
KOMUNISTAI SIŪLOSI

kuris prekiauja žmonėm.

Chruščiovo kova su žurnalistais

kalėjimo arkivyskupą Beraną. 
Jis buvo suiitas 1949. Vatika
nas ekskomunikavo visus, ku
rie prisidėjo prie jo suėmimo.

Prancūzijos min. pirm. Ed. 
Faure išmestas iš radikalsocia- 
listų partijos už tai,' kad palei
do parlamentą. Tai padaryta 
Mendes-France iniciatyva. »

jūs norėtumėt parašyti tiesą 
apie Sovietų Sąjungą, jūs ba
du mirtumėt, nes kapitalistų 
spauda to neskelbtu.”

Chruščiovas nutraukė pasi
kalbėjimą. Paskui Burmos val
džios atstovai pranešė vakarų 
korespondentam, kad Burmos 
valdžia esanti atsakingą už

Sovietų Sąjunga buvo paža
dėjusi Vokietijai grąžinti 9,626 
karo belaisvius. Grąžino tik 
5,900. Paskui kitus transpor
tus sustabdė. Vakarų Vokieti
jos vyriausybė du kartu dėl to 
protestavo.

Kodėl sustabdė grąžinimą? 
Netiesiogiai tai aiškėja iš so
vietinės valdžios laikraščio “Iz-

juos ima į kalėjimą už prekybą 
su plėšikais ir kt. kriminalis
tais, tuo metu, kai aukštieji pa-

KOMUNi ŠTAI IŠSTUMIA 
SOCIALDEMOKRATUS

Vokietijoje, Dortmunde, plie
no fabrikuose rinkimus laimė
jo komunistai E 25 darbinin
kų atstovų komunistai gavo 17, 
socialdemokratai 6 ir krikščio
nių darbininkų sąjunga 2. Per
nai komunistų buvo 2, social
demokratų 21, ir kr. darb. taip 
pat 2. ■ '

rino uždavinių bus pasirūpinti, 
kad tie tremtiniai, tariamieji 
“Sovietų piliečiai” būtų perim
ti į Sovietų atstovo kontrolę.

Tokis metodas imti ir lai
kyti įkaitus yra sovietam įpras
tas. Iš jų buvo išmokusi ir Hit
lerio vyriausybė. Jei Jungtinės 
Tautos nebūtų virtusios biznie
rių rinka, tai jose pirmiausia

MAŽIEJI SPEKULENTAI 
BAUDŽIAMI

Prancūzijos rinkimuose ko
munistai pasisiūlė socialistam 
susiblokuoti... Pagal Prancū
zijos parlamento rinkimų tvar
ką tas blokas ar partija, kuri 
rinkimų apygardoje gauna ab
soliutinę daugumą balsų, laimi 
ir visus tos apygardos atstovus.

Mendes-France eina į rinki
mus šūkiu: į kairę nuo centro. 
Jis norėtų radikalus jungti su 
socialistais. Faure norėtų radi
kalus jungti labiau su MRP ir 
nepriklausomaisiais.

dalytis”. Masėm buvo skirta 
Bulganino ir Chruščiovo dema
gogija, kad Amerika, Angliji 
pradėję karą; kad jie ir dabar 
esą karo kurstytojai, kolonistai 
išnaudotojai^ Pasisekimo turė
jo, nes jų priėmime dalyvavo 
masės didesnės kaip pačios In
dijos populiariausiem žmonėm 
Gandhi ir Nthru. Atsakomybė 
už tai tenka pačiai Indijos vy
riausybei Kuri tą Maskvos 
“pirklių”, kaip vadina Ameri
kos spauda, propagandą .masė
se organizavo:

Amerika ir Anglija pareiškė 
protestus dėl Bulganino ir 
Chruščiovo mielų: Amerikos ir 
Anglijos spauda aštriai juos 
kritikavo. Bet tai nepasiekė 
Azijos masių. Tai įtakos galėjo 
daryti tik pačiai Anglijos ir 
Amtrikos visuomenei. Anglijo
je’tai sustiprino įsitikinimą, 
kad Sovietų vadų atvykimas, 
numatytas pavasarį, nereika
lingas.

Vokietijoje Sovietai veikė 
dvejopai. Viena, paskelbė, kad 
RYTŲ BERLYNAS LAISVAS, 
t. y. kad Berlynas rytų Vokie
tijos dalis, valdoma pačios Vo
kietijos vyriausybės. Tuo nori 
priversti vakariečius pripažinti 
rytų Vokietiją. Vakarai atsakė 
griežtai, kad Berlyną, tebelaiko 
okupuota zona. Kokios bus to 
praktinės išvados, tuo tarpu 
neaišku. Tik laukiama, kad su-

Prof. Pranas Dovy
daitis miręs

Žurnalo “Į Laisvę” praneši
mų:
★ Profesorius Pranas Dovy

daitis Sibire yra miręs. Jis bu
vo išvežtas 1941. Ten jis buvęs 
slaptai įšventintas į kunigus ir 
ištrėmimo broliam patarnavo 
dvasiniais reikalais.
★ Prof. kan. Pranas Kurai

tis, kuris jau antrosios okupa
cijos metu buvo nuteistas 25 
metam, dabar esąs grąžintas.
★ Juozas Keliuotis, buvęs 

“Naujosios Romuvos” redak
torius, antros okupacijos metu 
buvo ištremtas trejiem metam, 
paskui grąžintas, dabar vėl 
nuteistas 25 metam.
★ Juozas Urbs y s,pas

kutinis Lietuvos užsienių reika
lų ministeris, išvežtas 1940, 
grąžintas į Vilnių, ir jam esanti 
mokama pensija.
★ Patvirtinta, kad Vilniaus 

katedra uždaryta.
★ Kaune Prisikėlimo bažny

čioje Žaliakalnyje yra įrengtas 
radijo fabrikas.
★ Kaune kunigų seminari

jos rektorius esąs kun. K. Žit
kus.

dentam atšaukia leidimus. To
liau Maskvos klounus lydėjo 
tik sovietiniai korespondentai

šaltasis karas atgijo. Sovie
tai jį vykdo aštriu tempu. Pe
reitą savaitę jų veikla buvo 
pastebima trim kryptim — 
Azijoje, Vokietijoje, Jungt. 
Tautose.

Azijoje Sovietų min. pirm. 
Bulganino ir partijos sekr. 
Chruščiovo kęlionė jų buvo va
dinama
"GEROS VALIOS" KELIONE 

Ji buvo ne Indijos ir Burmos 
vyriausybėm, bet masėm pa
veikti.

Masėse jie turėjo laimėti 
pasisekimą — pritarimą So
vietam ir neapykantą Ameri
kai, Anglijai, Prancūzijai.

Propagandai masėse buvo 
skirtas Sovietų pasigyrimas, 
kad jie nori ir taikos, ir laisvės 
tautom, ir “paskutiniu kąsniu

BE ATGARSIO
Ketvirtadienį JPT tautinių 

delegacijų pirmininkai lankėsi 
valstybės departamente. Pasi
kalbėjimas truko pusantros va
landos.

Kitą dieną jie turėjo pasikal
bėjimą su spaudos atstovais. 
Pastarųjų dalyvavo apie 12. 
Tačiau didžiojoje New Yorko 
spaudoje neteko pastebėti tos 
konferencijos atgarsių.

kietijos vyriausybei, kad ji 
prievarta laiko ir negrąžina 
daugiau kaip 100,000 Sovietų 
Sąjungos piliečių. Esą toks lai
kymas prieštarauja “žmonišku
mo ir asmens laisvės princi
pams”.

Esą Sovietų Sąjunga vardan 
tų principų paleidusi vokiečius 
karo nusikaltėlius, nors ir ko
kios žalos jie esą pridarę So
vietų Sąjungai. Sovietų Sąjun
gos vyriausybė atsižvelgusi į 
rytų ir vakarų Vokietijos pra
šymus. Bet tuo metu vakarų 
Vokietijos vyriausybė ne tik 
atsisakiusi padėti repatrijuoti 
tremtinius, bet priešingai — 
ėmusis prievartos jų repatria
cijai sukliudyti.

Šitie Maskvos laikraščio žo
džiai paaiškina, kodėl Sovietai 
sustabdė vokiečių karo belais
vių grąžinimą. Tai Sovietų Są
jungos represija vakarų Vokie
tijai, kuri nesiima prievartos 
prieš tremtinius. Duoda Vokie
tijai aiškiai suprasti: išduokit 
tremtinius, tai grąžinsim vo
kiečius.

Esą vienas iŠ naujai paskirto 
Sovietų Sąjungos atstovo vaka
rų Vokietijos sostinėje V. Zo-

Sovietų min. pirm. Bulgani- 
nas ir partijos bosas Chruščio
vas gruodžio 2 buvo Burmos 
sostinėje Rangūne. Lankėsi 
senoje “pagodoje”, šventyklo
je. Čia maldų vietoje Chruščio
vas paleido savo apivaras ir 
ėmė priekabių ieškoti.

PAMOKSLAS APIE 
KOLONIALIZMĄ

Pradėjo nuo to, kad Burmos 
ambasadoriui Maskvoje, kuris 
jį lydėjo kelionėje po Burmą, 
ėmė grožėtis “pagoda” tokiu 
būdu: pagoda turi jau 2000 me
tų, Anglijos seniausios bažny
čios teturi tik 1000 metų. “O 
dar jie laiko jus laukiniais ir 
barbarais”.

Paskui ėmė aiškinti, kad 
Burmos tauta turi atskirti, kur 
yra jos draugai ir priešai. “Bet 
aš nepabrėžtu, kas yra jūsų 
draugai, nes aš jau buvau kal
tinamas sėjęs propagandą”.

“Kai Sovietai sako tiesą, ko- 
lonialistai šaukia, kad tai pro
paganda, nes gryna tiesa juos 
įžeidžia. Jiem patiktų, kad mes 
sakytume, jog kolonialistai tau
tom yra geri, bet mes ir toliau 

pažadėta net atostogų į Flori- sakysime tiesą, nes mes Sovie-

! KOVĄ UŽ IŠLAISVINIMĄ 
* STOJA 10 MIL. 

AMERIKIEČIŲ
. Jungt Pavergtosios Tautos 

pereitą trečiadiei4 siisikvietė 
Amerikos tautinių komitetų 
atstovus — tų tautų, kurios 

Dalyva
utai, ven

grai, lietuviai, latviai, lenkai, 
rumunai Lietuviam atstovavo

ATBODO SCSBEHJTINES res- 
puMikony lydere atstovu rū
muose J. W. Martin, Bėjęs K 
pasikalbėjimo su prezidentu; 
tačiau jis paskelbė, ka? Ei- 
senhowere gali būti kandida
tas ir 1956.

Policija suėmė 7 miesto kalė
jimo tarnautojus. Juos kaltina 
pristatinėjus už gerą atlygini
mą kaliniam degtinės, kortų, 
maisto ir kt. Buvusios nustaty
tos kiekvienam patarnavimui 
ir tam tikros kainos. Pvz. whis- 
ky butelis $35, buterbrodas 
$1, perkėlimas į geresnę kame
rą $40, pasivaikščiojimas kori
doriuje $0,50, leidimas pasima
tyti su kitu kaliniu $1, Sykį 
sargybiniai, vykdydami “koeg
zistenciją” su kaliniais, ir ben
drai puotavo; tik sumokėti tai 
sumokėjo kaliniai — $85. Buvo

Jei už Chruščiovą butų dar 
didesnis bosas, tai jis tur būt, 
paskelbtų, kad Chruščiovas 
yra amerikiečių saugumo nu
pirktas agentas, nes niekas ki
tas neatidarys taip akių ame
rikiečiam, kaip Chruščiovo už- 
sikabinėjimai, melavimas, aki
plėšiškumas. Tiem amerikie
čiam, kurie anot Chruščiovo, 
buvo kvaili ir žavėjosi Chruš- - 
Čiovo ir Bulganino šypsniais. 
Ženevoje tikėjo jų nuoširdumu, 
Bulganino ir Chruščiovo kelio
nė per Aziją ir jų pliauškalai 
yra šaltas vandenėlis atsikvo
šėti ir atgauti protą.

NET MASKVA PASIJUTO ' 
NEBEGERAI

Maskvos spauda ir radijas 
ne tik nutylėjo savo boso pos* 
teringavimus apie tai, kad ang
lai laiko bunniečius 
ir barbarais”; kad vakarų ta ..

• Apsaugo* departamentu * Jaunimo bėgimą* iš ryti- 
pranešė, kad Amerikos kariuo- nės Vokietijos padidėjo. Per 
menėje dabar yra 2,922,000 spabo mėn. atbėgo 9200.
vyrų.

