
Kova dėl bažnyčios • Ar tai 
lietuviu kova oriai vokiečius, 
ar tai kova tik prieš netinkamą 
dvasininką?
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Preridentas Ekenhoweris 
sausio 24 paskelbė pranešimą 
apie Amerikos ūkinį gyvenimą, 
prašydamas Kongresą įgalioji
mų kontroliuoti, jei reikės,

kia imtis priemonių, kurios ap
saugotų nuo galimos 
jos.

Valstybė turi 280

» Meksikai
Tai žings-

mas pamažu vis lėtėja, ir rei-

1

DERYBOM IR PAGYRIMAIS

“RIPARTIZANAr* JAV kongrese: respublikonę lyderis Šen. 
Bridges. (N. H.) ir demokratę —'Besp. J. \V. Martin (Mass.)

rencija. Joje dalyvauja politi
niai ir kariniai atstovai 8 vals
tybių — Sovietų, Lenkijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, Veng
rijos, Bulgarijos , Albanijos ir 
rytų Vokietijos. Kom. Kinijos 
atstovas dalyvaus kaip stebėto-

komuntatai turi sa- 
100,000.

stelės vyresnybės ir priimti per
kėlimu į Saugus.

Tada Naumiestis pasistengė
laimėti Šilutės parapijos seniū-

simus. Sučiama, kad tie klau-

lutės kunigas stakta pragydo 
ir paleido j darbą vargonus.

Superintendento žodžiai pra
žuvo. Tada parapijos seniūnas 
išjungė vargonam orą. ir tie 
nutilo. Bet Šilutės kunigas ir 
jo šalininkai neapsiletdo; jie 
ėmė garsiai giedoti ir toliau 
kliudyti superintendentui. Gie
smės pagaliau virto bendru 
dviejų pusių pasikoliojimu baž-

Dulles pareiškė, kad naujai 
paskirtasis valst. sekr. pava
duotojas Robert K. Bowie ne
bus atleistas, nors šen. Knc” - 
landas ir Bridge sukėlė triukš
mą, kad jis palaikąs politiką 
įsileisti raud. Kiniją : Janęt:- 
nes Tautas ,

KĄ ŠITIE MASKVOS 
PASKUTINIAI ŽYGIAI 

REIŠKIA?
Maskva vėl priėjo prie Euro

pos reikalų. Raudonojo Nato 
konferencija' reiškia Maskvos 
norą pademonstruoti, kad 
prieš vakarų Nato stovi tokia 
pat karinė raudonojo Nato jė- 
ga. Galimam 4 
tarp dviejų

Žali plaukai nepatiko
pianistei M. Mcauliff Chica- 

goje, kuriuos jai įtaisė vienas 
grožio salonas, nors ji buvo 
prašiusi nudažyti jai plaukus 
gelsvai. Salonas tada davė jai 
skiediiit, kuris turėjo Žalius 
plaukus pakeisti į gelsvus. Ir niūnas; Jakštas Petras, buvęs 
vėl nepasisekė, nes daugumas karininkas; Gustainis (ar Gus- ’ 
plaukų visai iškrito, o kurie Ii- taitis?) Juozas, Aleksio sūnus...

Sovietų atstovas Zarubinas 
sausio 25 perdavė Baltuosiuose 
Rūmuose prezidentui Eisenho- 
weriui Sovietų min. pirm, laiš-' 
ką. Laiško turinys neskelbia
mas. Tačiau Baltųjų Rūmų 
spaudos šefas pareiškė, kad 
laiškas esąs draugiškas ir ke- 

i liąs kai kurias mintis dėl pa
saulio taikos. Spėjama, kad 
tarp tų minčių Bulganinas 
kartoja siūlymą šaukti naują 
viršūnių konferenciją ir tęsti 
toliau “Ženevos dvasią”.

CHRUŠČIOVAS PALEIDO 
GARUS ATGAL

Sovietu kompartijos sekreto
rius Chruščiovas ,kuris nese
niai toliojo Amerikos preziden
tą Eisenhovverį ir valst. sekr. 
Dulles, o Angliją kaltino su- 
kursčius Hitlerį prieš Sovietus,' 
dabar staiga tą koliojimosi kra- - 
nelį užsuko ir atsuko kitą — 
gyrimo. Sausio 25 jis pareiškė, 
kad nuoširdžiai esąs įsitikinęs, 
prezidentas Eisenhoweris ir 
bendradarbiai norį taikos. To 
paties norį ir min. pirm. Ede
nas bei buv. min. pirm. Faure.

RAUDONASIS NATO 
SUSIRENKA PRAHOJE

Sovietų užs. reikalų min. 
Molotovas ir krašto apsaugos 
min. Žukovas atvyko į Prahą, 
kur šį penktadienį prasideda 
Varšuvos pakto, arba vadina
mojo raudonojo Nato, konfe- ūkinės

Karinis punktualumas...
Queense karininko Collins 

žmona pagimdė sausio 24 duk
terį. Tai nustebino, nes 1954 
sausio 24 ii buvo susilaukusi 
sūnaus. O 1951 taip pat sausio 
24 buvo susilaukusi pirmo sū- x 
naūs. .

Maskva seniai tebesiūlo, bet 
kurio Vakarai nepriima, kol 
Vokietija nėra sujungta. Ant
ra, Maskva nori pademonstruo
ti vakarų Vokietijai, kad jos 
sujungimas neįmanomas ,kol 
ji neatsiskyrė nuo Vakarų.

Jei raudonojo Nato susirin
kimas rodo Maskvos jėgą, tai 
Bulganino laiškas, Chruščiovo 
staigus saldžiažodžiavimas ro
do Maskvos norą vėl atgaivin
ti viltis vakaruose, kad susitar
ti galima ir kad reikia vėl “vir
šūnėm” tartis, kaip tai buvo 
pereitais metais Ženevoje. Iš 
tų derybų Maskva daug laimė
jo. Iš jų tikisi ir dabar. Pir- abiem partijom bent du klau-

įtempimui' miausia nori, kad pačiuose va- simus. Spėjama, kad tie klau-
‘ ‘ ' j karinių jėgų karuose susidarytų atmosfera, simai tai Amerikos nusistaty-

išlyginti reikalingas bendras nepalanki Dulles paskelbtai po- mas dėl Izraelio ir Arabų san-
Europos saugumo paktas ,kurį litikaL

Būriniu laiveliu Atlantą
perplaukė prancūzas J. La- 

combre per 68 dienas. Jis buvo 
anskaites perplaukses per 50 
dienu, bet sukliudė audros. 
Laivelis tik 17 pėdu ilgio. Iš
plaukė iš Toulono ir pasiekė 
Puerto Rico.

nyčioje. ...... 41
Kitą sekmadienį Šilutės ku

nigas paskelbė, jog pamaldų 
nelaikys, kad nebūtų taip kaip 

............  ........... ——....... --------- pereitą sekmadienį. O kad 
naujamiestiškiai neįeitų i baž- 

gavęs parapijos ^sąskaita: jis nyčią ją užrakino. '
/Nukelta į 3 psL)

. RAUDONIEJI NORI 
PASIMATYTI SU DUL’ ES 
Kom. Kinijos atstovas

Pin Nan antru kartu paskelbė, 
kad Amerika esanti kal‘a dėl 
nesusitarimo Ženevoje Forr'o- 
zos reikalu. Amerika vis dė
sianti. Klausimą esą ralėtu iš
spręsti Kinijos užs. reikalu 
nisterio susitikimas su valst. 
sekr. Dulles. To susitikimo la
biausiai komunistai ir siekia.

