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BUVĘS TARP BUSIMUJU ... Amerikoje kitus reikalus inia nustelbti rinkimu propaganda. Demo
kratai išėjo pirmieji. Čia buvęs prezidentas Trumąnas su žmona tarp nauju kandidatu i prezidentus: 
dešinėje A. Stevensonas, iš kairės — E. Kefauveris ir A. Harrimanas.

AR PO ŽENEVOS KARO PAVOJUS PADIDĖJO?
Į TAI ATSAKO VALST. SEKR. J. F. DULLES, PRITARTAS PREZIDENTO

Valst. sekr. J. F. Dulles penk
tadienio vakarą pasakė per ra
diją ir televiziją kalbą apie Že
nevos konferenciją. Pripažino, 
kad nė vienu punktu nesusitar
ta, nes

Sovietai nesutiko mokėti kai
nos, reikalingos už susitarimą.

Paskiau atsakė j savo paties 
iškeltus ir visuomenėje gyvus 
klausimus:
AR ŽENEVOS KONFERENCI
JA PRIBAIGĖ, NUMARINO 

ŽENEVOS DVASIĄ?
Žiūrint, ką vadinsi Ženevos 

dvasia — atsakė Dulles —, ir 
ėmė aiškinti, kaip prezidentas 
ir jis buvo ją supratę. Girdi, 
kas laikė Ženevos dvasią ma
gišku eleksyru, kuris savaime 
išspręs visas pasaulio proble
mas, tas dabar nusivylė. Bet 
prezidentas ir aš pats — kalbė
jo Dulles — mes nuolat Įspė- 
jom saugotis tokio supratimo. 
Prezidentas, prieš vykdamas į 
viršūnių konferenciją, įspėjo, 
jog tai tik pradžia — ne galas. 
Grįžęs jis pasakė tautai, kad 
viršūnių konferencijoje pada
rytą pradžią tę£ ministeriai. 
Dabar mes manome, kad Sovie
tai neatsisakė bendradarbiauti 
su Vakarais, nors jie nepasiry- 
žę sudaryti sąlygų saugiai tai
kai... Ta prasme Ženevos 
dvasia nėra palaidota.
AR ŽENEVOS KONFERENCI

JA PADIDINO KARO 
PAVOJŲ?

Po viršūnių konferencijos 
Ženevoje prezidentas pasakęs, 
kad sumažėjo atviro karo gali
mybė tarp Sovietų ir Vakarų. 
Dabartinėj konferencijoje nie
ko nesą įvykę, kas ta mintį 
pakeistų.

AR ŠALTASIS KARAS 
SUSTIPRĖS?

Be abejo, yra aštrių skirtu
mų tarp Sovietų ir mūsų. Mes 
tikime, kad

teisingumas turi būti taiko
mas visiem ir kad tautos turi 
teisę būti laisvos ir kad asmens 
turi Dievo jiem duotą teisę ti
kėti ir mąstyti pagal savo sąži
nę. Mes nepaliausime siekę šių 
tikslų nei leisimės kada nors i 
tokią taiką, kuri juos kompro
mituotų.

Tačiau šituos siekimus bū
dingus mūsų tautai, mes vyk
dysime nevartodami prievartos, 

■ neapykantos ar tiesos perkrei- 
pimo, kas yra būdinga karui. 
Mes siekiame ir toliau draugiš
kumo ir susipratimo su rusų 
tauta, vartodami tiesa kaip 
mūsų politikos priemonę. Ta 
prasme šaltasis karas neišven
giamai eis toliau.

AR ŽENEVOS KONFERENCI
JA REIŠKIA GALĄ TOLIMES

NI EM PASITARIMAM SU 
SOVIETAIS?

Nereikalinga išvada, kad tai 
galas, nes nei prezidentas nei 
aš netikime, kad tai galas bū
tų. Sąlygos pakeičia laikyseną. 
Ir mes manome, kšid Sovietam 
pagaliau paaiškės, jog mūsų 
siūlymai atsako jų pačių intere
sui daugiau nei laikiniai ir vie
tinio pobūdžio laimėjimai, ku
riem jie dabar priduoda daug 
reikšmės.

Pabrėžęs dar Vakarų trijų 
ministerių vieningumą, Dulles 
baigė kalbą prezidento, kuris 
patvirtino visą jo kalbą, dar 
jam pasakytais šia proga žo
džiais: “žinau, kad jokis smū
gis atgal, jokis sukliudymas 
nesulaikys vyriausybės ir mū
sų tautos nuo pastangų sukurti 
teisingą ir patvarią taiką. Lai
mėjimas gali būti dar tolimas, 
bet jam pasiekti nėra kitos to
kios tvirtos jėgos kaip 165 mi-

Krinta lėktuvai 
vienas po kito

Prie Boing Field lapkričio 
18 nukrito lėktuvas su 73 as
menim, iš jų 27 žuvo, 40 su
žeistų. Daugiausia tai buvo ka
riai, iš tolimųjų Rytų skubėję 
atostogų. Lėktuve nustojo vei
kęs motoras, pilotui nepavyko 
nuvairuoti Į neapgyventą vie
tą; lėktuvas užkliudė medžių 
viršūnes ir trenkė į garaža. 
Gaisras. Iš liepsnų Suspėjo iš-' 
lįsti kraujuoti žmonės tik dėl 
to, kad lėktuvas perlūžo. Bet 
27 liko liepsnose. Lėktuvas 
buvo privačios firmos, kuriai 
jau anksčiau buvo atimtas lei
dimas, nes jos lėktuvai būdavo 
perkraujami motorai pervaro
mi, lakūnai perdaug išvargina
mi. Draudimas buvo atšauktas, 
kai firma buvo pažadėjusi kliū
tis pašalinti.
ATSITRENKĖ KITAS Į KALNĄ

Las Vegas, Ne v., rastas 
transporto lėktuvas sudužęs į 
kalno viršūnę su 19 žmonių.

• Atsargaus važiavimo die
nas New Yorko valstybė skel
bia nuo vakar, pirmadienio, iki 
gruodžio 10. Labiausiai atsar
gi diena bus gruodžio 1. Per
nai per tokią dieną buvo sužeis
ti 381.

• Vokietijos kancl. Adenau- 
erle jau tiek pasveiko, kad per 
savaitę grįšiąs į pareigas. 

lijonų laisvų amerikiečių jėga 
ir dvasia. Eidama į šį šviesų 
tikslą, ši tauta niekad nesutiks 
būti nugalėta.”

PREZIDENTAS ŠAUKIA 
PASITARIMUS

Prezidentas Eisenho\veris su
šaukė pirmadienį savo naujo
joj sostinėj valstybės gynimo 
tarybos posėdį; antradienį už
sakyta susirinkti visiem vyriau
sybės nariam.

• Amerikos Balsui, kaip ra
šo NYT, nurodyta ir po Že
nevos konferencijos apie Sovie
tus kalbėti švelniu tonu ir ne
liesti jų vadų. Ypačiai rusiška
jam skyriui, vadovaujamam 
buv. gen. A. Barmino.

• Ženevos konferencijos ver
tėjam. sargam bei sargybiniam, 
patalpom ir kitom raštinės reik
menim išleista 25.000 dol., ku
riuos 4 ministeriai dalinosi. 
Bet kiek kaštavo kiekviena de
legacija — nepaskelbta.

• Apie pavasario vėl viršū
nių konferenciją su Sovietais 
kalbama. Labiausiai to nori 
Britai ir Prancūzija.

• Harold Stassen, preziden
to patarėjas nusiginklavimo 
reikalam, buvo priimtas popie
žiaus Pijaus XII specialioje 10 
minučių audiencijoje

• Amerikos žydai paskelbė 
vajų surinkti Izraeliui nauja
kuriu įkurdinimo reikalui 25 
mil. dol. Iš Maroko paskutiniu 
laiku persikėlė į Izraelį 10,000 
žydų.

Amerika dabar rungiasi su Sovietais J. Tautose
NESUTARIA DĖL NAUJŲ NARIŲ—UŽKLIUVO UŽ MONGOLI
JOS • SOVIETAI GRASINA VETO • AMERIKA NUSILEIDO DĖL

EUROPINIŲ SATELITŲ

Vakarai ir Rytai, nebaigę su
sirėmimo Ženevoje, jau susirė
mė New Yorke Jungt. Tautose 
dėl naujų narių.

Jungtines Tautas steigiant 
buvo 51 narys,. dabar pakilo 
iki 60, ir nori įstoti dar 22. 
Kanados iniciatyva buvo pasiū-. 
lyta 18 valstybių. Penkias iš jų 
remia Sovietai —Albaniją, Bul
gariją, Rumuniją, Vengriją ir 
Azijoje Mongolija. Vakarų val
stybių grupė remia Airiją, Aus
triją, Cambodiją, Ceiloną, Ispa
niją, Italiją, Japoniją, Laos, Li
biją, Nepalį, Portugaliją, Suo
miją.
AMERIKA PRIEŠ MONGOLIJĄ

Amerika sutiko nepasisakyti 
prieš Albanijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, Vengrijos priėmi
mą. Bet griežtai pasipriešino 
Azijos Mongolijai. Amerikos 
atstovas tiesiog pasakė, kad to
kios valstybės nėra. Ji tėra pri
pažinta Sovietų ir Kinijos. Ang
lija pareiškė, kad balsuosianti 
už 18, vadinas, su Mongolija, 
balsuosianti ir už 17—be Mon
golijos.

SOVIETŲ ARBA-ARBA
Sovietų atstovas Kuznecovas

Ką sutarė Alto konferencijoje
Amerikos Lietuvių Tarybos 

konferencija įvyko penktadie
ni ir šeštadienį New Yorke. 
Dalyvavo apie 50 asmenų, tarp 
jų 32 tarybos nariai iš 36. Kon
ferencijos svarstymai buvo iš
reikšti rezoliucijom:

pasveikinti Lietuvos atstovą 
Washingtone, pasveikinti Vil
ką ir paskatinti jį ištesėti įsi
pareigojimus tautai; jam paža
dėta Alto parama; paskatinti 
grupes, kad nedarytų separati- 
nės veiklos Lietuvos išlaisvini
mo reikalu ir ją telktu per Al-

• Stevensonas ir kiti demo
kratai nutyli Eisenhowerio už
sienių politikos nepasisekimus 
esą dėl to. kad tos politikos 
daugelio sumanymų iniciato
riai yra demokratai, labiausiai 
šen. George, užsienių komisijos 
pirmininkas. 

pareiškė; kad jei nebus priimta 
Mongolija, tai jis nepraleis nė 
vieno kito kandidato. Per visą 
savaitę derybų išeities nesu
rasta, ir šį antradienį klausi
mas ateina į Saugumo tarybą.
KOKIA PRIĖMIMO TVARKA
Naujus narius turi rėkomen-, 

duoti saugumo taryba; kiekvie
nas kandidatas, jei jis nėra ve
tuojamas vieno nuolatinio sau
gumo tarybos nario, turi gauti 
7 balsus iš 11. Paskui JT pilna
tis turi tvirtinti dviem trečda
liais balsų.
KOKIOS REIKŠMĖS TURI ŠIS 

SŲSISPYRIAVIMAS?
JV nebeturi Jungt. Tautose 

dviejų trečdalių, kurie jom bū
tų visada patikimi. Tai įrodė 
nenuolatinio nario rinkimas į 
saugumo tarybą. Keliolika kar
tų veltui balsavo. Amerika no
ri naujų narių, kurie sustiprin
tų pačias JT.‘

Sovietai nori naujų narių, 
kurių priėmimas priverstų 
Ameriką vis labiau atsisakyti

tą; perduoti vykdomajam ko
mitetui sumanymą, kad Lietu
vos išlaisvinimo reikalui būtų 
panaudotas vadinamas “Hab- 
eas Corpus” aktas ir juo re
miama akcija, kad Sovietai pa
sitrauktų iš Lietuvos.

