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Kinijos atstovas nesutinka būti graborium

DU THnfeTATTSE PSEBSAI SuuguuM Taryboje: Sovietu atstovas 
Arkadų Sobolev (kairėje) ir nacionalinės Kinijos atstovas dr. Ting

Prancūzijoje gali pasinaudoti komunistai
Prancūzijos parlamento rin

kikai gyvai rašosi. Jų bus 30 
mil- Kandidatų susidaro 4 blo
kai Du pagrindiniai yra susi
telkęs: vienas apie Mendes-Fran- 
ce, antras apie Faure. Mendes- 
France blokas vadinasi “res
publikonų fronto sąjunga”; jo
je dalyvauja radikalsocialistai, 
sncialištai ir dvi smulkios par
tijos. Faure' bloke dalyvauja 
jam likę ištikiTni radįkalsocia- 
listai, nepriklausomieji, vado
vaujami Pinay, ir MRP, vado
vaujami Bidault ir Schumano. 
Skyrium eina nesusiblokavę 
komunistai Naujas sąjūdis

ateina į rinkimus — “poujo- 
distai”, smulkių pirklių ir ūki
ninkų sąjūdis, kuris skelbia boi
kotą mokesčiam.

Dingo de gaulistai, kurie 
1951 rinkimuose * Virto di
džiausia partija, bet paskui su
skilo į kelias ir dabar išsimėtė 
įvairiuose blokuose.

Baiminamasi, kad radikalų 
suskilimas išeis į naudą komu
nistam.

• Chilės valstybėje pasitrau
kė iš valdžios įstaigų 1600 gydy
tojų, kai valdžia sumanė mokė
ti jiem atlyginimą tokį kaip 
valdininkam.

• Amerikiečiai, buvę Sovie
tuose, tvirtina, kad Sovietai 
turį “elektroninius smegenis”, 
kurie prilygsta geriausias tos 
rūšies mašinas Amerikoje.

• Žmogaus teisių deklaracija 
paminėta Jungt. Tautose. Ji bu
vo paskelbta 1948 Paryžiuje.

• Du amerikiečiai kariai, 
kurie buvo suimti pereitą sa
vaitę rytų Berlyne, perduoti 
Amerikos karinei valdžiai 
Berlyne.

CHRUŠČIOVAS JAU 
GRASINA

Sovietų min. pirm. Bulgani- 
nas ir partijos bosas Chruščio
vas važnėjo dar į Kašmirą, ku
ris yra ginčijamas tarp Indijos 
ir Pakistano. Pakistano val
džia davė suprasti, kad pagei
dautų iš Maskvos atstovų nesi
lankyti Kašmire. Chruščiovas 
tuojau paskelbė, kad tą Pakis
tano įspėjimą laiko “nedrau
gišku žingsniu”, kad Pakista
nas “prisiima per didelę atsa
komybę”, kad “jokia galybė 
praeity nesiėmė mum nurodi
nėti, ką mes turime daryti ir 
ką pasirinkti savo draugais”. 
Chruščiovas aiškiai, pasisakė, 
kad Kašmiras turi priklausyti 
Indijai. Tuo Maskvos bosas 
ri sau laimėti galingojo — 
dijos palankumą.

Jungtinėse Tautose dienos. 
svarbiausias klausimas yra 
naujų narių priėmimas. Poli- - 
tinė komisija ketvirtadienį pri
tarė priimti . visus 18 Kana
dos pasiūlytų kandidatų. Už 
balsavo 45, prieš tik 2 (Kinija 
ir Kuba), susilaikė 5, tarp pas
tarųjų ir Amerika. - • . ,

Šeštadienį vargo su tuo klau
simu saugumo taryba. Pagal 
tvarką iš 11 balsų naujas kan
didatas turi gauti 7 balsus. Bet 
vienas narys gąli vetuoti. _

VIENI KITAIS 
NEPASITIKĖDAMI, 

saugumo' tarybos nariai pra
leido visą dieną ginčydamiesi 
dėl procedūros, nieko nesuta
rė ir klausimą atidėjo šiam an
tradieniui

SOVIETAI REIKALAVO,
kad kandidatai būtų balsuo

jami ir rekomenduojami kiek
vienas skyrium. Balsuojami ta 
tvarka, pirmiausia tie, kurie 
anksčiau yra padavę pareiški
mus — Albanija ir Mongolija. 
Statė sąlygą, kad visi kandida
tai turi būti arba priimti arba 
atmesti. Tam siūlė iš anksto nu
tarti: vienam kandidatui atkri
tus, turi atkristi ir visi kiti. Ze
landija siūlė balsuoti kiekvieną 
skyrium, o jau rekomenduoti 
visus drauge, kad pilnatis pri
imtų į narius. Nesutiko su tuo 
Sovietai. Nepasitikėjo, nes kas 
bus, jeigu vienas bus nubal
suotas, o paskui kitas svarsto-

JIS VIEMAs PASIPRIEŠINO, KAD Į JT BUTŲ PRIIMTOS 
MASKVOS IŠKAMŠOS, LAUŽANT JT CHARTĄ

mas gali būti 
' Labiausiai F 

VISUS SUPAI

atmestas. saugumo tarybos prestižas, jei
gu dabar nepriimtų naujų na
rių; kai Peru atstovas ėmė aiš
kinti, kad reikia palengvinto 
būdo naujiem nariam priimti, 

_ _ nes tai atleis pasaulio įtampą,
jis nepasakė, ar jis vetuos. Jis Kinijos atstovas vėl protesta- 
tik pareiškė^, kad jis prisidės, vo, kad pirmininkas neteisin- 
kad naujų narių priėmimas gai aiškina saugumo tarybos 
išeitų pagaliau iš akligatvio.
Paskui pasiūlė priimti 13 Kana- Taip Kinija atsistojo sargyboje 
dos pasiūlytų nekomunistinių JT chartos ir saugumo tarybos 
kraštų ir dar du priedo — pie- statuto, Luriuos buvo linkę 
tų Korėją ir pietų Vietnamą, daugumo paaukoti vardan kom- 
Jis pridūrė, kad Kinija visas promiso su Sovietais, 
pastangas dėrins su JT charta ...
f . , ? . -j, j , Betgi liko mįsle — ar ji ve-ir jokiu budu nesutiks daly- J
vauti jos 4-ojo straipsnio lai
dotuvėse. O tas straipsnis sa
ko: “Jungtinėse Tautose gali 
dalyvauti visos... taiką mylin
čios valstybės, kurios prisiima 
veikiančios chartos įpareigoji
mus”. Taigi netiesiogiai Kini
jos atstovas dr. T. F. Tsiang 
pasakė, kad jis nesutinka, pri
imti tų valstybių, kurios savo 
veiksmais įrodė esančios prie
šingos taikai ir chartos ketvir
tam straipsniui ir kurios buvo 
to JT pilnaties Įsakmiai atmes
tos.

KINIJA CHARTOS IR 
STATUTO SARGYBOJE

Kai pirmininkas ėmė dejuo
ti, kad esąs pastatytas Į pavojų

> KINIJOS 
EIS —

ar Kinijos atstovas dėl Mon
golijos pasakys veto ar ne. O

uždavinius ir jos procedūrą...

tuos, ar ji tik demonstraty
viai išeis iš posėdžio, atsižiūr ė
dama į prez. Eisenhowerio 
spaudimą nesipriešinti.

AMERIKOS ATSTOVAS 
PAREIŠKĖ

susilaikysiąs nuo balsavimo 
už tas valstybes, kurių vyriau
sybės yra kilusios iš sutarčių 
sulaužymo. Jis taip pat pateisi
no ir Kinijos atstovo siūlymą 
priimti pietų Korėją ir pietų 
Vietnamą. Pirmoji neturėtų 
būti sukliudyta vien dėl to, kad 
jos dalis yra anapus 38 parale
lės neteisėtai okupuota. Antro
ji esanti išstumta iš Jungtinių 
Tautų Sovietų pastangom.

i

NAUJAS

Pijaus XII vyskupu. Jis tave 
vyskupus padėjėjas prie karfi- 
nele Francis Spellmano kariuo
menės reikalam.

no-
In- SVEIKINA VIENYBĘ . . . Adtai Stevrmon sveikina rarijumusiv 

darbo unija vadus — pirmininką George Meany (kairėj) ir vice
pirmininką Walter P. ReutLer (dėžinėje).

• Sovietuose leido prenume
ruotis laikraščius iš satelitinių 
kraštų. Lig šiol nė to nebuVo. 
Iš vakarų prenumeruotis vis 

■: tiek negalima.

tris labiau persiorientuojąs nuo 
A. Stevensono į Harrimano pu
sę ir linksta pastarąjį labiau 
paremti į prezidentus.

• Egiptas pažadėjęs Sovie
tam pripažinti rytų Vokietiją. 
Tai pablogintų santykius tarp 
Egipto ir vakarų Vokietijos.

DARBO UNIJOS IR 
PREZIDENTO RINKIMAI 

Pereitą savaitę susijungusių 
A. F. L. ir C. I. O. pirmininkas 
George Meany pareiškė, kad 
darbo sąjūdis neturi intereso 
kištis | klausimą, ar preziden
tas Eisenhoweris bus ateinan- 
čiuos .rinkimuose kandidatas. 
Kai bus paskelbtos abiejų par
tijų platformos, tada darbo są
jūdis pasvarstys, katra jam 
priimtinesnė.

Susijungusių A. F. L. ir C. I.
O. vicepirmininkas yra Walter
P. Reuther. Jų žinioje yra 
mil. darbininkų.

15

LENKAI VIENIJASI
New Yorke gruodžio 11 su

daryta Lenkų Tautinės Vieny
bės Taryba. Joje dalyvauja 7 

. lenkų partijos, kurios atstovau
jančios 60,000 lenkų tremtinių 
Amerikoje. Nauja taryba sieks

* laimėti Amerikos viešąją opini
ją, Lenkijos išlaisvinimo reika
lui. Tarybą sveikino kiti egzi- 
llečiai—čekoslovakai, vengrai, 
lietuviai. Pastarųjų vardu kal
bėjo V. Sidzikauskas.

IZRAELYJE VĖL 
GINKLAI ŽVANGA

Iš abiejų pusių pranešama 
apie susišaudymus; kas pirmie
ji — sunku ir susekti. Izraelis 
skelbia, kad jo kariuomenė 
gruodžio 11 apšaudė Syriją pa
gal Galilėjos ežerą—dėl to, 
kad Syrijos patrankos apšaudė 
Izraelio žvejų laivą. O Syrija 
praneša, kad du Izraelio gink-

Susikompromitavo socialistai Australijoj
Australijoje gruodžio 10 bu

vo renkamas parlamentas. La
biausiai kovojo liberalų vado
vaujama koalicija prieš darbie- 
čius. Laimėjo koalicijos parti
jos didele persvara — iš 122 
atstovų net 72; darbiečiai nete
ko 11 vietų. Svarbiausi rinki
miniai šūkiai buvo “prieš komu
nizmą”, “prieš macarthizmą”. 
Koalilijos kovai prieš komuniz
mą ir prieš darbiečius labai 
daug padėjo buv. Sovietu atsto
vybės nario Petrovo dokmmefi---^™^ tos konferencij^ ftalij^e “
tai, kuriuos jis perdavė Austrą- Evatt liek, kad jo paties įsnn- syp^jęg jrnmnnistų ir kairiųjų. 
lijos valdžiai. Darbo partijos kūnas buvo ilgai neaiškus. socialistų prestižas ir viftfrla ; '2.

pirmininkas Evatt buvo kalti* 
namas palaikąs santykius su 
komunistais. Jis ir pats prisipa
žino kreipęsis į Molotovą, kad 
tas paaiškintų, ar Petrovo įtei
kti dokumentai yra tikri ar ne. 
Molotovas, žinoma, atsakė, kad 
jie netikri. Pats tokis kreipima
sis Į Molotovą ir pasitikėjimas, 
kad jis pasakė tiesą, parodė rin
kikam, kiek Evatt turi politinio

• Valst. sekr. Dulles vėl vyk- ' 
sta į Paryžių, kur bus Natopo- 
sėdžiai. Bus svarstoma padėtis '$ 
ryšium su Maskvos nauja poli
tika ir metinis biudžetas. f■«
• Saulės dėmės kliudo radi

jui ir televizijai. Dėmių perio
dai kartojasi maždaug kas 11 
metų. Dabar dėmių periodas 
stiprėja ir savo viršūnę pa
sieks 1957—58. 3S

Chruščiovas pasimokė iš Staliho
Kai kanados užsienių reika- partijos nelikviduojamos ir jų 

lų ministeris Maskvoje Chruš- nariai neuždaromi į koncentra- 
čiovui priminė, jog Sovietų Są- cijos stovyklas?” 
junga kiekviename pasaulio Panašiai buvo kalbėjęs Stali- 
krašte turi savo stiprias bazes nas prieš 15 metų Lietuvos de-« 
komunistų partijas, tai parti- legacijai. St Raštikis apie tai 
jos bosas padarė nustebusį vei
dą ir atsakė: tai, girdi, kiekvie
no krašto vidaus reikalas... 
“O kodėl vakaruose komunistų

PREZIDENTAS TURI 
SUSILAIKYTI

Prezidento Ejsenhowerio gy
dytojai įspėjo jį, kad jis esąs 
vėl pervargęs ir turįs susilaiky
ti nuo darbo bent 7—8 savai
tes. Tik apie vasario mėnesį jis 
tegalės pasakyti, ar sveikata 
leis jam būti kandidatu į pre
zidentus . 1956 rinkimuose.

ATTLEE PASITRAUKĖ .
Anglijos opozicijos vadas ir 

darbo partijos pirmininkas 
Clement Attlee, susilaukęs 73 

luoti laivai per 15 minučių ap- , metu, pasitraukė iš pirminin- 
Šaudę Syrijos pakraščio kaimą, kų. Jį karalienė skiria į lordus. 

Panaši lenkų taryba veikia Izraelis vėl pranešė nušovęs du Jo vietoj numatomi trys kandi- 
Londone, kur vadovauja gen. Syrijos karius, kurie perėję datai: H. Morrisonas, H. Gaits-

Vėl sušneko dėl Eisenhowe- 
rio vyriausybės užsienių politi
kos. Sušneko patys amerikie
čiai, nepatenkintieji ir paten
kintieji.

