atskirų žmonių investacijom. 
Tokių institucijų Amerikoj yra 
gana daug.

Norėčiau supažindinti skai
tytojus su tomis, su kuriomis 
tenka gana dažnai žmonėms su
sidurti. Iš visų jų visa galva 
prasikiša vad. inveštmentų ben
drovės. o iš jų yra. pažymėtinos 
savo finansine politika atviroj _
baimes (opėn-end) ir uždaros aPie ‘
baimes (elosed-end). Pirmosios 
vadinamos investavimo fondais 
— Mutual Funds.

Investavimo fondai yra at
skirų kapitalų telkinys, kuris 
yra įstatymų kontroliuojamas 
ir savo tikslu turi kiekvienam 
atskiram investoriui, dideliam 
ar mažam, užtikrinti išlaikymą Paakolų bon'<- Taclau

Investment Company Act of

akcijų biržą arba iš rankos į 
ranką”, jei bendrovė pasiūlo Še
rus pirkti. Tačiau uždaros ben
drovės neturi įsipareigojimo sa
vo akcijų pirkti iš investorių 
dienos kaina. Gi akcijų kaina 
biržos rinkoje priklauso ne tik 
nuo jų vertės, bet ir nuo pa
klausos.

Uždaros baimės bendrovės 
susikūrė 1920-29 m. laikotarpy. 
Po depresijos naujų nebeatsi- 
rado. Ta forma šiuo metu yra 
pakeičiama atviros baimės ben
drovėmis, kurios per paskuti
nius dešimtmečius labai išaugo.

Uždaros bendrovės arba — 
Mutual Funds savo akcijas 
parduoda biržoje dienos kaina 
tiesioginiai ar per įgaliotus par
davėjus. Pirkimo kaina yra tos 
dienos akcijos vertė plūs patar
navimo, pardavimo mokestis, 

F1 •_>—8!2c<- nuo 
pardavimo kainos. Akcijų vertė 
yra kalkuliuojama du kartus 
per dieną biržos rinkos pasi
reiškime.

Atviros baimės investavimo 
bendrovės su mažomis išimti
mis turi tik vienos rūšies akci
jas. Dažniausiai neturi banki-

kines paskolas iki nustatyto 
dydžio. _

Tenka pridurti, kad Mutual 
Funds *per ps^kutines dešimt 
metų yra labai išpopuliarėju- 
slos Amerikoje ir Kanadoje. 
Paskutiniam dešimtmetyje vien 
Amerikoje investuotojų skai
čius pakilo arti 10 mil. ir in
vesticijų sumos siekia per vi
sus mutual fondus virš 5 bili
jonų. ’

Inveštmentų bendrovės yra 
reguliuojamos atskirų valsty
bių vad. Blūesky įstatymų, Se- 
eurities Act of 1933 ir Sectrri- 
ties Exchange Act bf 1934. 
Prie tų įstatymų yra padaryti 
papildymas 1936 ir 1942 bei iš
leistas naujas įstatymas In- 
vestment Company Act of 
kesčiais reikalus inveštmentų 
bendrovės tvarko pagal Reve- 
1940. Visus susijusius su mo- 
nue Act of 1942 (Supplement 
Q).

Kaip matome, šios bendrovės 
yra saugomos ir kontroliuoja
mos įstatymų, kurie kiekvieną 
investorių apsaugo. Iki 'šiol 
(kiek man yra žinoma) yra 
virš 160 mutual fondų ir nei 
vienas iš jų nėra savo investo- 
riaus nuskriaudęs bei pinigų 
neišmokėjęs.

Laikau, kad yra atėjęs pa
rankus laikas ir kiekvienam 
skaitytojui plačiau susipažinti 
su ta investavimo forma, kuri 
rizikos momentą mažina iki 
minimumo. Amerika plečiasi. 
Kartu su ja ir pramonė vis 

• sparčiau plėsis, gyventojų prie
auglis didės. Ypač šiuo rimtu 
laiku, kada infliacija naikina 
mūsų sutaupų perkamąją ga- 

i lią. reikia apie investacijas 
rimtai kiekvienam pagalvoti.

Dideli žmonės ir šunes išei
dami niekad durų neuždaro 
(jugoslavai).

Sakydamas kjtam teisybę, 
laikyk vieną koją įdėjęs į bal
no kilpą (turkai).

Kas save laiko labai gudriu, 
jis pradeda lygintis su pačiais 
kvailiausiais (arabai).

Namai turi du gerus mo
mentus: kada i

rai).
Nepasitikėk

kuris pasiruošęs tau barzdą iš
dulkinti (korėjiečiai).

Kas nematęs tigro, tepažiūri 
į kate, o kas nematęs vagies, 
teįsižiūri gerai į biznierius (in
dai).

Taupyk tada, kol dar maišas 
pilnas (jugoslavai).

Trys nemaloniausi d?lvkai: Pirmiau nusipirk' kaimyną, »
neištikimas draugas, atšildy- o tik paskui dairykis namų ► 
tas maistas ir plepi boba (ki- (bulgarai). »
niečiai). -------1----------- -------------------------  J St.

1957 m. lapkričio 12, h»r,

Neseniai išėjo iš spaudos

M. Vaitkaus 
MISTINIAM SODE

Gaunama Darbininko administracijoj
Atsiminimai, iš kunigų seminarijos (1903 - 1906)

Knvga 207 pusi. Kaina $3.00

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

Katinas prisiartino prie
Tiesa, tik per sumaniai atlik- Chruščiovo ir jam tarė: Kai reiks, pašauksim.

tas investacijas galime šiuo _ Drauge Nikita, dėkui ko- 
infliacijos laikotarpiu tinkamai 
apsaugoti savo sunkiai sukrau
tas sutaupąs nuo žlugimo bei 
jų perkamosios galios mažėji-

munizmui, Rusijoj analfabetiz
mas eina prie galo, šiandien Sputnikas II išskrido su kale 
kiekvienas pilietis gali laisvai Laika, visi suprato, kad kati- 
skaityti, ką gera valdžia Imk- nui
rašeiuose skelbia. Norėčiau pa- “žmoniško”, kaip paprastai at
prašyti, kad dar truputėlį pa- sitinka partijos didiesiem. Gy- 
spaustumėt, jog ir mes gyvu
liai pramoktumėm pasiskaityti gu skristi sputniku.