!• tų Sąjungoje nemėgstame ko-
Pareigūnai nesupranta, kam lonialistų.”

APIE KVAILUS ŽMONES
AMERIKOJE IR
PRANCŪZIJOJE

praneša, kad Bulganino ir 
Chruščiovo kalbose jausti dide
lis savim pasitikėjimas. Jis ei
na iš to, kad Sovietai stiprėja 
su atomine bomba; revoliuci
niai sąjūdžiai pačiuose Sovie
tuose negalimi; Eisenhoweris 
padrąsino, kad Amerika neka
riaus, ir regimi ženklai, kad 
Azijoj ir Afrikoje Sovietai stip
rinasi.

varžys produktų pristatymą į 
Berlyną. Antra, vakarų Vokieti- 
jojt Sovietai kursto propagan
dą, kad

VAKARŲ VOKIETIJA TURI
. PRADĖTI TIESIOGINES 

DERYBAS SU SOVIETAIS
IR RYTŲ VOKIETIJA

dėl Vokietijos sujungimo. 
Tai propagandai pasidavė Vo
kietijos socialdemokratai. Bet 
jai griežtai atsikirto Vokietijos 
parlamentas. Penktadienį dide
le dauguma, balsuojant prieš 
socialdemokratam, parlamen
tas pritarė kancl. Adenauerio 
ir užs. reik. min. Brentano po
litikai. Jie pareiškė Vokietijos 
ištikimybę Vakarų politikai ir 
tikėjimą, kad “laisvė bus stip
resnė už vergiją.”

JUNGTINĖSE TAUTOSE 
SOVIETAI AGRESYVUMĄ 

SUSTIPRINO
Nusiginklavimo reikalu ne 

tik atsakė “niet” dėl Eisenho- 
werio siūlomos kontrolės iš 
oro, bet dar apkaltino Ameri
ką, kad ji esanti priešinga nu
siginklavimui ir atominių gin
klų uždraudimui. Klausimas iš 
akligatvio neišėjo.

Pajudėjo naujų narių priė
mimas į Jungt. Tautas, nes

AMERIKA ATĖJO SU 
NUOLAIDOM

Amerika nustojo priešinusis 
Mongolijai ir paveikė savo ša
lininkus, kad jie nesipriešintų. 
Sunkiausia buvo paveikti 
Chiang Kai-sheką. Bet ir tas 
nusileisiąs, nes kilo pavojus, 
kad nacionalinė Kinija už tą 
pasipriešinimą gali būti išmes
ta iŠ JT. Galimas daiktas, kad 
ji Saugumo Taryboj, svarstant 
priėmimo klausimą, posėdyje 
nevartosianti veto, tik de
monstratyviai nedalyvausianti.

SUSITIKO PO 14 METŲ
Turecki šeimą fytynėje Len

kijoje užklupo 1939 įsiveržę 
bolševikai. Vyrą 1941 išvežė 
su vaikais į Sibirą, žmona liko. 
Iš Sibiro Tureckie pasisekė nu
keliauti į Persiją, kai buvo su
darinėjami lenkų kariniai dali
niai Po karo Tureckie atvyko 
į Ameriką. Tapęs Amerikos pi
liečiu ir susitrumpinęs pavar
dę į Reckie, ėmėsi visokių žy
gių išgauti žmonai, kuri 1944 
atsidūrė Vilniuje ir buvo ten 
mokytoja. Jam pagaliau pasise
kė: šiom dienom juodu susiti
ko New Yorko aerodrome po 

gyvena 258,000 pabėgėlių. 14 metų nesimatymo.
• Italijoj* netoli Venecijos • Čekoslovakijos kom. vy- 

miestelio Oriago pusė gyvento- riausybė pranešė paleisianti iš 
jų neteko pastogės. Jų namus 
sugraužė termitai,, prieš ku-

• Prancūzijos parlamento riuos kova negelbsti, 
rinkimai paskirti sausio 2.

• Soviaty Sąjunga šaukia
vyr. tarybos (parlamento) sesi- 
ją gruodžio 23. Spėliojama, kad 
bos paskelbta nauja kryptis • Dovanų siuntiniai iš Vokie- 
Sovietų ofenzyvai, sustiprėsian- tijos į Lenkiją eina be muito, 
ti Chruščiovą valdžia. O kada eis be muito į Lietuvą?
• Lenkijos kard. Wyszyn*ki* • *Y*V Vokietijoje aliar-

tebelaikomas kalėjime, nors muojama* bulvių trūkumas, 
valdžia ir žadėjo paleisti Suim- Trūksta bent 40% reikiamo 
tas nuo 1953. kiekio. Buvo menkas derlius.

Laic direktorė M. Kižytė, prel. 
J. Balkūnas ir Visikas.

Buvo norėta, kad čia gyve
nančių tautybių komitetai ak
tyviau įsijungtų į kovą už jų 
senųjų tėvynių išlaisvinimą. 
Mintis tarp susirinkusių rado 
gyvo pritarimo. Kitas susirin
kimas nukratytos sausio 14.

Bendradarbiavimas kovai už 
išlaisvinimą apmos apie 10 mil. 
Amerikos piliečių.

SUOMIJOS DDTSE9. TW kompaMoriOB Jeun Juliai CtaMtan W- 
beHus «a fhKum. J*m datmr sukanka 99 metu. Gyvenu Suomijoje. 
Labiausiai p*r*rwėh»«i jn simfonija “Finhindia".

chitektų delegacijai Ameriko
je, tuo metu buvo Maskvoje 
sukritikuotas ir nusodintas iš 
architektų pirmininkų. Apie jį 
Chruščiovas pareiškė čia Bur
mos šventnamyje: “Man gaila, 
kad Amerikoje yra tokių kvai- svečių saugumą 
lų žmonių, kurie po kritikos 
Vlasovui mėgino jį prikalbinti 
pasilikti Amerikoje (Chruščio
vo prasimanymas! Red.)... 
Prancūzai padarė tą pačią 
kvailą klaidą... Kur yra prancū
zų korespondentai?”... Keli pa
kėlė rankas. Chruščiovas jiem 
kalbėjo: “Jūs turėtumėt pa
rausti iš gėdos”. Vienas iŠ ko
respondentų atsikirto: “Man 
labiau patinka liktis baltam”...

SOVIETAI NORI 
IŠLAISVINTI...

Užraudęs tada pats Chruš
čiovas vėl grįžo prie kolonializ
mo ir aiškino, kad Sovietų Są
junga norėjusi išlaisvinti pa
vergtas tautas ir duoti jom 
laisvę ir savivaldą.

“Ar turit galvoje rytų Vokie
tiją?” paklausė vienas ameri
kietis korespondentas.

“O kaip su Estija ir Latvi
ja?" kitas pridėjo.

Chruščiovas dabar visai pa
raudo iš pykčio ir, durdamas 

Paskui Chruščiovas, lyg mu- pirštų j amerikiečius, sušuko: 
sės įkastas. staiga ėmė kalbėti “Kas daros rytų Vokietijoje? nalistai “vergai”, bet visa tai 
apie Sovietų architektą Vlaso- Jūs nežinote, nes jūs esat ka- paneigė — Chndaen*
vą, kuris vadovavo Sovietų ar- pitalizmo nupirkti vergai. Jei taip, nesakęs. „

• Hmėglnta* traukiny* be 
mašinisto tarp Larchmonto ir 
Rye, N. Y. Jam vadovavo apa
ratais iš stoties. Greitis buvo 
70 mylių per vai.

t ■■ . ■ - -
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ME AND MY SHADOV^ 
tme maome

niti sąrašu:
OVERSEAS CARGO (0. 

4426 S. Rockwell St./ 
CHICAG0 32. II J„

ijlKto'jk*v*. - 
r. Žmmbčs uždarinėjo mokyk- 
Įas, vaikė policiją, atstatinėjo 
jomis iš valsčių savivaldybių. 
Gubernatorius buvo užsimojęs

Buvo jau po 1 valandos die- 
£. kai prasidėjo suvažiavusių 
stovų kalbos. Pirmiausia pra- 
to advokatas Raila iš Kauno, 
s papasakojoT'-'kas dedasi 
Mino gubernijoje. 0 dėjosi 
omet gana nepaprasti daly-

totonesnę ptoė^l . eigą. Jie 
paskelbia, kad suvąriavimąn 
atvykęs Vilniaus krašto sodie- * 
čįų ir' darbįniiikų nemokančių ' 
JSętįįtiŠ. kalbos. Dėl M esą rei-

SPAUDA

E. 52 St.. N. Y. 22, N. Y.

iš-

AUDRA DĖL JĖZUITO 
NORVEGIJOJE

dinami 
mėnesiais'. Jy metu

ir 16400 Michigan Avė., Dear- 
born. Mich.

• Šovė stirną, nušovė žmoną 
ir sužeidė savo kaimynę, ku
rios nuo lietaus buvo pasislė
pusios krūme. Tai nutiko Forth 
Worth. Texas.

Soviet 
neva 
vergtos .

B 5 fverti karo stovį, šitam savo 
/ . žygiui jis norėjo rasti dvari- 
fe.’i-mnkų pritarimą, bet dvarinin-

ūkio draugiją, savo posėdyje 
į atmetė gubernatoriaus pasiū- 

? tymą, neišdrisdami eiti prieš 
žmonių valią.

PIRMOJO KALBĖTOJO 
Įgt' •' ISTORIJA ,
S Čia ne pro šalį bus apibu- 

■ dinti tą
pirmąjį Didžiojo Seimo k»l-

; — apie 
90% visų privatinių mokyklų. 
Katalikų mokyklose mokosi 
apie 4 mil. vaikų, viešose apie 
32 mil., o įvairių protestantų 
mokyklose tik 678.500 moki
nių. Protestantai labiau pasi
renka viešąsias mokyklas nei 
privatines.

Antra, katalikai labiau pasi
tiki auklėjimu, dėl to jie sten
giasi turėti savas mokyklas ir 
jose formuoti busimojo piliečio 
dvasią. Protestantai labiau pa
sitiki valdymu; dėl to jie ver
žiasi paimti valdymo vietas ir 
iš jų jau diktuoti savo kryptį 
ne tik tiem vaikam, kurių tė
vai to nori, bet ir visiem, pri
mesdami savo auklėjimo kryp
ti.

BALLKOO3I - 
32-10 Broadvvay.

Lenkijon, o išvažiuoja | visai 
svetimą Krimo kraštą ir tenai 
mušta. - <-
NUO ŪKININKŲ VARGŲ IKI 

REVOLIUCIJOS |R KUNIGŲ 
PLŪDIMO

Galima sakyti, kad Raila 
buvo pirmas ir paskutinis žmo
gus, kurs tikra, prasme padarė 
pranešimą iš vietos, apibūdin
damas revoliucijos eigą. Se
kantis kalbėtojas ūkininkas Zi- 
kus iš Kruonio valsčiaus, jau 
nukreipė kalbą apie savo 

.■ krašto ūkininką vargus dėl gi
rių ir ganyklų^ (T užbaigė apie 
Lietuvos autonomiją. su seimu 
Vilniuje, kuris vienas tegalįs 
tuos vargus pašalinti. Toliau 
j. Gabrys pasakė. Agitacinę kal
bą dėl sodiečių sąjungos stei
gimo; Jasaitis, paskui Kauno 

- notaras, kalbėjo apie revoliu
cijos eigą visos Rusijos ir Lie
tuvos plote; Liutkevičius per
skaitė Petrapilio lietuvių nuta
rimus, lietusius Lietuvos auto
nomiją; kun. J. Tumas kalbėjo 
apie nekruvinos revoliucijos 
kelius, ragindamas tevartoti 
tik streiką ir valdžios Įstaigų 
boikotą. Kun. J. Tumo mintis 
dar pakartojo prof. kun. P. 
Būčys, o paskui socialdemokra
tų vadas A. Domaševičius pra
dėjo himną

revoliucir "am Rusijos prole
tariatui ir pabaigė Lietuvos 
kunigu plūdimu.

Savo kalbos jam nepavyko 
pabaigti, kadangi klausytojai 
pakėlė didelį triukšmą ir pri
vertė oratorių nutilti. Čia lai
krodis išmušė 3 vai. po pietų, 
ir posėdis buvo nutrauktas.

vaikučiams, 
šiais metais 

Kalėdos Pary-

kntosarba oratoriams kalbėti 
lenkiškai, arba visas kalbas 
versti į lenkų kalbą. Ar tikrai 
tokių sodiečių ir darbininkų 
buvo atvykusių, sunku pasaky- ' 
ti. Bent tuomet seime niekas 
nepasakė, iš kurio, būtent, 
krašto tie lietuviškai nemokan
tieji atsirado. Kažkam papra
šius parodyti tuos svečius, so
cialdemokratai vėl pakėlė di
džiausią skandalą. Karštesnieji 
triukšmadariai iš salės sušoko 
į estradą, grūmodami kumšti
mis prezidiumui. Po ilgų bar
nių toiukšmadariams teko nuo 
■estrados pasitraukti. Suvažiavi
mas griežtai pareikalavo, kad 
niekas nedrįstų lipti estradom 
kol nebus prezidiumo pašauk
tas. Net sekretoriam teko su 
savo staleliais nusileisti nuo 
estrados į salę (b.d.).