NEPATENKINTI TIE, 
kurie akis nukreipia į So

vietų Sąjungos laimėjimus. Jie 
mato, kad Amerikos politika 
prie tų sovietinių laimėjimų 
prisideda ir dabar, ne tik Roo- 

' sevelto laikais... Gub. Harri
manas pereitą antradienį darbo 
federacijos suvažiavime drįso 
tvirtinti, kad

nuo liepos konferencijos Že
nevoje “Kremliaus valdovai 
laimėjo prasilaužimo kovą".

Už Sovietų laimėjimus, esąs 
atsakingas tik Eisenhowęris.

- Buvęs nelaimingas jo pareiški
mas po liepos konferencijos, 
kad Sovietai “nemažiau taikos 
trokšta nei Vakarai”. To pa
reiškimo tiesioginis vaisius — 

"psichologinis laisvojo pa
saulio nusiginklavimas".

Harrimanas taip pat nurodė, 
kad prieš trejus metus. Eisen- 
howeriui perimant valdžią, 
“Sovietų komunistų įtaka buvo 
sustabdyta ir ritinama atgal 
vakarų Europoje ir viduriniuo
se rytuose”. O dabar padėtis 
pablogėjusi vakarų Europoje, 
viduriniuose ir tolimuosiuose 
rytuose.

Kiek per tą laiką Sovietai 
pažengė pirmyn Azijoje ir Af
rikoje, išskaitinėjo dar smul
kiau broliai Alsopai. O W. Lip- 
pmannas pridėjo dar, kad

Fly* 
šioHnj Amerikos “monopoli"— 
teikti ūkinę pagalbą kitiem 
kraštam.

Sovietinis “Marshallio pla-

Amerikos politikai sutinka, 
kad Sovietai stiprina ofenzy
vą. Bet Amerikoj visuomenei 
jie perša silpnumo politiką ir 
silpnina vyriausybės atsparu
mą.

BET PATENKINTI,
tie, kurie akis nukreipia į 

Amerikos vidaus gyvenimą... 
Tame pat darbo federacijos 
suvažiavime darbo sekreto
rius James P. Michell prašyte 
prašė nekritikuoti Eisenhowe- 
rio politikos: “Prašau, prašau, 
neblaškykime jo, nekliudyki
me jam jo didžiose pastangose 
dėl taikos...'Aš noriu jum 
pasakyti, kad

nieko nėra šiam* pasauly 
svarbesnio už pasaulio taiką".

O prezidento patarėjas nusi
ginklavimo reikalam Stassenas 
trečiadienį (gruodžio 7) aiški
no ta pačia kryptimi — kad 
Eisenhoweris yra “taikos vy
ras”, kad jo dabartiniais me
tais “jokie karai nesukrėtė že
mės kamuolio”... kad “šiandien 
daugiau žmonių yra įtraukta 
taikingiem reikalam negu kada 
anksčiau žmonijos istorijoje”.

Harrimanas už aną kritiką 
Eisenhoweriui buvo daugelio 
kritikuojamas. Vienas, tiesiog 
pasakė, kad

keli, A. Bevan.

moka partijos interesą padary
ti liaudies ir pasaulio interesu, 
taip ir vakaruose savo krašto, 
o kartais savo kastos interesą 
pristato pasaulio taikos vardu.

ABEJI TESISKIRIA TIK
VARDAIS...

Ar nepatenkinti Eisenhowe- 
rio. politika, ateina su nauja, 
konstruktyvia programa?

Vaizdingas atsakymas | tai 
yra maža istorija dar apie ma
žesnį žemės kamuolio kampą— |
Goa, Portugalų koloniją Ind> *
je. Bulganinas ir CŽtrušč^ĖĮS 
kurstė Indiją pasiimti saR.ųiį 
Goa. Valstybės sekretorius Du^ 
lies, pasikalbėjęs su 'atvykįB^Įr

me su juo komunikate pžktįB 
si Sovietų bosų kurstymai

si tuo Dulles žygiu — ne so
vietai, bet amerikiečiai ir. tai 
ne eiliniai, bet tas pats Harri
manas, toną duodančių dtea-

primena '“Lietuvos” žurnale:
“Užkandžių metu Molotovas 

ir Stalinas “bažijosi”, kad Ta
rybų Sąjunga nei per savo ka
rines bazes nei per komunistų 
partiją nemananti kištis ir ne- 

. sikišant į Lietuvos vidaus 
reikalus.

“Molotovas priminė Stalino 
pasakytą derybų metu minti, 
kad

Lietuvos komunistus sutvar
kyti esąs Lietuvos vyriausybės 
reikalas.
★ Vokiečių belaisviu nauja 

partija vėl grąžinta iš Rusijos. 
Nuo spalio 20 grąžinimas buvo 
sustabdytas.

• Prie altoriaus jaunasis
pasakė “taip”, bet kai kunigas . 
klausė jaunosios,' ar ji sūtin- nas” pasiūlytas jau Azijai, Arą*. yra “pasaulio taika”. Tos pa
kanti, ji atsakė griežtai: “Ne, bam ir net Graikijai. šaulio taikos vardu jie supran-
aš noriu į vienuolyną”, ir pa- Kurie tuos Sovietų laimė ji- ta esamos padėties išlaikymą... _________________ ______
bėgo į zokristiją... Tai buvo mus mato, negali būti paten- žodžių prasmę iškreipti moka Mamė bftti neutralūs, kMt tik 
Italijoje, šiom dienom. kinti. ne tik Sovietai Kaip Sovietai (NfeMta j 3 pati.)

it taika.
Vadinas, yra amerikiečių, 

kurie nemato bolševikų grės
mės, bet mato taiką.

Šitie patenkintieji nedaug 
kuo skiriasi nuo daugumos 
vakarų Europos politikų, ku
riem taip pat pirmoje eilėje

< Kimi.

žurnalistai. Piktinosi, kam Da
lies minėjo Goa bendrame ko* 3 
munikate su Portugalų meis
teriu. Tuo žygiu esą Amerika 
stojusi už vieną ginčo pusę už > 
Portugaliją, supykdžiusi Indi
ja,

kai laikytis neutralumo,
W. Lippmannas tiesiog dės- 

to Amerikos politikai princi
pus: i

“Ginče tarp komunistų pa
saulio ir nekomunistinių vals
tybių mes niekada nesame ne
utralūs ir nemėgstame kitų ne
utralumo. Bet ginče tarp At
lanto Sąjungos narių ir nuo jų 
priklausomųjų — tokių kaip 
Goa—, ginče tarp nekoonmb- >
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SPAUDA

duotos

i Vilnių

esą

kių gaivalų, aiiū Dievui.

“Vliko 
raktas

Apie 5 mil. pajamas gauna iš 
socialinio draudimo ir keletas 
šimtu tūkstančiu pensijas gau
na iš vyriausybės.

Apie pusė tokių žmonių turi 
savo namelius.kėši apie 40 Celsijaus (per 100 

F karščio). Žuvų ir žvėrių ten 
galima žvejoti ir medžioti, kiek 
tik nori.
Pažėra

nepasako, kiek ten yra lie
tuviu, bet sako, kad Siemažai".

Jie vieni suarę 1,300.000 ha 
dirvonu šia vasarą. Jiem buvo 
“iškilę sunkumai, apie kuriuos 
anksčiau nė pagalvoti negalvo-

PASKIRTA “CONCOURT 
PREMIJA

nepriteklius, karšti.

įtf tarpe buvo takiu, kurie 
rusu valdžios ar kitu muso 
praažu pasiųsti, sąmantagai pro- 
uekavo «a tik aaimo daugumą,

< dlMTINė ĮTARTINU TIPŲ
‘•r TARP JŲ

“Išimti galėjo sudaryti koks 
šimtas asmenų, tipingų revo
liucijos laikotarpiam nenuora- 

jnų. atvykusių iš Vilniaus mies- 
Xo ir kai kurių dvarų, kad truk- 

.dytų suvažiavimo darbus To- 
,kie dėjosi didžiausiais revoliu- 
.ęininkaLs. socialdemokratų par
tijos nariais, nors jų tarpe bu- 
yo daug tokių, kurie žodi “so- 
cialdemokratas" nesugebėdavo 
teisingai ištarti.
r- Sunku pasakyti, kokie siūlai 
prišo tokius tipus su socialde- 
,jpaokratų partijos vadais. Atro
dė. kad

• New Yorko valstybės fa r- 
merių 67cr turi televizijas. 
80r< telefonus ir visas 100r< 
elektrą.

Paryžiuje gruodžio 5 paskir 
ta pati aukščiausia “Concourt” 
literatūros premija. Ji atiteko 
Roger Ikor už jo romaną “Les 
eaux inelėes” t Sudrumsti van
denys). Premija yra tikrai ma
ža, gal pati mažiausia pašau ly- 

gauna tik 14 
daug uždirba 

kurią pradeda 
savaite, kada

Tuo pačiu metu kitas, 
yvenęs. miesčioniškos 
jdos tipas, pasilypėjęs Į 
toliojo Basanavičių. 

Bulgarijoje gyvendamas 
didžiausias reakcininkas.

ratavo draugas; Basa n a vi- 
braujuose papluktos visa 

[ariją ir dabar atvažiavęs 
rvon kontrrevobucijos kel-

Vliko sesija baigta. Apie jos 
nutarimus spaudoje nevieno
dai atsiliepta. Dalis spaudos te- 
konstatavo faktus, susilaikyda
ma nuo savo nuomonės; gal iš 
dalies ir dėl to. kad ne visų 
laikraščių atstovam buvo leis
ta posėdžiuose dalyvauti. Dau
giausia savo nuomones, dvejo
pas, skirtingas, pasakė N. Lie
tuva ir Draugas.

IŠAIŠKĖJUSI PROVOKACIJA
Matiuauskas yra ^etatai bau

gus žmogus. SecraMemokratų 
teisman jis tyčiomis nuvyko ne 
tą dieną, kuriai buvo ragintas, 
bet daug vėliau. Nuvykęs jis 
pareikalavo, kad patys teisėjai 
pasiaiškintu, kuo remdamiesi

šalti, neįprastus vėjus ir bura 
nūs...

Vardan to Maskvos tikslo pa
aukotas jau ne vienas tūkstan
tis išvežtu lietuviu.

jie tokius gąsdinimus siuntinė
ja ramiem piliečiam, čia paaiš
kėjo, kad Bortkevičius puikiai 
mokėjo lietuvių kalbą, o Į su
važiavimą buvo nuvykęs sauva- 
liškai, mekeno nesiunčramas. 
Socialdemokratiškieji veikėjai 
atsiprašė Malinauską, ir tuo 
visas incidentas pasibaigė.

Galima manyti, kad kiti rei
kalavusieji lenkų kalbos buvo 
tokie pat paukščiai kaip tas 
Bortkevičius.

Apie 7 vai. vakare skanda
las dėl lenkų kalbos pasibaigė. 
Advokatas Samajauskas. iš 
Kauno, pareikalavo svarstyti 
Lietuvos autonomijos klausi
ma... (b.d.).

vinimo frontą“, konsolidacija 
sustiprėjusi... 0 tarp nutari
mų tai “labai svarbus — kvies
ti grįžti i Vliką -visas iš jo išė
jusias grupes". ..

Pats Įdomiausias tai J. Kar
delio aiškinimas dėl to nutari
mo. Esą “faktinai ši rezoliuci
ja tetaikoma tautininkam". 
Nes: “į išėjusių skaičių nėra 
prasmės Įskaityti fiktyvias gru
pes — laisvės kovotojus ir Lie
tuvių frontą". Esą pirmieji tai 
tie patys tautininkai, o “kadan
gi Krikščionys dalyvauja, tai 
per juos dalyvauja ir L. F.".

KWBY$EVO PAVYZDŽIU
Vilniuje ant Tauro kalno 

planuoja statyti “Kultūros na- 
•hnis”. Jie būsią 60,000 kubinių 
metrų, aplinkui didžiulis par
kas. Rūmuose bus teatro salė 
su sukama «ėena. 1000 žiūro vii 
salė. 400 rietu kino teatras, 
gimnastikos salė, parodų salė 
ir kt. Vilniaus architektai, brai
žydami projektą. kopijuoja 
Kuibyševo panašių namų pro
jektą. Statybą pradėsią dar šie
met.

Korespondenciją iš Sibiro 
Pažėra baigia Chruščiovo žo
džiais: “Važiuojat ne pas teta 
blynų ... Vardan didžio tiks
lo”. Ir dar pamokymas, kad Si
biro lietuviai privalo atsisakyti 
asmeninių patogumų, nugalėti 
kliūtis.

IR DRUSKININKUOSE RUSAI
“Tiesos" korespondentė Ko- 

roliova skundžiasi, kad Druski
ninkuose nėra tvarkos. Druski
ninkai esą vienas iš reikšmin
giausių tarybinių kurortų, bet 
jam vadovauja daugumas rusai. 
Buvo planuota, kad Druskinin
kų didžiosios sanatorijos veiks 
ir Žiemą. Tačiau niekas neįren
gė šildymo, tad seko uždaryti.

Koroliova sako, kad panaiki
nus Druskininkuose rajono 
centrą atliko daug namų, ku
riuose buvo nutarta perduoti 
kurortui. Tačiau 'pusmetis pra
ėjo. popieriai nesutvarkyti, ir 
namai neparduoti — tebestovi 
tušti.

Sanatorijoje Nr. 3 kiekvie
nam ligoniui tenka tik 4—5 kv. 
metrai, tad nėra ten nė raudo
nojo kampelio. Valgykla turi 
dirbti dviem pamainom, o gy
dytojai ligonius priiminėja ko
ridoriuje.

Dažnai nutrūksta elektra, 
sutrukdydama rentgeno ir kar- 
diografinių laboratorijų darbą.

1953 pradėta ant Raitosios 
Ančios upės hidroelektrinė. Ji 
turėjo būti baigta šiemet. Ret 
kažko jai trūksta, ir elektros 
kaip nėra, taip nėra.

Kurorto sanatorijos neturi 
nė skalbyklų, sako Koroliova.