Dabartiniu metu daugiau ne
gu bent kada vidutinių pajamų 
dirbantieji, idant apsaugotų sa
vo bei šeimų finansinę ateitį, 
turimus kapitalus investuoja į 
populiarius Amerikoje bei Ka
nadoje. investavimo fondus — 
Mutual Funds.

Mes nuoširdžiai patariame ir 
savo žmonėms nuoširdžiai ap
svarstyti turimas finansines 
problemas, į ateitį žvelgti rea
liai ir auginti kapitalą-inves- 
tuoti į Mutual Funds.

Siunčiame informaciją lietu
viškai bei angliškai be įparei- neturi kito prašymo.
gojimų — rašykite: — Turiu, atsiliepė katinas.—

• Girdėjau, kad greit leisite 
Sputniką II su gyvuliais. Jei 
Žukovas netilptų, tai aš mielai 
norėčiau.

— Tavo meilė mokslui ir di
džiajai tėvynei tikrai verta gy
riaus, — džiaugėsi Chruščio
vas. — Bet turiu perspėti, kad 
tai labai rizikinga, galima žūti.

— Juokai, — krykštavo ka
tinas. — Čia gyventi daug pa
vojingiau. Nežinai niekad, kas 
gali nutikti.

Nikita užsirašė katino vardą 
Mišek ir pridūrė:

Pravdą.
— Hum, — nusikrenkštė Ni

kita. — Nebeįmanoma gyvu
lius sulyginti su žmonėm.

— Kodėl? nustebęs paklau
sė katinas. — Ar Rusijoj tai 
negalima? Juku milijonus žmo
nių sulyginot su gyvuliais.

Nikita nesusigriebė, ką atsa
kyti, ir pažadėjo klausimą įneš
ti į prezidiumą.

— Gali eiti, — pasakė, — jei

Amžins .... ...... ...............
...................

KTNG MERRITT t CO. INC. 
FOREIGN LA.NGUAGE DEFT. 
S91 Grand Avenune 
ENGI.EWOOD, New Jersey

nei jis tau spės sudaužyti puo
dą (turkai). w

Jei nori parduoti varną, va
dink ją lakštinga (rytiečiai).

Mergaitei išlaikyti gerą var
dą yra sunkiau nei baltus 
marškinius žemdirbiui, uostan
čiam tabaką (bavarai).

Ką tik tau pinigas gali pa- • 
daryti yra niekas, palyginus 
su tuo. ką tu pinigui darai (is
panai).

Tiesa, kad kalba žmogų ski
ria nuo gyvulio, bet taip pat 
tiesa, kad kalba parodo, kas 
per gyvulys yra žmogus (švei- > 
carai). »

Kai vyras seka moterį, baigia- ► 
si vestuvėm; kai moteris vyrą ► 
— ištinka nelaimė (indai). ' ►

Ir šimto mylių kelionė pra- * 
sideda žingsniu (kiniečiai). t

TALARSKI 
FUNEBAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3M Maple Avenue, Hartford, Conn

Malonia) patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose,

' FOTO STUDIJA 1
P. GAUBYS, savininkas ;t

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- J 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir * 
pigiau nėi kitur. J

Kas veda našlę su trim vai-
— Drauge, eik namo ramus, kais, tas veda keturius vagis

(anglai). A >
Sekančio ryto Pravda žinią Pasaulyje tėra trys palva- , Amenkos gydytojai per pa- , 

su papurškom aprašė. Bet kai riausi daiktai:' įtarinėjimas. sku*mlus penkenus metus su- , 
vėjas ir ištikhnybe. Itarinėji- maBn0 t,elt ~ 17% -
mas - kadangi niekad savo rtkę: ,56" ,‘eberūko

Mišek kas nors atsitiko lizdo neanleis: vėjas — kadan- tiek Pat ciSarečil’ kaiP 1952- .

Berija. įkaitintom rinkėm 
apkaustytas atbėgo prie puo
do, kuriam smaloje virinamas 
Stalinas, ir uždusęs prabilo:

— Gerasai mūsų tėve,—ki
šo po nosim Pravdą, kuri so
vietam dėl kančių padidinimo 
ir pragare privaloma skaityti. 
— tasai mūsų keikiamas Niki
ta nustebino pasaulį ir nu
šluostė nosį amerikiečiam, lei- 
dinėdamas sputpiką po sputni- 
ko.

Stalinas nusišluostė smalą 
nuo ūsų ir purtydamas galvą 
tarė:

— Tai mano nuopelnas, kid 
vokiečių geriausius raketų spe
cialistus ir mol lin'.k.us pa
griebiau i; p > K j?. velto ran
kos.

Delano Roose-. eitus, kuri; 
čirškėjo gretimam kat le, visa 
tai girdėjo ir truputėlį Įsižei
dęs atsiliepė:

— Joe. tu jau pasikeitei. Aš 
tave laikiau geresniu. Netuiė-

• D« gustRMA non ėst di- jai apgauti savo gero ir iš.iki- 
sputandum — apie skonį ne- mo draugo Delano. 
reikalinga ginčytis, sakydavo — O kas tave apgavo? — 
romėnai- Panašiai galima išsi- juokdamasis kalbėjo Stalinas, 
reikšti ir apie grožį. Vieniem 
labiau patinka šviesiaplaukės, 
kitiem — tamsiaplaukės. At
virkščiai žiūrint, tas pats gali 
imti su vyrais, 
dešimtmečiais pastebėta, kad nai? 
šviesplaukiai vyrai ir moterys — Tavo teisybė, Joe. — pri- 
smarkiai mažėja. Aiškinama sipažino Rooseveltas. — Atšau- 
tuo. kad šviesūs plaukai ma- kiu savo pareikštas nešvarias 
žiau atsparūs juodajam plau- mintis ir prisiekiu amžiną išti- 
kui. Sudiev šviesiakasėm! Te- kimybę ir draugystę linkėda- 
lieka galvelę kilti j oksigeną mas, kad ir mudviejų įpėdiniai sloga, nuo kurios gulint išgy- 
arta. atsidurti mtnfejuj.

i (Vilona ir skandalu, kada 
n'»'>iškėio. Vad iis- nežino nė 
Ccil’ono mm. pirmininko na- 
v«»rd?<!. snauda nrane^ė. t-M 
Šinrrinf n”A -in 
vm nikėjai ,\mn.
T’ka? af iš

Paskutiniu laiku ji ištiko skau- . 
di liga. Vos tik nueina i stadi
jom, kai rungtynės pačiam i- 
karšty. ima knarkti ir miega 
kain negyvas. Daktarai susi
rūpino ir reiškinį tiria. Kad 
tai nebūtu liga ir dar limpa
ma! įsivaizduokit, kas atsitik
tų, jei persimestų į JAV. o I 
ypač tada, kai vyko beisbo
lo “serijos”. Tai ne azijatiška

darbus nubaudžiamas kalėti
30 dienų. — paskelbia teisė-
jas-

— O naktis kur praleisiu? S
— pasiteirauja nuteistasis.