Po pastarosios rezoliucijos 
priėmimo J. Bačiūnas pareiš
kė, kad tuo atveju tautininkai 
savo paskelbto atskiro sąskry
džio Washingtone nerengsią.

Vykdomieji organai palikti 
tie patys, tarybos narių eilėje 
tik tautininkai pakeitė Linkų 
dr. Dirmeikių.

IŠ VAKARU LAUKIA KOVOS UŽ LAISVĘ
KĄ PASIEKĖ SOVIETAI 

ŽENEVOJE
Ryšium su Ženevos konfe

rencija Pavergtosios Jungtinės 
Tautos išleido specialią bro
šiūrą. Joje pirmiausia nurodo, 
kad Ženevoje Sovietai siekė į 
teisinti savo užgrobimus ir su
skaldyti demokratinį frontą. į- 
rodyti Vakarams, kad dėl gink
lų naikinamosios galios baisu
mo ginkluotas konfliktas pasi
darė neįmanomas. Tuo sovie
tam yra pavykę įtikinti Vaka
rus. Pastaruosiuose pasitari
muose Vakarai jau nebesijautė 
galį kalbėti kaip dervbų šalis, 
savo pusėje turinti jėga.

Antra, sovietai siekė įtikinti 
Vakarus, kad laisvajam pasau-

AMERIKOS VYSKUPAI GINA 
KATALIKŲ MOKYKLAS

Washingtone kataliku uni
versitete 208 Amerikos katali
kų kardinolai, arkivyskupai ir 
vyskupai išleido pareiškimą, 
kuriame sako, kad katalikų pa
rapinės mokyklos turi turėti 
teisę į valdžios skiriamas lėšas 
švietimo reikalam. Katalikų 
mokyklos yra viena Amerikos 
švietimo sistemos dalis. Jos tu
ri priklausyti prie tu įstaigų, 
kurios yra mokesčių mokėtojų 
palaikomos. Iš visų privatinių 
mokyklų apie 90% yra katali
kų laikomos.

nuo ligšiolinių principų ir pri
pažinti Sovietam teisėtu daly
ku tas valstybes, kurias jie tu
ri savo okupacijoje.

Amerika čia užsikabino tik 
už Mongolijos, bet šiose dery
bose jau padarė esminių nuo
laidų dėl europinių Sovietų Są
jungos satelitų — ji jau suti
ko priimti į JT Albanija, Bul
gariją, Rumuniją, Vengriją. 
Tai nuslydimas ir visų JT nuo 
savo nutarimų, nes

1950 JT pilnatis pripažino 
Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, 
Vengriją laužant taikos sutar
tis, paneigiant asmens teises ir 
neatitinkant JT chartos sąlygų.

Nuo tada jokio nutarimo ne
buvo, kuriuo būtų atšauktas

HENRY C. LODGE, Amerikos 
atstovas JT turi nauja rūpesti 
— dėl nauji! narių priėmimo.

Pavergtosios Jungt. Tautos 
atsiliepė dėl Ženevos

liui negresia sovietinės agresi
jos pavojaus. Ir tatai sovietams 
yra pavykę įtikinti.

Trečia. Sovietam buvo svar
bu baigti jiems nenaudingas 
vadinamas šaltasis karas. Že
nevos pasitarimais jiem tatai iš 
dalies yra pavykę pasiekti.

Ketvirta, Sovietų Sąjungai 
svarbu gauti bent kiek atvan
gos ginklavimosi lenktynėse.

Penkta, “Ženevos dvasia” 
turi įgalinti Rytų — Vakarų 
ūkio bei kitokių mainų išplėti
mą. labai naudingą Sovietam.

šešįa. Sovietam svarbu savo 
pasitarimais su Vakarų Galybė
mis silpninti pavergtųjų tautų 
pasitikėjimą Vakarų demokra
tijų skelbiamais principais bei 
pažadais ir tuo būdu sėti defe
tizmą ir susigyvenimą su sovie
tų primesta pavergtiesiem 
kraštam padėtimi.

KA SIŪLO JUNGTINĖS 
PAVERTOSIOS TAUTOS

Dėl sovietų nusistatymo Že
nevos konferencija priėjo mir
ties tašką. Tatai kaip tik įgali
na Vakarų valstybes imtis po
zityvios iniciatyvos tarptautinei 
taikai organizuoti. Pirmiausia

turi būti pažadinta ii taikaus 
sugyvenimo iliuzijų viešoji 
tarptautinė opinija.

Ji turi susigyventi su minti

anas, pasmerkimas. Ir dal^ar. 
tos JT pilnaties pasmerktos vy
riausybės jau tinka nariu į J. 
Tautas. Tokis pasmerktas yra 
dar komuntstinė Kinija. Tai ši
tų keturių priėmimas bus nuo
seklus kelias ir i kom. Kini
jos priėmimą.

KAS TA MONGOLIJA, 
DĖL KURIOS EINA GINČAS

Tai žemė tarp Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos, kurios plotas 
maždaug Texas valstybės didu
mo, bet gyventojų tik 900,000. 
Tai žemė, iš kurios prieš 700 
metų siuntė totorių ordas Eu
ropos terioti Cingishanas, ano 
meto pabaisa, šiandien ta žemė 
labiausiai uždara nuo pasaulio. 
Ji šiandien tik jakų (Azijos 
jaučių), avių, kupranugarių au
gintoja, kumiso, jugurto ga- * 
mintoja. Ja bolševikai pirmiau
sia užklupo ir 1921 sukomunis- 
tino. Iš savo nagų to pirmojo 
sovietinio satelito neišleidžia 
ir dabar. Nori jį įkelti į Jungt. 
Tautas .

ANT MEŠKERĖS 
KABINA INDIJĄ

Sovietų min. pirm. Bulgani- 
nas ir partijos bosas Chruščio
vas lankosi Indijoje. Pasiūlė 
Indijai ūkinės pagalbos — or
ganizuoti pramonę, elektrifika
ciją. atominės energijos gamy
bą. Dalyvavo minios mitinge. 
Stebėtojai tvirtina, kad Sovie
tam čia labai pasisekę sau pa
lankias nuotaikas sudaryti. In
dija dabar esanti jau artimesnė 
Sovietam nei kuriai kitai vals
tybei.

• Vakarų Berlyne 30.000 mi
nia demonstravo prieš nepasi
sekimą Ženevoje sujungti Vo
kietija. "Nieko daugiau neno
rim. tik Jungtinių Tautu ga
rantuotos teisės savo likimą 
spręsti laisvais visos Vokieti
jos rinkimais". Tai reikalavi
mas.

mi, kad tikra tarptautinė taika 
gali pareikalauti iš laisvojo pa
saulio aukų, gal net labai dide
lių aukų. Toliau

turi būti atgaivintas visų so
vietų pavergtųjų tautų, taip pat 
ir rusų tautos, pasitikėjimas 
Vakarais,

kad jie laikysis savo skelbia
mų principų.

Siekdami taikos su Rytais.
Vakarai turi atsiremti ben

dradarbiavimu su Kremliaus 
pavergtomis Rytų Europos tau
tomis. neišskiriant nė rusų tau
tos.

Prieš komunistų skleidžiamą 
propagandą, kad pasaulio atei
tis priklauso komunizmui.

Vakarų demokratijos turi 
pastatyti laisvės idėją

ir savos politikos praktika 
patvirtinti, kad ši laisvė yra pa
jėgi. ryžtinga ir savo kelią ži
nanti. /

Vakarų Galybės niekad netu
ri pasiduoti kompromisų gun
dymams, nes tokia jų politikos 
kryptis sunkiai pažeistų jų mo- » 
relinę poziciją pavergtuosiuose 
kraštuose.

šiuo savo leidiniu ir atitin
kamu komunikatu laisvojo pa
saulio spaudai PJT siekia Vaka
rų demokratijų nusistatymą 
nuo slidaus “Ženevos dvasios" 
kelio pakreipti į vienintelį tei
singos ir patvarios taikos lais
vėje kelią. Vt. Vt.
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<Jžwartęs knygai. paskutinį

Buvo suminėtas vienas pa
saulio imperatoriaus kelias, ko
vai prieš Kristų — tai kebas, 
kuriuo jis apgauna tikinčiuo
sius, iškreipia tikėjimą, suklas- jas daro skaičių pilną ir tuo ari 

tina istoriją prie gato... Baž- 
nyčių persekiojimo šviesoje is
torijos galas, apsireiškia ne kaip 
atsitiktinis dalykas, ne kaip 
grynai natūralus dalykas, saky
tum, kosminė; katastrofa, bet 
kaip tiesioginis Kristaus Įsiki
šimas, kad sustabdytų tolimes
ni nekalto krtptfjo liejimą”.?..

Sustabdom kelionę- po kny

lancbolųa ir pasikai skausmas 
su kiekvienu Kristitas pasitrau
kimu iš tavp vidaus ir Antikris
to įsitvirtinimu. Darai desperą- 
tiškų pasiryžimų Kristei šioje patį skaitytoją, 
arenoje padėti, kad išsilaikytų, 
kad atkovotų, nes žinai jog be 
tavęs, be tavo paties pastangų 
nė Kristus nebus šioje arenoje 
laimėtojas.

. Jei tai pavyks, bus sugrąžinta 
vienybė ir taika. Taika tavo pa
ties sąžinėje, Vienybė tarp tavo 
minties ir darbų. O tai yra pa
grindinis dalykas. Tik po jos

tam autoriųikurisplačiu mas
tai apėmė Antikristo problema, 
nuplėšė niekšybės kaukę ir 
taip artimai įjungė į problema 

jauti dėkjn-
gumą. ' ■■■

(Knygas pilnas vardas — 
* Antenas Maceina: Das Gc-

Versuch einer Geschichts- 
theologie dės Widersachers 
Christi als Deutung der “Er- 
zaehlung vom Antichrist’’ So- 
towjews, Verlag Herder Frei- 
burg, 1955, 230 psl.1.

veda ne į Kristų, bet nųe jo.
PERSEKIOJIMU KELIAS

Kitas kebas yra skirtas tiem, 
kurie nesiduoda apgaunami. 
Juos imari Antikristas 
kloti — vyti iš gyvenįmo 
kūmas” — išvyti žmonta 
jas, papročius. Išvyti pru 
smurtu ... Labai įvairi' 
dus tam vartoja. Pasirei 
juos pagal amžiaus madą, 
puliaru tikinčiojo nepri^d
prie kaikurių vešųjų pareigų, 
įstatymais ar tradicijos būdu 
jas rezervuojant tik Kristaus 
netikinčiam. Populiaru viešaja
me gyvenime Kristų išpažįstan
ti diskredituoti'kaip nesocialų, 
vienybę ardantį, pažangą kliu
dantį elementą. Populiaru lik
viduoti fiziškai, o kai ima an- 
tikristinis elementas siautėti, 
tai prasideda masinis vijimas 
“Į tyrus” ir masinis žudymas.