Kurorto direktorius esąs to- 
varišč Sergfej.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių Bendrovė Over- 

seas Cargo Co. siunčia i Lie
tuvą ir kitus Europos kraš
tus siuntinius su angliška 
medžiaga kostiumams, mai
stu. avalyne, vaistais ir kit. 
su pilna 100Q garantija. 
Visi reikalingi mokesčiai 
sumokami čia. Amerikoje, 
gavėjas nieko neprimoka.
Siuntiniai siunčiami iš Lon
dono. Anglijos, tad laiduo
jant labai greitą pristaty
mą. <Tik apie 4 sav.k

Mūsų bendrovė atstovau
ja didelę anglų firmą Lon
done. tad visas siuntimo 
operacijos yra atliekamos 
su dideliu rūpestingumu 
Re to. bendrovės darbuoto
jai jau 6 metai kaip siunčia 
i Europą siuntinius.

Prašykite mūsų siunti
niu sąrašu.
OVERSEAS CARGO CO..

4426 S.. Rockn cli St .
CHTCAGO 32. ILL.

NEPASITENKINIMAS
Drauge gruodžio 8 V. Bgd. 

vedamajame paaiški. kodėl 
taip N. Lietuvos laikraštis bu
vo džiūgavęs: Vliko vadovybėje 
“sprendimo raktas pereina 
liaudininkams ir socialdemo
kratams", tuo tarpu krikščio
nių demokratų atstovavimas 
yra susilpnintas.

Šalia šitų grupinių interesu, 
kurie vaidinę dideli vaidmenį, 
autorius kritiškai pažiūri Į pa
čias esmines reformas, būtent:

1. “Vlikas didesne savo da-

DŽHJGAVJMAS
N. Lietuvoj gruodžio 7. J. 

Kardelio sakoma, kad po Vli
ko sesijos dabar “darbas verda 
dideliu tempu“; “sroviniai tiks
lai ... nušalinami Į paskutinę 
vietą arba beveik visai elimi
nuojami“; “demokratinės sro
vės ... dabar vėl lygiomis sto
ja patys petin Į Lietuvos lais-

ATElNA IR PINIGINIS 
REIKALAS

Naujienos gruodžio 2 pa
skelbė J. Jasaičio siūlymą: 
“Kad išvengtų skilimo Alte... 
Altas turėtų atsisakyti nuo Mi
ko rėmimo finansiškai“.

O Dirvos redaktorius gmo- 
džio 8 skelbiasi gaunąs laišku, 
kad tautininkam ir laisvės ko
votojam ■ pasitraukus iš Vliko 
geriausia būtų, jei Altas suren
kamus pinigus naudotų tik Al
to reikalam, o jei ARas “suren
kamų pinigų dali atiduos Vii 
kui. tai jis proporcingai pri
klausančią dalį turi atiduoti ir 
Nepriklausomybės Fondui"

Tokios nuotaikos sudarinė
jamos visuomenėje |>o Vliko se 
sijos. Tenka jas tuo tarpu tik 
stebėti, laukiant, kad esamieji 
organai saro tarpe susitvarkvs 
su keliamais klausimais

-Ryškiai metėsi Į akis, kad 
šitie tamsūs gaivėtai labai su
tartim] riksmu paremdavo so
cialdemokratus. kai šių vadai 
vaduodavo savo šalininkam 
lenkia triukšmauti“.

“Du toki labai Įtartini tipai 
- pasakoja toliau šerno se- 
reterius Pranas Klimaitis — 
uvačiarimo pradžioje man bu- 
o ypatingai Įstrigę : aki. Tir
tasis — kokios 16 metų vai- 
ėzas. apsivilkės striuka kai- 
nško milo sermėga ir dvo- 
as degtine. Daktarui Basa na
riui kalbant ir kviečiant su- 
žiavima prie tvarkos, tas ne 
udėlis skerečiojo rankom ir 
jom ir apsiputojęs šaukė.
ik trte jo gerklė leido:

. lietuviai
•jį Tikrai, tai buvo—sako P. Kli- 
s^paftis — “ne bespalve minia. 
-jKt rimtų ir sąmoningų žmonių 
^fįnsšrinkimas. -Visa veiklesnioji 
taetevšą šviesuomenė, gyvenu- 

♦<-si tiek Lietuvoje, tiek įvairiuo- 
_«se Rusijos miestuose, kelios 
.^dešimtys įtakingiausių kunigų, 
.pusšimtis pradžios mokytojų— 
.veiklios mokytojų.sąjungos na
trių, bemaž visa tuometinė mū- 
«sų studentija ir patys šviesiau
sieji mūsų sodiečiai. Jeigu 
.šiandien galėtume atnaujinti 
seimo dalyviu sąrašus ir išaiš
kinti jų biografijas, tai pama
nytume, kad

bemaž visi jie buvo seni ko- 
-Motajai: knygnešiai, spaudos 
ptatmtojai, užsieniuose ėjusiu 
mūsų laikraščiu seni skaityto
jai ir bendradarbiai, arba “V»l- 
niausjtiniu“ korespondentai.

Jų tarpe vargu bebuvo nors 
vienas, kur nuo pačios pradžios 
aktingai nedalyvavo 1905 m. 
jfevfl^iucijoje. Kiekvienas. turė-

lim yra perkeltas Amerikon“. 
Vertina tai neigiamai, nes “tai 
pasitraukimas iš ligšiol turėtų 
pozicijų Europoje" ir brovima
sis i pozicijas, kuriose sėkmin
gai dirba Altas.
Vliko pirmininko institucipą ir 
Vliko pirmininko instrukciją ir 
jo pareigas atidavė trijų asme
nų prezidiumui. Praktiškai tai 
reiškia, kad reformos autoriam 
“negana, kad Krupavičių paša
lino. bet ir naują pirmipinką 
padarė bejėgiu", nes 
prezidiume sprendimo 
pereina liaudininkams 
cialdemokratams".

Toliau: prezidiumui 
tokios galios, kad jis “panai
kina ligšiolinę Vykdomosios 
Tarybos funkciją, paimdamas 
iš jos vadovavimą laisvinimo 
politikai. Taryba atsistoja ant
roje vietoje tik kaip prezidiu
mo dedegatūra Europoje". Ki
taip sakant. VT palikta Euro
poje. bet jos žymi dalis funkci
jų atimta ir perduota prezidiu
mui. kuris lieka Amerikoje.

3. Pabaigoje autorius Įspėja, 
kad Vlikas nesusigundytų leng
vesnio Įsikūrimo galimybėm ir 
noru tereikštis išeivijos orga
nizavimu. Tai esą būtų Vliko 
prigimties iškreipimas Tam 
yra Bendruomenė. “Vlikas ne
privalo susigundyti įsikūrimo 
pasaulyje vilione, ši vilionė 
jam yra mirtina ...

“Sekant visos šios reformos 
pasiruošimą, atrodo, kad. deja, 
kaip tik ši Įsikūrimo vilionė 
bus suvaidinusi lemianti vaid
menį. Kas nors, kas yra Įsikū
ręs Amerikoje, nori paskui sa
ve parsitraukti ir Miką. Tačiau 
taip darydamas, jis nepajunta, 
kad jis Vliko atstovaujama idė
ja ne stiprina, bet silpnina"

je, — laureatas 
dolerių, bet jis 
iš savo knygos, 
visi pirkti. Tą 
jam buvę paskirta premija, jo 
knygos parduota 200,000 egz.. 
Iš jų dideli procentai atitenka 
autoriui.

RUSŲ MENININKAI,
kurie dabar koncertuoja 

Amerikoje, — pianistas Emil 
Gilels ir smuikininkas David 
Ojstrach, — dolerius šienauto 
šienauja; už vieną koncertą jie 
gauna per 8000 dolerių. Įdomu, 
ar grįžtant Į Sovietų Sąjunga 
jiems leis pinigus pasiimti su 
savim?

KĄ VEIKIA AMERIKOJE 
SENI ŽMONES

Žinia, kad Amerikoje seni 
žmonės nepageidaujami. Ir vis 
dėlto jų yra Amerikoje apie 14 
milijonų, vyrų ir moterų, ku- 
rie"persirito per 65 metus. Jų 
eiles padidina kasmet nauji 
400,000.

Sveikatos departamento ži
niom. šitų žmonių pajamų 40 
tebėra uždarbis. Apie 3 milijo
nai tebedirba ir išlaiko ne tik 
save, bet ir savo žmonas, ku
rios tesitrūsia tik namu ruo
šoje.

Dalis to amžiaus žmonių 
gauna pensijas iš savo buvusių 
darbdavių. Tokių apie 1 mil.

Dalis gauna pajamų iš pro
centų. dividentų. rentų, drau
dimo. Tokių esą apie trečdalis 
visų tų. kurie yra per 65 me-

■ Atitaisymas. Vilniaus seimo 
pirmajame aprašyme (Darbi
ninko nr. 85) neteisingai pate
ko redakcijos pastaba prie Do
maševičiaus pavardės. Andrius 
Domaševičius, kuris buvo Vil
niaus seime socialdemokratų 
lyderis, nebuvo sovietinės Lie
tuvos teisingumo ministeris ir 
mirė ne šiemet, o 1935 Pane
vėžyje. Teisingumo ministeriu 
buvo jo sūnus. Andrius Doma
ševičius buvo Vilniuje sveika
tos komisaras 1919 m. Lietu
vos - Gudijos Sovietinės Res
publikos. vadovautos Vinco 
Mickevičiaus - Kapsuko.

' ,. J)o»ikšmas dėl leakų kalbos 
Jtadto - arti pusantros valandos. 
[Gaišino rimtą darbų svarsty- 

ąsĘM; dilgino nervus; grasino 
paversti peštynių lauku, 

norėjo nugalėti ener- 
gifiga niūiim-i, talkinama itar- 

; Jfemų asmenų ar tik ne provo-
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Vilniaus “Tiesoje" skelbia
mos korespondencijos iš “Puš
kino“, “Ostrovskio". “Čaikovs
kio" tarybinių ūkių Sibire, kur 
dirba ir lietuviai, prievarta iš
veši “savanoriai“.

“Tiesos" korespondentas Pa
žėra pasakoja, kaip “didiesiem" 
rusam vadovaujant i “pjėšini- 
nes žemes" atėjusi kultūra —. 
o dar “prieš porą metų čia gy
veno kazachai... Apie tą ryš
kiai kalba dažnai stepėje su
tinkami senų kaimelių griuvė
siai. Dabar Įsisavinant šias že
mes. i stepę ateina nauja kul
tūra. naujas gyvenimas".

Pažėra sako, kad Kustano- 
jaus srityje juodžemis esąs 
kaip Ukrainos, rūda ir auksas 
teveik paviršiuje randami. Tik 
bėda, kad

vasara viskas dulka m kar
ščio, žfomo ialčfoi ir pūgos me
džios pteiūo.

Tada iš tarybinių ūkių niekur 
nė su traktoriais neprasimuši.

Pažėra sako, kad labai sunki 
transporto, susisiekimo prob
lema. Tai buvo pastebėjęs ir 
“Nevi York Times", kuriame 
buvo pranešta, jog šią vasara 
tekę mobilizuoti sunkvežimius 
Ukrainoje ir pasiųsti juos ; Si
birą. o į Ukraina permesti iš 
Baltijos kraštu ...
“Puškino" valstybiniame ūky

je dirba lietuviai “savanoriai" 
da g:au kaip du šimtus kilo- 
n r u gabenasi 3.000 tonu sėk- 
I s. Sunkvežimiai sėkla veža 
jau visas mėnuo. O kur dar re
monto. maisto ir kitoks trans
portas.

Pažėra sako, kad sunku yra 
ir su vandeniu! nors

•olinkui «s« 2.R00 ežeru, 
bet iv vanduo esąs sūrus, ne
geriamas.

lietuviai daugiausia gyvena 
prie Tobolo upės. Irtišiaus in
tako Vietom jie vartoja gerti 
Tobolo vandenį.

Klimatas esąs labai “svei
kas", be galo sausas, vasara 
“gal persausas". Praėjusią va- 
aarą ItiupystūiM pftoriai lid-

r Fineli ■ Ali O«vie>inn<
Air
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7FF> MAS IR MIRTIS
“Kiek buvo reiicalo ir pras

mės triukšmauti dėl tos lenkų 
kalbos, vaizdžiai parodo vienas 
mažmožis. Donatas Malinaus
kas; kuris ėjo seime tvarkdario 
pareigas, pastebėjo, kad gale- 
rijoje ypatingai dideli riksmą 
kelia vienas lenkiškai kalbas 
vyrukas. Jis priėjo tą žmogų 
sudrausti, bet rėksnys tiek 
akiplėšiškai elgėsi, kad Mali
nauskas pareikalavo parodyti 
bilietą, kad sužinotų jo pavar
dę. Pasirodė, kad triukšmauto
jas bilieto neturi. Jis buvo api
bartas ir išprašytas iš suvažia
vimo. Sekančią dieną Malinaus
kas gavo iš socialdemokratų 
oficialų laišką su numeriu ir 
štampu:

“Rossiįskaja sociaidemokra- 
tičeskaja rafaočaįa partija.“

Tame laiške buvo griežtai 
Įsakoma Malinauskui tokią tai 
dieną ir valandą stoti į revoliu
cini socialdemokratų teismą 
kaltinamuoju, kam jis Įžeidė 
socitidemokratų partijos delt- 
guotą Į lietuvių suyažiavima 
darbininką Bortkevidų. Jeigu 
paskirtuoju laiku Malinauskas 
teisman neatvyktu, tai — skel
bė raštas — reikštų, kad jis 
pats prisipažįsta kaltas ir ne-



darbininkas

žemė

Amerikiečiai vertina lietuvius

MOKYKLŲ PRADŽIA LIETUVOJE

Didžiausias ir pigiausias lietuviu savaitraštis išeivijoje

“Tėviškės Žiburiai

Sydnėjuje, Australijoje. Klubui 
pirmininkauja Paulius Sirge- 
das. Savo susirinkimuose klu-

įvykhi lietuviu kultūriniame

2 d. pakvietė dail. Adolfą Va- 
lešką, su kuriuo aptarė vitražu 
ir mozaikos skyrių praplėtimą 
Meno Institute. Kompozicinio 
projektavimo (Pattern Desing) 
skyriaus vedėja Grace Earl su 
savo studentais jau lankėsi Va
leikos bažnytinio -meno studi
joje, kurioje pats dail. A. Valei
ka ir studijos bendradarbis 
dail. V. Ignatavičius jaunuo
sius menininkus supažindino 
su techniškuoju vitražų išpil
dymu. *

KF padėtuoju darbams išeiti į 
savą visuomenę ir į kitataučių 
pasaulį. Lietuviška šeima ir 
mokykla laukia KF paramos 
lietuviškai jaunajai kartai auk
lėti. Visi lietuviai turi teisės 
laukti; kad jų pačių -organizuo
tai surinktomis "lėšomis būtų 
kaupiami lietuvių kultūriniai 
turtai, rankraščiai, paveikslai, 
archyvai, kad tinkamiausia for
ma Imtų tarpe kitataučių sklei-

Didžiaustoji pasaulyje meno 
mokykla — Čikagos Mono In
stitutas (The Art Institute of 
Chicago) — turinti 6000 stu
dentų, šalia bendrųjų dalykų 
dėsto ir vitražų (stained glass) 
projektavimą, kurių praktikai 
atlikti Institutas pasirinko 

lietuvio dailininko Valeikos 
bažnytinio mono studiją.