Darnus mandagumas
— Tai gal nevalgvda- &Ji: 

mas nori įrodyti, kad aš 
moku virti?

Jis: — Ne. brangioji. 
n?~irodvti. kad tavo virtų 
bių aš negaliu valgyti.

t'

H. W. FEMALE



Elizabeth, N. J.

CATHOLIC SCHOOL

REAL ESTATE

ardas ir Jcsias, sūnūs Jono.

The year of the
sūnus Pet-

Juozas

sūnūs
JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Lietuvių Amerikos Piliečių Klabąs
Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerį V. E. Ml-
TeL GrevehHI 6-7783

RESTAURANT

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

VOKIETIJOJ amerikiečio kario žmona martavusi greta vyro 12 
myliu pratimuose. Su opom paduose ramina vyrą, kurio savijau
ta nekokia.

Šilkauskas, 
Verseckas.

large family. Owner mušt sėli.
SOuth 8-7473 for appointment.

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

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

Po $1.00:
Richmond Hill, L. I., N.Y.

DUCHESNE RESIDENCE SCHOOL. 1 East 91 SU N. Y. C. SAcra- 
mento 2-4745. Rgligious of the Sacred Heart. Mother Margret Sheo, 
Pres. 35 Students. Regular Libesal Arts course plūs specialized vo- 
cational training — Junior College training. $2100.

LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. TeL Longwood 6-2622

Cleveland, Ohio — Mrs. L. 
Gailiušienė, VI. Cyvas, Mrs. R. 
Vitonis, D. Degesys, J. Inčiū-

las visi LFLS), Leonas Bal
trūnas, Feliksas - Kriaučiūnas, 
Eugenijus Nikolskis, Stasys 
Šačkus, Žukas (visi JSO), 
Česlovas Daukša (Tauras). Ko
mandos ūgio vidurkis 1,83 m. 
t. y. 6,2 pėdos. Leidžiančias 
kietai žaisti ir dengti taisyk
lės ir paiškina tokį žemą taš
kų skaičių, nes šiaip jau rung
tynės buvo tikrai nežemo ly
gio. Atletas

Mišrūs New York — V. Ma- 
čiokas, Woodhaven, P. Gobis, 
K. Ralys, Amsterdam, Mrs. M. 
Samolis, K. šaulys, Rochester, 
P. Valiulis, Greenport, J. Avi
žienis, New York, J. Saldis, 
Yonkers, P. Grigas, Locust 
Valley, J. Kašubą, Great Neek, 
P. V. Vygantas, Ozone Park, 
A. Misewich, Mahopae, V. La
butis, Yonkers. ■

riam, N. Y., kun. V. Prancū- 
zevičius, Orland Park, UL

ALLAN STEKART
TeL Glautone 3-1316

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

Awards MA, MS, MS in education; 
BA, BS, BS in education degrees. 
Registration dates: Undergraduate 
division for day and resident stu
dents Sept. 16 and 17; Classes begin 
Sept. 18. Evening sessions for men 
and wcmen Sept. 9, 10 and 11 from 
7 to 9 p. m. Classes begin Sept. 23. 
Graduate division Sept. 9, 10 and 11 
from 2 to 4 p. m. and 7 to 9 p. m.;

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

FETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. T.

Lietuviški maisto gaminiai.

Naujai išpuošta šokių salė.

Aidukaitė, — jos sesuo

JOHN SHURNA
5416 So. Albany, ChJraga, III.

Kalias į Europos meisterius
Šį savaitgalį Chicagoje pri

simenama prieš 20 metų lai
mėtas Europos krepšinio titu
las. Gegužės mėnesį 1937 lai
mėtas titulas davė pagrindą ir 
1939 metų laimėjimui. Apie 
tai jau seniau Darbininke ra
šėme. Dabar pabandykime pri
siminti tik trumpai. Atrodo, 
būtų įdomu pažvelgti ir į tuo
met Rygoje pravestų varžybų 
pasekmes, štai jos: 
Gegužės mėn. 3 diena. 
Latvija-Čekoslov. 44:11 (16:14- 
Estija - Egiptas 44:15 (22:5) 
Lietuva " Italiją - 22:20 ^15:9) 

Prancūzija-Lenkija 29:24(15:11)
Gegužės mėn. 4 d.
Lenkija - Latvija 32:25 (16:14- 
Egiptas - Italija 31:28 (15:1’) 
Lietuva - Estija 20:15 (16:10- 
Prancūz.-Čekoslov. 24:19 (9:8) 
Gegužės mėn. 5 d. 
Latvija-Prancūz. 26:23 (15:16) 
Lietuva - Egiptas 21:7 (8:3) 
Italija - Estija 30:20 (13:8) 
Lenkija-Čekoslov. 38:19 (13:1') 
Gegužės mėn 6 d. 
Estija-Čekoslov. 39:20 (18:10) 
Liątuva - Lenkija 32:25(18:18) 
Italija-Prancūz. 36:32 (15:23) 
Uždarymo dieną žaidė: 
Prancūz.-Lenkija 27:24 (13:15) 
Estija - Latvija 41:19 (26:12)

Lietuva - Italija 24:23 (11:9)
Taip, Lietuva’ tapo meiste

riu. Mūsų atstovai buvo: Ze
nonas- Puzinauskas, Pranas 

'Talzūnas, (abu Grandis), Ar
turas Andrulis, Liudas Petrau
skas. Pranas Mažeika. Kepa-

MICH1GAN FARM CHEESE DAIRT, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Po $1.00 —Brooklyn, N. Y. 
Mrs. O. Karmarinas, kun. T. 
Narbutas, Miss Ph. Strolis, 
ĄIrs. E. Vaitekūnas, Mrs. V. 
AuKŠtaiis, E. C. Vvitkus, Mrs. 
Z. Gudaitis, A. Sakams, A. 
Macelis, L. Janielevičius, J. 
Klivečka, P. šlapelis, I. Gasi- 
lūnas, K. Savičiūnas, Mrs. E. 
Kezienė, M. Varais.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame Ir toliau jums gaminti tik 
pat) geriausią sūrį-

nas, Hartford, Mrs. J. Baron, 
W. Hartford, T. Tamulevich, 
Branford, V. Konkaitis, Miss 
O. Norkunaitė, New Haven, 
Mrs. R. Baker, Mrs. B. Midū- 
nas, New Britain, G. Makštela, 
Jewett City.