Antikristas, jei negali žmo
gaus perdibti, tai nori jį sunai
kinti. nes jis tebėr Dievo pa
veikslas ir panašumas. Ir juo 
žmogus arčiau Kristaus, juo jis 
nekenčiamesnis.

"Pasaulis gana pakenčia gal
važudžius, plėšikus, svetimote- 
rius, vagis, melagius, kūdikiu 
suveduotojus — taip, gali visa 
tai pakęsti, bet pasaulis nepa
kenčia Kristaus".

PRIEDANGA PERSEKIOJI
MUI PATEISINTI

Išvydamas krikščionis, ?į ty- 
~ res,a>» vykdydamas^

jų žudynes, Antikristas prisi
dengia aukštesniuoju motyvu. 
Būtent, valstybės gerove. Kada 
Antikristas isakė masiškai žu
dyti krikščionis ir žydus, tai 
jis aiškinosi, kad žydų sukili
mas Palestinoje gresia jo pa
saulinei valstybei. “Iš tikrųjų 
betgi šis sukilimas nuvo tik 

‘ gera priedanga atsikeršyti ne
klusniesiem ir Kristui ištiki
miem žmonėm”.

PERSEKIOJIMU ISTORINĖ 
PRASMĖ

Tokis yra Bažnyčios likimas.

m

fisti Toliau nebesileidžiame į įos 
kitas gilumas. Paskutinis dai 
žvilgsnis į apžiūrėtąjį Antikris
tą... Jis neteko dabar tų vaiz
dų, kurie buvo likę mūsų atmi
nime iš vaikystės dienų 
baisybė, važinėjanti dar ir su 
Antikristo pečium.

Dabar nustoji net galvojęs, 
ar Antikristas bus konkretus 
asmuo žmonijos,istorijoje. Vis 
stipriau jauti kad jis yra čia 
pat, tarp kur nors regėtų ar be
regimų imponuojančių veidų. 
Jauti Čia. pat ir jo niekšybių 
gausų rinkim jo metodus, tai
komus kasdieniniame gyveni
me. Esi nuo jų tiek nukentė
jęs, ar kenčia nuo*jų tavo ar
timieji

Pajauti jį toliau 
ję pačiame, žodžiuose, darbuo
se. sąžinėje. Tavo viduje jis jatf 
ėmėsi kovoti su Kristum. Jauti 
nerimą, kada Kristus tebesilai
ko tvirtai tavo '.žodžiuose ir 
mintyse, tavo širdies glastėji-

Eltos Informacijos lapkričio 
lietuvius kai ku- 
kuriuos patyrė 
.. fflTŽftsirr'^okie-

11 inini apį< 
rių faktų, 
Friedlande 

kaip
Viena gailestingoji sesdo pa

sakojo, kad per didįjį badmetį 
Rytprūsiuose vienas lietuvis 
dvasininkas Lietuvoje maitino 
ir viskuo rėmė net. 16 iš Kara
liaučiaus atbėgusių vokiečių. 
Su jais drauge sėsdavo j prie 
stalo valgyti ir kalbėdavo: 
“Kol aš ką nors turėsiuuž
teks ir jums; neteks niekam 
badauti”. Tai patyrę, Sovietą^: 
ta dvasininką ištrėmė i Sibirą.

- Daugelis kitataučių, turėję 
net tavy- dirbti Sibire su lietuviais, iš

moko visa eile lietuvišku žo
džių. o darbo aplinkybes apibū
dinančiu. Sakysim: “stumk, 
vežk, labai sunku, man sitona, 
padėk, mėlyna akyse*4 ir pana
šius pasakymus, girdėtus iš

SPAUDA

lietuvių įsidėjo į atmintį, nors 
šiaip ir nemoka lietuviškai. 
Juos ir grįžę ištaria gražiai, 
lietuviškai.

H
oo apie saugojimą 
toje; Esą latvis Ar
iamas Sibire miške, 
is„ bet jis nepastebė- 
, kad yra čia pat 
osios zonos riba, per- 
s žingsnius iš ten ša
kas rinkdamas. Tada sargybi
nis "be jokio perspėjimo jį\ nu

šovęs. L

Minėjo vieną lietuvį, magi
nusį iš desperacijos pabėgti iš 
Vorkutos stovyklos. Jį sugavo 
ir nūšovė. Jo lavoną padaūę 
prie stovyklos vartų, kad įbaus 
gintų kitus, ir tol buvo laiko
mas, iki visiškai pajuodo.

Švedų “^tockbolms Tidnin- 
gen” šiltai atsiliepia apie pa- 
baltiėčius Sibiro stovyklose ir 
laisvųjų pabaltiečių atstovus, 
kurie renka žinias iš paleistųjų 
į Vakarus apie savo likusius 
tautiečius anapus uždangos. 
Dienraštis ragina švedus ieško
ti būdų, kaip sovietų stovyklo
se taikomiem pabaltiečiaVn bū
tų galima padėti

Gaila, kad daugelis tų atsi
liepimų su šiluma apie lietu
vius yra bendro pobūdžio, be 
pavardžių ir datų; tad jie nus
toja dokumentinės vertės.

KNYGOS ŠVENTĖMS 
Darbininko administracijoje 

galima gauti šios knygos
RELIGIJA IR FILOSOFIJA

Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. .......v....
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. - 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras, 

ui p,.......................... .......... ,.:v.v.... .......
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaitė, 99 p. .;
Džiaukis gyvenimu. O. Swet*Marden, 72 p. ----
Šventas Antanas Paduvietis. Nello Vian. 145 p 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.......
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p..............
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. ..................................
Šventasis Kazimieras, Z, Ivinskis, 22 p. 
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa 

įrišta

S5.00
2.00
2.00

1.00 
0.75 
0.70 
1.00 
1.50
2.00

2.00

Ji niekad nėra triumfuojan
ti; ji nuolat kovojama ir nuolat 
vejama iš gyvenimo.

Bažnyčios vijimas “į tyrus” 
turi jai istorinės prasmės. Tai 

skendėjusi

♦ Miss Balty Huron, išmušu
si 64 metelius amžiaus patran
kė į teismą tą Anglijos įstai
ga, kuri tyarko netekėjusių 
merginų emigraciją Į Nauja ja 
Zelandiją. Ten anglės mergi
nos keliauja ištekėti. Ką teis
mas pasakys 
Naujosios Želapdijos atitinka
ma ištaka patarė Bettei pasi
likti “savo tėvetife namuose”.

' • Madricte į batu parduotu
vę užbėgęs šuo pačiupo porą 
batų ir lauk. Mėginimas vyti;

Sveikatos apsaugos mm. pa
vaduotojas A. Dirsė Vilniaus 
“Tiesoje” aprašė, kad medici
nos apsauga Lietuvoje esanti 
genu bet ,gali būti dar geresnė. 
Girdi, Lietuvoje esą jau nepa
vojingi “krupozinis plaučių Už
degimas, staigus apendicitas ir 
daugelis kitų”. Vilniuje esanti 
statomos klinikos pakenčiamu 
tempu bet Varėnos ligoninė, 
kuri turėjo būti jau seniai pa
statyta. tesą dar tik trečdalis. 
Iki šiol neatstatyta šakių ligo
ninė. Pastatytas Vilniuje vai
kams “lopšelis” buvęs rekvi
zuotas “kitai paskirčiai”. Svei
katos punktai esą skandalingai 
reti. Iš Paberžės susirgęs turi 
vykti į Vilnių. Klaipėdos žve
jai neturi savo ligoninės. Jona
vos akušerė — ginekologė 
Zgirskytė už žiaurumą su li
goniais turėjo būti pašalinta iš 
pareigų. Ragina ligoninių di-

rektorius apsirūpinti žiemai 
anksto bulvėm daržovėm.

Nauji dailininku vardai
Spalio 17 Kauno Ciurlionies 

galerijoje atidaryta Kauno dai
lininkų darbų paroda. Iš senų
jų vardų randam — R. Kalpo
ką, Joną Šileiką, Buražą, F. 
Bulaką. Stasį ir Filomeną 
Ušinskius. Tarp naujų vardų 
— P. Baranauskas, P. Bubelis, 
S. Cesliavičius, ’ A. Keturka, 
C. Kontrimas. A. Krištopaitis, 
V. Povilaitis, 
Juškienė, H. 
Kriaučiūnas, I.
Daujotas, S. Rimantienė k* 
Būdinga, kad kūrinių yra 
vien “tarybinėm temom”.

kyklos buvo įsteigęs Vilniaus 
tapybos mokyklą, 
tas suruošė dabar 
čiaus paveikslų ir 
apie jį parodą.

Universite- 
Smuglevi- 

literatūros

nežinia

sltaiko jau trečią kartą. Par
duotuvės savininkas niekaip 
negali Išaiškinti, ką šuo veiks 

*su 6 batais, nes juk teturi tik
4 kojte. Matyk dar grįš susi- 
daryti atsarginių porą.

.t,-.- • Vtongungiy orkestras, su
sikūręs Loutaville mieste, Ken- 
tucky, suruošė koncertą vien 
Uk senmergėm arba šiaip jau 

laimės merginom. Koncerto

E. Survila, 
Rudzinskas, 
Belvertaitė.

Vilniaus universftetas pager
bė 18 amžiaus lietuvių daili
ninką Smuglevičių, kuris 1798 
prie vyriausios Lietuvos mo-

Mirė Domaševičius
Spalio 16 mirė adv. Andrius 

Domaševičius, paskutiniu lai
ku jis buvo advokatų kolegijos 
prezidiumo pirmininkas.
Kūriniai iš Vilniaus i Maskva

Maskvos kultūros ministeri
jos komisija Vilniaus dailės 
muzėjuje nupirko 183 tapybos, 
grafikos, skulptūros ir taiko
mosios dailės kūrinius. Tarp 
jų V. Didžiojo. P. Kalpoko. E. 
Riomerio, J. Mikėno, N. Petru
lio, B. Vyšniausko, L. žhiklio, 
A. Savickio ir kt

^tečim^as

koncertu pagerbtas muzikas
Antanas Račiūnas. Buvo sugro-

jo SMBta sanionunam uisesi- 
rni. Grojo radiofono orkestras,

* VL>»Lr«ULt •Umn^UvpiSHflV' wKiwCKw» usnį®“

grojamas K. Kavečko, operos 
solistai Ė. Saulevičiūtė, K. Gu
tauskas h* J. Stasiūnas

Spalyje Vilniaus kinuose su 
dideliu pasisekimu buvo rodo
mas austrų muzikinis filmas

vo matę 1943.

Muzikai K užsienio
Koncertų sezone Vilniuje 

numatyta ettė menininkų iš už
sienio. Didelio pasisekimo tu
rėjęs jau čekoslovakų vargonų 
koncertmeisteris Iržį Rember-

♦z M ***->—W V •>W¥Wlrow m»Nmlw|w • • • 

Saginaw, Mfch.. vienos smuklės 
kelneris nusigėrusiam klientui

Paprašykit pasimelsti už 
Lietuvos tikinčiuosius^

Drauge lapkričio 17 V. Vo- 
lertas siūlo Lietuvos propagan
dos reikalui:

“Minint birželio įvykius ’... 
viešose vietose kaip geležinke
lių stotyse, pagrindinėse aikš
tėse, prekybos centruose su
rengti Lietuvoje vykdomo ge
nocido parodas su mūsų skun
dą rėkte rekiančiais išrašais... 
Ar negalėtume keliasdešimt 
lietuvių ... vasario 16 paminė
ti prie Baltųjų Rūmų? Paga
liau ir liepos 4 galima pasinau
doti ... susirinkus 
dentūros priminti, 
voje vergija. Net 
Velykų rytais kai 
pasipila iš katedrų
nedrumsčiančiais lapeliais bū
tų galima paprašyti, kad tą die
ną pasimelstų už Lietuvos ti
kinčiuosius”.