Yra neteisinga mokesčių mo
kėtojų atžvilgiu, jeigu jie yra 
verčiami iš naujo mokėti mo
kesčius parapijos mokyklai

• Japonijos mokslininkas 
Saižo Goto, atvykęs į JAV su 
savo žmona, Washingtone ir 
New Yorke demonstravo jo pa
sigamintą “saulės pečių”, ku
ris kainuoja tiktai 14 dolerių. 
Pečių sudaro 32 plokštės ir 
veidrodžiai, kurie sukaupia 
saulės spindulius. Karščio pa
siekia 9,340 kalorijų per mi
nutę. žinoma, kai saulė švie
čia. Užkopęs į New Yorko RCA 
dangoraižį. Saizo Goto per vie
na valandą išvirė tris svarus 
ryžių.

The Sisters Of The Cood Shephcrd
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- lenkiška. Vaikai lietuvių kal- 
- bos visai nemokėjo ir pasižy- 

. " medavo lenkišku patriotizmu
- ir lietuvių neapykanta. Be't
į - štai 1904 metais atkovojama

spauda. Senyvas Raila vėl at- 
į gimsta. Jis skaito ir platina

y Kaune “Vilniaus žinias.” Kai
šitą dienraštį pradeda pulti šo
vinistiniai lenkų t laikraščiai. 
Raila pasiima plunksna ir ne
siliaudamas rašinėja “Vilniaus 

; žiniom” talentingus polemikos 
straipsnius, prisidengęs Senio 
Lizdeikos slapyvarde. Jo raši- 

’ - niuose spindi jaunatvės dvasia, 
drąsa, energija ir didelis pasi- 

• tikėjimas savo tautos ateitimi.
Prisiartina rinkimai į pirmąją 

-j. Rusijos Dūmą. Raila stato sa
vo kandidatūra nuo Garliavos 

• valsčiaus mažažemiu, bet šitie.
• žinodami, kad io šeima lenkiš- 

j ka, juo nepasitiki ir ncišrenka.
Žmona ir vaikai, kurie ir se- 

jam pridarydavo visokių 
y scenų dėl lietuvybės, pradeda

fkurio pavardė šiandien vi
sai mažai kam žinoma. Mažai 
žinoma ji buvo ir anais laikais, 

į Daktaras Basanavičius pasako
davo, kad Raila dar prieš ’ Auš- 

? ros” pasirodymą buvęs susi
pratęs lietuvis ir energingas 
tautiškos sąmonės skiepytojas 
anų laikų studentų tarpe.

j: “Aušrai” pasirodžius, jis kurį 
laika buvo žymus jos rėmėjas. 
Apsigyvenęs Kaune, jaunas 
būdamas, jis - turėjęs kilnių 

. tikslų gaivinti lietuvybę šiame 
mieste. Paskui, pasiduodamas 
laiko ir aplinkybių įtakai; vedė 

* žmona lenkę ir pats nuėjo 
nuoLietuvosdarbuotojujscer;!, , 
nos. Jo šeima buvo grynai REVOLIUCIJA SU TRIUKŠMU

Antrasis posėdis prasidėjo 5 
v. 30 min. pirmininkaujant A. 
Smetonai. Kilo klausimas, ar 
dar tęsti tuos tariamus prane
šimus iš vietų, ar eiti svarstyti 
kitų punktų. Andrius Bulota 
pareikalavo, kad prezidiumas 
leistų išsitarti suvažiavusiems 
atstovam, o ne vilniškiam par
tijų rėksniam. Kairys pasiūlė 
jo surašytą rezoliucija, smer
kiančia valdžia, o užginančią 
socialdemokratų darbus. Kuni
gas Aleksandravičius, kritikuo
damas tą rezoliuciją, pažymė
jo, kad joje nėra nė žodžio 
pasakyta, kas dabar žmonėm 
reikia praktiškai veikti, tęsiant 
kovą dėl savo teisių. Kairio 
rezolucija statoma balsuoti. 
Kyla didelis triukšmas, ir ten
ka paskelbti pertrauka.

SEIME REIKALAVO 
KALBĖTI LENKIŠKAI ‘

Matydami, kad suvažiavime 
neturi vadovaujamos įtakos, 
socialdemokratai pertraukos 
metu sumanė triuką trukdyti

PERSIORIENTUOJA
Gana ryškiai pradedama kal

bėti apie Anglijos pastorių 
perėjimą į Katalikų Bažnyčią. 
Londone, sakoma, tokių pasto
rių esą du tūkst.; Romoje —tik 
tūkstantis. (ši misija yra pa
vesta kardinolui Griffin, West- . katalikų rankose 
minsterio arkivyskupui. Viena 
iš sunkiausių problemų yra 
moterystė, nes kai kurie pas
toriai yra vedę.

; B Lietuvos 
K«i žuvę yra, tai nėr druskos, 
kai druskos yra, tai nėr stali- 

kai statiniu yra, tai jos na- 
-tfaka'^--.

“Tiesa” skundžiasi, 
šiais metais Klaipėdos žvejai 
pagavo žymiai mažiau žuvies. 
Klaipėdos žvejai turi jau “sko- - 
los” valstybei 83,000 centne
rių žuvies už 189 mil. rublių... 
Nesvarbu, kad žvejai laiku ne
gavo tinklų, kad žvejų artelėm 
nuolat trūksta druskos ir stati
nių žuvim sudėti. Spalio vidu- 

, ry gauta telegrama iš Klaipė
dos žvejų laivyno šiaurės At
lante, kad arti 40 žvejų kute- 
rių stovi ant inkaro, nes netu
ri druskos. Kai "skubiai” buvo 
išsiųsta druska (skubiai reiškė, 
kad laivas su druska išplaukė 
pas žvejus po devynių dienų 
nuo telegramos gavimo!), pa
aiškėjo, kad žvejam pritrūko ir 
statinių. Rusai vadovai statines 
buvo užsakę Astrachanėje, tai 
jos nespėjo ateiti, nors Klaipė
dos įmonėse jų užsakyti buvo 
galima, kiek nori. O kai Astra
chanės statinės atėjo, tai “Tie
sos” korespondentas patyrė, 
kad jos silkėm netinka.

Žvejybą tvarko Lietuvoje 
rusai. >

■į SIUNTINIAI į LIETUVĄ Z 
; Lietuvių Bendrovė Over- 7

: • seas ('argo Co. siunčia į Lic- 
r tuvą ir kitus Europos kra.š- z 
Z tus siuntinius su angliška Z
• medžiaga kostiumams, mai Z 

• • •”• -a stu. avalyne, vaistais ir kit. Z
; su pilna 100% garantija Z
• Visi reikalingi mokesčiai Z
• sumokami čia. Amerikoje. Z 
■Z gavėjas nieko neprimoka. Z 
; Siuntiniai siunčiami iš Lom Z
• dono. Anglijos, tad laiduo- Z 
Z jam labai greita prislaty- Z 
Z mą. (Tik apie 4 sava. Z 
Z Mūsų bendrovė atstovau- Z 
Z ja didele anglu firmą Lon- - 
2 dono. tad visas siuntimo - 
Z ojK'racijos yra atliekamos 
Z su dideliu rūpęstingunr.i. ~ 
Z Be to. bendrovės darbuoto- ; 
Z jai jau 8 metai kaip siunčia ; 
Z i Europa siuntinius. ; 
Z Prašykite mūsų siunti- ;

POVANDENINIAI Laivai Paciftke (Saa Die^o, L) iškilmių metu. pasHceičfauit Squadrono 5 vadam

HAMILTONAS PAMOKĖ KAIP KNYGAS PLATINTI
Aiduose Nr. 9 L. Apdriekus 

rašo apie lietuviškas knygas. 
Sako, kad knygų pirkėjų skai
čius labai, sumažėjęs. Viena 
leidykla tvirtinusi kad skaity
tojai kritę net 75%. Savo ne- 
skaitymą nori pateisinti peri
nimu, jog “lietuviškos knygos 
esančios prastos”.

Autorius mano, kad neuž
tenka belstis tik Į skaitytojų 

Norvegijoje buvo rengiamas sąžines ir raginti juos skaityti. 
Nurodo Hamiltono pavyzdį, 
kaip jie praktiškai mėgino kny
gas platinti.

“Tautos Fondo skyrius Ha
miltone 1954 m. pasiryžo reikš
mingiau paminėti 50 metų su
kakti nuo atšaukto spaudos 
draudimo. Gegužės 7 d. pradė
tas knygų platinimas per na
mus. , Pirmuoju užsimojimu 
parduota jų už 800 dol. Tai pa
daryta per keturis nepilnus 
mėnesius. Toks pasisekimas 
skatino veikti toliau. Antruo
ju užsimojimu taip pat nešio
jant knygas po namus, ju iki 
metų galo parduota už 1.200 
cįol. Bet ir po to neilsėta. 1955 
m. užsimotas trečias baras. Iš 

•anksto paartą parduoti kny- , .
gų už 3,200 dol. To paskutinio platinimo Būdąs davė stebėti- 
žygio vaisiai, šio rudens pra- nai gražių vaisių”. __

filosofo Kirkegardo minėji
mas. Pakviestas paskaitinin- į
kas iš Danijos — prof. Roos.
Norvegijos valdžia davė leidi- [ - O J
mą jam įvažiuoti. Tik paskui 
apsižiūrėjo, kad Roos yra ku
nigas ir dar jėzuitas. O Norve- 

' gijos konstitucija draudžia jė
zuitam į Norvegiją Įvažiuoti, 
Norvegijos valdžia pasiskubi
no pridėti prof. Roos įpareigo
jimą, kad jis, atvykęs į Nor
vegiją, registruotųsi policijoje 
ir nevarytų propagandos. Pro- 

i fesorius palaikė tai įžeidimu 
ir atsisakė važiuoti. Norvegijo
je pakilo dėl to spaudos karas.

Panašiom kvailystėm tebe
gyvena ir Šveicarija — jos 
konstitucija draudžia jėzuitam 

1 veikti Šveicarijoje, o komu- 
► nistam nedraudžia.

AŠTRĖJA KOVA
Amerikoje vėl iškilo kova 

tarp protestantų ir katalikų 
dėl mokyklų.

Progą davė šiemetinė Ame
rikos katalikų kardinolų, arki
vyskupų, vyskupų konferenci
ja, išleidusi pareiškimą, dėl 
neviešųjų mokyklų rėmimo iš 
valdžios iždo. Pareiškime Ame
rikos vyskupai aiškiai pasisa
ko kad

valstybė turėtų paremti mo
le asči y mokėtojų sudedamom 
sumom katalikų mokyklas, 
kaip jr viešąsias. Nes privati
nės mokyklos yra organiška 
valstybės auklėjimo bei švieti
mo sistemos dalis.

DEL PRIVATINIŲ 
laikyti, kada jie mokyklos rei
kalui jau yra atidavę mokes
čius valstybei.

Kokios paramos vyskupai 
nori, smulkiau pareiškime ne
pasakyta. Tačiau praktika ir 
kiti raštai rodo, kad parama 
galima keleriopa: nemokami 
vadovėliai, nemokamas trans
portas Į mokyklą ir iš mokyk
los, tokie pat priešpiečiai, ko
kie duodami viešųjų mokyklų 

džioje buvo tokie: knygų par
duota už 4,000 dol. Ne gana 
to, iki šių metų pabaigos dar 
pasiryžta paleisti jų už 1,000 
dok Susidaręs iš nuošimčių 
1.300 dol. pelnas skiriamas 
Tautos Fondui”.

Tai padaryta lietuvių kolo
nijos, kurioje lietuviškų gal
vų, didelių ir mažų, yra 1,300 
... Teisingai autorius sako, 
kad tai gražus pavyzdys, ką 
gali padaryti žmonės, kurie 
veikia konkrečiai ir darbe iš
tveria. Skatindamas ir kitas 
bendruomenes, autorius siūlo:

"Prieš Kalėdas ir po Kalėdų 
einą mėnesiai turėtų būti va- 

Lietuviškos spaudos 
laikraš

čiuose, pamoksluose, paskaito
se reikėtų žadinti meilę savai 
knygai. Kyla mintis, ar nebū
tų galima ir kalėdojimo kaip 
nors suįung'i su spaudos pla
tinimu, jei ne gnygų, tai bent 
laikraščių.