So. Boston, Mass. — Mrs. 
G. Mikalonis, Mrs. E. Gruodis, 
A. J. Youhg, A. Janušonis, 
kun. F. A. Vinnauskas.

Norwood, Mass. — K. Šimė
nas, J. Pauplys, J. Tabaras. ....

Mišrūs Mass. — K. Kali- 
šauskas, Ch. Grigas, Brockton, 
Mrs. J. Paploski, Methuen, 
Mr. Mrs. Banevičius, Ken- 
wood, M. Biknevičius, Mrs. M. 
ŽeroEs, Dorchester, J. žitine- 
vičius, Worcester, A. Tamule
vičius, Waltham, Mrs. L. šven- 
conis, Lawrence, Mrs. M. Ve- 
lyčka, Hanover.

rapijos.
Svetikas, Henrikas.
Valaitis, Mykolas ir Pran

ciškus, sūnūs Pranciškaus.
Žukauskaitė - Andriukaitie

nė, Marijona.
Žvirblys, Jonas, sūn. Anta

no, gyveno 177 Neptūne Avė., 
Jersey City, N. J.

Žvirblytė, sesuo Antano 
Žvirblio, iš Oniškėlių* k., Jo
niškėlio vai., Biržų ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
kreiptis:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

naiuudun. ^ureuase ? area 
b roouis, 3 bauts, h acte, 
$36,uuu. liūs lovely plot ai- 
foras the utmost in pnvacy 
and rural atmospere yet it 
is omy mins, to White Plains 
shops and commuting. Mstr. 
bdrm. 15x19 plūs dressnn. 
10x11 plūs 3 dble bed 2 batbs 
plūs maid’s and batbs plūs 11 
walk-in elosets in this custom 
built colonial. Screened porch 
shaded by willcws; 2 car gar- 
age. Lge mtg. obtaihabl. Nr. 
Cath. institutions. Owner 
8-7668.

Po $1.08 —- Maspeth, N. Y.
Mrs. J. Paulauskas, A. Matu-

Po $3.50 — Mrs. L. Lellis, lionis, Ch. Budris.
Brooklyn, N. Y.

Po $3.00 V." Žemantauš^"
kas, Richmond Hill, L. I., N. 
Y., Mrs. A. Klashus, Maspeth,

Salantų parap.
Klemas, Jurgis, ir vaikai 

Eimuntas. Emilis. Evaltas. Jo
nas. Jurgis ir Olga.

TOPLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGū 

CALL LO 3-7291

1466 Canlff, Detroil, Mich.
STANLEY METRICK

ST. BOSE OF LIMA 
PAEISH & SCHOOL.

Nr. buses, shopping, every- 
thing. A year round home 
with a built-in Summer va- 
cation. Lovely view of the 
bay—a stone’s throw away. 8 
large rooms. 2 full batbs, 2- 
car garage. 3 years young. 
100x100 plūs. Sacrifice for 
quick seile. Prins. only. $30,- 
500 (Bulkheaded dock space 
at slightly extra cost. Call 
Lincoln 1-3503 or PYramid 
9-7547. - -

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, įlydė Park, Mas. TeL Hyde Park 3-3975 

GEORGE GALONAS
TeL T. O. 6-7662

ras buvo Povilas Baltutis, gy
veno 6829 So. Rockvvell St..

tė. Marijona.
Ausvicas, Aleksandras.

VICTOR ABECCNAS
351 Park Street, Ne* Britain, Cenn.

NOTRE DAME PARISH
New Hyde Park. Brick Cape 
Cod, 4 years old, 7 rms., 2 
full baths, plaiter walls, huge 
patio, garage, coihbinaticin 
windows, refrig. Convenient 
to everythįng. Principais only.

MT. VERNON, Aubyn Manor, 
spacioaus Georgian colonial 
home, 15 rooms. Pennington 
and parochial schools eloseby. 
Large plot. Fine residential 
area. Convenient Fleet- 
wood RR station. Ideal for

- Po $540 — O. Jankevičie- 
tė, New York, N. Y., Mrs. S. 
Jesaitis, Fhishing, N. Y., F. 
Ališauskas, Seranton, Pa., Mrs 
M. Yučis, Baltimore, Md.

Po $4.00 — Mrs, G. Stan
kaitis, Brooklyn, N. Y., W. 
Pauliukonis, Elizabeth, N. J., 
W. Milašius, A. Tomkevičius, 
Pittsburgh, Pa., Mrs. O, Ba- 
dnskienė, So. Boston, Mass., 
E. Petrauskas, Chicago, III., 
Mrs. M. Christ, Los Angeles, 
Calif.

Safe as Americn... 
U. S. Savings Bonds

Immacuiata Junior College,
4344 VVisconsin Avė., N.W., Wash- 

ington 16,. D. C./ Woodley 6-0040; 
Sisters of Providence of St. Mary 
of the Woods, Indiana; Sister Mary 
Joan, President; Sister Teresa

Po $1.50 — Mrs. S. Jakas, Aloyse, Dean; 170 Students; Two- $25,000. Pioneer 2-7104. 
Gaidimauskas Brooklvn year transfer terminai courses;uaiaimauSKas, DrooKiyn, Day student ?500; Board & Tuition

$l,200-$l,400.