MALDAKNYGES
Ramybės šaltinis. Prel. Pr. Juras, 544 p........
Būįl mums malonus. Kan. F.'Sejįįkus. 413 p 
Sveika Marija. Kun. St. Yla. 357 p. 
Vardan DievoH/nažųjų maldos'. Kun

133 p............... 1.25 ir 1.50 (geresnius
Jaunuolių maldos. P. Kirvelaitis, 159 p. 

geresniais viršeliais

5.00
6.00

3.03
2.00
2.50

Yla.
ršeliaįsi

FUA

prie piAįi- 
kad LiltiL

ir Kalėdų^
žmonės ...

nuotaiku

VLIKO PIRMININKAS 
UŽ VLIKĄ EUROPOJE

Lietuvių Dienos lapkričio 
nr. pasikalbėjime su Vliko pir- 
mininku M. Krupavičium klau
sė, ar jis pasisako už Vliko 
perkėlimą | Ameriką ar už pa
likimą Europoje. Krupavičius

“Vilkas lig šiol turėjo į šį 
klausimą vieną atsakymą — 
Vilkas pasilieka Europoje ... 
Pastaruoju metu kai kurių

ka perkelti į JAV-bes. Partijų 
CK nėra vienos nuomonės tuo 
reikalu .. . Aš esu tos nuomo
nės, kaip Vilko dauguma — 
Vlikas turi likti Europoje. Jo 
iškėlimas i JAV-bes būtų žalin
gas ir pačiam Vitkui ir Lietu
vos- laisvinimo darbui".

♦ Mzm mieste, Prancūzijo
je, sena pašto tarnautoja pa
skelbė. kad iki pareikalavimo 
laiškų skyriuje per 15 metu 
kasdien senyvas vyras ateina 
pasiimti laiško, kurio lig Šiol 
dar niekad nepasitaikė

tarpe tarp liepos ir dabartinės 
konferencijos buvo perorgani
zuota. Ji sumažinta, bet pada
ryta judresnė ir pritaikyta ato
minio karo reikalam. Apgink
luota naujai atvežtais ginklais,

fė. Už tai per teismą turėjo su- Dabar rytų Vokietijoje yra 22 
mokėti 1000 dot. ; - divizijos.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGR, 
Lietuvos vaizdų albumas. V. Augustina^/ 
Lietuvos archvvas (bolševizmo metais 436 p- 
Telšių kankiniai. 100 p. ......    ."...........  —
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas. 200 p. . -- 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. 100 p 
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai.

J. Karys. 255 p________ ___ ______ ___
Česlovas Sasnauskas. J.. Žilevičius. 127 p. — 
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petruitis ... 
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petruitis .........
Kaip jie mus sušaudė. Pulk. J. Petruitis ..........

BELETRISTIKA
Uždraustas stebuklas. St. Būdavas 
Audra žemaičiuose. Andriukaitis. 
Medinis arklys. E. Williams. 192 p. 
Susitikimas. J. Gailius. 155 p. __
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p. .. ... 
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p. . 
Siela už sielą. D. Pilla. 304 p. .
Žirgeliai padebesiais. P.* Tarulis. 99 
Pabučiavimas. J. Grušas. 155 p. . 
Varpai skamba. St. Būdavas. 180 
Algimantas. V. Pietaris. 267 p.......

150 p

ANGLIŠKOS:
Lithuania Through The Ages. A. Šapoka

(Gausiai iliustruota) . . ....
4 Martyred Bishops. T. Narbutas
Soviets Kili God in Lithuania. T. Narbutas

POEZIJA
Šventieji akmenys. F. Kirsa. 112 p.
Sesuo buitis. J. Aisti^Ao p. ___
Be tėvynės brangios/J. Aistis. 60 p. ....
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p. . .. 
Vai lėkite dainos 1200 dainų.tekstais. 220 p. 
Etapai (įrišta'. J. Kėkštas. 141 p. . 
liaukų liensnos. A, Tyruolis, 44 p. 
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p.

DRAMA
Kazimieras Sapiega. B. Sruoga. 250 p
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas. 80 
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p.

MUZIKA
Missa in honorcm Imm. Cordis 
Lietuviška muzika. C. Sasnauskas. 133 p.

VAIKU LITERATŪRA
Motulė paviliojo. J. Žemaitė
Lap^j pasaka, V. Pietaris
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius 
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys, 93 p. 
Pasakos. Haufas. 93 p. .... „
Velykų pasakos. N Butkienė. 32 p. 
Baltasis vilkas. K Binkis, 36 p.
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ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas. 606 p. . ___ , 450

Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (prikasi
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PCHZNJS *• varginančio skaitymo magistro egzaminam besiruošiant.

Lietuvių Akademinio Alumnų

ta lietuvi

L Stud. S-gos suvažiavimas Clevelande

GYVENIMOSTUDENTŲ ATEITININKŲ VEIKLA

riams padėty tiesioginiai ar

šį reikalą matydama, Liet

darbininkus, bet ir intetektue-

ganizacinis sekretorijatas jau 
pradėjo darbą, kurio uždavi
nys yra: 1. Pravesti narių re
gistraciją, 2. Liet. Stud. Sąjun-

Lapkričio 26 <L 9 v. posėdžio 
tęsinys, 12 v. bendri pietūs, 
1:30 v. metraščio reikalai, 2:30 
Alumnų organizavimas, 3 vai.

Čekoslovakijos, Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumu
nijos, Vengrijos.

c. v. vardu:
Br. Juodelis, vicepirm.

kus — Pirmosios Ateities gim
dytojai; Vysk: K. Paltarokas; 
Alfa Sušinskas — Idėjos drau-

pabrėžiama laisvės principas 
asmenybės ugdyme, moksle, 
mene, valstybės gyvenime. An
troje dalyje nagrinėjo moder
nųjį komunizmą, jo doktriną ir

rų tautų problemoms.
Laisvosios Europos Universi

tetas yra išlaikomas Amerikos

* Klubui priklausytų tiek iš 
mokyklų išėję, tiek mokyklose

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA*
Lapkričio 25 d. 8 v. registra

cija, 9:30 suvažiavimo atidary-

veiklos reikalais, 5:30 suvažia
vimo uždarymas, 7:34 meno ir 
literatūros vakaras visuomenei.

200 studentų, kurie studijuoja 
visoje laisvoje Europoje, net 
29 universitetuose.

Iki šiol veikė laisvosios Eu
ropos kolegija Strasbourge, bet

centro
valdyba deda pastangas suor-

Lietuvių Akademinį Alumrii 
Klubą, kuriam priklausytų visi 
JAV Retuviai-ės aulcštosiott 
mokyklose įgiję bakalauro ir

jos praeities veiklą, galima 
drąsiai teigti, kad reta kuri ki- 

organizacija per

džių salę. Clair gatvė yra vie
na iŠ pagrindinių, ir kiekvie
nas paklaustas ją lengvai nuro-

• Clevelando jūrų skautai 
reiškia nuoširdžią padėką P. 
Petkui, kuris padengė plaukio
jimo pastato remonto išlaidas.

SKS,

bas baigtas, — studentai išsi
skirstė į kitus universitetus 
tęsti studijų. Tačiau kasmet

VACLOVAS KLEIZA, Studentų Atei
tininku Sąjungos pirmininkas; gyve
na Chicagoje, mokosi Urbanos uni
versitete.

Laisvosios Europos Un-tas Tremtyje
Lapkričio 7 Laisvosios Euro

pos Universitetas Tremtyje, 
kurto centras yra Paryžiuje, 
pradėjo penktuosius akademi-

tuvię Studentę Sąjungą pra
augusius narius, jau įgijusius 
mokslo -laipsnius, į jiems pri
taikytą organizaciją, kuri karts 
nuo karto suvestę visus į vie
ną vietą, palaikytu tarpusavio 
tyif, prisidėtę prie lietuviško mas, mandatų komisijos rinki- 
kultūrinio ir akademinio dar-

pirm, ir ižd., sekret. — Vita
Čerškutė. Kapelionu pakviestas
kun. K. Ruibys.
• Clevelande naujon valdy

bon išrinkta: D. Bartkutė, V.
grotos; V. Karkai.

D. StamsKis ir J. PusKonus.
Hartford*: naujon valdybon

Lietu vos Vyeiy Radijo Progranui
TrMMHunja H ftttprios r»*jn WLOA. LV5S kyhtrj «•!«•<

KIEKVIENA SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 vĄ.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adrese

KN1GHTS OF L1THUANIA WIjOA 
BRADDOCK, PA .

Studijas baigusiems
Prieš penkeris metus, gau-' Stud. Sąjungos JAV 

šiam lietuviškosios jaunuome
nės būriui pradėjus studijuoti 
JAV aukštosiose mokyklose, iš
kilo svarbus reikalas tą jauni
mą suburti po visiems- lietu
viams studentams bendros or
ganizacijos stogu. Tuo metu į- 
kurta dar nedidelė Lietuvių

dą, 3f Išsiuntinėti ir surinkti 
narių anketas, 4L Pravesti Klu
bo valdybos rinkimus.
• Visi kolegos-ės, įsigiję aukš
tojo mokslolaipsnius JAV mo
kyklose, prašomi skubiai re
gistruotis LAAK’o sekretoriato 
adresu:

Danutė Dirvianskytė, 
4931 So. Artesian Avė.

Cfcieago, Illinois
Registruojantis nurodoma 

vardas, pavardė, adresas, mo
kykla, įgytas laipsnis ir specia
lybė. Registruotis prašoma iki 
L m. gruodžio mėn. 1 d. Taip 
pat kviečiami visi dalyvauti Są
jungos suvažiavime. Clevelande 
š. m. lapkričio 26 d., kur bus 
svarstomi LAAK’o reikalai. \

——

lietuvybės išlaikymo ir lietu
viškosios reprezentacijos lau
kuose.

Po penkerių metų gyvenimas 
vėl pastatė naujus reikalavi
mus. Didžioji dalis Sąjungos 
steigėjų ir pirmųjų narių per 
tą laiką praaugo organizacijos 
ribas. Semestrai bėgo vienas 
paskui kitą. Bėgo metai. Stal
čiuose atsirado naujai gauti 
diplomai. Albumai pastorėjo 
nuo suvažiavimų nuotraukų ir 
besišypsančių veidų iš po ke
turkampės kepurės, palydėju
sio iš universiteto suolo. Pro
fesijos, įstaigos, laboratorijos, 
kareivinės, kietos ir minkštos 
kėdės su astuoniomis valando
mis daugelį išblaškė po platų 
kontinentą ir patiekė ' naujas 
problemas. Profesinė atsako
mybė ir pareigos, lydimos kas
dienybės reikalavimų bei šla
mančio čekio, išblaškė studen
tiškąjį nerūpestingumą. Vestu
vių bei krikštynų puotų triukš
mas pakeitė studentukus su-

gos JAV metinis suvažiavimas 
įvyksta šį savaitgalį, lapkirib- 
25—26 d.<L Clevelande, Croat- 
ioh Home salėje, 6314 St Clair 
Avė.