Taip buvo daroma nepriklau
somoje Lietuvoje, šis spaudos

MOKYKLŲ JAV 
vaikams. Bet didžiausia bėda 
yra mokyklų statyba ir moky
tojų išlaikymas. Dabar katali
kų parapinių mokyklų esą 11.- 
(XX). Bet jų reikia vis daugiau 
ir daugiau. O lėšų tėra tiek, 
kiek surenkama iš parapijų.

Atskirose valstybėse prak
tiškai duodama parama ar va
dovėliais, ar priešpiečiais, ar 
autobusais. Bet kaip tik prieš 
tai buvo pakėlę balsą protes
tantai. Dabar po vyskupų raš
to protestantų sąjungos direk
torius vėl paskelbė aštrų kriti
kos raštą.

Kodėl taip protestantą; prie
šingi parapinėm mokyklom?

Yra dvi priežastys. Viena, 
daugiausia privatinių mokyklų

ATŽYGIUOJA NAUJOS 
JAUNIMO GRETOS

Ateities Nr. 9 J. Gailėnas 
str. “Atžygiuoja naujos jauni
mo gretos” įspėja, kad jos bus 
jau kitokios. Kitokios tautinio 
susipratimo atžvilgiu:

“Jei iki šiol visi žinojome, 
kad esame lietuviai ir mums 
tereikėjo įrodyti, kodėl turime 
lietuviais išlikti, tai greitu lai
ku jaunimui

jau reikės įrodyti, kad esa
me lietuviai;

turėsime juos paveikti taip, 
kad jie suprastų, kodėl jie tu
ri lietuviais būti ir kokios yra 
pagrindinės lietuviškumo žy
mės”.

NAUJI FORDO IŠRADIMAI
Fordo agentūra pagamino du 

filmus: “Crash and Live” ir 
“Crash Research”, kuriuose 
parodoma aktualūs laboratori
jos bandymai automobiliam 
patobulinti Tie išradimai yra 
didžiai reikšmingi, nes suma
žins susidūrimų ir apsiverti
mų sužeidimus. Daugelio me
tų tyrinėjimas ir stebėjimas 
privedė prie reikšmingų vairo 
ir durų ištobulinimo.

Prie Ford Rotunde yra pa
statyta 35 pėdų Kalėdinė eglu
tė, tai “Kalėdinė fantazija”. 
Be to, 30 pėdų didumo "Pilis 
padangėje” su Kalėdų seneliu 
ir 1500 lėlių ir Įvairiausiais 
žaislais, skirtais 
Rotondos centre 
vaizduojama 
žiuje”.

• Viename Kauno kolcnoze 
iš karvės primelžiama 4000 lit
rų. Tuo tarpu Ramygalos rajo
no vidurkis 902 litrai pieno 
vienai karvei. Tas kiekis yra 
72 litrais mažesnis nei 1954 vi
durkis.

• Kukurūzai — sako “Tie
sa” — gerai užderėję, nors pa
vasaris buvęs nepalankus. Tai 
išspręsiu pašarų nepritekliaus 
klausima. Bet neliečia klausi
mo, kaip dirva atrodys netru-. 
kus po kukurūzų auginimo.



M. RUČINSKIENĖ

A. ŠILIENĖ

Mes jau nebegyvename ta
me amžiuje, kai tėvai, rinkdavo 
savo dukrom vyrus, žiūrėda
mi, kad abiejų turtai ir padėtis 

'f visuomenėje būtų vienoda. Da-

Ištekėjusi jai sunku bus ki
tam aukotis, jei bus įpratusi 
galvoti tiktai apie save. Meilė 
čia dar ne visa nugali ar bent 
sunkiau nugali, kas įprasta ne
gero.

Įyi realybė yra likusi tokia pat, 
ir prieš šimtus metų, 

><>nors gyvenimo pažanga yra 
mus toli nunešusi Moters pro- 

K- Hemą vienu atžvilgiu yra ne
gu senstanti ir nekintanti: tai jos

jimasįs nuveda, pilna visa sen
sacingoji Amerikos, spauda.

Jau ir patys šaltakraujai 
amerikonai pradeda jaudintis 
dėl vis kylančio jaunuomenės 
nusikaltimų skaičiaus, dėl 
plintančio jaunimo tarpe nar
kotikų vartojimo. Jaunųjų nu
sikaltėlių skaičiai pavojingai 
didėja — praneša speciali jau
nimo nusikaltimams tirti sena
to komisija Washingtone. 1948 
m; nepilnamečių teismai turė
jo 300.000 bylų, o 1953 m. — 
jau 435.000. Bet atsimintina, 
kad tik vienas iš trijų policijai 
praneštų nusikaltimų pasiekia 
teismą. jVadinasi, paskutinysis " 
skaičius turėtų būti trigubai 
didesnis! Niekam nepaslaptis, 
kad Amerikoje nepilnamečių 
nusikaltimų procentas yra žy
miai didesnis, negu daugelyje . 
kitų kraštų.

Visur ir visados pabrėžiama, 
kad daugiausia nusikaltimų 
pasitaiko neprižiūrimo jauni
mo tarpe. Neseniai per New 
Yorko Times (WQXR, šešta
dieniais 10:30—11 A. M.) radi 
ją, jaunimo valandėlės metu, 
girdėjau pasikalbėjimą apie 
nepilnamečių nusikaltimus. 
Valandėlės ved. Dorothy Gor- 
don pasikalbėjimui buvo pasi
kvietusi 4 jaunuolius, buvusius 
nusikaltėlius, išėjusius iš pa-

ve kontroliuoti ir pasitaisyti. 
Tai nebus kokis veidmainiavi
mas, savęs laužymas, bet nuo- 

,----------- :----------------------- širdus noras pačiam tobulėti
ilsios laisvai su savo išrinktai- ir vaikus ta linkme lenkti. 
| Šiais. .-Abi šalys yra lygios ir Reikia pratinti jauną mer- Moters sielos švelnumas ir 

vidujinė ramybė atsispindi jos 
Čia dažnai klystama, kai ma- paviršiuje. Galimas daiktas,

paguodą ir švelninti šiurkštu- 
mus savo aplinkoje. Jų visada 
buvo ir bus, nors laikai ir pa- 

'■' pročiai kinta. Kai jie dabar 
? . pakeitė santuokos pagrindus 
ĮĮĮ: — padarė juos lygius abiem ša- 
||||lim,—tai moterim iškilo nauja 

problema:
kaip suderinti įgimtą mote- 

On -C rišką švelnumą su lygiatefeiš- 
kurnu ir savarankumu, kurį to- 

. se pat sąlygose turi vyrai.
Nereikėtų, rodos, sakyti, 

kad kaip tik nuo to priklauso 
pačios šeimos ir moters laimė, 

r Bet reikėtų pabrėžti, kad čia 
įį labai daug kas priklauso nuo 

jaunos mergaitės auklėjimo ir 
lavinimo. Jaunai mergaitei rei- 
Jtia įduoti į rankas tai, kas ją 

ĮBgįj . galėtų padaryti laimingą, ar 
~ ji ištekės ar ne, L y. išugdyti 

jos cnarakterį, paruošti ją mo- 
lįį/.. r terš misijai: kurti laimę sau 
ĮĮjfeį a; kitiem.
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K GATVES Į PATAISOS NAMUS
nĮ”s,įr Suvažiavome į šį kraštą iš kur toks savarankiškas auklė-

atmtotinos Unrros ir nę Unr- 
m^ar išjuol^ Iš mažens to stovyklų, apskurę, kaulėti 
galima pasiektoje* budriai se- išblyškę, su la-kamas mergate dvasios ^ei- pSB, he^St^priTda- 

šios. O gyventi reikia. Kur 
galvą priglausti, kuo save ir

Prancūzijos karaliaus Liud- apdengtu ką į žiopsian- 
“1~ vrv 1- burnas įdėti. Taip ir puo

dams de Maintenon rūpinosi tesi uždarbiauti ne tik šeimos 
Saint Syr auklėjimo namais, gaiva, bet ir jos širdis. Kad tik 
kur buvo globojamos jaunos, kaip nors už gyvenimo užsika- 
kilmingos, bet neturtingos * * “ - • ‘
mergaitės. Jos buvo ugdomos 
būti gerom žmonom arba ge
rom vienuolėm. Tų namų vado
vėm karalienė patardavo kar
tais “nepastebėti mergaičių 
kai kurių ydų”, kad įgytų jų 
pasitikėjimą, bet pastebėta 
aiški apgavystė jau negali būti 
pro pirštus praleista. Mergai
tės turinčios žinoti ir supras
ti, kad iš to naudos joms jo
kios nebus.

būt, lengvai paste-

\ > Ir ji pati tai pasako: “Mama 
taip daro. Tai mama man sa
kė”. žinoma, suaugusieji nėra 
be ydų, kurias vaikai irgi pa- 
seka. Dėl to reikia stengtis sa-

yra moteriška vi

ję Visi, tur 
i bi, kad 

mergaitė 
suose savo poelgiuose.

Nors ji ir laksto su paaug- 
£ r liais berniukais, nors ir dras- 
. - ko suknytes, visa susitepa, bet
J; ’ ji pasirodo ir “maža moteris”. 
, ' Tai reikia suprasti ir į tai at- 
|y,./ siremti, ją ugdant. Geriausia 

tam priemonė, be abejo, yra 
I? pavyzdys. Mergaitė tuojau pa-

LATVIŲ MOTERŲ VEIKLA

NAMIE IR VIEŠUMOJE VEIKLUS MOTERŲ KLUBAS
• 35 moty sukakus, kaip 

įsisteigė Moterų Sąjungos New 
Yorke ir New Jersey apskritis, 
bus paminėta New Yorke 1956 
m. balandžio mėnesį, šios su
kakties minėjimą pavesta su
ruošti New Yorko kuopai, ku
riai pirmininkauja V. Dėdienė. 
Ji sukvietė pas save talkinin
kes, pademonstravo “Napoleo
no” kepimą ir čia pat nauju 
savo “kūriniu” visas1 pavaiši
no, pasižadėdama parūpinti 
geras vaišes sukakties minėji
mo vakarienei.

• Latvijos nepriklausomy
bės šventės (lapkričio 18 d.) 
proga A. Pakalkienė įteikė sa
vo darbovietėj bendradarbėms 
latvėms gėlių su linkėjimais 
kuo greičiausia susilaukti tėvy
nės laisvės. Tai buvo graži pa- 
baltiečių broliškumo demon
stracija, kuri atkreipė dėmesį 
amerikiečių į mūsų kraštų 
liūdną likimą.

• K. Juozapavičienė rašo, 
kad pirmas “Moters” numeris 
turėjo Kanadoje didelį pasise
kimą ir jau baigiamas išpar- 
jduoti. Ateityje numatoma 
spausdinti didesnį egzemplio
rių skaičių, nes JAV ir kituose 
valstybėse yra daug norinčių 
žurnalą užsisakyti. Kaina |3.00 
metams. Administracijos adre
sas: Moteris, 46 Delware Avė., 
Toronto, Ont, Canada.

• Motorų Sąjungos N. Y. ir 
N. J. apskrities suvažiavimas 
įvyko spalio 23 d. Lindene. 
Pirm. A. Liudvinaitienė prane
šė apie apskr. veiklą, M. Gal
dikienė apie Sąjungos seimą 
Worcestery ir A. Skučienė kal
bėjo organizaciniais reikalais. 
Suvažiavimui prašant, valdyba 
pasiliko ta pati. Apskrities di
rektorei atsisakius, išrinkta 
nauja kandidatė. Po suvažiavi
mo buvo vaišės su programa, 
kuriai vadovavo K. Šukienė ir 
M. Čižauskienė. Į vaišes gau
siai atsilankė Lindeno lietu
vių visuomenė. Buvo matyti 
svečių ir iš Elizabetho.

• Europos Motery Taryba 
Tremtyje nutarė surengti New 
Yorke gyvųjų paveikslų vaka
rą, kurio programą išpildys 
kiekviena JĮalis.

• Karalienei kitaip. Anglijos 
karalienės Elzbietos II siuvė
jas Hardy Amies nevisai prita
ria “plokščiai linijai” ir kara
lienės drabužius tam tikrose 
vietose pakreipiąs .taip, 
labiau išsiryškintų moterišku
mas. Karalienė jo pataisą pri
imanti be pastabų.

• Jadvyga Dobkevičiūtė - 
Paukitienė, dailininkė, gruo
džio 3 d. Chicagoje, Aukšt. Ma
rijos mokykloje su dail. B. Mu
rinu atidarė sayo kūrinių pa
rodą.. Dailininkė išstatė per 40 
naujų kūrinių.