OPEN 
EVERY DAY

BABGAIN IN 
NEW ROCHELLE

Four and a half yr. split lev- 
el. 3 bedrms. One a half baths, 
knotty pine playrm., complete 
appliances, large screened 
porch, fully air condittioned. 
100x100, Iscaped. Asking $35, 
000. Large mtge. Imn/ed. poss. 
Near Cath. institutions.
Owne‘rANE 6-779«. ’----- -

Baskys, Jonas, sūnus Stasio, vyras Mikalauskas, Adomas.
Blaževičienė - Rabaciauskai- Miliauskas, Juozas, sūn. Vin

te, Antanina, dukterys Jane ir c0 įr j0 dukterys Aldona ir
Magdutė.

Budrevičius, Juozas, sūnus Parestis, Pranas.
Antano, ir jo sūnus Juozas. Peteris, Petras,

Buginienė Nannantaitė, ro.
Kazimiera, iš Kūlupėnų k., Popikas. Jonas,
Kartenos v!., Kretingos ap., Petras, sūnūs Pijaus, kilę

Bartininkų.vyras Buginis. Juozas.
Fiodorovas, Simas, 

Osipo.
Gečionis, Antanas, 

kuonio vai., Kauno ap. 
no Shenandoah, Pa.

Grušas, Juozas, sūnus Pri- 
no, kil. iš Stačiūnų vai,. Šiau
lių ap.

Janulevičius, Anicetas, su- 
■nus Silvestro.

Jesevičius, Antanas, sūnus 
Kazimiero, iš Gedgaudžių k..

Split Levels Starting At: $19300 
Lovely, new, custom built 3 bed- 
room suburban homes. Baseboard 
H. W. heat, plaster walls, knotty 
pine recreation room, 154 baths 
built-in. caloric range in kitehen, 
full basement. Double cedar wall 
singles. Sevvers in and paid for. In 
an exceptionally fine neighbor- 
hood Convenient to everything. 
Designed for the ultimate comfort 
and modern ‘.Country” living.
Edwin C. Stokes, Custom BWrs. 
Fisher Avė., Pearl River, N. Y., 

PEarI River 5-2804

kevich, Mrs. N. Polovinskas, 
M. Siabok, P. Pečenkis, Mrs. 
M. Cizauskienė.

Mišrūs New Jeršey — K. 
Keblys, Ft Monmouth, V. 
Yustas, Baycfųne, Mrs. K. Žu
kauskienė, Highland Park, F. 
Saranko, Paterson, F. Butkus, 
Kearny, F. Vaškas, Mrs. M. 
Barkus, Hoboken, J. Žakevi
čius, Vineland.

Pittsburgh, Pa. — Motina 
M. Aloyza, Mrs. A. Marmokas, 
Pr. Didjurgis, J. Paškevičius.

Mišrūs Penna. — Mrs. M. 
Pacūnas, F. Pūkas, Phila., 
Mrs. M. Stanionis, Midland.

Waterbury, Cccm. — J. Ja- 
sulevičius, P. B. 
V. Gudžiūnas,
A. Gvazdauskas, P. Ramonas.- 

, . , _ „ Mišrūs Conn. — M. Stanke-
J. Landsbergis, J. P. Svereika, viaas> E. Hartford-x. Valiū- 
Mrs.- M? Mtdevičiene, B. V. ~ 
Gedvilas.

KAIaAUSK£ asmeniškai ar telefonų EV 4*9672 
arba pas pavad. K. Vaftaitį

Po $2.00 — Mrs. R. Butaus- 
kas, J. Simaitis, Mrs. J. Klant, 
Brooklyn, N. Y., K. Kulys, St. 
Kligys, A. Pumputis, Maspeth, 
N. Y., Mrs. O. Montvidas, K. 
Pupeiis, Woodhaven, L. L, N. 
Y., Mrs. Kirvelevičienė, J. Bu- 
dreckis, Elizabeth, N. J., V. 
Trečiokas, Chazy, N. Y., Mrs. 
L. Tiškus, Flushing, L. L, N. 
Y., kun. J. Ruokis, Little Falls, 
N. Y., J.. Vaišvilas, A.-Šalnau- 
skas, Mrs. M. Karpienė, Wa- 
terbury, Conn., S. M. Zdanis, 
J. Arminas, Oakville, Conn., 
J. Leonaitis, E. Hartford, 
Con., J. Butkus, Bridgeport, 
Conn., B. Martynas, Terryvil- 
le, Conn., kun. A Sušinskas, 
Pittsburgh, Pa., J. Liudvinai- 
tis, Linden, N. J., K. Barzdu- 
kas, Kearny, N. J., St- K. Ash- 
man, Bridgewater, Mass., Z. 
Gobis, Mayfield Hts., Ohio, 
Mrs. B. Ofrossimovv, Colum- 
bus, Ohio, prel. Ign. Albavi- 
čius, Cicero, Iii., Mrs. A. Lin- 
gienė, Bloomfield Hills, Mich., 

vai., Panevėžio ap. jęew York 24 N.Y ^un- T- Žiūraitis, Oxford,
Kulikauskienė - Rabačiaus- •_______ ___ _J_____ _Mich., Mrs. M. Rusas, Port

kaitė, Ona, vyras Kulikauskas, real ESTĄ TE Washington, L. I., N. Y., dr.
Balionis, Petras, dirbęs miš- L Jas?s’ Kolumbus, Ohio.

kuose Regan Ontario. BARGAIN IN WY€KOFF, N J.
Baltutienė, Paulina, jos vy- Tjikaircka- Pra New SP^ levei- Godwin Avė.mslava. vyras Lukauskas. Fra- . ™ , _ , . .

nas, iš Plungės vai, Telšių “d '
from $23,500 to, $20,990 for

Mikalauskienė - Narmantai- quick sale- 7 roo,ns’ V/- baths’ 
Baltutis, Aleksandras, Edu- Magda|eM, B Kuhlpėnu ful! “Uar> “10nc 

k, Kartenos v., Kretingos ap.; cath- 30 imn- from NYC' K, <vai le , eu g s ap, pArkridge

Rabačiauskas, Antanas, sū 
nuš Liudviko.

iš Pa- Ramonas, Petras, sūnus My- 
gy ve- koio:

Razmus, Bessie, gyveno Chi
cago, 111,517 W.64 St.

Rogalskis. Vaclovas,
Salytė - Lukauskienė, Bro- 

nislava, vyras Lukauskis, Pra
nas. iš Plungės vai., Telšių ap.

Šilanskas, Petras.
Škikaitė. Marcelė, duktė Ka

zimiero, iš Žibartų k., Šedu
vos vai., gyveno Argentinoje.