Suvažiavime turi teisę daly
vauti kiekvienas sąjungos na
rys, kuris buvo Įtrauktas į 
Cąntro Valdybos sąrašus iki 
lapkričio 10 d. Registracijos 
mokestis 75ė.

Visi dalyviai prašomi susi
rinkti į Clevelandą lapkričio 
24 d. vakare, kad penktadienio 
rytą laiku atvyktų į suvažiavi
mo atidarymą.

Nakvynių reikalus tvarko 
Aldona Malcanaitė, 1448 East 
66 St., Cleveland 3, Ohio. TeL 
UTah 1-4974. Atvykstantieji 
traukiniais ar autobusais iš sto
ties paskambinti Aldonai Mal- 
canaitei, ir tuoj atvyks lengva 
mašina jūsų paimtu

Atvykstantieji lapkričio 25

mai, darbo prezidiumo sudary
mas, valdybos pranešimai; 
12:30 pietūs, 2 v. diskusijos dėl 
padarytų pranešimų, 3 v. sta
tuto — rinkiminių taisyklių 
svarstymas, 6‘v. vakarienė, 8 v.

jų dėka jaunimas gali moks
linta pačiuose geriausiuose 
Europos universitetuose: Lon
done, Paryžiuje, Muenchene, 
Louvaine, Romoje, Barselono
je, Uppsaloje, Inmbmcke, Ge- 
nevoje, Istambule ir kitur.

L. E. universiteto stipendijo- 
___________ mis naudojasi studentai iŠ šių 

prieš mokslo pradžią risi jį _kr^tų: Albanijos.^Bulgyijos, 
turi susirinkti į tą patį Stras- * *
bourgą, į Robertau priemiestį, 
ir atlikti 10 savaičių seminarą.

Šiemet rugpjūčio, rugsėjo ir 
spalio mėnesiais įvyko toks se
minaras, kuriame paskaitas 
skaitė žymūs Europos moksli
ninkai, valstybės vyrai ir kitų

Iš skaisty pasaulio
• Clevelande skąutininkų 

Ramovės nariai sudėjo 20 dol. 
ir pasiuntė į Waterbury sktn. 
St. Venclauskienei, kuri nu
kentėjo nuo potvynio.

• "Skautę Aldo" 10 nr. skir
tas šios vasaros mūsų skautų 
ir skaučių stovykloms. įdomūs . 
reportažai ir gausios nuotrau
kos atskleidžia darbus ir nuo
taikas stovyklose: Anglijoje, 
Kanadoje, JAV, Olandijoje, 
Šveicarijoje. Netrukus bus pra
dėtas “Skautų Aido“ vajus.
• LSB I-jo JAV rajono dar

bams ir uždaviniams plečian
tis, vadeiva paskyrė I-jo rajo
no jūrų skautų sk. vedėju jū
rų pasktn/ Ign. Petnifiną, 230 
Asylum St., Hartford, Conn., 
ir I-jo rajono skautų vadovą 
lavinimo skyriaus vedėju pa- 
skautininką R. šilbajorį, 600 
W 111 St. Apf. 11-c, New York 
25, N. Y.~Psktn. V. Pileika, jam 
pačiam prašant* iš šio rajono 
sk. vyčių skyriaus vedėjo parei
gų atleistas. Šias pareigas lai
kinai eina ' vadeiva sktn. A. 
Matonis.

šiems mokslo metams Stu- I 
dentų Ateitininkų Sąjungai 
pirmininkauja Vaclovas Kleiza; I 
kiti valdybos nariai pareigomis 
pasiskirstė taip: vicepirm. Juo
zas Končius, sekr. — Jonas j 
Kučėnas-Kučiauskas ir Jurgis ] 
Štuopis, ižd. —Eugenijus Uren
tas,. socialinių reikalų vedėjas
— Juozas Manelis, narė moks
leivių ir kandidatų reikalams
— Romana Jonauskaitė, spau
dos bei informacijos skyriaus

torė — Dalia Karaliūtė; jos 
bendradarbiais pakviesti Ada 
Korsakaitė, Violeta Mitkutė ir 
Rimtautas Dabšys; užsienio 
skyriaus vedėjas .— Algis Ve- 
deckas, narys — Vytautas Vy
gantas. Lithuanian Cathoiic 
Youth Bulletin redaguos VI. 
Krivickas.

Centro valdybos adresas: 
903 W. Illinois St., Urbana, III.

šių metę studijinė mintis: 
intelektualinių galių ugdymas 
ir jų pasireiškimas lietuvio ka
taliko visuomeninėje veikloje. 
Parinktos trys paskaitų temos, 
kurias kiekviena draugovė šių 
akademinių metų bėgyje priva
lo išnagrinėti:

1. Intelektualinės galios ir 
inteligentiškumas bei jų santy
kiavimas.

komunizmą pirmiausia reikia 2. Intelektualinių galių pasi- 
kovoti sveikomis idėjomis. Tik reiškimas tikėjimo pažinime. _____ ___

~ 3. Inteligento santykis su vi- •>”w«t*rbury 
suomene.

Temų nagrinėjimo būdas 
pasirenkamas pagal galimybes. 
Jei tema per sunki, galima 
kviesti vyresnį prelegentą. Ki
tais atvejais būtų labai gera, 
kad patys akademikai stengtų
si šias mintis susirinkimuose 
nagrinėti.

Ateities pienei: suruošti dva
sios vadų, draugovių pirminin
kų ir sekretorių suvažiavimą

per Padėkos dieną Clevelande; 
Kalėdų atostogų metu sureng
ti ideologinio pasiruošimo kur
sus; paruošti kandidato prog
ramą ir konspektą, kurio re
dakcinį kolektyvą sudaro Vyt. 
Vygantas, Kęst. Keblys ir J. 
Končius. Visas sugestijas pra
šom siųsti Vyt. Vygantas, 1008 
W. Illinois St., Ūrbana, m. -

Šios valdybos šūkis: “Ne tik 
imkime, bet ir duokime savo 
organizacijai!“

;ė nauja 
studentų ateitininkų draugovė, 
kurios laikiną valdybą sudaro 
L. Janušaitytė ir A. Bačkaitis.

• Urbono* stud. at-kų drau
govės valdybą sudaro: J. Jode-

LIET. STUDENTŲ SĄJUNGOS DARBO-LINKME
. -ar — ’

Liet. Stud. Sąjungos Centro 
Valdyba savo posėdyje spalio 
23 d. priėmė sekančias skyrių 
veiklos apybraižas.
L Lietuvos laisvės byla

• a). Glaudžiai bendradar
biauti su veikiančiais Lietuvos 
laisvinimo veiksniais.

b) . Bendradarbiauti su kitų 
tautų studentais, tuo įsigyjant 
naujų draugų ir supažindinant 
juos su Lietuva.

c) . Skyriai yra prašomi išpla
tinti kuo daugiau LITUANUS 
ir glaudžiai* bendradarbiauti 
su biuletenio redakcija bei ad
ministracija.

d) . Gyvai reaguoti į vietinėje 
amerikiečių spaudoje daromus 
pareiškimus Lietuvos ir lietu
vių atžvilgiu, čia glaudžiai 
bendradarbiaujama su vyčių 
organizacijos nariais, kurie jau 
turi nemaža praktikos šioje sri
tyje.
2. Lietuvybės problema

a) . Aktyviai dalyvauti bei pa
tiems rengti įvairių mūsų tau
tinių švenčių minėjimus. Kar
tu nepamiršti sukakčių, kurio
se prisimenama mūsų tautos 
ryškiosios asmenybės.

b) . Ruošti lituanistinio, lite
ratūrinio bei žurnalistinio po-

—būdžio referatus, paskaitas, 
studijas, konkursus^

c) . Stengtis pŲe universitetų 
sudaryti studentų grupes, ku
rios rūpintųsi kreditinių lietu
vių kalbos paskaitų įvedimu ir, 
jei tai pavyktų atsiekti, gausiai 
tokias paskaitas lankyti.

d) . Bendradarbiauti su lietu
vių profesinėms organizacijom, 
nagrinėti lietuviškosios moksli
nės terminologijos klausimą.

e) . Aktyviai dalyvauti lietu
vių spaudoje, ypač studentiš
koje.

f). Skatinti lietuviškąją dai- resnius gėrimus, 
ną, papročius bei tradicijas.
3. Sąjungos gyvenimas

a) . Stengtis į Sąjungos gyve
nimą įtraukti visus lietuvius 
studentus.

b) . Daryti susirinkimus su 
turininga programa, pvz., neil
ga lietuvio profesoriaus, visuo
menininko paskaitėle aęba pre- 
ligentu iš savo tarpo, diskusi
jos, savo jėgų meniniai pasiro
dymai, sudaryti kiek galima 
jaukesnę atmosferą, sakysim 
prie kavutės, pamirštant tau-

c), Sykrių gyvenimą, svar
besnius įvykius minėjimus, 
šventes, sąlygoms leidžiant, nu
filmuoti ir tai palikti ateičiai, 
d). Vietos sąlygoms leidžiant 

rūpintis sudaryti lėšų šalpos 
Fondui, LITUANUS bei STU
DENTŲ GAIRIŲ leidimui. Są
jungos veiklai.

e). Artimai bendradarbiauti 
su kitais Sąjungos skyriais, 
ypač glaudų ryši palaikyti su 
Centro Valdyba.

(E “Studentų Gairės”)

IŠ JAUNIMO
• Stasys Vaičeliūnas Ham

burge, Vokietijoje, sėkmingai 
išlaikė valstybinius egzaminus 
ir gavo medicinos daktaro laip
snį. Gimnaziją lankė Panevė
žyje, mediciną pradėjo studi
juoti Kaune, toliau tęsė studi-

studentų, lietuvių studijuoja 
per 40.
• Elona Marijošiūtė ir Rūta 

Žukaitė yra vienos iš geriausių 
studenčių Annhurst kolegijoje 
Putname, Conn. Kaip geriausia 
klasės mokinė trijų metų bė
gyje Elona Marijošiūtė buvo 
įrašyta į Delta Epsilon Sigma 
garbės organizaciją. Rūta Žu
kaitė išrinkta į “Who’s Who 
Society”. Taip pat abi studen
tės jau treti metai, kaip už pa
žangumą moksle yra apdovano-

Ameriką, penkeris metus dirbo 
ir taupė, paskui vėl sugrįžo Į 
Hamburgą studijų baigti.
• Aleksandra šilinytė Goet- 

tingeno universitete Vokietijo
je labai gerai baigė medicinos
mokslus. Naujoji gydytoja yra jamos “Dean s Lis Certificat- 

—kilusi iš senos vilnietiškos šei- es •
—• Antanas Ivaška, ši pavasari 
baigęs inžinerijos studijas, iš
vyko atlikti karinės prievolės, 
tarnaus aviacijoje, šią vasarą 
jis baigė karininkų kursus ir 
gavo j. Itn. laipsnį. New Yorke 
jis buvo aktyvus ateitininkas 
ir priklausė “Grandies” korpo
racijai.

PATIKSLINIMAS
Praeituose “Jaunimo Žygiuo

se“ apžvalginiame straipsnyje 
apie studentus, pasireiškusius 
spaudoje, per apsirikimą pra
leistas akademinis skyrius Sė
jos žurnale, šį reguliariai pasi
rodantį skyrių, pavadintą Vivat 
Academia, redaguoja V. Bildu
kas . S. Rimkaitis.

mos; tėvelis buvo teisininkas, 
o motina taip pat gydytoja. Da
bar baigia rašyti dizertaciją, 
kurią apgins tame pačiame 
universitete, ir emigruos į 
Ameriką.