• Amerikiečių motery žurna
lui paklausus, ką tu norėtum 
užmiršti, atsakė vienas begėdis 
vyras. “Norėčiau užmiršti be
maž visų mano žmonos virtų 
valgių skonį.”

• Indijos mokslininkas Wa- 
shingtone spaudai rodė saulės 
pečių, kuris kaštuoja tik 14 
dol. Juo galima išsivirti pietus. 
Bet pusryčių ir vakarienės ne, 
nes tada energijos pritrūksta.

“MOTERŲ PASAULY” 
redaguoja 

Magdalena Galdikienė 
Raštus siųsti adresu: 

186 Hale Avė. BTdyn 8, N.Y. 
Tet: M1 74564

^ čBnga manyti, kad mergaitei
^užtenka tiktai išeiti tie patys ma nenori to “mažo sutveri- kad jūs nekartą sutikote gra- 
? mokslai, kaip berniukam, užim- mo” varginti ar LJ_ 'T_2 " ‘ ‘

tas pačias atsakingas parei- vieną būčiau greičiau apsi-
O gas visuomenėje ar laisvose ruožus, o dabar tik daugiau

S profesijose, gerai ištekėti —ir 
moters problema jau bus iš-

mo” varginti ar sako: “Pati žuolę, kuri jūsų netraukė, ir 
jautėte palengvėjimą, jai ati- 
tolus. Priešingai, “nedailus 
veidas” jums teikė malonumą 
pasišnekėti ir kartu pabūti, 
nes jautėte dvasios kilnumą.

Mus paverg dvasios gied-
romas, no Šerini. blizgėjimas. ' Atsakingumo pajautimas, 

Mes norėtume, kad mergai
tė išaugtų taip pat stipraus 
būdo, nes jai bus daug leng
viau pakelti gyvenimo kryželį, 
kad ji būtų ir tiesi savo žo
džiuose, atvira pasitikinti savi
mi ir protingai pasitikinti ki
tais, skaisčios sielos. Viso to 

‘įgimtas . reikia siekti auklėjimu. Nebus 
gera, pavyzdžiui, sakyti: “Aš 
tavęs nebausiu, jei teisybę pa
sakysi”. Teisybė neturi būti 
su bausme siejama, kad mer
gaitė neįprastų teisybę sakyti

darbo pridarė”. Tegu būna ir 
taip, bet čia yra vienas svarbus 
dalykas: leisti mergytei pa
justi jos savarankaus darbo 
malonumą ir reikalą kitam pa
dėti. Tuo būdu pamažu rauna
mas mergaitės egoizmas tik 
savimi rūpintis. Mums visiems 
savanaudiškumo nestinga, bet 
mergaitė, tapus žmona, netu
rės ką su juo veikti. Ji pati 
kentės ir kankins kitą. Pran
cūzas La Rochefoucould yra 
teisingai pastebėjęs: 
žiaurumas nepadaro kitam 
skriaudos daugiau, kaip jo ego
izmas”. Jisai įsikeroja mergai
tėje, kai ji lepinama, kai ten
kinamos visokios jos užgaidos.

“NEBIJOK, DUKRYTE!" Eskime motina prilaiko savo dukrele, 
kuriai Aliaskoje traukiamas dantukas.

binus, kad greičiau išsinėrus iš 
skurdžių, dar karo dūmais at
siduodančių skudurų, kad tik 
greičiau užmiršus kortelinę 
duoną ir vandenines sriubas.

Apsirūpinus būtiniausiais 
dalykais, ima akį ir širdį trauk
ti geresni butai, gražesni bal
dai, moderniškesnė virtuvė, 
automobilis... Taip žmogaus 
norų eilė ir bėga iki horizon
to, ir už jo ir galo nematyti. 
Taip ir-nėra kada namų šir
džiai sustoti dolerį kalus ir 
vėl suplakti šeimos centre.

Sugrįžus vakare namo, pa
vargus ir išsisėmus, ji vos spė
ja šeimą pamaitinti ir apšva
rinti. Su vaikais pabūti, pasi
kalbėti, pasidomėti, ką jie vei
kia, kuo gyvena, ką ir kaip 
mąsto — kur tau! Nėra nei 
laiko, nei jėgų... Tada vai
kas gyvena ir auklėjasi, kaip 
pats išmano. Dažniausiai jo 
auklėtoja tampa gatvė ir joje 
susirasti draugai. O pavyzdžių,

kurį reikia stiprinti dar jauno- 
je mergaitėje, yra

susijęs su drąsa,
kuri taip pat reikalinga gy

venime. Pratinkime iš mažens 
vaikus nebijoti laukiamo skau
smo ir nesiožiuoti, pavyzdžiui, 
pas daktarą. Žinome,, kaip ne
kartą gydytojas paprašo tėvą 
ar motiną išeiti ir susikalba su 
vaiku jį įtikinęs: “Tu jau esi 
didelis, nebe kūdikis; tik kūdi
kiai verkia”. Vaikas “vyriškai” 
iškenčia ir dar gauna pagyri
mą už drąsą.

Mes norėtume drąsios, tvir
tos kilnios, atviros ir savi
mi pasitikinčios būsimos mo
ters. Kartu mes trokštume, 
kad ji turėtų gailestingą širdį 
ir būtų paslaugi yargstantiem 
ne vien dėl to, kad jaustų, jog 
tai yra jos pareiga, bet kad ji 
galvotų, jog kitaip ir negali 
būti.

Vėliau mūsų jaunuolei atsi
ras kitų problemų, bet jeigu 
ji bus gerai išauklėta, būsimus 
gyvenimo sunkumus ji nuga
lės daug lengviau ir drąsiau.

Latvės moterys tremtyje at
kūrė savo organizacijas, ku
rios veikė tėvynėje. Iš jų di
džiausia ir veikliausia tai 
S!P!K! (Studenčių Prezidiumo 
Taryba), ši taryba sujungia 12 
studenčių bei sendraugių kor
poracijų, kurių 9 buvo įkur
tos Latvijoje ir 3 Vokietijoje. 
Jos narių yra įvairiuose karš
tuose. Centras New Yorke. čia 
ir kituose didesniuose centruo
se kartą į mėnesį rengiami li
teratūriniai vakarai su diskusi
jomis ir vaišėmis, šių pobūvių 
tikslas — saviaukla ir tauti
nės dvasios palaikymas.

New Yorke veikia latvių 
akademikių klubas, į kurį pri
imamos narės baigusios moks
lą, o taip pat ir einančios mok
slą įvairiose mokyklose.

Be to, prie latvių parapijų 
veikia moterų komitetai, kurie 
talkina įvairiems latvių paren
gimams ir remia latvių šešta
dienines mokyklas, kurių yra 
viso 7; šešios protestantų vai
kams ir viena katalikams.

Antonija Millars.

Paterson, N. J. — Pabaltijo 
Moterų Tarybos Lietuvių At
stovybės Klubas čia yra paly
ginti negausus, turi tik 23 na
res. Tačiau savo veikla neat
silieka nuo kitų skyrių. Vie- 
nerių metų būvy buvo sureng
ta trejetas didesnių parengi
mų — klubo krikštynos, “Auš
ros sūnų” vaidinimas, kuris 
visuomenei priminė sunkiuo
sius spaudos draudimo laikus, 
ir spalių 29 d. klubo vienerių 
metų sukakties minėjimas.

Iš gauto per tuos parengi
mus kuklaus pelno klubas pa
skyrė: reprezentacijos reika
lams, atstovaujant lietuves mo
teris pasaulinėje moterų kon
ferencijoje, įvykusioje Phila- 
delphijoje $20, Lietuvių Mote
rų Regionalinei Valdybai Vo
kietijoje $100, Vasario 16 gim
nazijai $20 ir Patersono lietu
vių vaikučių Kalėdų eglutei 
ruošti $5.

ŽIEMOS sportu New Yorke pradeda garsi Okė ttuoiikė Miroslavu 
Xachod.sk*. 23 metu, pabėgusi nuo bolševiku.

Ateityje numatoma dar su
ruošti vieną kultūrinį pobūvį 
ir vėliau kultūrinę parodą su 
genocido skyriumi, supažindi
nant kitataučius su lietuvių 
kultūrinėmis vertybėmis ir 
mūsų tautos kančiomis sveti
mų okupacijų laikais. Parodos 
metu numatoma anglų kalba 
plastinė paskaita apie Lietu
vos moteris.

Lapkričio 6 d. įvykusiame 
susirinkime buvo perrinkta 
klubo valdyba, kuri pareigo
mis taip pasiskirstė: pirminin
kė Iz. Keraitienė, sekret. Br. 
Kažukauskienė, iždin. O. Pau
lauskienė, vald. narė E. An- 
driušytė. I revizijos komisiją 
išrinktos E. Kundrotąvičienė ir 
M. Šaulienė.

Naujos valdybos rinkimų 
proga ligšiolinei veiklai pirmi
ninkei Iz. Keraitienei buvo 
įteikta graži raudonų rožių 
puokštė. (E. A.į

“MUDU MYLIMĖS”. Flamin
gai Londono zoologijos sode.

taisos namų ir dabar gyvenan
čius tvarkingą gyvenimą. Jie 
visi kaip vienas pareiškė, kad 
naradę namuose tėvų dėmesio, 
šilumos ir meilės, išėję į gatvę,. 
kur susidarę “draugų” gaujos 
ieško nuotykių, pergyvenimų 
pasižymėjimų ir pranašumo. 
Visa tai, dažniausiai patiems 
herojams nė nejaučiant, ir nu
veda į narkotikų vartojimą, 
seksualinį palaidumą ir krimi
nalinius nusikaltimus. O pa- 
klausti, kokios priemonės, ša
lia jaukios namų aplinkos, jų 
nuomone, geriausiai apsaugo
tų jaunimą nuo nusikaltimų, 
visi atsakė: “įdomiai užimti jų 
laisvalaikį.”

Jei ne kiekvienas jaunuolis 
sugeba pats sau susirasti užsi
ėmimų laisvalaikiu, tai ką kal
bėti apie paauglio, ar vaiko 
amžių, ypač kai tos gatvės su 
visom savo įdomybėm trauka 
tokia didelė ■ O kas jam padės 
susirasti užsiėmimų, kas jį kuo 
sudomins, jei ne tik tėvas, bet 
net nė motina neturi tam nei 
laiko, nei jėgų.

Jei nėra kada, nei kaip vai
kų namie išlaikyt, tai dar ma
žiau galimybės pasirūpinti jų 
letuviškumu (jei tatai iš viso 
tėvams rūpi!). “Koliai motina 
dirbs, apie vaikų lietuvybę nė
ra ko ir kalbėti”, — prasitarė 
karta, viena motina. Ir tikrai. 
Vaikas per dieną mokykloje 
kalba angliškai. Parėjęs ir ra
dęs tuščius namus, bėga į gat
vę ir ten kalba angliškai. O va
kare pavargę ir nervingi tėvai 
vos besuspėja paklausti, 
nori valgyti, ir apibara 
liama triukšmą. Ir mes 
stebimės, kad mūsų 
greit amerikonėja, kad su 
jau sunkiai besusikalbame. 
vaikai sprūste sprūsta iš 
rankų, mūsų 
bendruomenės.

Toli gražu nemanome iš 
so to, kas pasakyta, 
kias nors 
Anaiptol! Ir be priežiūros, 
be pagalbos, ir baisiausiai pa
krikusiose šeimose, ir gatvėje 
užauga ne tik pozityvūs žmo
nės, bet ir šventieji ir genijai. 
Nesuvokiami Dievo keliai, ku
riais Jis savo vaikus veda! šio- 
mis pastabomis tenorėjome 
atkreipti dėmesį, kad šiame 
krašte jaunimui nusprūsti krei
vais keliais yra nepalyginamai 
daugiau galimybių, negu bet 
kur kitur, negu tėvynėje. Tik^ 
norėjosi atsimerkti ir pažiūrėti 
esamai tikrovei tiesiai į dantis, "į 
susiorientuoti joje, kad kartais 
netektų savęs kaltinti, nagų 
graužti ir skųstis: “kad- būčiau 
žinojusi!...”

Spaudoje po laiko verkian- - 
Čių tėvų nuotraukų randame 
ne vieną.
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J. Karvelis visai vietoje pa
citavo šiuos Vaižganto žodžius: 
“Jei kas tautos tradicijai ras 
reikalinga mano vardą panau
doti, ras priemonių —. Nepa
naudos niekas — nebus ko sie
lotis: gyvenimo vilnys veikiai 
persirita per visą atminimą...”