Valstybės departamentas į 
toki Dulles ir komunistu mi- 
nisterio susitikima žiūri šaltai, 
nes tai reikštu netiesiogini k^ 
munistinės Kinijos pripažini
mą.

Nori bendros iižsieniij politikes
Prez. Eisenhoweris ir valst. 

sekr. Dulles kreipėsi į šen. 
George, užsienių komisijos pir
mininką, siūlydami užsienių 
politikos klausimais abiem par
tijom laikytis vienos politikos.

Dulles papildomai siūlė iš 
rinkimų kampanijos išimti

miliardų 
išmokėti 

netenka nė galvoti dabar apie 
mokesčiu sumažinimą.

Prezidento skatinima suteik-

JOHN F. DVUJES, Valstybės Sekretorius, spaudos atstovams pa
reiškė, kad Amerikai būtu nelaimė, jei abi partijos dėl užsienio po
litikos nesutartu.

_ Maskva šaukia, nes jai įskaudina
Maskvos laikraštis “Pravda” 

straipsny “Naujos šaltojo karo 
kurstytojų provokacijos”. Ja
me kaltina Laisvosios Europos 
radiją “subversyvine kampani
ja prieš demokratines tautas”. 
Toji “kampanija” tai siunčia
mi balionėliai su lapeliais.

j “Pravda” skelbia, kad tie la
peliai esąs pavojus Čekoslova
kijos aviacijai. Dėl jų aviaci-

ja sustabdžiusi naktinius skrai
dymus. Laikraštis praneša, 
kad Sovietai kreipęsi tuo reika
lu į Vokietijos vyriausybe, nes 
balionėliai siunčiami iš Vokie
tijos, tačiau ji nesiėmus jokių 
priemonių.

Pagal “Pravdos” išvedžioji
mus įšeįna^ kad. reikią tik pa
leisti daugiau balionėlių, ir vi
sa Sovetų aviacija bus baigta— 
kam dar atominių ginklų.

-Prezidentas įspėjo, kad mokesčiu mažinti negalima
nes ūkinis kilimas pamažu lėtėja, ir valstybei skolas mokėti rei kia

BE KOMUNISTU PARAMOS 
NIEKS NEIŠEINA

Prancūzijos parlamento pir
mininku išrinktas socialistas 
Andrė Le Troųuer, 71 m., pir
mojo karo dalyvis Jame nete
kęs rankos. Be komunistų pa
ramos jo nebūįtų išrinkę. Pir
mame balsavimte jis savo veik 
tik socialistų ir radikalų bal
sus — 133. Tik antru kartu, 
kai prisidėjo komunistai, gavo 
280 balsų, o jo konkurentas 
MRP kandidatas buvęs parla
mento pirmininkas Pierre 
Schneiter 205.

Prezidentas paves, spėjama, 
vyriausybę sudaryti socialis
tui Mollet, o Mendes-France 
tuo atveju kitose pareigose fak
tiškai visa darbą suktų. Tokia 
vyriausybė be komunistų para
mos negalės išsilaikyti.

O Prancūzijos komunistų 
vadas Duclos pareiškė, kad ko
munistai nori dalyvauti val
džioje. Tuomet jie rems Mollet 
vyriausybę.
• Beini joja keleivini* trauki

nys užlėkė ant stovėjusio grei
tojo. Sunkiai sužeista 10; tarp 
jų 3 Amerikos kariai.
• Anglijo* darbiečiai parla

mente reikalavo ,kad vyriausy
bė tartųsi su Maskva dėl Ara
bų—Izraelio reikalų. Vyriausy
bė reikalavimą atmetė.
• Annliios ekspedicijos į 

pietų ašigalį laivas “Theron” 
pagaliau išsivadavo iš ledų.
• Sovietai pasižadėjo duoti 

paskolą 100 ,mil. Pakistanui. 
Tai jų ūkinės ekspansijos žen
klas .
• Haiti atstovas Jungt. Tau

tose pareiškė, kad pietų Ame
rikos valstybės perdaug bran
gina laisvę ir demokratiją, kad 
prisiimtų Sovietų siūlomą pie
tų Amerikai “technikinę pa
galbą, o su ja ir komunizmo 
brovhnąsL
• Vokietijos saugumo parei

gūnai pranešė, kad Vokietijos

i

Gedvilo keliu
Po Gedvilo nuėmimo Lietu

voje atėjo eilė ir Rusijos res
publikos min. pirmininkui 
Aleksandrui Puzanovui. Jo vie
toj paskirtas dabar Michail A. 
Jasnov, Maskvos miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas.

Puzanovas buvo tas žmogus, 
kuris kitados pasiūlė priimti 
Malenkovo atsistatydinimą. Da
bar ir jo atsistatydinimas pri
imtas. Jis padarytas tik pava
duotoju. O Jasnovas yra tas 
pats, kuris pereitais metais 
lankėsi Italijoje burmistrų su
važiavime ir Milane sykiu su 
Maskvos atstovu Italijoje Bo- 
gomolovu ėjo į Milano kated
ra mišių “klausyti”. Jis yra 
aiškus Bulganino ir Chruščio
vo šalininkas. Prieš partijos su
važiavimą Chruščiovas nori tu
rėti tvirtą užnugarį.

• Laikraštininko P, Huss, 
INS agentūros atstovo prie 
Jungt. Tautu, straipsnį, vardu 
“Kremlius bijo tautų, kurias 
jis pavergė”, plačiai paskleidė 
pietų Amerikos spauda.

• Ateinantį pirmadienį pra
sidės konferencija tarp ore?. 
Eisenhovverio ir min. pirm. 
Edeno. Dalyvaus tain nat valst. 
sekr. Dulles ir užs. reikalu mi- 
nisteris Lloydas. Būsią svars
tomas Izraelio - Arabu klausi
mas, Vokietijos .sujungimas, 
atominių ginklų bandymo apri- 
bojimas.

KRIKŠČIONIU DEMOKRATU 
DELEGACIJA PAS PINAY

Prancūzijos užs. reikalų mi- 
nisteris A. Pinay sausio 18 pri
ėmė vidurio ir rytų Europos 
krikščionių demokratu unijos 
delegacija — S. Eustachiewicz, 

’ unijos delegatą Prancūzijoje, 
E. Turauską, liet krikščionių 
demokratų atstovą, ir Raksa- 
nyj, vengrų kr. dem. atstovą. 
Delegaciją pristatė NEI gen. 
sekretorius A. Coste-Floret.