• Ireną Mamaitytė Hambur
ge Įsigijo med. techniškos asis
tentės diplomą ir gavo darbą 
Luebecko mieste sveikatos sky
riuje.

• Toronto universitete, ku
riame šiais metais yra 11,270

KARTAIS IR VAIKAI MOKO TĖVUS
Londone profesorius Low 

susodino 228 vaikus tarp 8 ir’* 
dešimties metų amžiaus ir pa
prašė kad jie parašytų, kas 
jiem patinka ar nepatinka sa
vo tėvų gyvenime. Sykiu pasa
kė, kad nė žodelio nebus pra
nešta iš jų raštų tėvam.

Daugelio raštuose buvo susi
rūpinimas panašus į šios mer
gaitės maldą: “Dievuli, duok, 
kad mamytė ir tėtukas nesi
pyktų". Mažieji nesupranta, ko 
jie pykstasi, bet ta tylos ar žo
džių audra, kurioje jie atsidu
ria prie stalo su tėvais, apnuo-

dija mažųjų gyvenimą.
Kita gražuolė jau kalba apie 

meilę pamokomų, tonu: “Tėte 
ir mama turi mane taip mylė
ti, kaip mano Petrelis“. Kai 
tos meilės nepajunta, vaikas 
daros uždaras ir ima gyventi 
atskiru nuo tėvų gyvenimu.

mininkas, Irena Giedraitytė se
kretore, E. Skrupskelytė — iž
dininke .

Putname naujon valdybon iš
rinkta: R. Žukaitė — pirm., D. 
Giedraitytė — sekret. ir so
cialinių reikalų vedėja, A. Va- 
saitytė — ižd. ir koresponden
tė.
LAPKRIČIO MtN. ATEITIS
Naujam “Ateities”, numeryje, 

kuris praeitą savaitę išsiunti
nėtas skaitytojams, randame 
paskelbtą tokią medžiagą: J. vos šypsenos. Numeris gražiai 
Gailėnas — Atžygiuoja naujos iliustruotas.

rimas apie padavimą; Visi at
gal į stovyklas (pastabos apie 
buvusias stovyklas), J. Gerdvi- 
lienės eilėraštis; Enata Skrups- 
kelytė — Pro naujo gyvenimo 
vartus; Pastabos pastabėlės; E. 
Valaitis — Aš klausau tėvų; A. 
Drugelis — Šalkauskis praei- 

* ties nuotrupose; Sportas, Dar
bai ir žmonės. Atskleista kny
ga, Plačiame pasaulyje. Krei-

“Tegul mus nebaudžia ma
tant kitiem vaikam“.

“Tegul be reikalo nenutrau
kia mūsų žaidimo“.

“Nepatinka, kad iš manęs 
juokiasi”.

“Tegul priima rimtai, ką aš 
kalbu”.

“Tegul nedaro, ko ir mum 
neleidžia.” . 5

“Man labai skaudu, jei ma
ne paguldo ir liepia užmigti, 
pirma neatleidę to ką aš nege
rai padariau”.

“O kaip gerai, kai tėtukas 
ar mama su manim pažaidžia 
drauge“.



'W-
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MUENCHEN

88.64 
304

nutraukė ją ponas Toks. — Aš 
visiškai nenoriu kištis j asme
ninius sentimentus. Lik drūta!

čia šalta, kitam gale šBta. Su 
viena kepure gali dvi plikes 
nuo saules apginti, tinkamo

10.67
8.70
375

tos ŽmODB
Amerikoje ginęs, J. Stukas kal
bėjo daibai -lietuviškai. Už ta 
savo kalte išreiškė padėką tė 
vam ir seseria pranciškietėrn. 
pas kuris įmokėsi.

pastebėti, kad ir tamsta gali 
udųsti registruotus laiškus, jei 
i tfar tokiam amžiui turi kokių 
nors paslapčių, likusiu iš aru 

^įtfVJLkuių.. To niekas negali

ties V čia; s, >ašoko tau
tinius tok1®. -"

Mteejinco pabaigoje išreikš
ta mareli padėka visiem radi
jo vstodtos rėtnė^m banketo 
dątynns-ir jr eingė jmas.

ir programa sutrumpinama iki 
pusės valandos (bus penktadie
niais nuo 7 iki 7:30 vai. vak.). 
Tikrosios šio rašto atsiradimo 
priežastys nebežinomos, radijo 
klubas jas stengsis patirti. Bet 
pakeiųmu lietuviams daroma

Stukas. atvjięs k Newarko, N. 
J., Lietuvos ryčių centro kultū
rinės komisijos pūraininkas ir

Beitu, jei gerai susigau- 
kad tamsta registruotų ne
ri? — dar ponas Toks pa-

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto. 
stiprintuvai (ampiifiers), plokštelių automatai 

(reeord chsngrrgj.
Aptšrnanjaml rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.

LONDON — NEW YORK

daikto aš dar neturiu ir nesi
kėsinu jo turėti. bet norėjau iš 
anksto apsidairyti, kad, reika- 
tau esant, stačiai einu, paklo
ja laiška ar siuntini h- dar pri
duriu: “Va, tai mano registruo
tas tam ir tam, teft ir ten” .O

Lietuvos vyčių vedama Pitts- 
burgne lietuviu radijo valanda 
minėjo savo penkmeti. Lapkri
čio 13 šv. Kazimiero parapijos 
salėje Įvyko banketas ir šokiai. 
Dalyvavo gana daug visos apy
linkės vyčių ir svečių iš Cleve-

niėjųs ištašė. ' -J ~
Pripranta metu V. 'Jucevi

čius, "topų Dėdė”.' linksmino 
savo taptetate, o broliai Dabu- 
Mai grojo akordeonu. Grupė

jaunimui, net patiem pipirams. 
Minėjimą atidarė nr baigė kuo
pos pina. R. Kasperavičius.

Siaurinama Sėtuvių

Ponas Toks klausimą pakar
tojo ir pakartojęs dar kelis 
tipšnius žodžius pridėjo, mote
riam grožiui pritaikytus.

— Man registruotų nepasi
taiko ir negali pasitaikyti, — 
mikčiojo žilstelėjusi galva.

mulaitis, Littuvių Kalbos Drau
gijos Juozas Kreivėnas, Moksli
nių Studijų Klubo tam. dr. An
drius Kaltiniu Pasaulio Lietu
vių Dailininkų ir Architektų 
Sąjungos dail. Adomas Varnas, 
Lietuvių Dailės Instituto dail. 
Paulius Augius, Amąrikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos inž. Jonas Jurkūnas, 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV stud. Bronius Juodelis, 
Dainavos ansamblio Jonas Pas
iukas, Alke Stephens ansamb
lio Josephine Miller Putrimas. 
Taip pa| Tarybos nariais suti
ko būti akt V. Vainikas k tam. 
J. Pauperas. Kitų atsakymai 
(teigiami ar ir neigiami) dar

Irgapyiin 1x5 amp. 
Irgapyrin 108 taM- 
Kbmbetin H Mnp. 
UrgraMiem 
lątyĮė&lMee.. 
M A. S. 500 taM.

Rašytoja Marija Pečkauskai- 
tė-Šatrijos Ragana savo kūri
mais ir vertimais - šviesiomis 
raidėmis Įsirašė i mūsų kultū
ros ištari ją< Jos raštuose daug 
šviesos ir giedros, ji skelbė 
tiesos gėrio'ir grožio idėjas ir 
joms apaštalavo, todėl reikia 
ją skaityti, reikia ją prisimin
ti. Gražų darbą atliko Clevelan- 
do moksleivių ateitininkų kuo
pa, lapkričio 13 d. lietuvių sa
lėje surengusi rašytojos mir
ties 25 metų sukakties minėji-

TELEPHONE.- 
OEARBORN 2-6819 

TOPLACE 
HELP WANTE» ADS. 
ASK FOR AD TAKER

čio 19 d 10 vai lietuvių audi
torijoj Čikagoj. Iš Bendruome
nės Valdybos narių į ji vyksta 
pirm. St Barzdukas ir muz. 
Alf. Mikulskis . (LB Inf.)

; Oi hca&rt. 328 w. Braadwaer. ir Stasy* Jakuti*. 49S E. Broadway. So. -
» Boston, Maau Antanas Daukantas Marfcet. 187 Webster Are, Cam-

brttriK Mas* Telefonai: SOntMt SOeth Barta* *-<•!* ar
r »•»»; Uttrt MBS.

Neimk už blogą, jei pari
siu, — tarė pro langeli 
įčiai galvai. — Ar tamsta 
inėji registruotus siunti-

AŠne, ne... — stenėjo 
Hinkė, pirmojo pasaulinio 
veterano našlė.
Tai tamstos reikalas. —

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford.
Conneeticut •

'Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki f 

-vai. vak. >

mo”. E. Alšėnienė, parengusi 
tekstus ir išvedusi raukinius j 
sceną, verta nuoširrižios padė
kos .

E. Alšėnienės jaunų dienų 
atsiminimai iš ftfflku gyveni
mo, susieti suMarija Pečkaus- 
kaite ir jos seserimi Sofija, 
taip pat buvo tasonoi su dė
mesin ir maloniau, juo labiau 
kad pasakotoja bmvo pasiren-

> — O kai priseina siųsti re- 
^į^struotą, ką pati darai? Skinti 

paprastu keliu? — klausinėjo

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menaban Str., Ridgewood, Brooklyn, N Y 

Skambinti teL HYacint 7-4377

JUOZAS GRABAI! 
KKAL KSEME MtOKES

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą,
- patalpų ber-butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t^
^UTrotagiiij.. hr greitas patarnavimas.

. 227 BEDFORD AVĖ. RROOKLY N 11, N. Y.

siųsti registruotų! — stebėjosi 
^^5Wks. — Įdomu žinoti, ar tai 
s;.'J yra uždrausta? Kitais žodžiais 

tariant, prieš pradėdama eiti 
šias garbingas pareigas, tamsta 
tavai priversta pasirašyti su 
paštu sutarti, kad niekad ne- 

• registruotų laiškų? Ar pa-

TALARSKI
FUNERAL HOME

pertyii, salėj sun
kiai girdima kalte. Masinėms 
•scenoms (šokiams ir dainoms) 
trūko režisūros ir»“entuziaz- Jau senokai lietuvių radijo 

valandėlė naudojosi 45 min. 
laitai, ir jo ne tik nebuvo per
daug, bet dažnu atveju tekda
vo net spausti norint patenkin
ti visus radijo programos reika
lavimus. Lapkričio 11 d. trans
liacijos metu lietuvių radijo 
klubo pirm, ir programos ve
dėjas J. Stempužės pranešė, 
kad nelauktai gautu radijo sto
ties raštu nuo lapkričio 25 d. 

gusi ir nuošjrii’T’o negalima keičiamas transliacijų laikas 
pasakyti apie dr. A Bridžiaus

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11

EVergreen 7-8247.