Todėl J. Karvelio užsimoji
mas prikelti šviesųjį Vaižgantą 
ir sugrąžinti Į emigrantų lie
tuvių knygų lentynas, kad jis 
vėl degintų mūsų širdis tyra, 
tiesiog kūdikiška Lietuvos mei
le, kad jis pažadintų ne vieną 
mirštančią lietuvio sielą, yra 
gražus, kilnus ir sveikintinas.

Mūsų gyvasis ryšis su tauta 
išeivijoje niekur taip ryškiai 
nepasireiškia, kaip per savosios 
kultūros ir tautinių tradicijų 
išlaikymą. Bet, dirbant lietu- 
„viškąjį darbą, mintys nuolatos 
krypsta Į tautos praeitį, ieško
damos šviesių ir uždegančių 
pavyzdžių.

Tarpe eilės kitų šviesių as
menybių. bene šviesiausias ir 
šiam momente labiausiai pasi
gendamas yra a. a. kan. J. Tu- 
mas-Vaižgantas.

Apie Vaižgantą literatūros 
kritikas Pr. Naujokaitis taip 
yra išsireiškęs: . Vaižgan
tas yra gyvasis mūsų istorijos 
veiksnys, tiek platus ir turinin-

Tuo tarpu aš sugalvojau išleis
ti Vaižganto monografiją ir vi
sus dvidešimt tomų jo raštų. 
Vaižgantas mano parapijietis, 
geras pažįstamas, šviesus lietu
vis. Vaižgantas dėl Lietuvos 
tiek sielojosi, tiek dirbo. Kas 
kitas dabar gali taip uždegti 
jaunimą, kaip Vaižgantas? Ma
no tikslas, kad jaunimas ir vi
si lietuviai nenutrauktų dvasi
nių ryšių su Lietuva, dirbtų 
lietuviškąjį kultūrinį darbą ir 
visa tai, kas lietuviška, mylė
tų taip, kaip mylėjo šviesusis

Vaižgantas. Tik to siekdamas 
ir ėmiausi šio darbo.

— Ar tikitės iš to ir materi
alinio pelno?

— Kiekvienas knygų leidė
jas ir platintojas šiandien pa
sakys, kad lietuviškos knygos Salia garbingų lietuviškos kny- 
padėtis labai*sunki, kad pirkė- gos mecenatų, kaip prel. Pr. 
jų skaičius vis mažėja. Esu Jūras, kun. dr. J. Prunskis. J. 
tikras, kad pridėsiu ne vieną Balčiūnas ir kiti, štai rikiuo- 
šimtą dolerių. Bet,, kaip iš pir- jasi ir prekybininkas J. Karve- 
mo atsakymo matote, ne matė
te, ne materialinių išskaičia
vimų vedinas ėmiausi šio pa
siryžimo • prikelti Vaižgantą.

mas, $ųj|iĮpnas gamtos kliū
čių, atstumo, šalčio, tamsos. 
N e p aprastas užsigrūdinimas 
prieššal&is, drėgmę.

Ir galima tikėti, kad lietu
viai su tokia herojiška energija 
ir dabar, nugali šalia gamtos 
kliūčių dar ir lietuvių tautos 
pavergėją rusą, tikėjimo nie
kintoją bolševiką. Jie vistiek 
eina į rarotas.

Iš lietuvio širdies bolševikas 
neišrovė tikėjimo ir laisvės 
troškimo.

Barbaras nepavergė lietuvio 
dvasios ii* nepevergi, nes lie
tuvis pakankamai aukštos kul
tūros.

gas, kad jis sunkiai yra apipa
vidalinamas bent kokiuose 
c n a r a k t eristikos rėmuose. 
Vaižganto asmenyje ir darbuo
se jaučiam gyvą mūsų tautos 
gyvybės plazdenimą... Laiko 
perspektyvoje jo darbų šviesu
mas įgauna krištolinio spindė
jimo, ir šviesusis Vaižganto as
muo tampa gyvuoju mūsų tau
tos kūrybiškumo ir originalu
mo simboliu...”

Mes žinom, kad Vaižgantas 
visą savo gražų ir kūrybingą 
gyvenimą pašventė Lietuvai ir 
lietuviams, ir, kaip pats Vaiž
gantas išsireiškė, trokšdamas 
laimės kitiems, pats laimingas 
tapo...

“Mano Testamente” Vaiž
gantas tarp kitko rašė: “Lietu
vą ir lietuvius mylėjau, bet 
sentimentus jiems jau iškalbė
jau savo raštuose, prašom pa
siskaityti, ir bus vistiek, ar aš 
dar tebesu ar nebesu.

Vaižganto nebėra gyvo, bet 
jis mums nepavaduojamai rei
kalingas. Velionies žodžiais 
tariant, mes galim jį rasti gy
vą paliktuose raštuose.

Prieš kurį laiką spaudoje 
pasirodė oficialūs praneši
mai. kad žinomas prekybinin
kas J< Karvelis išle'idžia Vaiž
ganto biografo žurn. Al. Mer
kelio parašytą ir kadaise Lie
tuvoje pasirodžiusią Vaižgan
to monografiją ir 20 Vaižgan
to raštų tomų, kurie naujoje 
laidoje tilps po du tomus vie
noje knygoje ir knyga kainuos, 
berods. 5 dolerius.

Ne reklamos sumetimais, 
bet pagarbos jausmo šviesia
jam Vaižgantui ir taipogi raš
tų leidėjui J. Karveliui veda
mas. pasiryžau pas leidėją šio 
to pasiteirauti apie tą didelį 
ir gražų užsimojimą.

— Kokių sumetimu skatina
mas ryžtatės išleisti Vaižganto 
monografiją ir raštus?

— Kiekvienas žmogus nori

bažnyčioj jau rasi žmonių sto
vint prie klausyklos, eilę žmo
nių. Bažnyčioj prieblanda, šal
ta. Žmonės muša kojomis į 
žemę, kala batą į. batą, norė
dami atšilti kojas, pučia ran
kas, kosti, ir to kosulįo toks 
savotiškas, platus aidas dide
lėj bažnyčioj. Eilės ilgėja, iki 
atėjęs baltas klebonas sujudi
na eilę — žmones ir .širdis.

Tai tikri išgyventi faktai. 
Dabar pagalvojus — romanti
ka buvo, ir laimingi jaučiamės, 
kuriems tai teko gyventi.

Būdingas yra lietuvių akty
vumas, atliekant religines pa
reigas — netingėsimas, žvalu-

cnorą. 
šventėje, 
chorai 
siusti reikalingą medžiagą va
dovui spausdinti. Tą medžiagą 
sudaro: a) choro istorija nuo 
pat jo įsikūrimo pradžios, b) 
kas yra buvę choro vadovais 
bei dirigentais, c) kas chorui 
labiausiai padėjo išsilaikyti, 
d) atsiųsti nuotraukas — da
bartinę choro, dabartinio di
rigento, choro valdybos ar tos 
vadovybės, kuri tvarko choro 
reikalus, ir g) visą medžiagą, 
kuri choro supratimu, būtų 
naudinga Dainų šventės leidi
niui. Jei kas tų nuotraukų dar 
neturi, prašome tuojau nusifo
tografuoti ir su visa reikalin
ga medžiaga prisiųsti komiteto 
adresu.

10. Jei kuriam chorui dar 
trūksta Dainų šventės reper
tuaro arba, kas dar nėra ga
vęs, tegul kreipiasi tuojau pat 
aukščiau minėtu adresu.

11. Komitetas reiškia didelį 
džiaugsmą kai kurių chorų 
nemažu susidomėjimu švente 
ir ragina visus chorus rūpintis 
jau dabar kelionpinigiais ir pa
daryti viską, kad galėtų atvyk
ti Chicagon.

12. Kanados lietuvių chorai 
turi jau dabar užsiregistruoti 
JAV konsulatuose, kad galėtų 
gauti laiku vizas įvažiuoti. Pa
pildomų žinių gali suteikti To
ronto lietuvių choras “Varpas”,

(nukelta į 8 psl.)

i. v C •''

Iki būsanosios JAV k Kana
dos lietuvių Dainų šventės, 
kuri bus 1956 m. liepos 1 <L 
Cnicagoj, liko tik 7 mėnesiai 
Didžiulio masto šventei pasi
ruošti laiko liko nedaug. Šven
tės komitetas kreipia visų 
chorvedžių, chorų valdybų ir 
choristų ypatingą dėmesį į de
ramą pasiruošimą ir ragina:

1. Visus chorus šiame veik
los sezone įtraukti Dainų šven
tės dainas į savo repertuarą, 
kad tuo pačiu galima būtų ge
riau ir lengviau pasiruošti pa
čiai šventėt Visi užsiregistra
vę chorai yra gavę repertuarą 
nemokamai.

2. Buvę choristai, dainavę 
Dainų šventėse Lietuvoje ir 
Amerikoje, kviečiami ir dabar 
prisidėti. Tai yra reikalas visų 
lietuvių, kurie gali dainuoti, 
vyresni ar jaunesni. Choristų 
šiandien nėra daug. Raginame 
visus lietuvius, galinčius dai
nuoti, pasirinkti kurį patinka
mą chorą ir kartu dalyvauti 
Dainų šventėje.

3. Lietuvės moterys ir mer
gaitės Dainų šventėje daly
vauja tautiniuose rūbuose, ta
čiau nėra kliūtis ir tų rūbų 
neturinčioms. Būtų įspūdin
giau, jei didesnis skaičius ga
lėtų jais vilkėti.

4. Visi didesnieji chorai bū
tinai privalo paruošti visą Dai
nų šventės repertuarą, ar būta 
tai privalomos dainos ar ne. 
kaip yra nurodyta Dainų šven
tės sąsiuvinyje. Kitokiu atveju 
galėtų susidaryti sunki padėtis 
vyrų ir moterų chorams.

5. Komitetas’sudarė spaudos 
bei propogandos komisiją, į 
kurią įeina: Pr. Alšėnas, M. 
Būtėnas, St. Daunys, N. Gu- 
gienė, V. Kastytis. Vac. Kleiza, 
J. Leonas. V. Meškauskas. J. 
Paplėnas, St. Pieža, kun. J. 
į’runskis, Edv. šulaitis, A. Va
lentinas, Pr. Žaranka, Komisi
jos pirmininkas yra VI. Butė
nas, (3619 So. Blake St. Chica- 
go 9, Iii., tel.: LA 3-2089.) Ko-

Dcposits made on or before the lOth basines* day 
of January. Aprii, July and Octobcr and the 3rd 

bnsiness day of all other months draw interest 
from the first of such month if left to the 

end of the quarterly dividend period.

VISI RUOŠKIMĖS DAINŲ ŠVENTEI 
: s"į

mitetas ir komisija 'prašo vi
sas, kurie rašo į laikraščius, 
prisiminti busimąją 
šventę.

6. Primename 
kompozitoriam, kad
15 d. baigiasi terminas sukur
ti. dainai, kuri bus premijuota 
ir pirmą kartą išpildys Dainų 
šventėj mišraus jungtinio cho
ro. Kūrinys turi būti siunčia
mas šiuo adresu: JAV ir Kana
dos Lietuvių Dainų šventės 
Komitetas, c/o Mr. J. Kreivė
nas 1620 So. 48 Ct. Cicero 50, 
III. Laukiama, kad kuo dides
nis skaičius kompozitorių įsi
jungtų į ši konkursą.

7. Chorai, kurie dar neatsa
kė į Komiteto paskutinę anke
tą, prašomi skubiai atsakyti. 
Komitetas pastebi, kad kai ku
rių chorų vadovybės labai ne
rangiai atsako Į raštus ir tuo 
būdu labai apsunkina Dainų 
šventės ruošimą. Prašome di
rigentus ir chorų valdybas 
skubiai atsakinėti į Dainų šven
tės Komiteto laiškus, anketas 
ir paklausimus.

8. Yra daug lietuvių gyve
namų vietovių, kuriose nėra 
lietuvių choro. Prašome bet ką 
imtis iniciatyvos sudaryti nau
jo choro branduolį, pakviesti 
asmenį, galintį vesti chorą, ir 
pradėti darbą, kuris bus di
džiai naudingas lietuvybei ir 
tai pačiai vietovei, kurioje su
siorganizuos choras. Jei cho
ras ir negalėtų paruošti viso 
repertuaro, tai galės paruošti 
bent jo didelę dalį ir dalyvauti 
šventėje.

9. Komitetas yra nutaręs iš
leisti šventės leidinį — vado
vą. Leidinyje turės tilpti visa 
medžiaga, liečianti kiekvieną

dalyvaujantį Dainų 
Visi užsiregistravę 

prašome nedelsiant

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kHocydra Boetea 13. Mm.
Sekmadieniais 12:30 iki l.*00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIRTINIS
SI Bunkcr Avr^ Brechto* 4, Mane.