Čikagos Meno Instituto vado
vybė parodė didelį susidomėji
mą šia meno šaka ir Instituto 
dekanas Hubert Ropp gruodžio

viešai 
ir KF 

tt kiek-

P. Krivaitis — Žiedai ugny
je, Miškų dvasia — Didžioji 
auka, Julius Bartkus — Raudo
nojo komisaro likimas, Tylio
ms — Pirmieji smūgiai, Nemu-

• Viršelio konkursą paskel
bė “Moterų Dirva”. Konkursas 
tęsias nuo lapkričio 15 iki 
sausio 15. Piešiniai turi būti 
atlikti tušu ant popieriaus ne- 
mažesnio kaip 6’2X10 colių. 
Pirrųoji premija — 25. dol.; an
troji — 15. Piešiniai nebus grą
žinami, pasilieka “Moterų Dir
vos” nuosavybė. Siunčiami šiuo

Konkurso terminas baigėsi 
gruodžio 1 d. Jau prieš mėnesį 
pradėjo plaukti veikalai, o pas
kutinę savaitę jie skubėjo vie
nas po kito; vieną dieną atėjo 
net šeši Taip jų skaičius augo. 
Paskutinis atėjo gruodžio pra
džioje su gruodžio 1 (pašto ant
spaudo) data.

Taip iš viso TL dramos vei
kalai stoja į dramos konkursą.

Konkursui atsiųsti šie veika-

thc 1*90*
mis. Tm faktas, kad iš tėvynės 
pantnukė didžiulė kultūrinin
kę armija, mus visus įpareigo
ja parodyti, kad laisvėje jie

nebū- 
asme-

Lietarių kultūra, kaip ir pati 
tauta, išgyvena sunkius laikus. 
Ji svetimųjų niokojama ir huo- 
dijama tėvynėje, o už jos sienų 
atširadusius tautiečius pagau
na emigracinė asimiliacija, ne
šanti lietuviškos kultūros ny-

džįamos žinios apie mūsų kul
tūrą, apie gražią praeitį, sun
kią dabartį ir tikimą laisvą 
ateitį. Į KF uždavinius-įeis li
teratūros, muzikos, dainos ir 
dailės skatinimas, talentų ir jų 
kūrinių brandinimas, gelbėji
mas ir iškėlimas.

KF remsis pačių lietuvių su
dėtomis lėšomis: Fondo narių 
mokesčiais, aukomis, lietuviš
kų organizacijų pramogų pelno 
procentais, palikimais ir t. t. 
Kaip amerikiečiai testamen
tais dosniai paremia savas kul
tūrines institucijas, taip pat 
lauktina, kad ir lietuviai prisi
mintų Kultūros Fondą.

Viši lietuviai kviečiami būti 
Kultūros Fondo nariais. Nariu 
laikomas kiekvienas asmuo, 
per metus mokąs bent po 5 do
lerius KFondui. Stenamaja
me susirinkime pirmieji nariai 
dėjo po šimtinę. .

KF vadovybė, prašydama iš 
visuomenės KF uždaviniams

nemirė. Tai yra tikras kelias, 
kuriuo Rodysim, kad mūšy pa
sirinktoji laisvė buvo vaisinges
nė už priespaudą. •

š. m. lapkričio 19 d. ALB 
įsteigtas Kultūros Fondas turi 
stipriai orgamzuotbtnis mate
rialinėmis priemonėmis prisi
dėti, kad lietuvių tautinis ir 
kultūrinis gyvenimas kryptų 
tautinių vėrtybiųjugdymo link
me.

Lietuvis mokslininkas, rašy
tojas, muzikas, dailininkas, —

Prenumeratos kaina Kanadoje ir JAV vos $4 metams, 
kituose kraštuose — $4.50. pusei metų — $2.50.

naitis — Audra, Serbentą — 
Tolimi žiburiai, P. Želva — Pa
skola, YX — Žiburys, Kernius
— Aušros belaukiant, Kupiš- 
kietis — žvakidė, Juzė Ožely
tė — Senis besmegenis, šakelė
— Įgula audroje, žiburinis — 
Stulpai ant dangaus, Baltrus 
252627 — Vestuvinių sukaktu
vių dovana, Bartkus — Kovo 
22-ji, A, Krivaitis — Kritę aša
ros Žemaičiuose, Kartus Medus
— Darata ir Napoleonas, Sula
— Nuliniai metai, Emilija — 
Vėjas gluosniuose, Dveigys — 
Sužiedotuvės, J. Avietė — Tė
viškės medžiai, Svajotojas — 
Svajonių šalis.

Jury komisiją sudaro
J. Aistis, T. L. Andriekus, 

Dr. Pr. Bagdanavičius, H. Ka
činskas, Pr. Naujokaitis. (J. 
Aistis ir Pr. Naujokaitis — Lie
tuvos Rašytojų Draugijos at
stovai). šią savaitę jury komisi
ja susirinks pirmojo posėdžio, 
aptars bendruosius su konkur
su surištus reikalus, išsirinks 
komisijos pirmininką.

Esant tokiam skaičiui veika
lų, jų skaitymas nusitęs, nes 
visi jury komisijos nariai yra 
apkrauti ir kitais tiesioginiais 
darbais. Tikimasi, kad iki sau
sio vidurio baigs visą skaity
mą. Premijos įteikimas įvyks 
sausio 29 d. per Darbininko 
vakarą Brooklyne.

adresu: Moterų Dirva. 4233 So. 
Mozart St., Chicago 32, m. Da
lyvaują konkurse savo tikrą 
vardą ir adresą prisiunčia at
skirame voke, ant piešinio ne
pasirašo. Jury komisiją sudaro 
redaktorė, Dale Murray. Anto- 
nia Wackell, Genovaitė Kaneb; 
komisija pasitars su centro val
dyba. “Moterų Dirva” yra Ame
rikos Liet R. K. Moterų Sąjun
gos oficialus organas, leidžia
mas kas mėnesį.

• Prof. J. Vabalas-Gudaitis, 
Vilniaus un-to profesorius, mi
rė lapkričio 14 d.

• Šv. Cecilijos vardo choras 
Argentinoje atšventė 25 metų 
sukaktį, šiuo metu choras turi 
67 narius, yra išleidęs 14 plok
štelių.
' • Kun. M. Saldukas Kolum

bijoje paskirtas Ibaguės miesto 
Toljmos universiteto agronomi
jos fakulteto dekanu.

• “Kolumbijos Lietuvis'', lei
džiamas KL Komiteto, baigė 
penktuosius metus. Jis bus lei
džiamas ir toliau.

• Dail. K. Žoromskio paroda bas skaito naujus kūrinius ir 
atidaryta gruodžio 1 d. Chica- .domisi kitais kultūriniais reika- 
goje. Riccardo galerijoje, ir tę- lais .

Nors jis dar nėra baigęs 
Naujosios Anglijos konserva
torijos, tačiau savo kūryboje 
jau rodo pirmaeilio talento žy
mių. Nežiūrint gana mechaniš
kų šio krašto daugumos kom
pozitorių muzikos stiliaus ypa
tybių,' — kas greičiausia yra 
įvykę dėl per daug sumateria- 
lintos ir sutechnintos aplinkos, 
—D. Lapinsko kūrybai ne

trūksta dvasinto pakilimo, in
tymumo ir ritminio įvairumo. 
Reikia džiaugtis, kad jis ieško 
individualumo, atremto į lietu
vių tautos kūrybinių elementų 
apraiškas.

Prieš D. Lapinsko trio atliki
mą Dr. K. Liepmann savo įžan
ginėje kalboje gražiai atsiliepė 
apie jauną lietuvių muziką, pa- 

_ minėdamas jo kūrinio pirmu-
flų Kdtartjoje, karmelitai — mokyti gimtosios kalbos. Kur "T" mą, skiriant premiją. Išreikš-
KoUtouoee, tazflijonai — Pa- negalėjo įsteigti slaptų mo- Turint gaheje, kad konkur- darnai viltį dėl D. Lapinsko Reikia pasidžiaugti, kad pro- 
dubyrrie. Vienuoliai įkūrė įvai- kyklų, ten močiutė prte-ratelto •• <Myem 12 jaunę kempori- muzikinės ateities, jis atkreipė gramoje ir kalbose visada buvo 
rių iuMklų te kitose Lietuvos išmokė skaityti Betuvffloi. l terię/D. LapfcUfai taimėfimą klausytojų dėmesį j besivys* pabrėžiama D. Lapinsko lietu- 

Itftofe F. K reikto Wky« lebH relkfcniRgu tenčią jauno muziko kūrybinę vttkakflmė. J-K. ,

Darbininko dramos konkursui 
atsiųsta dvidešimt du veikalai

Lietuvos mokyklų istorija kinėje, Trokšūnuose, Pasto- 
,,,, praskkda nuo XIV šimtmečio viuose.

pabaigos. Pirmoji mokykla bu- Beveik visa Lietuva buvo bu
vo įkurta 1397 m. vienuolių sėta aukštųjų ir parapinių mo- 
pranciškonų Vilniuje. 1507 m.

■ > įkūrė kitą mokyklą Taura
gėje, 1513 m. prie šv. Jono pa-

( rapijos Vilnfuje, 1520 — Žiež
mariuose, 1524 — Eišiškėse.

realizuoti gaustos paramos, pri
žada, kad:

a. — rūpinantis lietuvių kul
tūros apraiškomis ir jų. skati
nimu, bus taikomas bendras ir 
platus lietuviškas mastas, neda
rant skirtumo tarp asmeninių 
kultūrininkų pažiūrų ir atsiri
bojant nuo tų dalykų, kurie 
turi tiktai lokalinės reikšmės;

b. — bus rūpinamasi ko na
šiausiu KF ; lėšų naudojimu, 
griežtai žiūrėti, kad jos 
tų leidžiamos kieno nors 
niniam pasipelnymui;

c. — kas metai bus 
skelbiama KF pajamos 
narių sąrašas, 
vieno nario įmokas ir aukas, 
taip pat patiekiant ir metines 
išlaidų apyskaitas;

d. — bus atidžiai svarsto
mos kiekvieno KF nario pateik
tos sugestijos. t.

Pradedame KF veiklą su pil
nu pasitikėjimu, kad lietuviš
koji visuomenė muš rems. Kuo 
didesnės sumos bus sukauptos, 
tuo didesni darbai bus galima 
atlikti.

Įnašai ir aukos Kultūros 
Fondui sięstina nedelsiant šiuo 
adresu:

Kultūros Fondas 
1602 Sb. 48 Court 

Cicero 50, III.
KULTŪROS FONDO 
TARYBOS VARDU:

Paulius Augius vardu Lietu
vių Dailės Instituto, Ben. Ba- 
brauskas — Lietuvių Rašytojų 
Draugijos, kun. A. Baltinis — 
Mokslinių Studijų Klubo, K. A. 
Girvilas — Lituanistikos Insti
tuto, Ant. Gulbinskas — Lietu
vių Mokytojų . Sąjungos, Br. 
Juodelis — Lietuvių Studentų 
S-gos JAV, J. Jurkūnas —Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos, J. Kreivėnas — 
Lietuvių Kalbos Draugijos, Vi
tas Manelis — Lietuvių Profe
sorių D-jos, J. Paštukas —Dai
navos ansamblio, kun. J. Pau- 
peras, Vyt- Radžius — Chica- 
gos Lietuvių vyrų choro, A. 
Stephons — A. Stephenš an
samblio, L. J. Šimutis — ALRK 
Vargonininkų S-gos, St. Tamų- 
laifis — Lietuvių Rašytojų II- 
jos, V. Valiukas, Ad. Varnas— 
Lietuvių Dailininkų S-gos, D. 
Velička — Lietuvių Enciklope
dijos.

sis visą mėnesi. Išstatyta 30 
dailininko kūrinių.

• Mykolas Vaitkus išleido 
naują eilėraščių rinkinį “Nuo
šaliu taku”. Knyga turi .100 
psl., išleido Terros leidykla 
Chicagoje.

• Jurgio Savickio atsimini
mų ir užrašų knygos 
dega” — I dalis jau atspaus
dinta. Leidžia Terros leidykla. 
Pirmoji knyga turi apie 450 
psl.. tiek pat puslapių turės ir 
antroji dalis.

• Jurgio Jankaus “Senas ka
reivis Matutaitis” jau išėjo iš 
spaudos. Knyga turi 239 psl. 
Išleido Terros leidykla.

Atžymėdamas savo 40 metų 
sukaktį ir norėdamas paskatin
ti lietuvišką kūrybą, Darbinin
kas paskelbė dramos konkursą. 
Pradžioje baimintasi, ar į kon
kursą atsilieps mūsų rašytojai. 
Dabar — dingo visas pesimiz
mas. Dramos konkursas susi
laukė itin didelio atgarsio. Į jį 
įsijungė mūsų rašytojai, gyve
ną ne tik Amerikoje, bet ir ki
tuose kraštuose.

VfeD tik aimanuoti dėl išti
kusios bėdos yra per maža. Rei
kia gelbėti tai, kas šiuo metu 
■mūsų pastahgomis dar galima 
išgelbėti: reikia gyvai rūpintis 
lietuviškos kultūros likimu 
naujose aplinkybėse.