3.18
5.95
4.80
3.68
4.35

94.06
7.20

šąs “Vytyje-, gyrė vyčius ųž 
jų pastangas radijo valandą 
iMrikytiir Ragino kitus vyčiam 
padėti r R»ti rėmėjais, Įmo
kanti 2 dd. metam. Kas minė-

į draudimo atstoj a ~~ -----
JUOZ Jl ANDRIUŠĮ

LICENSED INSURANCE BROKEK
Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu* apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

LAISVES , VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
KULTŪRINe RADIJO PROGRAMA

WBM5> l«M ktaey etos Boston15, Mass.
< Sėlcmadtemais l2-^0 iki l.-OO val.,pįetų metu

VEDftJAS — P. VIŠČINIS
- 31 Buster Avė* Brocfctea 4, Mas&

TeL Brockton 8-115SML

A C. T. H: 12 arip. 
CedfiaaM 80 labi.
Corttane 20 ec 
Corttone 4<> M. 
nycKTgni ižu tam. 
Hydergta 12 amp.

Serpasfl 120 tabl 
Streptomydn 10 gram. 
Terrapsycin 16 caps- 
Vitamln B-l 100 tabl 
VRamin B-12 100 tabl 
Vitąmin Č 100 tabL 
Multivitanin 560 taM.

Siunčiant Į Rusiją 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi* 
guba kaina.

Svarbiausia ir Įdomiausia mi
nėjimo dalimi reikia laikyti 
kaikurių “Viktutės” fragmentų 
inscenizavimą, atliktą pačių 
mokinių. Savo roles gerai atli
ko Aid. Balčiūnaitė (Onutė), 
J. .Gailiušytė (Viktutė). Geleži- 
nytė (piršlybų scenos jaunoji). 
Silpnesnė tavo vyriškoji pusė, 
kuriai atstovavo V. Graužinis 
(daktaras), R. Laniauskas (stu
dentas Jonas) ir kt Pranešinė
jo Alkaitytė. Bendras visų

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, Įvairių pobūvių ir pa n,)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją’

Jums geromis sąlygomis padarys

aiški žala, nes už sutrumpintą 
laiką radijo stočiai reikės mo
kėti tą patį atlyginimą, koks 
buvo mokamas ir už 45 min. Ar 
nereikėtų tartis su kitomis ra
dijo stotimis dėl persikėlimo?

CHKZAGO, ILL.

ir maža ką tesdno teturinčius 
su pačia Pedausfcdte. P. Bal
čiūno, kuopęs globė jo, Pečkau- 
skaitės gyveni®) pasakojimas 
if raštų apitedinimas tebuvo 
grynai “muMinis” ir nežinia 
kam skirianas — suaugusiems

5.53
4.42
3.75
9.21
153

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
388 Mapte Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

STEADY W0RK 
PLENTY OF ©VERTIME 

"WE HAVE IMMEMATE OMNINGS FOR

UOS ir BADIO TAISYMAS 
RANGA
a» AVBL BROOKLYN, N. X.

1.53
3.64
3 20



yra

(prie Forest Parkway Station) Įi

Lietuvos Kariuomenes

rengiamas L. S. Ramovės New Yorko Skyriaus

DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ

FESTIVALIS
Keturių tautinių grupių iš už geležinės uždangos

patefoną, o 
P. Petraitis

Gyvojo Rož. D-ja lapkričio 
27 cL 5:30 v. v. ruošia laimėji
mų vakarą parapijos salėje.

4:99-5^0
Stotis MVD

JOHN HANCOCK HALL
200 Berkeley St, Boston, Mass.

ir nepaprastai geru baleto nu
merių. Filmas bus mielai žiūri
mas visų, kuriems patinka leng
vi neįtemptos nuotaikos filmai 
ir kurie mėgsta Gene Kelly.

Klausykite
___  <*IJFTUV0S ATSIMINIMU*

DESPERATE HOURS
Paskutiniu metu buvo galima 

matyti visą eilę kriminalinių 
filmų, kur iš kalėjimo pabėgę 
kaliniai įsiveržia į ramių gyven
tojų butus. Savo turiniu pana
šus yra ir “Desperate Hours”, 
tačiau savo kokybe jis toli pra
lenkia kitus panašius filmus. 
Filmo režisorius William Wyl- 
er, turėdamas tokius puikius

11 vai. pamaldos Apreiškimo bažnyčioje; pritaikytą 
pamokslą pasakys kan. J. Meškauskas.

Čiurlionio ansamblio
koncertas Jordan salėje lap

kričio 12 d. praėjo su dideliu 
pasisekimu, čiurlioniečiai buvo 
nuoširdžiai ir šiltai priimti, 
prieš koncertą ir po koncerto 
tautininkų namuose pavaišinti. 
Koncerte buvo svečių iš toli
mesnių vietų; iš Dover, N. H., 
Kennebunkport, Me., Augusta, 
Me., New Yorko ir k. Iš arti
mesnių kolonijų daugiausia bu
vo iš Worcesterio, Norwoodo, 
Brocktono. Bilietai į koncertą 
buvo išparduoti dvi savaites 
prieš koncertą. Tai pirmas toks 
įvykis Bostono lietuvių istori
joje.

paskutiniu metu turėjo ke
letą koucertų įvairiose vietose, 
pravesdamas parengimus bei 
duodamas ištisai vakaro progra
mą. Lapkričio 12 d. dalyvavo 
Balfo parengimo programoje 
Kearny, N. lapkričio 19 d. 
Stemforde, Conn., lapkričio 20 
New Yorko Balfo vajaus kon
certe, lapkričio 26 vyksta į 
Rochesterį, N. Y., kur duos 
koncertą' —vakarą Rezistenci
nės Santarvės parengime.

DkfiL Vilniaus seimo
50 mėtų sukakties minėji

mas įvyks gruodžio 4 d. 3:30 
v. p. p. Municipal salėje. Pas
kaitą skaitys prof. A. Kučas, 
Scrantono un-tb profesorius, 
inž. Sirutavičįus, buvęs Vil
niaus seimo atstovas, papasa
kos prisiminimų iš anų laikų. 
Meninėje dalyje dalyvaus H. 
Kačinskas, buvęs Vilniaus dra
mos aktorius ir St. Liepa buv. 
Vilniaus operos solistas. Bosto
no ir apylinkės lietuviai prašo
mi kuo gausiau dalyvauti.

Skautų vyčių oktetas, pianistė p-lė A. Kepalaitė ir 
Maironio mokyklos tautinių šokių grupė išpildys me
ninę dalį

Bostono Lietuvių 
Sambūris, vadovaujamas akto
rės Aleksandros Gustaitienės, 
gruodžio 11 d. 3 v. p. p. So. 
Boston High School salėje sta
to V. Karklinš 3 veiksmų ko
mediją ^Raudonasis vynas”.

Šio sambūrio spektakliai, ku
riuose dažniausiai dalyvauja — 
žymusis Lietuvos dramos teat
ro aktorius Henrikas Kačins
kas, visada sukelia didelį 
domėjimą ir pasiekia aukšto 
meninio lygio.

Henrikas Kačinskas ir 
donajam vyne” vaidina 
iš pagrindinių rolių.

Veikale dalyvauja ir

Tek EVergreen 7-4335

Stephen Aroniiskis
— (ARMAKAUSKAS) !

Graborius-Balsamuotojas | 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

Dantų gydytoja dr. E. Vilčinskienė
Yra maža profesijų, kurias 

įsigiję Europoje tremtiniai ga
lėjo iš karto praktikuoti Jung
tinėse Amerikos valstybėse. 
Kai daugelis buvusių profesio
nalų naujajame krašte griebėsi 
pirmo pasitaikusio darbo, daž
niausiai užtinkamo fabrikuose, 
maža dalis ryžosi pradėti moks
lą iš naujo ir įsigyti naujus 
diplomus toje pačioje specialy
bėje. Neįsigijo nei namo, nei

šokiams gros J. Vedegio linksmas orkestras. Bufetas, 
įeinant renkamos aukos: $1,50 asmeniui, studentams $1.00 
i Minėjimo pelnas skiriamas karo invalidų Šalpai.

VAITKUS 
FUNEBAL HOME* 

197 Webster Avenue I 
Cambridge, M«ss. 1 

PRANAS WAITKUS ! 
Laidotuvių Direktorius ♦ 

ir Balsamuotojais I
NOTARY PUBLIC | 

Patarnavimas diena ir nakti į 
Nauja moderniška koplyčia šer- į 
menims dykai. Aptarnauja Cam- ■ 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 
pačios ir Į kitus miestus.
Reikale Saukite: TeL TE 6-S4S4

Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubo biznio skyriaus susirinki
mas įvyks lapkričio-Novemb. 
25 7:30 v. v. 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Visi klubo na
riai prašomi dalyvauti.

Valdyba.

BARASEVIČIUS Ir SŪNUS j 
FUNEBAL HOME

s 254 W. Broadway ’ 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS;
Laidotuvių Direktorius
Tol. ANdrew 8-2590

IŠNUOMOJAMAS vienam as
meniui, tik moterims, kamba- automobilio nė dr. Elena Vfl- 
rys su baldais Galima naudo- čfnskienė, o priešingai drįso 
tis virtuve, vonia ir t. L Kreip-- užsitraukti skolų, tačiau užsi- 
tis Tel. MI 1-1501 arba brėžtą tikslą pasiekė ir nesenai

: VI 3-6814. atidarė savo dantų gydymo ka-z

Woodhaven, N. Y. <
Suteikiam garbingas laidotuves.!
Koplyčios nemokamai visose'

artistus, kaip Humphrey Go- 
gart, Fredric Mareli, Arthur 
Kennedy ir kt. sukūrė realią 
įtampą nuo pirmos minutės 
iki paskutinės, kad žiūrovas at
sikvepia tik išėjęs iš teatro. 
Trys banditai išlaiko dvi die
nas užėmę vienos šeimos na
mus, laukdami atsiųnčiant pi
nigų ir slėpdamiesi nuo polici
jos .Per tą laiką atsiranda kva
pą užimančių situacijų, įvai
riausių gundančių progų. Hum- 
phrey Bogart — banditų vy
riausias — šaltas, apgalvojus 
kiekvieną žingsnį ir kovojąs 
iki pat galo. Jo brolis, antrasis 
banditas, parodo kiek žmoniš
kumo ir baimės, trečiasis — 
tikras maniakas ir nieko žmo
niško savy neturįs. Namų šei
mininko rolėje —- Fredric 
March, kuris kartu su Bogartu 
lenktyniauja vaidyboje.

TO HELL AND BACK
Antrojo Didžiojo karo metu 

savanoriu į armiją įstojo 16 
m. jaunuolis, nepriimtas prieš 
tai nei marinų, nei laivyno. Ta
čiau šis silpnos išvaizdos vyru
kas, dar karui nepasibaigus,

galimais medaliais ir pasižymė
jimo ženklais už narsumą. Jo 
vardas plačiai žinomas visoje 
Amerikoje. Tai Audie Murphy, 
kuris pagijęs iš sužeidimų ir 
grįžęs į Ameriką, tapo Holly- 
woodo aktoriumi ir dabar tu
rėjo progą vaidinti pats savo 
gyvenimo ištrauką. “To Heli 
and Back” yra filmas apie Au
die Murphy gyvenimą, jo jau
nystę ir karžygiškus nuotykius 
įvairiuose frontuose. Kaip ak
torius, Audie Murphy iki šiol 
daugiausia reikšdavosi “kaūbo- 
jiniuose” filmuose, tačiau šia
me filme, gal dėlto, kad vai
dina pats save, jis pasirodo 
tikrai nuoširdus, šiltas ir pui
kus artistas, jautriai išgyvenąs 
kiekvieną sceną. Spalvos ir ci- 
nemaseopas duoda savo gyvu
mu ir realumu dar iki šiol ne
matytų mūsų scenų. Kaip kari
nis filmas “To Heli and Back” 
gali būti vertinamas pačiu 
aukščiausiu laipsniu. Pažymėti
na, kad jame žymiai daugiau 
gyvenimiškos tiesos negu kituo
se panašios rūšies filmuose,

Drabužių rinkliava
Brooklyno vyskupijoje 

paskelbta Padėkos savaitėje 
nuo lapkr. 20 iki lapkr. 27. Visi 
turintieji atliekamų drabužių 
prašomi juos sunešti į' parapi- FILMAS 
jų raštines. Drabužiai bus išda
lyti nuo karo nukertėjusiems.