Tel. Brockton 8-1159-R.

MANCHESTER, N. H.

— Bedforde (prie Manches- 
terio N. H.) šį rudenį buvo 
atidaryta naujai pastatyta.pra
džios mokykla. Į atidarymo iš
kilmes' pagrindiniu . kalbėtoju 
buvo pakviestas švietimo komi- 
sionierius dr. A. McCaffrey, gi 
meųinę dalį atliko solistė Sta
sė Dalgėlienė, palydint piani
nu atidaromos mokyklos moki
nės— dešimtmetės Rūtos Dau
gėlaitės.

't— Derry Village N. H. gau
siam parapijos susirinkime lap
kričio 17 d. inž. K. Daugėla 
skaitė paskaitą apie tremtinius 
ir priežastis dėl kurių tremti
nių problema atsirado. Paskai
ta buvo pailiustruota origina- 
lėmis nuotraukomis iš Europos 
ir Amerikos. Muzikalinę dali 
atliko solistė S. Daugėlienė, vi
sus maloniai nuteikdama savo 
dainavimu ir nustebindama 
lietuviškų tautinių rūbų spal
vingumu. Solistės duktė Rūta 
paskambino kelis piano daly
kėlius. Rengėjų pareiškimu, ši 
programa buvo viena iš įdo
miausių kelių paskutinių me
tų tarpe.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medfoed. Mm.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjai ANTANU F. KNEltHT — UHuMidaa Itadte Rw, te 04- 
ta<e St., N»rw«od, Mase. Skyriai: LHhaaaiM Fernitere €•.*— A. ir. 
O. Ivaškai, 328 W. Broathvay, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.: Antanas Daukantas Markei, 187 VVebster Aveu Čam- 
bridgv, Mass. Telefonai: NOtwmnI 7-14M; SOuth Beatoa Hlll ar 
8-1914; Kirkiami 7-8*83.

Ar ĮSfcme atvažiavę 
prieš pe^tišas <ie$xmt£5 ar tik 

vistiek 
gerai prisimename Nekalto 
Prasidėjimo šventę-gruo- 
dŽio R, kuri Lietuvoje buvo 
tikra šventė, nedarbo diena. 
Tai jau ir vėlaus rudens pa
kūge, pradžia gruodo ir šal
čių, kai ima rodytis ir pirmo- 
sios snaigės. Jei dar ir neap
kloja žemės baltu patiesalu, 
tai skelbia žiemą, artėjančias 
Kalėdas, kurių sulaukiame po 
Advento ir Rarotų. Ak, tos Ra- 
rotos —- kokios jos gyvos išli
ko atmintyje!

Rarotinės pamaldos kaimų 
parapijose prasidėdavo gana 
anksti — 6—7 valandą iš ry
to. Gruodžio mėn. tai jau tam
su? Jei Į bažnyčią tekdavo nu
kaukšėti 3—5 kilometrai. ar 
daugiau, jei žmonės dar gorė
davo atlikti kalėdinę išpažintį 
ir ilgai nestovėti eilėje prie 
klausyklos, tai iš namų turėda
vo išeiti į bažnyčią apie 4 vai. 
ryto. Ir žmonės eidavo, kad 
ir po sunkių dienos darbų, li
nus mynę ar javus kūlę, eida
vo ypač žvalusis Lietuvos jau
nimas. Ir tai nuo seniausių 
laikų.

Kartais gruodžio pradžioje 
sniego dar nebūdavo, tai 4—6 
valandą iš ryto būdavo taip 
tamsu, nors į akį durk. O ke
liai purvini, išklampoti, juodi, 
pažliugę. Jei nebūdavo nė mė
nulio, tai jau didelė tamsa, 
žingsnio atstume nieko nema
tysi. Eini, kad jauti žemę po 
kojomis, kad žinai kryptį ir 
vietą, bet nieko nematai. Ap
link juodo aksomo akla tam
sa. Laimė, jei pašalęs gruodas, 
jei ne — daug kartų nuo kelio 
pašalės įkiši vieną koją ar abi 

vandens puspilnį

SAVINGS BANK
, Incorporated 1860

135 BROADWAY M RfeOFORP AVĖ
339 EaxlPrn Parkway at Nontrand A»»-nu» 

Yoiir Dr-prmits in Thia Bank Art Fully Inj'Ui'-d 
' Gp to 310.000

Mrmbcr Frderal IH'potiit Insurance Corporation

panersi 
griovį.

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY
INVTTED

kurso atsiusti. nauji vajįįpg! 
Bartkus — "Kovo 22-j^‘?^§ 
Krivaitis “Kritę ašaros' 
čiuose”,; Kartus Medus 
“Darata* ir Napoleonas** 
mediją); Sula — “NūfiniaĮ 
tai; Emilija — “Vėjas 
niuose”; Dveigys — “Stfžiedci-;: 
tuvės”; J. Avietė — ‘TėvBtoėsp 
medžiai”. Iki šiol gauta koas| 
kursui 21 dramos vęikateK.I 
Jury komisija jau pradėjo 
skaityti

• ElizabaHie gruodžio 11
5 v. p. p. Laisvės salėje bus su
vaidinti “Naujieji žmonės**. > 
Režisavo Vitalis Žukauskas.

• Kunigas Jonat feurkiMį/^ 
“Teresėlės Neumanaitės” k»j^S 
gos autorius, paskirtas
boro, N. Mexico, misijos ; 
ministratorium EI Paso yystaH; 
pijoje. Dabar gyvena Kingston* 
N. Mexico, kur yra tik viena ? 
šeima katalikų . .
• Keičiamos iietuvip skautp 

uniformos. Pastebėta, kad taį^ /Į 
atskirų vietovių ir tarp skautų? 
tose pačiose vietose trūksta ~ 
uniformos vienodumo. LSB vy-įZ 
riausias skautininkas pavedė šį1 
reikalą sutvarkyti I-mam tajĮKjj 
nui. Sudaryta atskira komisija, 
kuri parengs uniformos 
prastinimo projektą. Taip pat . 
nuspręsta keisti skautų patyri
mo laisnių programas. Tam 
reikalui sudarya komisija. V.? Ą
• Kun. M. Vembrė, kuris 

lietuviškom knygom aprūpino?? 
Suvalkų trikampyje esančius | 
lietuvius, dėkoja už aukas: Jfi- -; 
nisteriui P. žadeikiui už ? 
dol., T. Marijonams už 4 mal
daknyges. T. Pranciškonams t 
už 10 dol. nuolaidą ir kt. *■*.
• Liet. Studentę Sąjunga į 

pradėjo naują vajų Studentų 
šalpos Fondui, kad galėtų pa
remti studijuojančius lietuvius 
studentus. Stud. šalpos Fondo 
valdybą sudaro: teis. A. F. 
Wells — pirm., E. Kučiūnienė . 
— sekr., Talalienė — ižd.; na
riai: O. Biežienė, A, Daužvar- 
dienė. N. Gugienė, dr. P. Gri
gaitis. D. Kuraitis, C. Luth’ie- 
nė, A. Maciukienė. O. Piežie- 
nė. L. šimutis. M. Vaidyla; lėšų 
skirstymo komisiją sudaro: j 
kons. dr. P. Daužvardis. prof. 
M. Mackevičius, dr. J. Valaitis į 
ir studentų atstovai: D. Valan
čiūte ir D. Elvikytė. Aukas 
siųsti: Lithuanian Student We4- 
fare Fund. Acc. No. 11737, 
Chicago Savings Loan Ass’n, : 
6234 So. Western Avė., Chica- 
go 36, Ui.

šimtmečio pabaigoj 
kaimo, Punsko pa

rapijos, jaunimas į Rarotas ei
davo visi kartu, nes reikėdavo 
eiti per Giluišgirės mišką ir 
merginos vienos bijodavo. Na, 
miške pirštu durk į akį — 
nieko nematysi. Motina saky
davo: “Vyrai pakaitom uždeg
davo degtuką, tai visi bėgam, 
bėgom, kol degtukas šviečia.”

Kai kada gruodžio 8 jau bū
davo gana šalta, 8—123 C že
miau nulio, nemažai sniego, 
nors jis dažnokai vėliau ištirp
davo ir per Kalėdas netekdavo 
rogėmis smagiai pasivažinėti. 
Taigi ir anksti šaltyje smagūs, 
linksmi, judrūs, pamaldūs jau
ni lietuviai eidavo į Rarotas. 
Šaltam svirne išmiegojus, iš
šokus iš plunksnų patalo į šal

tį, jauties tartum būtum įkri
tęs ežero šaltan vandenin. Net 
kvapą ufima. O dantys dantys 
— valdomai kalena. Bet 
tai tik trumpam Tuoj einame. 
Šilko kojinėmis botuose mergi
nos, skrybėliuoti su ilgais au
lais batais vyrai. O vėjas, šal
tis, sniegas, pusnis. Sala pirštai 
rankų ir kojų, iki baltumo sa
la ausys, putinais rausta vei
dai Tai anot 
šalta, kad net 
juoktis, verkti,

Kad ir kaip

1817, New Y«vk & N. Y. ' . „ 
THIS IS THE FIRST AMERICAN 
BOOK WITH GREEN LITHVAN- 
IAN RŪTA ON ITS COVSR. 
KEEP ONE BOOK ON Y00R 
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|§|įjks sausio 29 d. Jame Bosto
no vaidintojų grupė suvaidins 

į~Karklinš komediją “Raudona-

lankėsi Darbininko redakcijoje, 
savaitę jis atsigulė į St 

^ffc^ry’s ligoninę pailsėti ir pa- 
įtaisyti sveikatos.

. L. K. motorų 24 kuctpos 
įt; mišios ir bendro komunija bus

^modžkk 8 d- 7:30 v. v. Ange- 
v Karalienės parapijos bažny- 

čioje. Po pamaldų — susirinlti- 
C Jmas ir vaišės. Ta pati kuopa 

^"graodžio 11 d. 5 v. v. par. sa-

1 N. Metę sutikimo balių, 
4: ku^ ruošią Liet Bendruomenė

įKnickerbocker Avė., Brooklyn, 
bilietus galima užsisakyti pas 

^- Aleksandrą Vakselį, 85—09 
88 St, Woodhaven, L. L, N. Y., 
teL VErginia 6-3246. Vitalis Žu-

f rius, ruošia naują dienos aktua- 
-ėjomis paremtą programą.

S. Kontrimas užsakė sau 
į? savo svečiams iš Pa. ir N. 

stalą su 10 vietų.

Mirė
įj ' ■ Aleksandras Naginevičius 

(Nagin), palaidotas lapkr. 28 
. ~ g Angelų Kar. parapijos baž- 

nyčios švč. Trejybės kapinėsę.

Dainų švente.
(Atkelta iš 5 psl.)

vajus

jame New Yorkė turėjo gra- meniškai įteikti šiose vietose.
- Batfo Cėatras, 105 Grand 
St, Brooklyn 11, N .Y.

Apreiškimo parapijos postas, 
kun. J. Pakalniškis, 259 N. 
5th St, Brooklyn 11, N. Y.

Angelų Karalienės parapijas 
postas, kun. V. Pikturna, 213 
S. 4th St, Brooklyn 11, N. Y.

V. J. Atsimainymo parapijos

vfcaoB^aės pasigėrėtino prie
lankumo. Per mėnesį laiko ar
tinų užjaučią tautiečiai siuntė 
savo metines aukas pavyzdin
gai, atktuodami dienos uždar
bį arba kiek daugiau ar ma
žiau. Vajaus komitetas nuošir
džiai tuo džiaugiasi ir visiems 
dėkoja. ■ .

Tačiau ne visi tą kilnią parei
gą atliko. Dar daug galinčių

matsi^pė ir rVajaus Var^ parapijoj
Katėto prašymus neatsake. ifas> , pįįnsevičius, M .
■, Vargo * naštos sunkumas ir ' Domime St, New York, N. Y. 
širdį verią ligonių, senelių, Gydytojų postas, dr E. Me-

šeimų ir alkanų vaikų 1558 Green Avė., Brook-
-„X j .- N. Y- • ? į

Didžiojo New Yorko ' 
1955 m. Balto Vajaus 
Komitetas. ~'

Kultūros Instituto narię

14 56th Road, Maspeth, L. L, 
>. Y. „ \ įj

Aušros Vartų parapijos pos- bėga iš rytinio Berlyno, kur buvo nuteistas 25 metams Į Sibirą.

ir

kuris yra koncertavęs JAV. 
Iškilus sunkumams, prašohie 
kreiptis į komitetą.

T3. Turima žinių, kad kai 
įv kuriose vietovėse yra chorai,

tačiau šiuo metu neturima va- 
X: dpvu. Komitetas ragina nenu

leisti rankų ir padaryti viską, 
kad surastų dirigentą.