Sliviirkas. Petras ir Stasys, 
iš Vaiškunių k., Bukonių pa-

Gen. Konsulato ieškomi asmens
Klivečka, Kazimieras, sūnus 

tekėjusi už Antano Žvirblio. Antano, iš Rėklių k., Piniavos
Andriukaitienė Žukauskai-

rThese, being about a hundred 
sou'les, came over in this'first 
sbip; and began this uorke, 
uhich God of bis goodness hatb 
hithertoo blessed.”—Bradford's 
"Of Plimouth Plantation”

Lašt June the Mayflower II 
landed on our shores. The 
America she found was far dif- 
ferent from the virgin land that 
lay open to the hardy voyagers 
of the original Mayflower. Būt 
the opportunity of America— 
for which the pilgrims gavę 
thanks — is štili nere.

Certainly we should be grate- 
ful for the Hessings of our 
country. And we should work 
to protect them.

One of the best ways is to 
provide security for our coun
try and our families by invest- 
ing in United States Senes E 
Savings Bonds. They give us a 
rock-ribbed emergency fund. a 
backlog of security we know is 
safę because Bonds are backed 
by the strength of 170 million 
America ns.

Bonds can provide more bless- 
ingsfor us,too—a way to save 
for a new home, a car, a college 
education for our children. 
Bonds can’t be lošt, stoien or 
destroyed. The Treasury re- 
places them without charge in 
case of mishap. And they pay 
a good rate of interest—3yį% 
when held to maturity.

So plan now to make all your 
future ThanksgivingH happier 
even than this year’s. Startbuy- 
ing Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan at work 
m regtdariy where you benk.



Ateities žurnalo

NAUJIENOS^.

F U N E R A L H O M E 
197 Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius

- ir BalsamuotGjas 
Cambridge.

NOTARY PUBLIC

1957 m. lapkričio 12, Nr. 80

metinis suvažiavimas vyks lap
kričio 29 ir gruodžio 1 d.d. 
Statler viešbutyje New Yorke. 
Suvažiavimo technikinę komi-. 
siją sudaro Nęw Yorko stu- 

_ dentai: R. Kezys (pirm.). I.
Banaitytė, V. Jakas, A. Gri- ■ 
gaitis. K. Skrupskelis, J. Ulė- 
nas ir CV įgaliotinis rytams 
A. Gečiauskas iš (Philadelphi- 
jos.

Juozas Baužys, 
savo firmos siunčiamas, lap
kričio 10 išvyko į Chicagą, 
kur organizuojamas - firmos

- naujas skyrius. —* _
Iš Balte, N. Y.

Brooklyne lankėsi ir svečiavo
si pas savo bičiulius A. Mus
teikienė su dukrele ir Pranas 
Grušas.

Studentų susirinkimas
Liet. Studentų Sąjungos 

New Yorko skyriaus susirinki
mas įvyksta penktalieni, lap
kričio 15, 7:30 vai. vakaro An
gelų Karalienės parap. salėje.

— “Lux Christi” redaktorius, re—Visi nariai prašomi - dalyvautų... 
daguoia kolektyvinį leidinį 
apie Šv. Pijų X. Knygon bus 
sudėti: dr. A. Maceinos, kun. 
K. Rėklaičio, kun. J. Vaišno
ros, kūn. T. Narbuto ir kitų 
parinkti straipsniai. Knyga 
turės apie 200 puslapių, bus 
iliustruota šv. Pijaus X gyve
nimo vaizdais. Leidžia “Atei
ties” žurnalas. Pasirodys dar 
prieš Kalėdų šventes.

Angelų Karalienės
parapijos tretininkių kongre
gacijos metinis susirinkimas į- 
vvks lapkričio 17, 4 v. p. p. 
bažnvčioje ir salele. Kartu bus 
ir tretininkių gen. direkto
riaus metinė vizitaciia. Visos

Tėv. Jurgis Gailiušts, 
pranciškonų provinciolas, lap
kričio 8 vizitavo Brookiyno 
pranciškonų vienuolyną. Tai 
buvo eilinis pranciškonų vie
nuoliškos tvarkos vizitas.

KtJiigų Vienybės 
centro valdybos posėdis įvyko 
lapkričio 7 Philadelphijoje 
pas kun. J. čepukaitį. E New 

. ii Yorko buvo jiuyažiąyę: preL 
J. Balkūnas, kun. J. Aleksiū- 
nas, kun. T. Narbutas.

| Kanados ateitininkų 
šventę, kuri vyko lapkričio 7 
ir 18 d.d. Toronte, iš Brookly- 
no buvo nuvykę: Federacijas 
vadas S. Sužiedėlis. Federaci
jos dvasios vadas Tėv. V.'Gi
džiūnas ir generalinis sekreto
rius kun. V. Dabušis.

spalio numeris dėl techniškų 
kliūčių tik dabar išsiuntinėtas 
skaitytojams. Numeris, pasi- 

. puošęs gražia V. Augustino 
nuotrauka, turi įdomios me
džiagos. Jame rašo; A. I iulę? 
vi&us — Prasmės beieškant. 
Genutė Buračaitė — eilėraš
čiai, V. Karečkaitė — Lietu
vos gamta mūsų rašytoju raš
tuose, Alfa Sušinskas— Acha- 

"bo istorija. J. šoliūnas — ei
lėraštis, Nara Narimanta — 
Nerimas ir migla. J. Gaili?’š”- 
tė — Vasaros vakaras prie 
Sovglio. G. Naujokaitis —Ma- 
riannolio naunksnėie. A. Sta- 
kvtė —- Studentu vasaros sto
vykla. platūs apžvalgų skyriai: 
sportas, darbai ir žmonės, at-

_ skleista knyga ir kit. Numeris^ 
gausiai iliustruotas ateitinin- 
kiškojo gyvenimo vaizdais.

BOSTON. M8SS.
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BARASEV1CIUS Ir SCNUl 
F U N K R A L H O M i

254 W. Broadvay
South Boston. Mass.

JOSEPH BARACEViCIUf
Laidotuvių Direktorių*,
TeL ANdr«w 8 2590

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI

fe Kas norėtų skelbtis Darbininke,
K°n. Jonas Petrėnas,

ATITAISYMAS

tech-

Glo-

Norwood, Mass.
KRISTAUS VALDOVO ŠVENTES MINĖJIMAS N. Y.