Angelų Kar. parap. choras,
vad. M. Liuberskio, lapkričio 

26 d, švenčia metinę šv. Cicili- 
jos šventę. 10 v. bus iškiįmin- 
gos pamaldos choro intencija, 
visas choras dalyvauja pamal
dose; 6 v. v. parapijos salėje 
choro pobūvis, kuriame kvie
čiami dalyvauti ir pereito para
pijos koncerto programos daly
viai bei kiti choro rėmėjai ir 
bičiuliai.

energingai daktarei sėkmės ir 
tikisi jos paramos visuomeni
nėje veikloje.

LietiivMka duona — geriausia J 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus Ir pyragaičius pagal .visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikftynoms ir kito
kioms iikiimlngoms progoms. Už
sakymai lipildoml kogeriausiai.

binetą ir laboratoriją gražioje 
rezidencinėje Brooklyno sek
cijoje. Adresas:
Dantų Dr. »Elena Vilčinskienė 

102—61 Jamaica Avė.
(kampas 104 St.), 

Richmond Hill, N. Y.
(Jamaica Line — 102 St. sto
tis); telefonas: VI 9-2502, buto: 
GL 6-2505.

Dr. Elena Vilčinskienė, gi
musi Latveliuose, Šiaulių ap
skrityje, pradžios * mokyklą ir 
gimnaziją baigė Biržuose. 1940 
m. baigus studijas Kauno uni
versiteto medicinos__ fakultete
odontologijos skyriuje, gavo 
gydytojos diplomą ir leidimą 
verstis dantų gydytojos prakti
ka Lietuvoje. Tais pat metais 
jaunoji daktarė atidarė dantų 
gydymo kabinetą Kėdainiuose 
ir dirbo ligi 1944 m. vasaros, 
kada teko palikti Lietuvą ir iš
vykti į Vokietiją. Dr. Vilčins
kienė tremtyje trejetą metų 
dirbo pas Dr. Hemke, vokiečių 
dantų gydytojų draugijos pir
mininką, gyv. Hannoveryje. 
Nors ir svetimšalė, dr. Vilčins
kienė dėl jos stropumo ir są
žiningumo buvo labai mėgia
ma jos šefo vokiečio. Vėliau ji 
porą metų ėjo dantų gydytojos 
pareigas latvių ir lietuvių trem
tinių stovyklose — Nordstem- 
men ir Uchtėje.

1949 m. vasarą atvykusi į 
JAV, kiek laiko dirbo fabrike. 
1951 m. ji įstojo į New Yorko 
Universiteto Dental College, 
kur 1954 m. baigė D. D. S. 
laipsniu, šiemet dr. Vilčinskie
nė išlaikė New Yorko valstybi
nius egzaminus ir gavo teisę 
verstis dantų gydytojos prakti
ka toje pačioje valstybėje.

Dr. Vilčinskienė, mūsų laik
raščio bendradarbė, gyvena su 
savo vyru ir dukrele Vitalija, 
kuri šiemet mokosi Putname, 
lietuvaičių Nekalto Prasidėji
mo seserų globojama.

Lietuvių visuomenė linki Skubiai parduodamas dviejų 
butų namas Ozone Park. L. I.. 
N. Y.; du garažai, privatus įva
žiavimas. Kreiptis Telefonu: 
MI 1-0949.

vynas” Bostono scenoje
Dramos* niai atrinkti vietiniai vaidinto

jai — Regina Norvaišaitė, Zita 
Zarankaitė, Kazys Baranauskas 
ir Antanas Vileniškis. Jų vai- 
menys bus publikai didelė 
staigmena.

Veikalui dekoracijas gamina 
dainininkas Viktoras Vizgirda. 
Spektaklį * globoja Bostono Bal
fo skyrius .

Į šį vaidinimą atsilankydami, 
įvertinsime mūsų scenos meni
ninkų pastangas ir paremsune 
Balfa. (A.)

“Rau- 
viena

Parapijos istorija
v jau baigiama galutinai pa

ruošti. Gruodžio 3 atvyksta 
prof. A. Kučas ir atiduos pa
rengtą medžiagą. Draugijos ir 
pavieniai asmenys, į kuriuos 
buvo kreiptasi, prašant fotogra
fijų, prašom iki tai dienai jas 
pristatyti į kleboniją.

Parapijos jaunimas
kiekvienais metais, vadovau

jamas seselių, rengdavo kalėdi
nių dovanų išpardavimą ir tuo 
uždirbdavo keletą šimtų para
pijos palaikymui, šiais metais 
jaunimas vietoj šio biznio 
gruodžio 18 So. Bostono High 
School salėje rengia gražią ir 
įdomią programą. Parengimui 
vadovauja seselės .

5 vai. p. p. Apreiškimo parapijos salėje prasidės mi
nėjimo programa:

Pik. inž. J. VĖBRA tars įžanginį žodį;

Ramunių arbatą vi
sada yra gera gerti. 
Ramunių \ Šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.
Liepos žiedų arba
ta geriama prakal
ta v i m u i sukelti,

kur “supennanai” seržantai ir 
betikslis kareivių varinėjimas 
užimdavo didesnę dalį filmo, o 
patys herojai atrodydavo, lyg 
ką tik iš po rašytojo plunksnos 
išlindę. Filmas netrukus bus 
rodomas mažesniuose kino te
atruose.

PHENIX CITY STORY
Nepaprastai geras, pusiau 

dokumentinis filmas iš nesenų 
laikų, kai vieną Alabamos mies
tą į savo rankas buvo paėmęs 
gangsterių sindikatas, šios is
torijos atskleidėjas spaudoje 
gavo Pulitzerio premiją. Fil
mas realus, žiaurus, parodas 
tikrus faktus, kuriais žiūrovas 
turi tikėti, nes gyvi liudininkai 
savo parodymais išsklaido vi
sas abejones. Atrodo, kad šis 
filfnas turėtų paveikti pasyvią 
visuomenės dalį gyviau domė
tis rinkimais ir neleisti į val- 
dovaujančias vietas prasiverž
ti padugnių atstovams. Meniš
ku atžvilgiu filmas niekuo ne
siskiria nuo kitų panašių kri
minalinių filmų.

IT'S ALWAYS FAIR 
WEATHER

Spalvotas, muzikinis filmas 
su Gene Kelly, Cyd Charisse, 
Michael Kidd ir kt Silpna is
torija ir daug neįdomių scenų

Stud. R. IGsMius 
pakviestas mokyti lietuvių 

liaudies dainų Maironio šešta- 
dįenirieje mokykloje. *

Du. Kazys Ambrozaitts 
praeitą sąv. baigė'karo tarny
bą. Su Šeima dabar gyvena pas 
savo uošvius Pupius.

PARDUODAMI vartoti, bet dar 
gerame stovyje rakandai: šal

simas* dytuvas, vienas setas kambari
nių baldų (bedroom sėt), elek
triniai mažmožiai ir t. t Kreip
tis Tel. VI 8-2283 arab rašyti: 
Mrs. J. Peikus, 127-21 Liberty 
Avė., Richmond Hill. L. L, N.Y.

jau buvo apdovanotas visais neiškelia šio filmo aukščiau vi- Keturiy tautę koncertas 
dutiniškumo, nors yra keletas įvyks lapkr. 27 d. John Han

cock salėje. Lietuviams bilietų 
paskirta tik 300. Salėje telpa 
1200, tai koncerte dalyvaujan
čios tautos: lietuviai, latviai, 
lenkai ir ukrainiečai pasiskirs
tė po lygiai.

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25.
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75c.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00..

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway

South Boston 27 Mass.

Tradicinis “Darbininko"
V - - vakaras
|3| Įvyks sausio 29, sekmadienį 

įv. Antano par. salėje. Bus 
-vaidmama 3 veiksmų komedija 
^^Raudonasis vynas”. Svarbiau- 

įį 'vsią rolę atliks aktorius H. Ka- 
\jSnskas, vaidins Bostono lietu- 

ęĮjlrių vaidintojų grupė.
■ Balfo koncertas,

t’y^ęs lapkričio 20 d. šv. Sta- 
WįjBfelovo salėje Greenpointe, pa- 

įžymėjo puikia ir * turtinga 
-programa. Trumpu žodeliu pra- 
-'dėjo vajaus £irm. kun. A. Rač- 
\kauskas. Po Amerikos ir Lietu-

; ??os himnų sveikino Gen. kon- 
f * siūlas J. Budrys. Pirmąją kon- 
'' įšerto dalį įspūdingai išpildė

7 ZApreiškiino par. choras, vad. 
I' ^inuz. P.JSakas, akomponavo dr.

Skarulis, solo dainavo Ag- 
2$ies_Sarulis. Pirmoji dalis baig- 

.5 *4a pteL J. Balkūno kalba apie 
>X^Ralfo veiklą. Pertraukos metu 

padaryta rinkliava ir surinkta 
' *482,87 doL Antroje dalyje pui- 

Yįai pasirodė Skautų Vyčių ok- 
g--1 Jetaš, vad. M. Liuberskio, pa- 
, įdainavęs 3 dainas, bisui dar 
pllgįri- Koncertą baigė Apreiški- 
£ :^foo par. choras keturiomis dai- 

'nomis. Pabaigoje _ .dar kalbėjo 
JBalfo ižd. A. Trečiokas.

Programai vadovavo akt. 
^Vitalis Žukauskas, įdomiausias 
gjo buvo suvaidintas “Posėdis 
' Vlike”. šokiams grojo Joe 
Thomas orkestras.

Balfo vajaus komitetas pa
dėjo tikrai daug pastangų, bet 
publikos buvo per maža šito
kiam parengimui, ‘šiaip vaka
ras praėjo geroje ir linksmoje 
nuotaikoje .

Ed. Liogys
New Yorko skautų “Tauro” 

tuntui padovanoi 
skautas vytis skll

- pritaikė jam dėžę. Tuntas dė- 
koja už_šią auką. i

Programą atlieka: šv. Petro par. choras, O Ivaškle- 
nės tautinių šoklų grupė, latvių choras “Liga", 
lenkų vyrų grupės “Echo” ir “Polonaise”, Jė
zaus širdies ukrainiečių katalikų bažnyčios 
choras ir ukrainiečių šokėjų grupė.

Bilietai nuo $1.50 ligi $1.00 parduodami Ivaškų 
baldų krautuvėje Broadway, So. Boston ir koncerto 
dieną prie kasos.

| Tel. STagg 2-5043 |

Į Matthew P. Ballasl 
| (BIELIAUSKAS) S 
S F U NE E AL HOME' | 
J j M. P. BALLAS—Direktoriui g 
| ALB. BALTRŪNAS-BALTON į 
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