Delegacijos tikslas buvo pa
reikšti ministeriui Pinav padė
ką už jo aiškia ir drąsią laiky
sena Ženevos keturiu ministe- 
rių konferencijoje ginant visu 
Europos tautų teisę į la;sve ir 
apsisprendimą, o taip nat už jo 
palanku nusistatymą vis-’ vidu
rio ir rytų Europos tremtiniu, 
gyvenančių Prancūzijoje, at
žvilgiu. Min. Pinav pa-e’škė, 

ko, tai buvo žali. Pianistė pa- Jie visi prisistatę į valstybinio kad Prancūzija visada bus pir-
relkslavo per teismą už plau- saugumo įstagą ir “išpažnę sa- mose eilėse tarp tų, kurie gins nų pritarimą, apkaltindami ši

to kaltę”. žmogaus teises. , , lutės kunigą, kad jis pastpfaii-

Pasidavė ir savo 
kaltę išpažino

Tik sausio 20 Vilniaus radi
jas staiga paskelbė reikalavi
mą, kad “piliečiai nuo 1945 
metų tebesislapstą nuo Sovie
tu valdžios, pasiduotų ir prisi
pažintų kaltę”... Kitą dieną 
Amerikos Balsas galėjo praneš
ti nugirdęs ,kad tokių “pasida
vusių” ir savo “kaltę” išpaži
nusių jau esą. Vilniaus radijas 
pranešęs kelias pavardes ;

Baronai Jonas, Klementi- 
jaus sūnus, buvęs “hitleriniuo
se” savisaugos daliniuose; Vai
tiekūnas Vytautas, Domo sū
nus, buvęs Plechavičiaus vieti
nėje rinktinėje ir nacionalisti
nėse organizacijose; Tijūnėlis 
Vladas, Tomo sūnus, buvęs 
hitleriniais laikais apylinkės se-

yra pasiekęs savo viršūnę — 
dirba 63,193,000, o gamybos 
vertė 1955 buvo pasiekusi arti 
400 milijardų dol. Tai jau 35 
miliardais daugiau nei prieš dol. skolos. Norint ją 

kreditus, kad būtų išvengta ga- metus.
limos infliacijos. <, šiais metais konjunktūra ga-

Prezidento•'pranešimas skel— Išbūti išlaikyta- -Bet.įoskili------- _
~ ‘ * ti įgaliojimus vyriausybei, kad

Kapitalo netekti lengva
Tuo įsitikino Mrs. M. Ne’.v- 

ton, kuri, atsilankiusi pas mo
tina. nusimovė žiedą ir padėio 
į lėkštelę. O motina, nenaste- 
bėjusi žiedo, iš lėkštelės šiukš
leles išmetė į tualetą. I ką 
daugiau visose bėdose šauksie
si pagalbos, jei ne į policija! Po
licija iškvietė kanalizacijos 
specialistą. Ir tas visa dieną 
išsikapstė ten ir visgi su
rado. O žiedelis buvo deiman
tinis, vertas 10.000.

ŠILUTĖJE PANAŠI ISTORIJA KAIP BROOKLYNE
Pereitą savaitę triukšmo su

kėlė Brooklyno istorija vieno
je protestantų bažnyčioje, kur 
atėjo du kunigai ir varžėsi dėl 
bažnyčios; vienas liepė giedo- - 
ti. kitas ėmė pamokslą sakyti. 
Dabar visai panašią 
praneša “Memeler 
boot” sausio 5 d. nr.

Laikraštis rašo, kad 
dos krašto protestantai pasau
liečiai, daugiausia iš vadinamų 
“senųjų surinkimų”, buvo pa
kelti į dvasininkus: buvusi su
daryta tam tikra bažnyčių val
dyba, kurios buveinė esanti 
Naumiestyje. Lietuvos pusėje 
buvę anksčiau taip nat liutero
nų parapijų; ten jų dvasininkai 
gal geriau išlikę kaip Klaipė
dos krašte.

Tokia įžanga istorijai, kuri 
trunka jau kelias savaites ir 
laiko įtempus visos apylinkės 
dėmesį.

Spalio pradžioje Naumiesčio 
superintendentas perkėlė Šilu
tės kunigą i Saugus. T Šilutę 
buvo paskirtas kunigas iš Nau
miesčio.

Tačiau Šilutės kūnines atsi
sakė klausyti Naumiesčio dva- 

ji galėtų, jei reikės, kontro
liuoti kreditus, kongrese suti
ko pirmai pradžiai su nustebi
mu. Vienas iš respublikonu fi
nansininkų pareiškė, kad to
kios priemonės tebuvusios var
tojamos tik karo metu.

• Sovietai ir Lenkija atmetė 
Amerikos atstovo 
Jungt. Tautų sesijas 
malda.

• Sovietai pasiūlė 
pristatyti popierio. ' 
nis Maskvos ūkinei invazijai į 
pietų Amerikos valstybes.

čia atvykęs net be dviračio, o 
dabar jau turįs ne tik motocik
lą, bet jau užsakytas ir auto
mobilis. Šilutės kunigas aiški- 

' nosi, kad jam tokios susisieki
mo priemonės reikalingos, nes 
apylinkė plati, o dvasininkų 
Čia labai maža.

Tikra kova prasidėjo, kai į 
Šilutę1 atvyko iš Naumiesčio 
superintendentas, norėdamas 
paskelbti parapijai apie jų ku
nigo perkėlimą. Jis liepė Šilu
tės kunigui atlaikyti pamaldas, 
paskui, nuskambėjus paskuti
nei giesmei, visiem įsitempus, 
superintendentas palypėjo i 
sakyklą, norėdamas paskelbti 
sprendimą.



irkrikščio-

kad

SPAUDA

Žema

Gaukite mūsii greitos

Maloni
-su Žaibinio paukščio įkvėptu stiliumi

tada ta demagogija, kuri

Internet Marta every month 
Compoundcd .Mcmi-annually o 

January tat and Jnly Ist.

HENRY CABOT LODGE, Ame
rikos atstovas JT, grįžte ii at
skiro kambario pas posėdžiau
jančios Saugumo Tarybos na
rius. Paskutiniu laiku jam te
ko dažnai tartis už tq durų.

čionys dėl šios 
čysis. Bet kai j 
ims prikaišioti krifcšfioniikos

Geras automobilis už pusę gero 
automobilio kainos

-c- - r??..
■ to;V

Esą krikščioniui pagrindinis 
dalykas yra elgtis pagal savo 
sąžinę, kuri spręs tinkamai pa
žinus ir Įvertinus kankretų 
klausimą. Kas būdamas geras 
krikščionis manys, kad Vokie
tijos apginklavimas apsaugos 
nuo naujo pasaulinio karo, tas 
turės pasisakyti už apginklavi
mą. Kas būdamas geras krikš
čionis manys, kad tas apgink
lavimas provokuos naują karą,- 
tas turės pasisakyti prieš ap
ginklavimą. Taip du geri krikš-

Nuo stiebo iki rwtu matysite, kad kiekviena maloni '.54» metų Fordo 
linija yra žaibinio paukščio giminės pasigerėjimas. Bet dar svarbiau, 
negu Žaibinio paukščio grožis ir "fiO”. yra naujus Fordo gyvybės ap
saugojimo plauto — padarytas j»»su saugumui ... ir tik Forde.

tos esąs turtuolis, vienas iš bu
vusių “Figaro'’ savininkų; kad 
jam reikėję 70 metų laukti, iki 
jis pažinęs, kur ieškoti krikščio
nybės išdavikų. Daugiau domi
na pačios padėties paaiškini-

Ar Vilniaus- klausimas yra visų lietuvių 
ar tik vienos saujos reikalas?

Prieš rinkimus kai kurie 
Prancūzijos vyskupai išleido 
atsišaukimą į tikinčiuosius, kad 
jie atliktų savo pareigą 
šaukime 
katalikas 
partijas.

kurios

AMERIKOS lėktuvas viršum Ekvadoro džiunglių, t'kurtes nusi
leido pas indėnus 5 amerikiečiai misionieriai. Visi 5 buvo nužudyti.