Jau nebe nuo šiandien aktua
lus Kultūros Fondas^ Jo reika
las buvo keliamas nepriklauso
mo gyvenimo metais. Ta kryp
timi konkrečių žygių pokari
niais-metais padaryta Vokieti
joje, Kanadoje, Australijoje. 
Seniai jau laikas turėti Kultū
ros Fondą ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Nieko nepadės 
dejonės dėl pavėlavimo. Toli
mesnis mūsų nerūpestingu
mas šioje srityje būtų nuosto
lingas ne tik mums patiems, 
bet drauge jis reikštų ir ben
drai vienos tautos kultūros su
sinamą pasaulio tautinių kultū
rų šeimoje.

Kai tėvynė priešo prispaus
ta ir netekusi net minties lais
vės, tautinio išsilaikymo. ir lie
tuviškos kultūros ugdymo sri
tyse mūsų uždaviniai pasidarė 
nepaprastai dideli Remdamies 
senųjų patyrimu, turime vie
ningai ir sutartinai veikti, jei
gu norime ilgiai! išlikti tautiš
kai gyvi.

Tautinė kultūra, kuriama
menininkų ir mokslininkų, 
veiksmingiausiai prisidės prie 
mūšų pačių tautinės gyvybės 
palaikymo ir lietuviškos sąmo
nės gilinimo. Knyga yra pa
grindinis tautinio ugdymo šal
tinis. Išlaikyti lietuvišką spau
dą reiškia išlaikyti savo tauti
nį atsparumą.

Lietuviu MM' kultūrą ir 
tautinę dvasią perduoti atei
nančioms kartoms yra mūšy 
tautinio išsilaikymo sąlyga. 
Svetimoje aplinkumoje galime 
IMTUVnKOS KUtTUrM gyv«$Tf

kyklų. 1853 m. vien Žemaičių 
vyskupijoje buvo 197 parapinės 
mokyklos su 5910 mokinių. 
Visoje Lietuvoje buvo per 300 
parapinių mokyklų ir tik 17 
valdiškų su 815 mokinių.

Uoliausias mokyklų organi
zatorius buvo žemaičių vysku
pas Lapacinskas (miręs 1778 
m.) ir vysk. M. Valančius. Jie 
stengėsi kiekvienoje parapijoje 
įkurti mokyklą, o Varniuose, 
Tytatėnūose, Šeduvoje ir Jo
niškyje buvo net dviklasės pa
rapinės mokyklos .

Vyskupo M. Valančiaus lai
kais Žmonių, mokančių skaityti 
ir rąžyti, Lietuvoje buvo gana 
čtidelfe skaičius. Rietavo deka
nate 1853 metais iš 13 parapi
jų skaityti ir rašyti mokėjo 
11296 žmonės, O 1863 m. — 
24,330 žmonių.

Muraujovaą, norėdamas su
rusinti Lietuvą, vien Žemai
čiuose uždarė 150 parapinių

vaizduotę ir naują garsą, kuris 
pastebimas trio kompozicijoje. 
Dr. K. Liepmann prašė klau
sytojų daugiau domėtis naująja 
muzikos kūryba ir būti santū
riems, vertinant naujus, ypač 
jaunų kompozitorių kūrintos. 
Jis sugretino neatsakingus kri
tiškai nusiteikusius žmones su 
pavyzdžiu iš praeito šimtmečio, 
kada po pirmo Fidelio operos 
pastatymo vieno to laiko žy
maus kritiko buvo šiurkščiai 
suniekintas dabar visų pripa
žintas muzikos genijus Ludvvig 
van Beethovenas.

Po D. Lapinsko trio atlikimo 
publika, kuria sudarė išimtinai 
muzikai, nuoširdžiai plojo au
toriui už kūrinį. Po koncerto 
jaukiame susibūrime jie sveiki
no mūsų jaunąjį muziką, linkė
dami jam sėkmės tolimesniame 
muzikos kūrybos darbe.

BrooklRto, Mm., bibliotekos 
muzikos draugija premijavo 
Derlaus Lapinsko, gyvenančio 
So. Bostone, trio forteptonūi, 
obojui ir violončelei. Brookli- 
ne biblioteka jau trečius metus 
rengia naujų kamerinės muzi
kos kūrinių konkursus. Drau
gija yra užsibrėžusi remti jau
nus kylančius kompozitorius, 
parūpindama gerus instrumen
talistus jų veikalam išpūdyti. 
Jury komisiją sudaro pasižy
mėję Bostono mužikai: Braid
ėte universiteto prof. v komp. 
Arthur Berger,* M. L T. muzi
kos skyriaus dr. Klaus 
Liepmann ir Wellesley kolegi
jos prof. Hubert Lamb.

Lapkrido 30 d. Brooklyne 
bibliotekos salėje šalia trijų 
klasikinių kamerinių kūrinių 
buvo išpūdytas ir premijuotas

1569 m. Lietuvoje įsikūrė 
vienuoliai jėzuitai, kurie ypa
tingą dėmesį kreipė į aukštes
niąsias mokyklas — kolegijas. 
1570 m. Vilniuje jie įkūrė pir
mąją kolegiją. Kiek vėliau — 
Kražiuose, Gardine, Kaune, Pa
nevėžyje, ŽodišMuose, Brasto
je. žemesftių mokyklų jėzuitai 
įkūrė Varniuose, Lauksodyje ir 
Šeduvoje.

XVUI a. Lietuvoje įsikūrė 
vienuoliai pijarai, kurie taip 
pat steigė kolegijas ir žemes- 
niąsiai mokyklai. Pijarai įkūrė 
mokyklas Vilniuje, Geranainy- 
se, Panevėžyje, Varenavoje, 
Ukmergėje ir Raseiniuose. Nuo 
jų neatoUiko ir kiti vienuoliai. 
.Bernardinai 18 įsteigė savo 
mokyklas Teduose ir Dotnu* mokyklų. Tada lietuviai pradė- 
voje, domŽDiakonai — žemai- jo steigti slaptas mokyklas^ ir D Lapinsko trijo.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”
ypatingą dėmesį kreipia Į Lietuvos laisves kovos, 
lietuvybės išlaikymo, lietuviškos kultūros reikalus 
ir į visą lietuvių gyvenimą.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"
turi korespondentų visuose pasaulio kraštuose.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”
teikia skubių žinių apie okupuotos Lietuvos gyve
nimą iš pačių pirmųjų šaltinių.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS”
leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Drau
gija

TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS”
redaguoja dr; A. Šapoka ir kun. dr. Pr. Gaida.

• Dail. Br. Murino ir dail. J. 
Dobkevičiūtes - Paukštienės 
paroda atidaryta gruodžio 3 d. 
Marijos Aukšt. mokykloje Chi
cagoje.

• Prof. V. K. Banaitis, gyve
nąs Brooklyne. baigė sukompo
nuoti operą “Jūratė ir Kasty-
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priemiestyje spauda bu-

NAUJIEJI ŽMONES
Lietuvos Valstybiniame Teat'eatžymėti 35 metų pirmam dramos spektakliui

BILIETAI: $1.75; studentam ir moksleiviam $1.25.

A. Gadeikytė, L. Kašiu bailė
J. Gružauskas. E. Juzumą*.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Bara?*. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

manus etc.

Spektaklyje dalyvauja: V. Dėdinienė, 
J. Sirtautaitė. T. Alinskas, V. Bukšnaitis, 
L. Karmazinas, J. Lapurka. St. Vaikys.

Režisuoja: Dramos akt. VITALIS ŽUKAUSKAS.

IMMEDIATE OPENING!
FOR

Part Time 2 a. m. to 8 a. m. Snift
Stcady Employmant, Good Working Condifions
Mušt Untadstand Soma English

MAC MINE
Operatore and Ilclpcre

$1.72 PERIIR.
. Jos. T. Rverson & Son. Ine 

2558 Wesl 16 Su

AR ŽINAI, KAD

★ Pirmutinis gryn:

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPE

£ 1955 m. gruodžio 18 d., sekmadieni, 6 vai. va k.
- Apreiškimo parapijos salėje (No. 5th Street) stato

P. VAIČIŪNO 5 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue, Hartford. Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose' patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

LOS ANGELES, CAL.

COLUMBUS, OHIO

įrašą:

teirau-

Vyras mirė, ir žmona gavo 
iš draudimo įstaigos 5000 dol. 
Kai jai įteikė čekį, moteris at- 

.šiduso, nusišluostė ištriškusią 
gvašarą ir tarė: “O vargšas mie- 
IC 'las mano vyrelis... tūkstanti 
^ dolerių iš šių pinigų duočiau, 

kad tik jis būtų gyvas”.

mė kitaip, * 1955 m. rugsėjo 
15 d. staiga tragiškai mirė Bro- 
nislava Biržiškienė. Lygiai po 
dešimt savaičių, 1955 m. lap
kričio 24 d.*, po širdies smūgio,

menė jautriai atsiliepė į nelai
mes, ištikusias šią šeimą ir su
aukojo dviejų laidotuvių išlai
doms padengti. Komitetas, 
nors tuo tarpu savo veiklos 
formaliai neatnaujindamas ir 
nebedrįsdamas visuomeniniu 
mastu prašyti aukų, vis dėlto 
jaučia esant būtinai reikalinga 
pranešti visuomenei apie tos 
šeimos skaudžias nelaimes ir 
paskatinti gausius Mykolo Bir
žiškos mokinius bei-Kazio Ba
rausko draugus priartėjančių 
švenčių proga šią šeimą prisi
minti.

Prof. M. Biržiškos adresas: 
1122 So. Magnolia Avė., Los 
Angeles 6, Calif.

metų, sūnus 7 metų, jauniau
sioji 5 metų, —- ir labai ne
stiprios sveikatos našlė Ona 
Barauskienė .- Biržiškaitė. .

Aštuntąją dešimtį metu ei
nąs prof. Mykolas Biržiška sa
vo padėkos žodyje prie žento 
karsto pasakė, kad jis stengsis, 
kiek jo jėgos leis, būti tėvu ir 
globėju mažamečių vaikų.

Betgi šiomis dienomis sun
kiai susirgo -tų mažyčių moti
na Barauskienė ir bus reika
linga rimto ilgesnio gydymo.

Los Angeles lietuvių visuo-

kariuomenės šventės 
minėjimas

Gruodžio 4 minėjome ka-

g* Buvo plepama, kas būtų že- 
mėje, jeigu nebūtų žmonių.

__“Kas visus gyvulius ir žvėris 
valdytų?” — vienas paklausė. 
Žinomasis rašytojas Kiplįngas 
atsakė: “Tikriausiai ne dramb- 

Kįi Lys”. Ir toliau paaiškino nuste- ’ 
busiems: “nes jis perdaug pa- 
dorus”.

*tūriniam darbui parodė didelį 
ir nuoširdų palankumą. Čiur
lionio ansamblio kvietimas į 
Bostoną patriotinės lietuvių vi
suomenės buvo sutiktas su pa
sitenkinimu, rengėjų darbo rė
mimas buvo beveik visuotinis. 
Tą mielą palankumą atžymėda
mi, mes jaučiame nė tik parei
gą, bet ir garbę pareikšti šią 
viešą padėką.

Visų pirma nuoširdžiai dė
kojame Garbės Komiteto pir
mininkui J. E. Arkiv. R. J. Cu- 

no padirbtas Amerikoje tiltas shing, Gub. C. A. Herter, Kon- 
buvo 1879 geležinkeliui per greso vadui John W. McCor- 
Missouri upę. ' mack, Bostono Majorui John

B. Hynes, Liet. Gerb. konsului 
adv. A. Shalnai, gerb. prela
tams: Pranciškui Jurui ir 
Konst. Vasiui, mūsų mielam 
klebonui kun. Pranciškui Vir- 
mauskui, • ir visiems komiteto 
nariams, kurie savo autoritetu

f Išmintžodžiai
Namų sayiamkas klausia sa- 

jį vo nuomimnką, kada jis nuo- 
mą sumokės. Tas atsako: Tą 
]»t dieną, kada gausiu čekį iš 

. leadėjo, kai ti^ jis priims mano 
romaną, kurį imsiu rašyti, kai 
tik ateis tema ir įkvėpimas.

nio ansamblio koncerto rengi
mą Bostone.

Gili padėka priklauso kon
certo garbės rėmėjams ir rėmė
joms, So. Bostono Liet. Pilie
čių klubui, mūsų Susivieniji
mas ALTS Bostono skyriui ir 
kitoms organizacijoms, o taip 
pat visiems Bostono prekybi
ninkams — biznieriams, kurie

• Argentinoje, Buenos Aires savo garsinimais parėmė Čiur
lionio ansamblio koncertą. La
bai dėkingi esam jaunam vers
lininkui Stasiui Grabliauskui, 
kuris lietuvišku gintaru apdo
vanojo čiurlionietes. Gilią pa
dėką reiškiu koncerto rengimo 
vykdomajam komitetui, ir jo

“ vo paskelbus gėlynų premijavi
mo konkursą. Antroji premija 
atiteko P. E. Cekanauskienei, 

£ kurios vila paskendusi rožėse, 
4 o trečioji premija — S. Ceka- 

nauskaitei.

★ Seniausias pasauly gele
žinkelio tiltas buvo pastatytas 
1829 — tai Carrolton viadukas 
prie Baltimorės. dar ir šian
dien Vartojamas.
★ Ilgiausias tiltas Ameriko

je yrą San Francisce per Oak- ir materialiai parėmė Ciurlio- 
land įlanka — 8 mylios.
★ Pernai Amerikoje par-

l duota 25,400 užsienių automo-
4 . biiių. Tarp ju 6343 vokiečių
i“ “Volkswagonai”.
' * Amerikietis vidutiniškai

yj per metus su. automobiliu pa-
daro 9500 mylių.

kelio jie atliko “nykščiu”. Sako, visi mielai vežė.

Teisėjas teiravos, kodėl kal
tinamasis nebuvo pristatęs ras
to deimantinio žiedo policijai. 
Kaltinamasis aiškinęsi:

Laikiau, kad tai nėra reika
lo.

— O kodėl tamsta taip ma
nei? — klausė teisėjas.

— Nes žiede radau 
“Tavo amžinai”.

Pašte džentelmenas 
jas. ar nėra jam registruoti? 
laiškų.

Paštininkas:
_ —“O kaip tamstos pavardė?

Klientas: “Na tai dailiausia, 
nagi mano pavardė užrašyta 
ant voko”.