GRABORIUS

Sekretorius

Sakra-

37 Sberidan Avė.

TH. APptegate 7-7083

5

F

?-■ 

g 

fe-"' 

įš‘

saki- 
turi

sėkmin
gi ”d i s ir 
r»*io kal
vias sa-

turi būti “etiudų”.
Vietoj New Yorke Tow 
turi būti Tovvfn Hali, 
kelios kitos spaudos rik-

nes tai paskutinis susirnkimas 
prieš suvažiavimą.

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.

Brooklyn 11, N. Y. Tel.
EV 4-5233 arba UL 8-7821

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka

Revizijos Komisija
Danielius Averka

Teklė Mittchel
Benediktas Jakutis

ti; kairėj — raketa rėmuose, vidury — raketa leidžia, dešinėj — raketa kyla.

VYT BELECKAS savininka.

Į straipsnį “A. Kuprevičiaus 
debiutas Bostone” Darbininko 
spalio 31 pateko kelios 
niškos klaidos, būtent:

1. Pirmam straipsnio 
ny vietoj “rengdamas” 
būti “rengdama”.-

2. “The Boston Daily
be” kritikoj vietoj “12 roman
tiškos muzikos Šopeno “etiu
dą”

3. 
Hali

Ir
narės prašomos dalyvauti. tos. RED.

Amerikos lietuvių tautinė 
srovė New Yorke, atstovauja
ma A. L. Tautinės Sąjungos 
I ir XI skyrių, pozityviai ver
tindama New<įYorko A. L. Ta
rybos bendrą Lietuvos laisvi
nimo darbą, turi garbės pada
ryti šį viešą pareiškimą:

1. Tautinė srovė dalyvauja 
New Yorko A. L.’ Tarybos dar
buose nuo pat jos įsisteigimo 
ir savo įnašu lygiai prisidėjo 
prie Tarybos darbo.

2. Tautinė srovė, kaip ir ki
tos srovės, Taryboj ir jos sky
riuose dalyvauja statuto nu
statytu srovių lygybės ir susi
tarimo principu, reikalaujan
čiu, kad Taryba būtų sudaro
ma “... iš atstovų nuo Ame
rikos lietuvių organizacijų, ku
rios pirmoje eilėje yra lojalios 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms, stovi už nepriklausomos 
Lietuvos respublikos atsta+y-

mą, pripažįsta demokratinius 
principus ir juos vykdo gyve
nime”, siunčiant į Tarybą 
“... atstovus nuo centralizuo
tų ideologinių organizacijų.”. 
(Žiūr. A. L. Tarybos Statuto 
II d. 1 str,). šiuo principu va
dovaujantis, yra sudaryta ir 
veikia A L. Tarybos Vykdoma
sis Komitetas, A. L. Tarybos 
valdyba, A. L. Tarybos skyrių 
vadovybės, tuo pačiu principu 
buvo sudaryta ir iki šiol vei
kė ir New Yorko Lietuvių Ta
ryba.

3. New Yorko Lietuvių Ta
rybos š. m. rugsėjo 20 d. ir 
spalio 8 d. visuotiniuose susi
rinkimuose socialdemokratų 
srovės bandymas nominuoti 
asmenį į Tarybos vadovybę, 
kuris yra viešai reikalavęs, kad 
JAV pripažintų Lietuvos oku
paciją, ir to ligi šiol nėra at
šaukęs, o taip pat socialdemo
kratų atstovų užgauliojami 
tautinės srovės bei jos atskirų 
asmenų privertė tautinę srovę 
New Yorke susilaikyti nuo sa-

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

meninis dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus.

Amerikos Lietuvių Tautinę Są
jungą New Yorko A. L. Tary
boje, — pareiškiame, kad 

nei p. J. Tysliava, nei V.
ilso

Gedgaudas^jis net nėra Tary- prašomas skambinti
G Lenmore 2 — 6916

NEW YORKAS

Paskutini spalių mėnesio naus jaukumo ir .sudarė paki- 
sekmadienį New Yorko lietu- ’{ią nuotaiką.

Skelbtam laikui atėjus, vi
sai nevėluojant. į sceną išėjo 
Federacijos vicepirm. kun. Vy
tautas Pikturna ir gražiu įva
do žodžiu pradėjo susirinki
mą. Dvasios vadas kun. Anta
nas Račkauskas sukalbėjo

viai iškilmingai minėjo Kris
taus Karaliaus šventę. Visose 
penkiose lietuvių parapijose 
buvo atlaikytos pasaulio Val
dovo garbei specialios pamal
dos ir pasakyti pritaikyti pa
mokslai. Pamaldų metu buvo 
pilnos bažnyčios tikinčiųjų.

ALRK Federacijos New Yor
ko Apskrities valdyba suren
gė Kristaus Valdovo pagerbi
mą Anreiškimo paraniios di- 
džioioie salėje. Atsilankiusiu iu 
skaičius šiemet buvo ypatingai 
gausus, todėl minėjimą tenka 
laikvti labai pasisekusiu ir tu- 
r|^o. ir formos, ir animties 
atžvilgiais. Gražiai nanuoštoie 
scenoje kabėjo Kristaus Val
dovo paveikslas, iš abiejų pu
siu miošiamas Amerikos ir 
I ietuvos vėliavų. Gėlių puokš
tės nrie paveikslo koiu ir ant 
kalbėtoju stalo suteikė malo-

kambari-i 
Eari Ne’v Yorko radone. Sn 
haM»»s’ stirna iftriomotj no 
vinni. du ar tris k’»nr’Mrins.

ir 8<2 denmo-
m a-n Telefonuos bet kada 
Vi 6-8585.

geru pavyzdžiu. Vadino Jis 
žmones druska, kuri neturi iš- 
dvokti, bet gydyti aplinką nuo 
klaidų ir blogų palikimų. Ra
gino būti užžiebtu žiburiu, ku
ris turi šviesti visiems ir ro
dyti tiesos kelią; būti ant kal
no pastatytu miestu, kurio 
niekas paslėpti negaili ir kurį

rinktinę maldą i Kristų Kata- matydami žmonės pažintu rik
lių, o po maldos sekė paskai
ta. kurią skaitė New Yorko 
Apskrities pirmininkas Stasys 
iLušys.