Kuris laikas jo straipsniai 
prapuolė iš “Figaro” ir ėmė 
rodytis “Express” laikraštyje, 
kuris yra Mendes-France orga
nas. Tai jau nustebino. Mauria- 
cas, katalikas, atsirado laikraš
tyje masono, ar buvusio maso
no, kuris aiškiai kovoja prieš 
katalikų interesus. Bet ne tik 
nustebino, o tikra audra virto 
Mauriaco pasisakymai rinkimų 
metu.

• Pasmerktas mirti; elektros 
kėdėje galvažudys Princeton, 
Ind., dingo iš kalėjimo. Polici
ja nesuranda.

Atsi
buvo pabrėžta, kad 

neturi stoti už tas

. su Žaibinio paukščio Y-8 motoru
, Pabandykite naujgjj Fordo Žaibinio pauikščio Y-8 motorą ir 

rasite, kad yra daug smagiau valiuoti... daugiau pasitikėjimo 
pralenkiant, Tai astuonių citinderiu pavyzdys visiems Fairlane 
ir Stetton Wagon modeliam, be jokio papildomo mokesčio.

su “separatistinės’^ dvasios dai
gais .nors mes norim tikėti, 
kad tai yra paprasčiausias -nt- 
riusimanymas to. ką kalba. O 
kalba taip, lyg yra kažkokios 
“Vilniaus krašto lietuvių tei
sės”, kurios yra kitokios nei vi
sos Lietuvos lietuvių teises; 
lyg tik jiem Vilniaus klausimas 
terūpėtų, o kitiem jau ne; lyg 
tik jų žodis bus autoritetingas 
Vilniaus klausimu, o kitų žo 
dis tai jau “išsišokimas”, lyg 
su tuo Vilniaus klausimu ir au-

duria su Sovietų atstovais;
kovodami prieš nuolaidas 

Rusijos imperializmui, kurios 
nesiderina su civilizuotos žmo
nijos dorove ir teisingumu, ir 

nepaliaudami reikalavę, kad 
piktieji tironai nešdintųsi lauk 
iš mūsų tėvų žemės.

Šitiems žygiams organizuoti 
ir atlikti reikia finansinės pa
ramos. Tad visi lietuviai, Vasa
rio šešioliktosios proga, yra 
prašomi duoti galimai didesnę 
auką.

Būkime vieningi, dirbkime 
ir kovokime, kol Lietuvai nebus 
sugrąžinta laisvė ir nepriklau
somybė !
AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS VYKDOMASIS KOMITE
TAS:

L. Šimutis, Pirmininkas
A. A. dis. Vicepirmininkas

to jtonebus 
čjo»ys.

Prancūzai mėgsta revoliuci
jas. Ir Mauriacas toks.; Tai tas 
pats mėgstąs vaikščioti “briau
nom” Mauriacas. Kai Mąuria- 
cas įsižiūri kokią idėją, tai ją 
skelbia ir į ją . veržiasi kaip 
dramblys per porcelano krau
tuvę. Kiek šiuo tarpu jis ap
daužė MRP, kiek padėjo Men- 
des-Francė, niekas nepasakys. 
Bet mėgina kai kas spėlioti, ko
kia gi yra ta idėja, kurią Mau
riacas vaizdavos “išduotą” ir 
kurios gynėju vaizduojąs esant 
Mendes-France ir jo “kairįjį 
respublikonų bloką” .

Mėginama aiškinti, 
Mauriacą bus pagavusi ir užde
gusi mintis, plintanti- kai ku
rių intelektualų kataliku tarpe, 
kad

Prancūzijos valstybinis gyve
nimas esąs perdaug atremtas Į 
pramoninkų, kapitalistų inte
resus. Tai socialiniu atžvilgiu 
neteisinga. Tai sukelia dirban
čiųjų neapykantą.

Bet jei Mauriacas įstengė 
surasti tiesą krikščionių tikėji
me, tai galėjo jos dar toliau 
paieškoti — Leono XIII ir Pi
jaus XI socialinėse encikliko
se. Jose yra aiškiai pasakyta, 
kaip K. Bažnyčia žiūri į socia
linę neteisybę ir kokiom prie
monėms reikia ją šalinti. Vie
no tam tikrai nereikia: įsivaiz
duoti, kad tik ateistinės mark
sistų partijos gali čia duoti ge
ro, o krikščionys turi atiduoti 
už jas savo balsus. > Atiduot ati
duosi, bet paskui jau neatsiim- 
si, kaip peilio, kuris tau paki
šamas po kaklu, kaip dabar 
Sovietų Rusijoje.

Pasitaiko gi žmonėm ir to
kių dalykų, Įgąip dabar Pran
cūzijoje pagarsėjusiam Fr. 
Mauriacui, rašusiam ir Kristaus 
gyvenimo istoriją .....

pritrenkti. Vieni paganė, ar E šafies stovintį mažiau do- 
nebus su juo kas nutikę; kiti mina aistros pagautu žmonių 
galvoja: o gal jis tikrai pama- priekaištai, kad pats Mauriacas 
to bedugnę, kurios link buvo pasisakydamas prieš kapitalis- 
šų visais ėjęs.. .

^’-Tzip atsitiko su Francois 
Mauriacu, garsiu romanų rašy
toju ir publicistu.

Dar neseniai jis rašydavo 
vedamuosius konservatyviame 
laikraštyje “Figaro”. Rašydavo 
aštriai, temperamentingai, lyg 
žmogus, kuris mėgsta vaikščio
ti viršūnėm ir briaunom. Bet 
tik ne viduriu, ne pramintu ta-

N. Lietuvoje sausio 18 auto
rius j. d. aprašo St. Catharines 
ir Toronto vilniečių atstovų pa
sitarimą. Jame esą prieita iš
vada. kad

“būtina__ turėti savo laik
rašti". Nes:

"Plačiai nusiskųsta lietuviš
kos spaudos išsišokimais, kur 
negrinėjama Vilniaus krašto 
lietuvių teisės. Tuomi pasižy
mi, neoirmas kartas Brooklyno 
'Darbininkas'. O nepaprastai 
skaudu kai prie to prisideda 
augštesnieji lietuviai — pasi- - toritetingu žodžiu reikia užsi
slėpusieji "S. Suž." slapyvar- daryti į savo atskirą laikraštį, 
de". nuo kitų izoliuojantis ...

ną, kad vienas svarbiųjų užda
vinių šios šalies užsienio poli
tikoje yra pavergtų tautų iš
laisvinimas .

Lietuva buvo viena iš pir
mųjų Sovietų imperializmo au
kų. Mūsų pareiga yra žiūrėti, 
kad jos išlaisvinimo reikalas 
nebūtų užmirštas.

Tačiau, jei mes norime, kad 
Amerika stengtųsi išlaisvinti 
mūsų tėvų žemę ir kad jos 
pastangas remfų kitos valsty
bės, tai mes patys turime būti 
atsidavę šiam šventam reika
lui. Negalima reikalauti, kad 
lietuvių tautos likimu rūpintų
si kiti daugiau, negu patys lie
tuviai.

Tad visi pasistenkime, kad 
Liet uvos Nepriklausomybės 
minėjimas šiemet virstų įspū
dinga demonstracija mūsų 
tvirto pasiryžimo dirbti ir ko
voti dėl Lietuvos išvadavimo iš 
žiaurios bolševizmo tironijos.