14. Komitetas prašo visas 
■. * . lietuviškųjų laikraščių redak-

djas neatsisakyti garsinti Dai
nų šventę.

15. Šiai plataus masto šven- 
- .. tei yra reikalinga nemaža pi- 
||fS, Bigų. Aukas galima siųsti ad

resu: JAV ir Kanados Lietu-
j viu Dainų šventės Komitetas, 

į-MsZ Oiirago Savings and loan As- 
| sodation, Acc. No. 15043, 6234 
' y - j ' Šo. Western Avė. Chicago, UI. 
g# < Dainų šventės Komitetas

; pastebi, kad jau yra didelis

Si šventė nebus tik šiaip sau 
jpanrastas koks minėjimas, o 
didingas lietuviškosios dainos 

?' aidas mums patiems ir kitatau-

Dainu Šventė tebūna mūsų 
Tautos šventė!

JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainy

KRAUTUVE ĮSTEIGTA 
1921 METAIS

prašymai suteikė Vajaus Komi
tetui drąsos vajų pratęsti iki 
gruodžio 15 d. ir dar kartą 
kreiptis į visus iki šiol neauko
jusius, kad pasigailėtų skurde 
esančių savo brolių ir seserų ir 
jiems paaukotų. Lietuviško so
lidarumo ir artimo meilės var- - 
dan prašome neatsisakyti au
kos tiems, kurie gyvenimo au
drose pateko ant skurdžios uo
los ir turi gyventi be darbo, 
be duonos, o daugelis jų ir be 
sveikatos.

Neužmirškime, kad viri lie
tuviai aukoja vargstančiam 
lietuviui!

lyn,

d. 7 v. v. 
pose.

‘Darbininko” patal-

L. žurnalistę S-gos
New Yorko skyriaus susirinki-

šeštadienį, 7 v. v. Angelų Kar. 
parapijos salėje Brooklyne.

Skautų susirinkimas 
Sekmadienį gruodžio 11 d. Ap
reiškimo parapijos patalpose 
12:15 įvyks visuotinis LSS 
New Yorko skyriaus narių su
sirinkimas. Dienotvarkėje pra
nešimas iš visuotino LSS suva
žiavimo, coIL šilbajorio pašne
kesys bei einamieji reikalai.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
klebonijoje. Prašom kreiptis į 
“Darbininko” administraciją: 
680 Bushwick Avė., Brooklyn 
21, N. Y. TeL GL 5-7068.

V. Augustino
L Vaizdų albumas jau gautas 
iš rišyklos ir siuntinėjamas 
prenumeratoriams. “Ateities” 
leidykla gerbiamus prenume- 

;. rotorius atsiprašo, kad ne dėl 
jos kaitės albumo išsiuntimas 
užtruko. Albumą galima užsi
sakyti “Ateities” administraci

joje ir pas platintojus.

"Eglutę" perdavė 
naujam redaktoriui

Gruodžio 3 d. Kultūros Institu
to iniciatyva sušauktas pasita
rimas, kuriame dalyvavo prof. 
J. Brazaitis, Kultūros Instituto 
narys, Pr. Naujokaitis, ligšioli
nis “Eglutės” redaktorius, St. 
Zobarskas, naujasis “Eglutės” 
redaktorius, ir kun. V. Pau
lauskas iš Putnam, Conn., ku
ris rūpinsis “Eglutės” platini
mu. Senasis redaktorius Pr. 
Naujokaitis, suredagavęs pas
kutinį gruodžio mėn. numerį, 
savo darbą ir turimą medžiagą 
perdavė St. Zobarskui. Pasita
rime buvo aptarti “Eglutei” pa
gerinimo ir išplatinimo būdai.

Pamaldos gruodžio 8 
šv. Petro bažnyčioje bus laiko
mos tokia tvarka: 6, 6:30, 7, 
7:30, 8, 9 ir 10 v. ryto ir 7:30 
v. v. Parapijos salėje prie E. 
7-tos gatvės — 6 ir 7 v. ryto.

Darius Lapinskas, 
šiuo metu studijuojąs muziką 
Naujosios Anglijos konservato
rijoje Bostone,,lapkričio 30 d. 
Brooklyne centrinio knygyno 
salėje, kurioje vyksta kameri
niai koncertai, už savo kūrinį 
tarp jaunųjų muzikų laimėjo 
šių metų premiją.

Lankėsi Bostone
Dr. Juozas Vaitiekūnas su žmo
na praeitą savaitę buvo atvy
kęs Bostonan aplankyti savo 
tėvelio, kuris gyvena Thomas 
Park. So. Boston, ir kitų gimi
nių. Pasisvečiavęs keletą dienų 
gruodžio 3 išvyko atgal į sa
vo gyvenamąją vietą Woodhall, 
m.

Liet. Kat. Federacijos 
susirinkimas įvyksta gruodžio 
9 d. 8:30 v. v. šv. Petro parapi
jos salėje po bažnyčia. .

Apiplėšė lietuvius-
Lapkričio 26 d. įėję du gir

tuokliai plėšikauti į J. Arlaus
ko krautuvę “Boris Bevera- 
ges” (220 E. Št.), pasigrobė 
350 doL ir pabėgo. Krautuvė
je tuo metu buvo: J. Arlaus
kienė, A. Kleponis, A. Patac
kas, V. Lepečka ir J. Platukiš.

Kaip kiėkvienais metais, taip 
ir šiais Kūčkunš plotkų jau ga
lima gauti šv. Petro parapijos 
klebonijoje arba sekmadie
niais po pamaldų parapijos sa
lėje po bažnyčia .

" Pakrikštyti
šv. Petro-parapijos 

Čioje pakrikštyta.
Rkhard Jonas Kleponis, 

Jono Kleponio ir Marijos Sku- 
dris-Kleponienės sūnus. Tėvai 
gyvena 113 Armandine St., 
Dorchester. Pakrikštytas spa
lio mėn. 16 d.

Arlene Debora Geribo, 
Juozo Geribo ir Arlene Brear- 
ley-Geribo duktė. Tėvai gyve
na 657 E, Broadway, So. Bos
ton. Pakrikštyta spalio 23 d.

Donna Teresa Tamulis, 
Jono Winchusir Onos Sako- 
vitch-Winchus duktė. Tėvai 
gyvena 193 L St., Soš Boston. 
Pakrikštyta spalio 30 d.

Donna Teresa Tamulis, Ro
berto Tamulio ir Evelinos Mar- 
cinkus-Tamulis duktė. Tėvai 
gyvena 35 Daly St, Dorches
ter. Pakrikštyta lapkričio 6 d.

Joanne Dorothy Roman, 
Walter Roman ir Dorothy 
Preskins-Roman duktė. Tėvai 
gyvena 85 Hamilton 
chester. Pakrikštyta 
13 d.

' William Charles

Pardavė už trečdalį kainos
Valdžios statyti prie Colum- 

bia ir Farragut Rd. namai su 
109 butais buvo parduoti iš 
varžytinių už 502,000 doL Jų William Zuzevich ir 
pastatymas vyriausybei kaina
vo pusantro milijono. Nupirko 
Maurice Stahl iš New Yorko.

Latviam minint nepriklauso
mybės šventę,

juos sveikino Lietuvos gar
bės kons. adv. A. šalna, uk
rainiečių, 
vai. Tas 
Bingumas 
dį latvių
šiam senatoriui J.F. Kennedy. 
Latviu buvo prisirinkę apie 
1000. ’

lenkų ir estų atsto- 
tautinių grupių vie- 
padaręs didelį įspū- 
šventėje dalyvavu

Kan. M. Vaitkus
skaitė ištraukas iš sayo jau

nystės atsiminimų Kultūros 
Klubo susirinkime lapkr. 26. 
Jo eilėraščius paskaitė Pr. 
Lembertas. Svečias dr. P. Kar
velis Vliko narys, padarė įdo
mų pranešimą iš mūsų kovos 
dėl Lietuvos laisvės ir atsakė

Laimos knygyne
galima gauti V. Augustino nau
jai išleistą Lietuvos vaizdų ai- i klausimus. Susirinkimui va- 
bumą. dovavo dr. M. Gimbutienė.

Nepraleiskime 
linksmos valandėlės!

Bostono Lietuvių Dramos Sambūris
1055 m. gruodžio 11 d. 3 vai. p. p. 

SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL SALfiJE 
(Thomas Park)

VAIDINA VALDEMARS KARKLINŠ 3 V. KOMEDIJĄ

RAUDONASIS
VYNAS

Vertė dr. Br. Mickevičius

Vaidinime dalyvauja
Įžymusis Lietuvos Dramos Teatro aktorius

si., Dor- 
lapkričio

Zuzevich, J 
Jasefinos t 

Plekavich-Zuzevich sūnus. Tė- | 
vai gyvena 449 E. 8th St., So. 
Boston. Pakrikštytas lapkričio 
13 d.

Stanislovas Kalvaitis, Stanis
lovo Kalvaičio ir Marijos Raš- 
monovaitės-Kalvaitienės sūnus. 
Tėvai gyvena 451 E. 7th St, 
So. Boston. Pakrikštytas lap
kričio 19 d.

Ona Marija Markuns, Francis , 
Markuns ir Virginijos Petraitis- 
Markuns duktė. Tėvai gyvena 
119 G St, So. Boston. Pakrikš
tyta lapkričio 19 d.

Dorothy Louise Tarnu lynas, 
Jono Tamulyno ir Magdalėine 
Macy-Tamulynas duktė. Tėvai 
gyvena 535 E. 4th St, So. Bos
ton. Pakrikštyta lapkričio 20 d.

Juozas Vincas Austras, 
Edvardo Austro ir Valerijos i 
Montvilaitės-Austrienės sūnus. ! 
Tėvai gyvena 244 W. 3rd St, ! 
So. Boston. Pakrikštytas lap- j 
kričio 19 d. ;

Broninie Marie Liums, Į 
Alfonso Liunio ir Margaret ] 
Bamay-Liunis duktė. Tėvai gy- Į 
vena 24 Thomas Park, So. Į 
Boston. Pakrikštyta lapkričio J 
20 d. :

Steplien BredesJrJ
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooldyn 8, N. N. j

Tel. APplegate 7-7083 Z

; William J. Drake-
; Dragūnas
! LIETUVIS ADVOKATAS

Į Telefonas JAmaica 6-7272

GERIAUSIŲ SALDAINIŲ puoinioae dtžutSse, tinkamų dovanoms.
Lietuviškų saldainių ROTA. Kaba nuo |1<5O iki >2.50 už dėžę.
Šokoladinių Kalėdų Senelių ir kitokių žaislų.
EGLUTEI meniskų jmpuoSaių, Importuotą i* Europos, ir Įvairiausių elektrinių lempučių eglutei.
Taip pat gausus pasirinkimas kitoj trairių žaislų.
AUKSINSS RĄŽOMOSIOS MUNKGROS Parker ir kitų žinomų filmų.
ATVIRUTES su anglttkais ir M«twilkato JraSsls, pietiniais Hetuviikais. tautiškais rastais ir religi

niais motyvais, su žinomų poetų — Bernardo Brazdžionio .ir kitų — Šventiniais eilSraSčiais ir 
' sveikinimais.
UŽSAKYMAI ATVIRUTĖM atliekami ir paltu, U anksto atsiunetant pinigus. Atviručių kaina nuo 

5 iki 20 centų.
DaugyM kitų ankstos vertės prekių, tinkančių dovanoti moterims, vyrams ir vaikams.
KRAUTUVE ATIDARA KASOIIN.
Visiems mėsą pirkėjams if lonkiftojams linkime geriausių Kalėdą švenčių ir laimingu 

% . Naujų Metų,
m Grane strmt, JUOZAS IR ONA GINK Al,

SŪNUS IR MARTI

ir
Bostono Lietuvių Dramos Sambūrio nariai:

REGINA NORVAIŠAITR, ZITA ZARANKAITE 
KAZYS BARONAS ir ANTANAS VILENISKIS

režisorius Aleksandra Gustaitiene 
dailininkas Viktoras Vizgirda

Vaidinimą organizuoja
BOSTONO LIET. DRAMOS SAMBŪRIO VALDYBA 

ir BOSTONO BALFo SKYRIUS.

Bilietai ii anksto gaunami: p.p. Ivaškų baldų parduo
tuvėje; p.p. ICnkų gėlių parduotuvėje; Keleivio redak-

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

SSt Grand St, Brooklyn. N. Y.
TpI. EVergreen 4-S802

Lietuviika duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus Ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynom ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už-i 
sakymai išpildomi kogeriausiai. J 

liirtiojanK j knvtuves 
privačius namm.

Klausykite