Paskaitininkas pabrėžė, kad 
švenčiamoji Kristaus Valdovo 
šventė yra kartu ir Katalikų 
Akcijos šventė. Ta dieną ypa
tingu būdu pagerbiamas Kris
tus. kaip pasaulio Valdovas, 
ir kartu stengiamasi įsisąmo
ninti, ką Jis yra žmonėms įsa
kęs apaštalavimo reikalu. Pir
mutinis ir pats aukščiausias Į- 
sakymas yra MEILES ĮSAKY
MAS: meilės Dievo ir meilės 
artimo. Meile turi būti parem
ti visi žmonių darbai ir pasau
liečių anaštalavimas a^ba Kata
liku Akciia tain pat. Meilės 
kelias vra vienintelis 
gas kelias i žmon’u 
ju nmtus. Pamoksle 
no Krist”? josręigoio
vo oa^ekėius būti nav'^ingais 
ir apaštalauti p;rmiaiisiai savo

rąią tiesą ir garbintu Dievą, 
kurs yra danguje. Taigi Kata
likų Akcijos arba apaštalavi
mo kilmė eina iš pačių Kris
taus lūpų ir todėl visiems ka
talikams ne atsitiktinis, bet 
privalomas dalykas.

Po paskaitos buvo tartas at
skiras žodis Kristaus Kara
liaus garbei jaunimo, moterų 
ir vyrų, vardu. Žodis buvo ge
rai redaguotas, todėl paliko 
labai gilaus įspūdžio ir Nevie
nam išspaudė tyrą ašarą. Su
sirinkimas buvo rūpestingai 
organizuotas, gerai paruoštas 
ir su skoniu pravestas. Jis il
gai. pasitiks gausiu dalvviu 
atmintyje didesnei Išganytojo 
garbei.

Galutinas minėiimo užbaigi
mas baigėsi bažnvčioje trum
pomis pamaldomis ir palaimi
nimu .su Švenčiausiu
ment”s. Matas Kuoro

bą sudarančios tautininkų or
ganizacijos narys) neatstovau
ja, minimos tautinės srovės 
New Yorko A. L. Taryboje ir 
už j u veiksmus bei pareiški
mus negalime-imtis jokios at
sakomybės.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos I ir XI skyrių š. m. 
spalio 30 d. bendras susirinki
mas, apsvarstęs savo atstovų 
pranešimus ir atsižvelgdamas į 
tai. kad

(a) socialdemokratams neno
minavus į Tarybos valdybą " 
mūsų kvestijonuojamųjų asme
nų ir

(b) kitoms srovėms neužgy- 
rus minėtos nekultūringos so
cialdemokratų atstovo elgse
nos,—

nutarė, kaip iki šiol, ir toliau 
dalyvauti New Yorko A. L. Ta
rybos darbuose ir naujai ka- Vice Pirmininkai

vo atstovų į Tarybos vadovybę dencijai išrinko šiuos atstovus: Vladas Paulauskas
Juozą Ginkų. 495 Grad St.. Juozas Glavickas

Brooklyn 11, N. Y.
Alfonsą Koncę, 118 South 

Elliot PI.. Brooklyn 17, N. Y.
Vytautą Abraiti. 97-08 110 

St.. Richmond Hill. N. Y.
Petrą Paprocka. 11-48 Glen- 

more Avė.. Brooklvn, N. Y.
Kadangi pagal New Yorko 

A. L. Tarybos- tradiciją kasmet 
iš eilės pirmininkauja kitos 
srovės atstovas, tai šiems me
tams New Yorko Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininku 
išrinkti nominuojamas p. A. 
Koncė.

Tautinės srovės vardu:
J. Ginkus. Amerikos Lie

tuviu Tautinės Sąjungos I sk. 
pirmininkas;

V. Abraitis. Amerikos Lie
tuviu Tautinės Sąjungos XI sk.* 
pirmininkas.

1957 XI 3.

nominavimo bei tolimesnio jų 
pasilikimo tame susirinkime.

Neatsižvelgiant į tai, Katali
kų Federacijos, Sandaros ir 
Socialdemokratų atstovai š. m. 
spalio 8 d. New Yorko Lietu
vių Tarybos susirinkime po to, 
kai tautinės srovės atstovai iš 
to susirinkimo pasitraukė, ne
teisėtai nominavo ir išrinko į 
tautinės Srovės atstovams tei
sėtai priklausančias Tarybos 
valdyboje vietas pp. Juozą 
Tysliavą ir Vytautą Gedgaudą, 
kurie tautinės srovės mandato 
jai atstovauti neturėjo.

Turėdami galvoje tai, kad 
kaikurie lietuviški laikraščiai, 
aprašydami New Yorko A. L. 
Tarybos metinį susirinkimą, iš
kraipė faktus, mėgindami su
daryti visuomenėje įspūdį apie 
pp. Tysliavą ir Gedgaudą, tar
tum jie teisėtai atstovautų

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

Teirautis: 103 So. 4th St

»;n ruginiams, susirink
niarns etc

1883 MADtSON SI.

t Stepliėn Brcdrs.l
ADVOKATAS

LITU ANUS

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

, TeL EVergreen 7-4335 

"" Stepfien Ardmiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br« oklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. BallasŽLDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas 
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas 

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.

ALB. BALTRCNAS-BALTON
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva j

231 Bedford Avė. 
Brooklyii, N. Y.

Finansų Sekretorius
Nell Meškūnas 

91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Labdarybės ir Stipendijų 
Komisija

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

Williani J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

ŠALINSKAS j
Laidotuvių Direktorius 7 
84-02 JAMAICA AVĖ. > 

(prie Forest Parkway Station)

Woodhavea, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai
miesto dalyse; veikla ventlliactjs.

TeL Vlrginia 7-4499

Draudimo reikalais, taksy (Income Į 
Tas) paruošimui, notoriniy doku 
meniu tvirtinimui 

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina-
tni įvairus dokumentai

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baidai, bizniai ir asmeninis tunas nuo ugnies ar įvairiu 
n'išių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei itgos, kartu apmokant ir ligoninės 
Klaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVF.Lf.RS IMS. CO., nartlvrd. 
Cannectieut

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

87- 09 Jamaica Avė

Juozas Andriušis
IVoodhaven. 21. X Y

Vlrginia 7 4477