Kova su tuo despotu yra 
sunki. Bet atsiminkime, kaip 
vargsta ir kenčia tie mūsų bro
liai. kurie yra bolševizmo val
džioje- Tūkstančiai jų žuvo, ki
tiems nuolatos gresia kalėji
mas; katorgos darbas arba mir-

kovoja prieš krikšio- 
nybe ir bažnyčią,

nors jam ir paliekama lais
vė partijas rinktis pagal savo 
sąžinę.

Kitokios pažiūros pasirodė 
Mauriacas. Jis ėmė aiškinti 
“Express”, kad

geras krikščionis šiandien 
tegalįs pasirinkti marksistinius 
socialistus, arba laisvamanius 
radikalus.

Nuosaikieji dešinieji ir rezis
tencinis MRP sąjūdis, jo many
mu, esą krikščioniškosios pa
saulėžiūros išdavikai nes jie 
kovoja prieš Mendes-France. o 
taip pat prieš Maroko sultoną 
Youssefa. Jo akyse pirmasis 
esąs “didžiausias t šių laikų 
Prancūzijos valstybės vyras”; 
antrasis esąs “kilnusis”, prieš 
kurį Bidault. Schumanas ir ki
ti turėtų sykiu su “Glaoui pa
ša pulti ant kelių ir maldauti 
atleidima.”

Kuo mes galime prisidėti, 
kad jų kentėjimo laikas būtų 
sutrumpintas?

Mes galime prisidėti:
protestuodami prieš neteisė

ta Lietuvos pagrobimą;
reikalaudami, kad komunis

tiniai okupantai liautųsi perse
kioję ir žudę Lietuvos žmones:

skleisdami plačiojoje Ameri
kos visuomenėje žinias apie 
Sovietų vykdomas piktadary
bes Lietuvoje;

ragindami Amerikos vyriau
sybę kelti Lietuvos klausimą 
Jungtinėse Tautose ir kiekvie
noje tarptautinėje konferenci- Drf P. Grigaitis, Sekretorius 
joje, kur tik jos atstovai susi- M. Vaidyla, Iždininkas.

Katalikų laikraščiai ir Vati
kano “Osservatore Romano” 
pažiūrėjo į Mauriaco naujus 
tvirtinimus su kandžia pašaipa. 
Girdi, Mauriacas kalba apie 
krikščioniškąją pasaulėžiūrą ir 
gali save laikyti Dievo valios 
skelbėju, nes jis yra arčiau 
Dievo, gyvendamas debesyse. 
Bet iŠ žmogaus, gyvenančio že
mėje, perdaug yra jau reika-

IX'. T!ROM»WAY at FEPFORn AVĖ.
539 E«wtf<-rn Parkwwy at N.mtran.l Avetiue 

T>r»ir la Tirtu Bank Ar* Fully Inuund

' Tame aprašyme yra gražus 
pats susirūpinimas Vilniaus 
reikalais. Tačiau yra apgailėti
ni kaltinimai spaudai apskritai. 
Darbininkui konkrečiai ir S. 
Suž. specialiai. Tie -kaltinimai 
galėtų rodyti, kad tarp vilnie
čiu atsiranda kai kurių žmonių

Maiuline Tudor Sifcc kaina yra būdinga iš mūsų žemu kainu. Bet tai 
tik išaiškinimas pramonei, bizniui, kad mūsų greita apyvarta leidžia 
mums tai padaryti. Ateikite ir būsite nustebinti:

apyvartos vaizdą dabar!

SAVINGS BANK

rNeilgąi trukus sukaks 38 pilies prezidento Eisenhourerio 
metai, kai Lietuva pasiskelbė pavedimų, paskelbė pareiški- 
neprikiaiisoma valstybe.

. Visi šioje laisvoje šalyje gy
veną' lietuviai yra raginami 
prisidėti, kuo kas gali, kad ši 
sukaktis būtų tinkamai pami
nėta. '

1918 metų Vasario šešiolik
toj- mums primena tą didingą 
momentą istorijoje, kada lie
tuvių tauta, ilgus metus kentė
jusi Rusijos carų despotizmą, 
ryžosi nusikratyti svetimu jun
gu ir įsteigti savo valstybę.

Nepriklausoma Lietuvos Res
publika buvo sukurta, ir per 
trumpą dviejų dešimtmečių lai
kotarpį lietuviai padarė dau
giau pažangos savo ūkyje, liau
dies švietime, moksle ir kitose 
kultūrinio gyvenimo srityse, 
negu per šimtą su viršum me
tų vargdami po Rusijos despo
tizmo letena .

Deja, naujoji rusų tiranija, 
aršesnė už carų autokratiją, 
atėmė lietuvių tautai progą ei
ti toliau tuo pažangos keliu. 
Lietuva vėl tapo pavergta. 
Prievartos keliu uždėta jai val
džia ne tik plėšia gyventojų 
turtą, bet stengiasi sunaikinti 
ir lietuvių tautą masiniais trė
mimais į Sibirą.

Atgauti laisvę jie tegali tik 
su pagalba didžiųjų valstybių, 
kurios yra galingesnės, negu 
Sovietų Rusija.

Tokią galybę turi Amerika. 
Jos pusėje stovi visos kitos 
didžiosios pasaulio valstybės.

Mūsų laimėt Amerika nie
kad nepripažino Lietuvos įjun
gimo į komunizmo imperiją. 
Ji simpatizuoja lietuvių tau
tai. Visai neseniai, pereitų me
tų pabaigoje, JAV vyriausybė.

ičfonBkoyibs I MS^riacp siųlymus balsuoti 
i?—--- užmarircždiis arsocialistos,

~ kata^oėraščiai pakartoti- 
čtonybė^ gy» nai išryškino,
riškas parti- kaip katalikas turi žiūrėti į
■ laikraščiai
icastikklys-

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALTA 
INVTTED

Kad toks galvojimas yra 
klaida, rodo kasdieninis gyve
nimėlis. kurio faktai buvo 
svarstomi ir tame susirinkime. 
Pvz. gražiai minčiai — išleisti 
Vilniaus reikalu knygą anglų 
kalba — neužteko tik vilniečių 
žodžio, reikėjo griebtis dr. A. 
Šapokos pasisakymo tuo reika
lu; neužtenka vilniečių pin’go. 
reikia šauktis i visus “tautie
čius”. Ir teisingai, nes tai visu 
lietuvių, o ne ių dalies reika
las. Ir visi lietuviai turi tokią 
pat teise kalbėti Vilniaus. Kau
no ir Klaipėdos klausimais.