Čiurlionio ansamblio koncertui 
rengti komiteto padėka

nariams už atliktas pareigas.
Dėkojame lietuvių periodi

nei spaudai ypač “Darbinin
kui”, kuris taip gražiai ir daž
nai garsino Čiurlionio ansamb
lio koncertą Bostone. Dėkui 
Laisvės Varpo vedėjui P. Viš
činiu!, V. ir S. Minkantis ir A.

Kaip jau visuomenei buvo 
pranešta. Los Angeles mieste, 
K a 1 i f ornijoje, gyvenančiam 
prof. Mykolui Biržiškai Sušelp
ti komitetas iš pirmininko Jono 
Uždavinio, vicepirm. Ch. Luk
šio, sekretoriaus dr. P. Pama
taičio, ' iždininko klebono kun. ligoninėje mirė Kazys Baraus- 
X Kučingio, ir narių M. Aftu- 

.' kienės, A. Deringiėnės, B. Ge
dimino ir adv. A. Dabšio, savo 
darbą yra baigęs. Prof. M. Bir
žiškai įteikęs surinktas aukas 
ir aukotojams per spaudą arba 
asmeniškai pakvitavęs.

Su šia gražia lietuvių visuo- ■' 
menės parama, dar prisidėjus 
žentui Kaziui Barauskui savo 
kukliomis santaupomis, bet tuo 
pat metu dar įsiskolinant ligi 
9,000 dolerių, Biržiškos ir Ba
rauskai bendrai užpirko namus 
ir jdose \ įsikūrė, tikėdamiesi 
lengvesnių gyvenimo diedų.

Tačiau -likimas, kaip jau 
spaudoje buvo plačiau rašyta, 
Biržiškų - Barausku šeimai lė-

kas, prof. M. Biržiškos žentas. 
Kazys Barauskas buvo vienin
telis darbingas asmuo ir visos 
šeimos .išlaikytojas. Jam mirus, 
šeima pasiliko labai sunkioje 
būklėje. Liko trys Barausko 
vaikai — vyriausioji duktė 9

Balfo 17 skyriaus valdyba ir 
Čiurlionio ansamblio koncertui 
rengti komitetas vieni patys 
nebūtų pajėgę pakelti tokios 
naštos, kaip šio koncerto su
rengimas, jo finansavimas, 
čiurlioniečių priėmimas.

Kaip daugelį sykių, taip ir
šį kartą Bostono lietuviai kul- Kneižiui, gyvu žodžiu ir čiurlio

niečių dainomis garsinusiems 
mūsų rengiamą koncertą per 
radiją. Dėkingumo žodžius ta
riame I. Galinienės kviestoms 
Bostono lietuvėms, kurios pa
ruošė čiurlioniečiams puikų 
vaišių skonį. Dėkojame mie
liems tautiečiams, kurie davė 
čiurlioniečiams nakvynę, pasi
tiko mūsų brangius svečius ir 
juos vežiojo savo automobi-

Nuoširdžią padėką reiškiu 
visoms ir visiems koncerte at
silenkusiems ir visiems vieno
kiu ar1 kitokiu būdu mūsų pa
stangas ir darbą rėmusiems.

Stambiausi garbės rėmėjai 
yra gerb. klebonas kun. Pr. 
Virmauskis, ir prelatas Pran
ciškus Juras. Jiems priklauso 
visų mūsų nuoširdi padėka. 
Labai apgailestauju, kad dėl 
vietos stokos negaliu išvardin
ti visų rėmėju, dirbusių ir ko
miteto pavardėmis, už tad pri
imkite nuoširdų dėkui.

Nors išlaidos ir buvo dide
lės. bet dar gražaus pelno liko 
$1.100 vargstantiems broliams 
tremtyje sušelpti .

Čiurlionio koncerto surengi
mas įrodė, kad dideli darbai, 
bendromis -jėgomis vykdant, 
yra galimi Bostono lietuviams. 
Te gyvuoja Bostono lietuvių 
vieningumas ir dosnumas.

ANTANAS MATJOŠKA 
Čiurlionio Ansamblio 
Koncertui Rengti ir 
BALFo Skyr. Pirm.

Nedidelė Columbus lietuvių 
kolonija nebuvo pastebėta nė 
Lietuvių Enciklopedijos. Joje 
apie Columbus lietuvius nėra 
nė vieno žodžio. O tačiau toje 
nedidelėje lietuvių kolonijoje 
buvo net dvi lietuvių bendruo
menės. žinoma, kad tokia padė
tis buvo nenormali; ji kliudė 
lietuviams vieningą darbą dirb
ti. Kai mūsų pačių pastangos 
pasiekti vienybės, ^nedavė nie
ko gero, teko kreiptis Į LB pir
mininką St. Barzduką. Atvykęs 
gruodžio 4, jisai tų dviejų ben
druomenių valdybų posėdyje 

. rado abiem priimtiną būda su
sijungti. Posėdyje neieškota, 
kas čia buvo kaltas ir kas ne
kaltas, o tik žiūrėta ateitin. Ti
kimės, kad ateitis išlygins ir 
asmeninius santykius, kurie 
buvo apirę dėl - to dvilypumo. 
Gaila tiktai, kad bendruomenė 
nustoja vieno kito čia gimusio 
vertingo nario; bet turime vil
ties, kad ir jie ras kelia Į ben-/ 
drą darbą.

NEBR.
Pardavinėja eglutes

Visas klebonijos personalas 
pardavinėja Kalėdų eglutes. 
Pelnas eina mokyklos skolos 
numokėjimui. Ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai perka eglu
tes iš klebonijos ir tokiu būdu 
padeda parapijai svarbiame 
reikale. Mūsiškiai jau dabar 
kalba apie Naujų Metų sutiki
mą ir žada jame gausiai daly
vauti ..

Gerai atsiliepia
Parapijiečiai, kurie jau ga

vo naują knygelę “Geras po
pietis”, kai atsilankė kleboni- 

. joje. Kalėdų proga, gerai atsi- 
riuomenės šventę. Visais minė- liepia apie ją Jonas Labrancas, 
jimo reikalais rūpinosi Pranas 
Totilas. Jam padėjo kiti Lietu
vos kareiviai

Juozas Sakalas pasakė labai 
įdomią kalbą, kurioje jis pri
minė kaip Lietuvos kariuome
nė tvėrėsi, narsiai kovojo su 
priešais, kurie buvo daug gau
sesni, ir turėjo daugiau gink
lų. Jis pabrėžė, kad partizanai 
ir dabar lieja kraują už tėvynę. 
Jis ragino susirinkusius padėti 
Lietuvai laimėti laisvę.

Omahos artistai atliko me
ninę dalį- Kasperas Velička 
pats parašė vaizdelį iš Lietuvos 
užgrobimo laikų, gerai išmoki
no vaidintojus ir rūpinosi vai
dinimu už kulisų. Publikai vai
dinimas labai patiko. Kadangi 
jis priminė baisius išgyventus 
Laikus, beveik visi verkė.

Mokytojauja namie
Kasparas Velička mokina 

lietuvių vaikus kalbos, rašybos 
ir istorijos pačių vaikų namuo
se. Jis turi apie 14 namų, kur 
jis atsilanko vakarais, šeštadie
niais ir Sekmadieniais ir tenai 
mokina jaunimą lituanistikos. 
Tai didelis pasiaukojimas mū
sų kalbą išlaikyti jaunime. 
Dieve duok jam energijos ir 
sveikatos taip toliau aukotis 
Tautos labui.

ilgus laikus buvęs policininkas 
laisvoj Lietuvoje sako: “Jei vi
si atidžiai perskaitytų tą kny
gelę ir pagal jos nurodymus 
gyventų, nereikėtų policininkų, 
teisėjų. Visur būtų taika ir ra
mybė”. Tautietis. 1

Sausio mėn. KARYJE Z 
pradedama spausdinti Z 
graikų klasiko Ksenofo- Z 
no “DEŠIMTIES TOKS- Z 
TANCIŲ ŽYGIS’ Z

Užsisakyti KARĮ ne- Z 
delsdami (metams tik Z 
$5.00), arba prašykit Z 
vieną egzempliorių ne- Z 
mokamai susipažinti; ra- Z 
šykit: KARYS, 916 Wil- Z 
loughby Avė., Brooklyn Z 
21, N. Y. -

Columbietis

Uhirago. III.

nore Ir be vieno dantie*. atvykta I Getty*burg *u savo sesute Bar
bora, sveikinasi “kaip prezidentas".

• Vokietijoje įvairios vokie
čių šalpos, globos bei karitaty- 
vinės organizacijos, artėjant 
Kalėdų šventėms, paskelbė at
sišaukimus, kad neužmirštų 
taip pat Vokietijoje esančių va
dinamų “be tėvynės užsienie
čių”. Kai kur rengiama jiems 
per šventės siųsti dovanas ir 
siuntinėlius.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2 0319 

TO PLACE 
HELP IVANTED ADS. 
ASK FOK A D T AKER

■ Visais draudimo reikalais kreiptis
; į draudimo atstovą

JUOZĄ ANDRIUS!
’ LICENSED INSURANCE BROKER
! Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Į Įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai.
1 namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairiu 

< rūsiu atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
i[ nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
i’ išlaidas.
/ Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO.. Hartford. 
>! Connecticut
<Į Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
!• Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak.. šeštadieniais iki f 
Į > vai. vak.

Juozas Andriušis
'! 238 Leonard Street Brooklyn H. N. Y.
! Į EVergreen 7-8247.

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

30 MDGEWOOD AVR. BROOKLYN. N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio. 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
- Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 

Rfchmond Hffl, Ozone Park, F<west ffill, Jamaica.
Darbas atlirlrsmu prityrusio techniko, pripažinto 

RCA Institato, New Yorka,



DiSPLAY

EMPL. AGENCIES

SPORTAS
DOWNES, INC.

BELIGIOUS VOCATIONS

BLACK

BUS. OPPORTUNITY

Combination

NAME

*3SXWC

2.50
1.50
1.50

THIS SĖT fa» aho avaitaMe In a 
taMttfal Bory Corpoa IMU 
•n Mahogany Crvm and Base. 1.50

3.50

$5.00
2.00
2.00

1.50 
1.00 
0.50 
1.25 
1.00 
3.00 
1.00 
2.00

pergalę 
puikiai 
Hunga-

5.00
2.00
2.00
3.00
1.80

1.00 
0.75 
0.70 
1.00 

'1.50 
2.00

0.60
1.10
1.80
1.00
1.25
1.00
1.00

5.00 
1.50 
0*25 
2.00 
1.00 
0.50

Ortais Faerfty Ptations Open 
Anply ta Director et Nurses 

AB State Hospttal 
MORRISTOWN, N. J.

2.60 
2;29 
2.00
1.50 
3.00 
1.80
1.50 
2.00
2.00 
1.50
1.50 
1.50 
2.00

....  $59 up 
$47-50 St 
.... $45 up

Open

Jėl nori Rą paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas, 606 i 
Amerikos lietuvių vardynas, 27$

PUT CHRIST BACK IN 
CHRISTMA§ SHOW

rung- 
gruo- 
Cam-

.3.50
0.10
0.10

' Liūdna pastebėti, kad ne
sėkmės lydima mūsiį futbolo

2.00
3.00
5.00
6.00

BE GOOD TO YOUR CAR.
Our experte caa reconditfon your 
ear for a nederate priee.

TYNDLE MOTORS 
42-46 Prėspeet St. Stapletoa S. L 
Alk f« Mr. “L” GI 8-8749.

komanda visiškai nebegauna 
paramos iš mūsų visuomenės. 
Atsilankydami didesniu skai
čium į rungtynes, bent šiek 
tiek medžiaginiai bei morali
niai padėtumėm sunkiai kovo
jantiems mūsų futbolininkams.

Bajoras.

At your Christmas party .and 
school assembly. Call YOnkars 
9-8785—24-hour— 7 day Serv
ice, or write

H. W.FEMALE 
>>«*******>*»

Meta eheck, M. O„ «r cw»h «m tteH 
•ffrr aa we eaaaot shlp C. O. D. 
at tkl* spėriai prie*. SatMactton 
*aafanteta or your money rr-

Lietuvių rezervinė komanda, 
priešininkui neatvykus, rung
tynių neturėjo. Jauniai šj kar
tą nusilenkė prieš German 
Hungarians 0:6. Iki šiol be pra
laimėjimo ėję mūsų jaunučiai, 
taip pat suklupo prieš Miner
vos atžalyną pasekme 1:4.

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

Ramunių arbatą vi- 
fltf į sada yra gera gerti 

Ramunių šviežių 
jju žiedų pusė svaro 

gftysy/ kainuoja $1.25. 
y** Liepos žiedų arba- 

Ifl ta geriama prakal 
t a v i m u i sukulti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25. 
PupalaHkis (kartusis) vartoja
mas' gydyti kepenims, štabu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Treįanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre- 
janka — 75ė.
V Visa kariu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

YOUR AD 
CALL LO 3-7291 

CANCEL OR CHANGE

Lietuvių S- K. nesėkmės ženkle
Lapkričio 27 d. mūsų futbo

lininkai tolimoje Minervos aik
štėje pralaimėjo šeimininkams 
pasekme 2:5 (1:1). Nors buvo 
oras gražus, žiūrovų buvo tik 
saujelė. Lietuvius buvo galima 
ant pirštų suskaityti. Ten pat 
mūsų antroji vienuolikė pralai
mėjo Minervos rezervinei 0:9. 
Jauniai tačiau, išplėšė 
1:0 o mūsų jaunučiai 
laimėjo prieš Geftnan 
rians pasekme 3:0.

DRAMA
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga, 250 p.......
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas, 80 p. 
Žiurkių kamera, J. Grinius, 1^0 p. .................

GREETING ' cards - religious 
articles, A-1 location, very 

good prbposition. 87-82 
Sutphin Blvd. Jamaica. 