Paskutinis tvirtinimas, kad 
prie “išsišokimų”, skelbiamų 
“Darbininke” prisideda “augš
tesnieji lietuviai — pasislėpu
sieji “S. Suž.” slapyvarde. — 
reikia manyti, bus ne tiek pa
čių susirinkimo dalyvių, kiek 
korespondento demagogija. 
Tik demagogija, nes negali pri
leisti minties, kad vilnietis ne
mokėtų perskaityti laikraštyje, 
kas yra “Darbininko" vyriau
sias redaktorius; negali prileis
ti minties, kad S. Suž. tebūtų 
vilniečiui “slapyvarde pasislė
pusieji augštesnieji lietuviai". 
Žino, kad S. Suž. yra vilnietis.
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kalbom.Babtųstotis tai viena 
iš galingiausių sovietinių sto
čių, atakuojančių Vakarus.
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radijas kritikuoja Amerikos 
Balsą et Laisvosios Europos 
siųstuvą, korespondentas daro 
išvadą, kad tos transliacijos

Asmens laisve ir bendras gėris
Asmens laisvė ir bendras gė- skraudų individualinį kapita-

vas, nes Imtų per daug apsun
kintas rūpesčių susirasti sau

kito žmogaus, jis būtų vergas 
gamtos. Visuomenė jam atei
na į pagalbą, bet iš jo reika
lauja dalies laisvės išsižadėti 
bendram labui Ilk savęs kiek 
išsižadant yra pasiekiama ben
dra gerovė. Taip kyla civiliza
ciją apvaldanti gamtą; ji žmo
gų atpalaiduoja nuo daugelio 
rūpesčių.

ją nuvedė į šiurpų kolektyvinį 
kapitalizmą, vadinamą bolše
vizmu. Bolševikai yra žmonės, 
sau pasiglemžę absoliučią lais
vę, o kitiem užkrovę vergiją 
vardan bendro visų gero. Ka
dangi atskiras žmogus prislėg
tas be ribų, tai pasiektas gėris, 
kuriuo bolševikai giriasi, yra 
labai ribotas ir nepateisina nei 
žmonių vargo nei jų kančios. 
Daug kas seniai tai marė, nes 
kaip žmogus yra žmogumi, jis 
negali vienas gyventi, bet ne
gali būti ir kito vergu, kad 
gero pasiektų.

yra klausomos, girdimos, ne
paisant trukdymo. Ir dėl to 
komunistai jaudinasi

Kokia yra tikroji to klausy
mo padėtis Lietuvoje, gauna
me pailiustruoti iš tiesioginių 
liudininkų, kurie dar neseniai 
patys ten klausėsi.

Lietuvoje žmonės yra girdė- melus, tai ar už tai gali būti 
ję apie Vliką, Vykdomąją Ta- kaltinamas sovietinis pilietis... 
rybą, Altą/Balfą ir kitokią lie- Ar užsienio klausytis 
tuvių veiklą. Yra girdėję ir tebetrukdama?
per radiją kalbėjusius tuos tie- Tebetrukdo, kad piliečiai 
tuvius, kurieną pasisekė pa- nesiklausytų arha, kad tas klaii-

Tačiau bendro gėrio pasie
kiama ne kokios bevardės žmo
nių masės triūsu, o darbu 
kiekvieno atskiro žmogaus, ku
ris turi savo atskirą pasaulį. 
Nebūtų žmogaus, nebūtų nė 
visuomenės, nebūtu nė kalbos 
apie bendrą gerovę. Iš čia aiš
ku, kad jokios bendros gerovės 
vardan negalima atskiro žmo
gaus taip prislėgti, kad jis pa
sijustų turis beveik visko išsi
žadėti. Jis vėl būtų pavergtas, 
tiktai ne gamtos, kuri sąmonin
gai jam pikto nedaro, p jau ki
to žmogaus, kuris visuomenės, 
tautos ar valstybės vardu gali

Asmens laisvė ir bendras gė
ris turi būti taip suderinti, kad 
tikrai neštų gera. Tačiau nėra 
jau taip lengva deramą pusiau
svyrą išlaikyti. Asmens lais
vė turi polinkį nutraukti į ne
ribotą laisvę, skaudžią ben
druomenei; kiekviena žmonių 
bendruomenė turi linkimą į 
neribotą laisvės varžymą, skau
džią atskiram asmeniui. Žmo
nija nuolat siūbuoja tarp tų 
dviejų kraštutinumų. Neribo
tos laisvės keliu yra priėjusi

Bolševikai gero nepasiekė 
net visom savo žiauriom prie
monėm. Jų planai vienas po ki
to griuvo ir griūna, nes stato
mi ant priešingų žmogaus pri
gimčiai dėsnių. Paneigę žmo
gaus dvasią, jo savarankišku
mą ir asmenybę, sudarę lyg 
kokią bevardę , žmonių masę, 
toje masėje patys klimpsta. 
Užslopintas žmogus iš prievar
tos dirba, bet nepadaro, kiek 
laisvas žmogus. Jis šluosto nuo 
kaktos prakaitą, bet stinga 
duonos sočiau pavalgyti. Jis 
sunkiai vargsta, bet nesusiku
ria nieko geresnio. Jis kenčia, 
o tom jo kančiom nesimato ga
lo. Žmogui tada visai nebelie
ka noro dirbti, nes visa suryja 
valstybė—tas tariamasis “ben
dras socialistinis gėris”.

Pavojų, kuris 
gaus nusivylimo, 
vikai šoko švelninti, užsipulda- 
mi ju pačių pastatytus kolcho
zų vadovus, kad jie savo parei
gu gerai neina, ir rašydami, 
jog reikia žmonėm duoti “di
desnį interesą dirbti”. Bet. pa
čios sistemos nepakeitus, ir 
Čia bus tiktai pelai be grūdų.

eina iš žmo- 
dabar bolše-

Lietuvoje įsigyti?
Lietuvos gyventojai radijo 

aparatus gali pirkti laisvai. 
Sunkiau su bateriniais apara
tais. Jų buvo gana daug atga
benta 1949—51. Šiuo metu 
vėl jų yra mažiau. Tačiau ap
skritai kas 5—6 kolchozinin- 
kas turi aparatą. Aparatas kaš
tuoja 500—700 rublių.

Kas neturi lėšų savo apara
tui, tas gali įsivesti “gavaril- 
ką”. Namuose įsivesti tokį 
klausymo tašką kaštuoja mėne
siui 5 rublius, o pats įvedimas 
15 rubliu. Bet juo gali klausy
tis tik tai, kas perduodama per 
tą mazgą.

Ar klauso žmonės užsieniu 
radija?

Turintieji radijo aparatus, 
kuriais galima girdėti užsienio 
stotis, bent iki 90% jų klauso
si. Ir tai ne vienas, o visa šei
ma, geras pažįstamas. Pirmoj 
eilėj klausosi įvairūs komunis
tų pareigūnai... o iš užsienio 
siunčiamos informacijos Lie
tuvoje girdimos beveik visais 
radijo anaratais. Mažos 3 lem
pu “Moskvič” nri’ma 251 m. 
bangos ilgiu siunčiamą prog
ramą.

Klajosi lietuviai dagiausia 
Amerikos Paiso. Gmdv^as ir 
Madrido radijas, ir Vatikano, 
nors šio klausomasi naskutiniu 
laiku kiek mažiau. Klausomasi 
iš užsieniu ir kitom kalbom. 
Bent estai daug klausosi šalia 
Amerikos Balso dar transliaci
jų iš Švedijos. Suomijos ar 
Londono BBC. Pasiklausoma ir 
Lietuvoje rusu kalba praneši
mų iš BBC. Paskui palygina
tuos pranešimus su sovietiniais Vyt. Augustino.

tuvių veiklą. Yra girdėję ir 
per radiją kalbėjusius tuos tie- Tebetrukdo, 
tuvius, kurieną pasisekė pa
sprukti iš bolševikų — trijų 
žvejų, Bakano, Mirono ir kitų.
Ar sovietinės įstaigos nedrau

džia klausyti užsienio?
Už užsienio stočių klausymą 

bylos nesudaro. Bet kabintis 
gali kitais būdais. Sakysim, 
gali bausti už priešingos pro
pagandos skleidimą, jei apie 
girdėtus dalykus būtų patirta 
pasakojant kitiem. Dėl to ir 
klausomasi labai atsargiai. Pas
kutiniu laiku “mažesnieji” 
žmonės, žemesnieji valdininkai, 
tarnautojai, kolchozininkai ma
žiau kreipia dėmesio i tą atsar
gumą ir pavojų. Ramina save

.symas jiem nebūtų malonus. 
Seniau trukdydavo daugiau 
rajonais ,0 dabar Vilniuje ir 
Kaune yra pastatytos galingos 
stotys. Vilniuje tokia trukdy
mo stotis visai nauja, o Kaune 
veikia jau nuo 1954. Ji yra ne
toli Kauno, Babtuose.

Babtai išaugo tiesiog į at
skirą radijo miesteli. Ten įtai
sytas vienas iš galingesnių So
vietų Sąjungoje siųstuvų, per 
kurį visa eilė bangų progra
mos persiunčiamos iš Maskvos, 
o kitos tiesiai iš vietos. Tokių 
bangų esą apie 20. Programos 
duodamos įvairiom svetimom

taųgramoje, kurią skiria už- tevią pareigūnų nusikaltimus^ 
Lietuvoje. Bet tik teisingai nę į 
perdėtai. ' /-įį

2. Nori, kad kuo daugiau 
būtą įvertinta tarptautinė po
litinė padėtis. Ypačiai iškelia
mi Sovietų politikos nepasise
kimai

3. N6ri, kad daugiau būtų 
palyginimo tarp gyvenimo va- 
hniese ir sovietinio gyveni
mo.

4. Daugiau pageidauja duo
ti jaunimui, kuri visom jėgom 
sovietai stengiasi traukti į sa-

jų iš vakarų programa, šalti- vo pusę.

tojam griebia už širdies. Tai 
noras parodyti, jog Lietuvoje 
esanti tautine laisvė. Deja, ji 
skirta tik “eksportui”, “užsie
niui”, .0 pačioje Lietuvoje tokių 
dalykų nėra duodama.

Dėl pačios programos
Jack Raymond rašė ameri

kiečiam. kad daugelis diplo
matų ir kitokių šaltinių reiš-

ŠILUTĖJE PANAŠI ISTORIJA
(Atkelta iš 1 psl.)

Dar kita sekmadienį padėtis 
atrodė kitaip. Iš Naumiesčio 
vėl buvo atėjės įsakymas, ir 
vėl Šilutės kunigas pasiuntė 
susirinkusius parapijiečius na
mo, nes tokiomis anlinkvbėm 
jis negalis pamaldų laikyti.

Tuo tarnu oaraoiios seniū
nai pririnko bažnvčiai kita rak
tą.

Bažnyčioje vėl kilo neapra
šomos scenos. Vėl mėgino Ši
lutės kunigas atlaikyti savo 
pozicija vargonais ir giesmėm. 
Vėl dalis parapijos buvo už jį, 
kita dalis buvo prieš jį ir jam 
šaukė, kad jis visada atrilan- 
ko per vėlai, kai parapijiečiai 
šaukiasi jo patarnavimu* kiti 
šaukė, kad jis visai neatliekas 
dvasiniu patarnavimų.

Rpfnrrnacijos sekmadienį 
kova dėl bažnyčios pasiekė vir
šūne. Pamaldos buvo skirtos 5 
valandai popiet. Atrodo, kad

Šilutės kunigas pasitelkė vie
tinės rmKciios naoalba,

nes jis laikė, kad jis nuomo
ja iš valstybės bažnyčios patal
pas, kurios esančios valstybės 
nuosavvbė. Iš Naumiesčio ir 
aovlinkiu susirinko daugiau 
kunigu, kurie reikalavo įlei
džiami i bažnyčia. Bet dar nrtoš 
tai bažnvčios durvs buvo užkal
tos vinim, ir keturi milicinin
kai neleido ju atnlėšti. Nors 
stipriai lijo, gausiai susirinkę 
žmonės laukė su isitempimu, 
susijaudinimu ir stebėto su pa
sipiktinimu dvieju įtūžusių ša
lių kova, kurios abidvi sudarė 
delegacijas į civiline valdžia, 
norėdamos ja laimėti j savo 
puse. Ligi vakaro sprendimo 
nebuvo.

Vokiečių laikraštis “Meme- 
ler Dampfboot” mano, kad 

valdžia gali tuo pasinaudoti 
ir visai bažnyčia uždaryti.
Mano taip pat, kad už Šilu

tės kunigą stoja vokiečiai, už 
Naujamiesčio superintendentą 
lietuviai. Pakiša mintį, kad 
čia esanti tautybių kova.

Visas tas aprašymas betgi 
labai primena Brooklyno pro
testantu bažnyčios istorija, 
kur kova ėjo ne dėl tautybės, 
bet dėl tinkamo ir netinkamo 
kunigo. Kunigas ,kurj jo vyres
nybė, norėjo perkelti buvo 
kaltinamas, kad perdaug arti
muose santykiuose savo praei
tyje buvęs su komunistais. Ar 
ne čia teks ieškoti priežasties 
ir Šilutės istorijoje, žinant, 
kaip sovietinė valdžia paremia 
tuos, kurie gali jiem būti nepa
vojingi ir kaip suinteresuota 
paskaidyti jėgas .

‘ r

KOMUNISTU SURENGTOS 
RIAUŠES INDIJOJE

Indijoje riaušės jau atslūgs
ta. Jos buvo išplitusios visame 
krašte. Valdžios pranešimu, su
skaityta žuvus 56 žmonės. Ma
noma, kad skaičius pakils iki 
300—400. Jas surengė komu
nistai, išmėgindami savo jėgas 
ir dengdamiesi protestu prieš 
Nehru valdžios nutarimą pada
lyti Bombey valstybe į tris 
valstybes pagal kalbos skirtu
mus. Ketvirtadieni laukiama 
dar atsinaujinant riaušių, nes 
bus tada švenčiamos nepri
klausomybės iškilmės.

Laikoma tai Indijoje tokiu 
įtempimu, kokio ligšiol nebū-

FRANZ GRILLPARZER

VIENUOLYNAS
PRIE SANDOMIRO

linksmas yra dirbtinis. Grafas 
dabar ruošėsi ir galvojo, kaip

siąs Eigos rankos.

Tuo tarpu iš užsienio grįžo

atrodė, pagrįžusiais nesidžiau-

pasakyti, kas su juo atsitiko.
Grafui dabar buvo atėjusi 

valanda savo žodį pasakyti 
starostai. Jis atsilankė į jo na
mus. Starosta iš džiaugsmo ap
siašarojo, o Eiga išraudusi su
smuko kėdėje ir nepratarė nė 
žodžio. Sutartis buvo padary
ta. Jungtuvės atšvęstos Varšu
voje su didelėm iškilmėm, vi- 

.siem linkint laimės. Paskui 
puotos dar kartojosi. Vaišės na
mie ir švečiavimosi pas kitus 
ne tik nesibaigė, o įsibėgėjo,

vo žvilgsnio. O jaunuolis buvo 
dailios išvaizdos ir neatrodė, 
kad jte būtų užsitarnavęs tokio

biau norėjusi pasiausti ir iš
blaškyti Bet argi ji nebuvo 
jauna ir graži? Po daugelio ne
laimių, kurias išgyveno, links
mos pramogos jai galėjo būti 
dvigubai trauklios: savo sma
gumu ir savo naujumu. Grafas 
tai suprato ir jautėsi laimin
gas. Tiktai vieno dalyko nega
lėjo trūkti jo dideliam džiaugs
mui: Eiga dar nieko nelaukė. 