OL 8-3608

UNITED TIME ONLY!
m* CMOBCE, ANT

Ntosm

• Beatričė Monstavičiūtė, 
iijuojanti Roosevelto uni- 
sitę|e muzikos pianino kla- 
i, šiemet baigia studijas ir 
a vykti į Europą toliau stu
mti muzikos. N

HELLON HORAH 
201 W 49 St. Rm 406 CI 7-3318 
Secretaries Ig co 
Typjst-Clerks ....
Domestics .........
Factory Workers

U5W. 45tk SL New YorkCity 
Ney York Neartai Eating Bendev- 
mk. Prras &*«* frotn aH N. Y. 
CMgr papeni Lmseb - Dtaner - Sup- 
per. Ask for -Lomtie”

20.75
20.75
l&dS

PRICES FOR 3

MPECIAL
I.NTBODUCTORY OFFER

HOME AND FOREIGN MISSIONS
Variety of activities. Reųuest Free Literature: MISSIONARY 
SISTERS of the IMMACULATE CONCEPTION, P. O Box 1858 
“DA” PATERSON, N. J. 1

Užpereitą sekmadienį L S. 
Klubą ištiko dar didesnė nelai
mė. Žaizdami savoje aikštėje, 
vos keletos žiūrovų akivaizdo
je, mūsų futbolininkai pralai
mėjo stipriems N. Y. Hunga
rians pasekme 0:7. Pirmam 
puslaiky mūsiškiai gerai atsi
laikė prieš veržlų priešininkų 
puolimą, baigdami 0:1. Po per
traukos tačiau ištiko katastro
fa. Priešininkas, pasinaudojęs 
gynėjų tarpe kilusiais nesklan
dumais ,per trumpą laiką įkir
to šešis įvarčius. Po pralaimė
jimo lietuviai atsidūrė pirme
nybių lentelės paskutinėj vie-

Catholic Fikn Center .
29 Salem Way Yonkers,.liL,Y- 
For free listing of largo select- 
ions of Nativity and other Ca- 
thoHc Retigtouo Filmą. Entert1- 

ainment and Educataonal 
Christmas fihns ako available.

BELETRISTIKA
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 
Audra žemaičiuose, Andriukaitis, 
Medinis arklys, Ė. Williams, 192 p. .•».......
Susitikimas, J. Gailius, 155 p....................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. —..............
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p........
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p................
Siela už sielą, D. Pilla, 304 ». .................
Žirgeliai padebesiais, P. Tarutis, 99 p........
Pabučiavimas, J. Grušas, 155 p....................
Varpai skamba, St. Būdavas, 180 p. ...... 
Algimėntas, V. Pietaris, 267 p.'..............

POEZIJA
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p.............
Sesuo buitis, J. Aistis*, 45 p.........................
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p........
Kelionė, A. Tyruolis, 126 p.........................
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
E.tapai (Įrišta), J. Kėkštas, 141 p.................
Laukų liepsnos, A. Tyrųolis, 44 n..............

L. Andriekus, 136 p........

Sutuoktuvių sąmata $275 
. y ir daugiau

• JasmeiM ir palydovės rūbai
• 2 gtitų bufcetai "
• 2K rcirtavtalBi pakvietimai
• S «Uės veataviBin pyragu v
•^.S patiekalai vištienos pietų, 25 

; svečiai ? '
Mes pristatome i jūsų £ačni^nainus 
arta i jūsų restoranu ir taipgi vi

soms . progoms. Vengriškos virtuvės 
specialistai.

HELLON HORAH 
201 W 49 St Rm 406 CI 7-3318 
Registered nurses short cases 
Practicals .... .......... :....... Open
Govemesses ........... Open
House Workers.......  $45 up

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p....... —.......
Didysis inkvizitorius, A. Maceiųa, 222 p........
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. .. 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p.......... .. -..............   ...
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.‘4- Girnius, 151 p........ ........
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p....................... .............
Šventasis Kazinrieras, Z. Ivinskis, 22 p. .....
Dievas ir žmogus, PreL Bartkus ir J. Aleksa’ 

įrištą.....

. ANGLIŠKOS: z
Lithuania Through The Ages, A. Šapoka

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

DĖT rs 
Solve Your Christmas Probžems 

with Dl’FFY - QLINN - RICCI, Ine. 
» GIFT CERTIFICATES 

Phone or write ns and if you want certiticates sent direct, we send. 
them aith yonr message of greeting enclosed.
Gift certificates issued by Duffy-Qninn-Ricci, Inc^ will also be hon- 
ore<i hy onr Associates IVaiter R. Engei, Ine.

DL’FFY - OLINN-RICCL Ine. \
28 East 5«st St, New York 22, N. Y.
North of St Patrick’s Cathedral ML’rray IfiU 8-482*

€OAL
STOVE 
NUT 
PEA

Gruodžio pratisoje, šiemet, 
Saranac Lake, N. Y., miesto 
svarbiausioje gatvėje 11 vai 
vak. polMĖninkas užgesino Ka
lėdų eglutę. Apše vidurnaktį ji 
staiga užsidegė. Policinin
kas užgesina. Bet po valandoj 
vėl užsidegė. įpykęs polkinin- 
kas užgesino iš naujo ir jau 
saugojo, kas čia tas nenaudė
lis. Kai trečiu kartu paryčiui 
užsidegė, | policininko rankas 
pakliuvo nusikaltėlis. Tai buvo 
17 metų vaikinas Joseph C. 
Martin, kuriam buvo malonu 
nemiegoti, kad tik galėtų pasi
grožėti šviečiančia eglute. Pri
statė ji teisėjui Teisėjas tren
kė bausmę “už viešosios tvar
kos ardymą” su visu griežtumu 
—25 doleriai ir šešių mėnesių 
kalėjimo* lygtinai Bet Kalėdos 
artėja. Teisėjo širdy pasidarė 
šilčiau, ir jis pasiskubino baus
mę pakeisti Būtent, eglutės 
mėgėjas turi kasdien prisista
tyti policijai ketvirtai valandai 
po piet baigiantis ir paskui ly
dimas policijos sargybos, turi 
iškilmingai žygiuoti prie eglu
tės ir ją uždegti. Taip jis de
gios iškilmingai kasdien iki 
pat Kalėdų.

MINISTERIS IR 
PAUKŠČIAI

Prieš Kalėdas buvo paskelb
ta, kad Amerikos vidaus reika
lų sekretorius susirūpino ru
deniniais išlekiančiais paukš
čiais. Pastebėta, kad tik viena
me aerodrome ir tik po vienos 
nakties rasta apie 25,000 pauk
ščių negyvų. Juos suklaidino 
aerodromo švyturiai kurie 
juos turėjo apakinti ir nukreip
ti nuo krypties. Pasirūpino, 
kad ateityje švyturių šviesa 
būtų, košiama, kad praeitų tik 
ultravioletiniai spinduliai ku
rie paukšteliam nepavojingi

Pastebėta taip pat, kad žie
mai artėjant paukščiai, lekia į 
pietus ne dėl šalčio^ bet dėl 
maisto trukumo. - Paskutiniu 
metu šiaurinėse Amerikos vals-

KNYGOS ŠVENTĖMS 
Darbininko administracijoje 

galima gauti šios knygos

VAIKŲ LITERATŪRA 
Motulė paviliojo, -i. žemaitė 
Lapės 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, 3« p..............

LOMNEETS RESTAURANT AND

. MALDAKNYGES
Ramybes šaltinis, Prel. Pr. Juras, 544 p.............. 3.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Sveika Marija, Kun. St. Yla, 357 p........ .............. 2.50
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p............... 1-25 ir 1.50 (geresųįais viršeliais)
Jaunuolių maldos, P. Kirvelaitis, 159 p. 1

” ” geresniais viršeliais

Guaranteed TV Service 
Work Done In Your Home 

. "See lt Rxed" 
$2.00 per call plūs paris 

J & J TV SERVICE
FL 4-9237 Service Today

iše» Jakštas, Zujus ir 
r(visi iš Chicagos) da- 
Imtii Central p-bėse, 
»e, Wis. Ten buvo 89 
Pirmenybes laimėjo 
Artūro Pomar su 

iškų. Jugoslavas Rodoi- 
toliau seka 8 dalyviai 

po 5V^ tš., jų skaičiuje- 
ovilas Tautvaiša; jis 
l Kazys Jakštas ir A. 
irinko po 4^2 tš, o Vla- 
puška 3 tš.
nas Arlauskas, AustVa- 
resp. lošimo meisteris, 
s Australijos lietuvių 
žaidynėse, Adelaidėje. 
js Luckis, buv. Lietu- 
ktinės dalyvis, tebėra 
į Buenos Aires žaidėjų 
e. Argentinos šachmatų 
Club Argentino de Aje- 
955 p-bėse pirmuoju at- 
Reinhardt su 11 tš. (iš 
»ckis ir Suarez po 10 tš.
1 9M:-
>no tarpklubinėse p-bėse 
■stono L. P. D-jos šach- 
ikai dalyvauja su 3 ko
to (A, B, C). Lietuvių 
i nežymiai pralaimėjo 
o meisteriui — BOYL- 
klubui 3:2. Mūsiškiams 
pelnė pirmosios dvi 

Aleksis Klinuškovas 
sis Bostono miesto meis- 
ir Kazys Merkis. Be jų 

idoje lošė P. Kontautas, 
rinskas ir A^. Keturakis, 
tuvių.antroji jungėsi Bed- 
su Air Force C. Research 

e ir parvežė gražų laimė- 
4:1. Taškus pelnė: Gedi- 

> ir Leopoldas Šveikaus- 
Mbertas Gedraitis ir Sta- 
azlauskas. Lietuvių trečįo- 
kovos pelnė 5:0, nes Bos- 
YMCA neatvyko į

;. Lietuvių trečioji 
16 d. rungiasi su 

je YMCA pas juos, 
orcester, Mass. Organizuo- 
vietos lietuvių šachmati- 
al Juos tvarkyti pasiėmė 
lačys.
toston S. Globė", gruodžio 
. tilpo Merkio - Freeman 
ija. Čia Merkis įveikė 1954 
5 m. Bostono meisterį Free-

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas...........

Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Telšių kankiniai, 100 p. —........... •........................
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p..........
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, 100 p. 
LegendariŠkieji O.'fF. 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. Petraitis ..... .........
■Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petraitis...... .....

Williatn J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmafca 6-7272

NVkSĖB DLTDES
Afl ahlfla, rtart 8258, 8—U 
P. M. A Nfeht aMfte *268

Long Island -
IVanhoe 3-8623

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Clofstered. Čontemplative Community 
lorming a Gvard of Honor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in making Vestments 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. 14th and West Sts., 
Union City, N. J.

Luggage and Leather Goods 

Center for Long Island

By Immae* G. Lorctak. S.V.D.

HBS AT LAŠT! Whct Cofholks 
bota been woiting for! Here b lh« 
icfeol wcry for lh« Cdlhobc Family 
to «njoy togofhor. Each
dramaHc story b wr*ton in simpln, 
dear languagn, and b bnauHhiSy 
printod In larga^ •asy-to-mad fypo 
ca *• finost papnr.

208 togas - Siza 6x9

GtOmOUSLY IUU$ntATB>

STANDARD pi
FIRST OCAUTTY 

BI CK ... 15.25 
RICE .-14.75 
Koppers Cake 

TONS OR MORE 
ŪSE OUR EASY PAYMENT BLDGET PLAN 

NO. 2 FUEL OIL 13.7c GAL 
, FREE OIL BURNER SERVICE

ALL YOLTZ SHOPPING AT ONE STOP! , 
True Christmas Gifts

CRIB SETS.. .PORCELAIN MADONNAS . ..PLAQUES RELIGIOUS 
BOOKENDS ... PICTURES. BOOKS FOR ALL AGES AND 

INTERESTS ... TEXTS EXQUISITE CARDS AT WIDE
PRICE RANGE .

Orders Taken For
THE NATIONAL CATHOUC ALMANAC FOR 1956

READING AND REFERENCE BOOK FOR EVERYONE 
Indered, 764 op* $2.9*; eloth. 82A8.

THE GUILD STUDIOS
148 U’rat 3?n<< Street - New York I. N. Y.

FATHERS A SON 
WORK BENORĖS

Top* AssemMed Both For $UJ95.
Piny-Pons T*Me Top 81L9&.

Student Desk with bench, 
hardwood, $16.75.

VilUge Lumber Elipota Rd.
& Hempsted Tpk. (behlnd Argo 

Theatre) Ask for Mr. “L” 
Eknont, L L FL 4-fttoS.

SARY
105 East 28th Street 

MU 3-6214

CWCIFIX and 
SICK-CALL SĖT

14 inch — Ali plaslic
[f you had illness in your home 
fESTERDAY/ wou1d you have 
been prepared to reėeive the 
priest? — An indispensable need 
for every Catholic home — comp- 
lete in one unit. May be hung on 
the wall as a Crucifix uhen not 
in ūse as osick-call sct. BeautifuI 
Mother-of-Pearl Crucifix with 
goM-tone Corpus and INRI on an 
artutically carved mahagony base 
containing two Beeswax Candlcs- 
Jioiy Water Bottle and Linen 
Cloth. An ideal gift for all occas- 
ions.

DIANA COAL & OIL CO.
B'KLYN, TA. 7-7534 OUEEN’S, OL. 7-501



Brooklyno paštas
prašo kalėdinius sveikini* 

mus ir paketėlius siųsti kuo 

adresatą. Prie sveikinimų atvi
rukų patariama klijuoti 3 et 
.Ženkliuką, nes tada eis pinuos 
•klasės paštu. Nepamiršti pilnų 
ir tikslių adresų. Susidarius

• tie, kurie siunčiami už mies
to, surišus pažymėti “Ali for 

.'bot of town delivery”, tiek, 
„kurie' skiriami tam pačiam mie- 

. stul pažymėti: “Ali for local 
tįfelivery”.

“Naujuosius žmonos",
. P. Vaičiūno 5 veiksmų kome
diją, gruodžio 18 d., sekmadie

nį, 6 v. v. Apreiškimo parapi- 
. joje, stato Brooklyno vaidinto
jų trupė. Vaidinimas skiria- 

'inas 35 metų pirmam dramos 
spektakliui Lietuvos Valstybi
niame Teatre atžymėti Reži
suoja dramos aktorius Vitalis 
Žukauskas. Vaidinime dalyvau
ja: V. Dėdinienė, A Gadeikytė, 

Ž.L. Kašiubaitė, J. Sirtautaitė, T.
Alinskas, V. Bukšnaitis, J. Gru
žauskas, E. Juzumas, L. Kar
mazinas, J. Lapurka, St. Vaš- 
kys. (žiūrėk skelbimą 6 psl.)

Birutė ir Antanas Novickiai
Kalėdų ir Naujųjų Metų svei

kinimų vietoje per Balfo Cent
rą paaukojo 10 dol. lietuviam 
tremtiniam sušelpti.

Skautų tėvų susirinkimas
Gruodžio 3 d. skautų būkle 

įvyko metinis skautų tėvų susi
rinkimas. Dalyvavo nepergau- 
sus tėvų skaičius. Skautų tėvų 
ir globėjų komiteto pirminin
kas, iždininkas, Tauro tunto 
tuntininkas ir Neringos vieti
ninkuos vietininkė padarė pra
ėjusių metų veiklos praneši
mus. Iš pranešimų paaiškėjo,

• kad tėvų ir globėjų komiteto 
veikla skautų organizacijos plė
totei New Yorke turėjo dide
lės reikšmės. Tėvų ir globėjų 
komiteto pirm, po pranešimo

♦ atsistatydino. Išrinktas naujas 
komitetas, kurį sudaro: pirm. 
T Audėnas, vicepirm. J. Mauru- 
kienė, sekr. M. Klivečkienė,

Liet. Žurnalistų S-gos
New Yorko skyriaus pobūvis 

įvyksta gruodžio 17 d., šešta
dienį, 7:30 v. v. Angelų Kar. 
parapijos salėje. Paskaitą skai
tys V. Rastenis.
New Yorko Lietuvių Taryba 
jau pradėjo ruoštis paminėti 

Vasario 16. Įvykusiame valdy
bos posėdyje aptarta su minėji
mu surišti reikalai Minėjimas 
įvyks vasario 19 d., sekmadie
nį, 2 ar 3 v. p. p. Salė dar ga
lutinai nenustatyta. Norima su
rasti kokią gražią mokyklos sa
lę. Pasitarta ir dėl programos, 
numatyta pakviesti keletą as
menų.

Kr. Donelaičio minėjimas .
Gruodžio 17 d. (šeštadienį) 

7 v. vak. Free Baltic House pa
talpose, 131 E. 70th St., New 
Yorke, Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugija' ruošia poeto 
Kristijono Donelaičio minėji
mą: 175 metų mirties ir 125 
—nuo Donelaičio didžiojo kūri
nio “Metų” pasirodymo.

Bus mokytojo P. Gaurio pa- 
2d. P. Utenas, nariai S. Gudas skaita apie K. Donelaitį ir jo 
žr K. Vasiliauskas.

. M. K.

studentų skautų “Vities” Pabaltijo Moterų Tarybos

apie modernųjį 'menų ir lietu- 

dicinė1 kavutė.
*D» IMuvi&i albumai, 

ir kitos lietuviškos knygos bus 
galimos laimėti Kalėdų pirmą 

vien tik už įėjimo bilietą, šo
kius rengia Brooklyno Liet vy
čiai

Marija Šaulienė .
Patersone, N. J., 61 Laffa- 

yete St, turi savo krautuvę. 
Kalėdoms ten kiekvienas ras 
gražių lietuviškų dovanų; žais
lų, eglutėm papuošalų, puikių 
lietuviškų sūrių, dešrų. Taip 
pat galima gauti ir lietuviškos 
spaudos, V. Augustino albumą, 
juostų ir kit.

Stud. ateitininkai
nutarė dalyvauti L. Bendruo

menės ruošiamame Naujųjų 
Metų, sutikime, kuris įvyks 
Saiewa’s Parkvievv salėje.

Studijų dienos
ruošiamos studentų ateiti

ninkų gruodžio 30 ir 31 d.d: 
Angelų par. salėje. Kviečiami 
visi JAV rytinio pakraščio 
draugovių ateitininkai studen- 

kūrybą. Aktorius K. Vasiliaus
kas paskaitys ištraukas iš Do
nelaičio “Metų”. Lietuvių vi
suomenė nuoširdžiai yra kvie
čiama didžiojo mūsų poeto mi
nėjime dalyvauti.

MLBD-jos New Yorko 
Valdyba.

tą apie Jungtines Tautas. Pas* 
kaitą rengė tos pačios tarybos 
vietinis lietuvių skyrius .

* {u žygiui prisiminti
Sekdami jau senai Nepri

klausomoj Lietuvoj įsigyvenusį 
paprotį įvairiais būdais pagerb
ti ir visuomenei priminti Da
riaus. - Girėno didvyrišką žygį 
per Atlantą, mes laikome savo 
pareiga ir dabar atnaujinti jų 
atminimą ir savo gaminių nau
ją laidą pavadinti Sparnuotų 
Lietuvių vardu.

Kaip tik dabar artinasi jų 
pačių žodžiais Lietuvos Garbei 
įvykdyto žygio 25-kių metų 
sukaktuvės. Todėl Birutės Sal
dainių gamintojai Baltic B-vė 
Brooklyn, N. Y., šia reikšmin
ga proga, dar šiais metais pasi
ryžus išleisti 1-mos rūšies šo- « 
koladinius saldainius Dariaus- 
Girėno vardu su dviem naujais • 
menininko J. Juodžio skonin
gai nupieštais lakūnų paveiks-

Vienas paveikslas dengs sal
dainių dėžutės viršų, o antras 
bus įdėtas į vidų su lakūnų 
didvyriško skridimo aprašymu 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Saldainių dėžutės bus po pu
sę po ,vieną ir 2 svarus talpos, 
pritaikytos platesnei visuome
nei (ypatingai jaunuomenei) 
vartoti.

Saldainiai bus siunčiami vi
siems mūsų gerbiamiems lie
tuviškų saldainių mėgėjams.

(Skelb.)

MASPETHE
Lietuvių Auditorijos B-vės 

nepaprastas susirinkimas bus 
gruodžio 17 d., šeštadieni, 7 v. 
v. klubo salėje. Svarbu, kad vi
si šėrininkai dalyvautų, nes bus 
balsuojama sklypo ir namo par
davimas .

Laiškų klube yra šiems as
menims: A. Valutkevičiui, K. 
Kaminskui, A. Baranauskui, P. 
Baužai ir R. Gribauskui.

Naujų metų sutikimo vaka
ras įvyks gruodžio 31 d. klubo 
salėje 69—61 Grand Avė., 9 
v. v. Rengimo komisija pasiža
da visus puikiai pavaišinti

(Vietinis.)

“KOKIA NUOSTABI DOVANA KALĖDOM” — sako anghi filmu 
artistė Jeaa Simmons, pirkusi savo draugam amerikiečiam val
stybinės paskolos (Savings Bonds) lakštus.

Bostonas minėjo Vilniaus Didįjį Seimą
Gruodžio 4 d. nors ir smar

kokai lijo, į Vilniaus seimo mi
nėjimą žmonių susirinko apy
pilnė Municįpąi salė. Buvo at
vykusių net iš tolimesnių Bos- 
tono apylinkių: Lawrence, 
Worcesterio, Brocktono ir kt.

Minėjimą atidarė rengimo 
komisijos pirmininkė ir šio mi
nėjimo iniciatorė Veronika 
Kulbokienė, į garbės prezidiu
mą pakviesdama prel. Pr. Jurą, 
kun. Pr. Virmauską, Inž. 
Sirutavičių, Vilniaus seimo 
buv. atstovą (dėl ligos nedaly
vavo), prof. Vacį. Biržišką buv. 
Viln. seimo veiklų dalyvį, prof. 
Ant. Kučą, prof. Ig. Končių — 
buv. Vilniauš universiteto rėk-____ ________ , __ ___ ___
torių, adv. Ant. Juknevičių — kėlė išgirdęs seime vieną daly- 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos pirmininką, Ig. Vileniš- 
kį —Alto atstovą, Vyt. Izbic- 
ką — Liet. Bendruomenės Bos
tono skyriaus pirmininką. ,

Adv. A. Juknevičius, pirmi
ninkavęs minėjimui, trumpai 
prųninė anų laikų kovas už sa
vąją kultūrą ir laisvę, kviesda
mas susirinkusius susikaupimo 
valandėle pagerbti mirusius ir 
gyvenančius buvusius kovoto
jus.

Paskaitą apie Didįjį Vilniaus 
seimą skaitė'prof. A Kučas, 
nušvietęs Lietuvos ir Rusijos 
gyvenimo istorinį foną, kuria
me ryškiai parodė, kaip Auš
ros, Varpo, Apžvalgos, Tėvy
nės Sargb ir Ūkininko sužadin
ta lietuvių tauta, pasinaudoda
ma Rusijos vidaus ir išorės su
krėtimais, Vilniaus seime parei
kalavo autonomijos. Prelegen
tas pavaizdavo seimo eigą, pa-

teikė jo nutarimus ir apibūdi
no jų vykdymą ir#to darbo re
zultatus. Klausytojai pajuto 
*anų dienų kovos užsidegimą, 
palygino savo mintyse anuo
metinę ir dabartinę Lietuvos 
priespaudą. Gera, kad minėji
me buvo nemaža moksleivių, 
kurie labar pirmą kartą dau
giau išgirdo apie tą svarbų 
mūsų tautos kovos etapą.

Prof. V. Biržiška, kaip pats 
sakėsi nerinktas seimo daly
vis, gyvai papasakojo seimo į- 
spūdžių: kaip J. Basanavičiaus 
numatytoji seimo darbotvarkė, 
liečianti daugiau Lietuvos pra
eitį, patarnavo rusų policijos 
akims apdumti kaip kun. Sta- 

Socia-

vį lenkiškai kalbant, riktelėjo: 
“Pasmaugsiu!”, kaip pats V. 
Biržiška atvirai pardavinėjo 
nelegalią’ literatūrą.

Anų laikų nuotaikas prikėlė 
aktorius H. Kačinskas, paskai- 
tydamas V. Kudirkos “Lietu
vos tilto atsiminimus”.
listas St Liepas padainavo eilę
dainų ir arijų, kur akcentuo
jamas Vilnius, tėvynė, kova su ir direktoriam bus gruodžio 15. 

Visi nariai turėtų dalyvauti ir 
balsuoti.

P. Labanauskas, 
Bostone užrašė į juosteles

Amerikos Balsui pasikalbėji
mus su veiklesniais kultūri-

priešu: “Gerkim, broliai ūlia- 
vokim,” “Mano sieloj šiandien 
šventė,” “Kam šėrei žirgelį,” 
Valentino ariją (iš “Fausto”,) 
Žennono ariją (iš “Traviatos”) 

\ir bisui, nesiliaujantiems ploji- 
'mams baigti* “Kur lygūs lau-.
kai”. Dainininkui akompanavo 
J. Kačinskas.

Meninę dalį pravedė V. h- 
bickas. Gale padėkojo progra
mos dalyviams, kun. kleb. Vir- 
mauskui už paramą darbe, ra
dijo valandų vedėjams A. Knei- 
žiul Minkams, P. Viščiniui už 
skirtą laiką paskaitoms apie 
Vilniaus seimą, J. Vaičaičiui už

Gražus seimas
Gruodžio 4 d. Bradford vieš

bučio salėje įvyko Bostone ar
kivyskupijos parapijų šv. Var
do draugijos valdybų seimas. 
Šiame seime dalyvavo apie 
2000 vyrų.

Dalyvavo šv. Valandoje
Gruodžio 4 d. šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioje, Worces- 
ter, Mass., įvyko Naujosios An
glijos apskrities vyčių šv. Va
landa. Iš Bostono į šias pamal
das nuvyko 15 vyčių, kun. A. 
Kantautas ir kun. J. žiūroms- 
kis. Pamaldų metu pamokslą 
pasakė kun. A Kontautas.

Rengiamas vaidinimas
Kiekvienais methis parapijos 

-jaunimas, vadovaujant sese
lėms, rengdavo kalėdinių do
vanų išpardavimą ir tuo uždirb
davo keletą šimtų parapijos 
palaikymui šiais metais jauni
mas vietoj išpardavimo gruo
džio mėn. 18 d. 2:30 v. p. p. 
So. Boston aukštesnės mo
kyklos salėje rengia gražų vai
dinimą. Po vaidinimo bus iš
pildoma dar ir kita meninė 
programa. Įėjimui bilietai jau 
pardavinėjami, bet jų bus gali- 
ma gauti ir prie įėjimo į salę.

Pagerbs sportininką lietuvį
Lapkričio 26 d. Bostone įvy

ko futbolo rungtynės tarp Bos
tono ir šv. Kryžiaus kolegijų. 
Geriausiu* žaidėju tose rungty
nėse buvo pripažintas lietuvis 
Diek Lukas, Bostono kolegijos 
ratelio žaidėjas. Jo garbei gruo
džio 13 d. Hotel Sommerset pa- 'i 
talpose rengiami pietūs, ku
riuose gali dalyvauti visi no
rintieji

Giedos kalėdines giesmes
Šv. Petro parapijos choras 

gruodžio 17 d. nuo 2:15 iki 
2:45 vai. p. p. lietuviškai gie
dos kalėdines giesmes Bostono 
miesto sode įvykstančiame į- 
vairių tautų festivalyje .

Balto banketas,
įvykęs keliom savaitėm 

prieš Čiurlionio koncertą, davė 
350 dol. pelno, o iš koncerto 
liko 1100 dol.

Liet. Piliečių Draugijos 
susirinkimas rinkti valdybai

kalbą per radiją.
Minėjimą rengė trijų sąjun

gų vilniečių, Alto ir Bendruo
menės Bostono skyriai. Rengi
mo komisiją sudarė: V. Kulbo- 
kienė, Ig. Vileniškis, V. Izbic- 
kas, A. Juknevičius, A. Averka, 
B. Mickevičius, Michelsonas.

Dalyvis.

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
F U N E RA L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8-2590

WAĮTKUS 
F U N E R A L HOME 

197 VVebster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius . 

ir BalsamuotGjžm 
NOTABY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir j kitus, miestus.
Reikale šaukite: Tek TR S-C4S4

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis j
(ARMAKAUSKAS) 1

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. | 

Br. oklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043 ’

Matthew P. Ballas

ALB. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalu Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS

Laidotuvių Direktorius .
84-02 JAMAICA AVĖ. ’

(prie Forest Parkway Station) ‘

Woodhaven, N. Y. i 
Suteikiam garbingas laidotuves./ 
Koplyčios nemokamai visose? 

miesto dalyse: veikia ventiliacija.?
Tel VIrghua 7-4499 i

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškHmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.