Nelauktai grafas buvo pabu-

jį atvyko jo pilies užvaizdą, ku
rio kaktą vagojo susirūpinimas. 
Tai buvo labai patikimas gra
fo tarnas, su kuriuo užsidarę 
jiedu išsišnekėjo apie labai ne
malonius dalykus. Pasirodė, 
kad Eigos giminės, kurios nau
dojosi grafo palankumu ir dos
numu, buvo tiek išlaidų prida
riusios, kad grafo ūkis buvo 
atsidūręs pavojuje. Daugiausia 
maišaties ir nuostolių buvo pri
darę abu Eigos broliai. Kiek 
buvo besistengta padėtį gerb
ti, jų švaistymasis ir pomėgių 
aistra viską prarydavo. Grafas 
tai galėjo įsitikinti iš jam pa
rodytos apyskaitos. Nugrimz
dęs giliam susimąstyme jte te
galėto prieiti išvadą: lengva
būdžiam svainiam negalima 
buvo toliau teikti tokios para
mos, kokia jie naudojosi.

Kai grafas, mėgstąs tvarką, 
gerai apsvarstė savo padėti, 
jam teliko vienas kelias išeiti 
iš prabėgusių metų svaigulio— 
grižti į savo pilį. Neramino jį 
tiktai mintis, kaip tokia žinia 
priimtu Eiga. Ar nebuvo ir ji 
lengvabūdė, mėgusi siausti bū
tybė? Bet kitokios išeities gra
fas nematė ir ryžosi jai visa 
pasakyti. įėjo pas ją su tvin- 
sinSa todimL Jam buvo ne
lengva aiškinti kas juos ištiko, 
ir kad reikia palikti miestą — 
grįžti į tėviškę, nes tflrtri jos 
prieglobstyje tebus galima ati
tiesti, kas taip pašilo praėjo* 

šių metų smagybėse. Grafas 
buvo maloniai nustebintas, kai 
Eiga puolė jam į glėbį džiaugs
mingai čiauškėdama, kad ji pa
siruošusi visada vykdyti jo va
lią ir būti su juomi, kur jis be
vyktu. Apsiašarojusi ji siekė 
apkabinti jo kelius, bet grafas 
prilaikė ir karštai išbučiavo.

Netrukus viskas buvo ruošia
ma kelionei. Staršenskis, iš 
pat jaunų dienų mėgęs vienu
mą ir nuošalumą, su džiaugs- 

Ynuatsisveikino su savo pažįs
tamais, dargi dėkodamas šir
dyje anom. ūkinėm nelaimėm, 
kurios vertė grįžti į savo tė
viškės pilį. Eiga taip pat buvo 
linksma ir kruopščiai dėliojo sa
vo daiktelius. Kitos dienos po
pietę, gegužės mėnesyje, jiedu 
buvo jau senoje pilyje. Jų 
kambariai buvo atnaujinti ir 
gražiai apstatyti. Pilis skendo 
pavasario žiedų kvepėjime ir 
lakštingalų giesmėje. Tai ne
buvo miestas.

Grįžus į pili, neužilgo paaiš
kėjo, kodėl Eiga taip lengvai 
sutiko palikti miesto smagy
bes: ji laukė kūdikio, ligi tol 
nesteakydama pačiam grafui. 
Staršenskis buvo nukaitintas 
beribio džiaugsmo, kad buvo 
namie ir kad turėjo vilties su
silaukti įpėdinio. Jis nė nepa
juto, kaip pavasaris ir vasara 
prabėgo lauko darbų džiaugs
muose, kasdienos rūpesčiuose 
ūkiu ir svajonėse sulaukti pi

lyje kūdikio virkavimo. La
pams nuo medžių jau krintant 
ir vėjui vis dažniau klebenant 
pilies langines, — tai buvo ar
tėjančios žiemos pranašai, — 
Eiga sulaukė savo valandos: 
jai gimė angeliškai graži mer
gytė. Grafas, paėmęs | rankas, 
negalėjo sulaikyti savo džiaugs
mo ašarų.^Motina, jauna būda
ma, greitai pakilo, atsitiesė ir 
švitėjo dar mielesnių rožės dai
lumu.

Tie visi džiugūs įvykiai te
buvo kiek apniaukti atėjusios 
iš miesto žinios, kad yra pasi
miręs Eigos tėvas. Prasta buvo 
dar tai, kad jos tėvo mirtis su
rijo su didele maišatim. Abu 
jo sūnūs. Eigos broliai, grafo 
toliau neberemiami, po tėvo 
mirties buvo uftlupti skolinin
kų, kurie mažai ką galėjo neš
ti, nes visu nustebimui didžio
ji turto dalis buvo užrašyta jų 
pusbroliui Oginskiui'. O jisai, 
kaip žinome, ilgam kažkur bu
vo pradingęs. Tačiau jis kur 
nors gyveno ir kam nors buvo 
žinomas, nes jam skirta dalis 
buvo išreikalauta ir atsiimta.

Su tomis žiniomis kartu 
sklido girdai, kad abu Lašeko 
sūnūs vėl įripynę į pavojingą 
kraštui maištą. Vis dėlto ir jie 
patys ir jų skolininkai lindo į 
akis grafui kurte pavaręs juos 
sakydamas, tad anksčiau darė 
visa, ką galėjo, bet.toliau su 
jais jokių reikalų turėti netto- 

numą patirti, kad jo nusistaty
mui pritarė ir Eiga. Kai jiedu 
paskutinį kartą atsilankė pily
je, turėjo išklausyti šiurkščiu 
Eigos priekaištų, dėl kurių se
suo ir broliai išsiskyrė pykdą- 
mies.

Taip prabėgo dveji metai 
Grafo namus supę ramybe, 
ūkis kilo. Jam valdyti grafas 
buvo laukęs įpėdinio ir kiek 
nuviltas, sulaukės mergaitės, 
bet ta vieninteli savo kūdiki 
karštai mylėjo. Mergaitė augo 
daili, kokią tik buvo galima įsi
vaizduoti. Ji buvo tikras moti 
nos v atšvaistas, bet kartu ir 
priešybė. Eigos plaukai buvo 
tamsus, kiek rusvi, akys švie 
šiai mėlynos, spindinčios trauk
liu Žavumu. Tos palios žvmė 
pas mergaite buvo sukeistos, 
auksinės plauku garbanos vi
josi aplink dailią mergaitė 
galvute, iš po šviesių blakstie 
nu spindėjo tamsios it vabalas 
akys. Grafas dažnai pajuokau
davo, vadindamas tai apverstu 
panašumu < motiną; Eiga tada 
dar stipriau mergaite spausti* 
vo prie krūtinės, apipildama j| 
kantais orcuuan-

Kiek grafui likdavo laiko 
pasidžiaugus žmona te dūkte 
rtm, jis stodavo jį aptvarkyti 
ūkiui, jo svainių išlaktam 
tmadintin. Dimią dienon^ 
vafldttaėjo pa Mm, Md 
po plovai Ir afltaA IjrftaMi 

kurio dar seneliai yra tarnavę 
šiame dvare. Staršenskis ne
kartą pastebėjo, kad jo paly
dovas yra kiek paniūręs. Kai 
kada jis netyčiom pagaudavo 
to senio žvilgsnį, keistai įrem
tą į grafą. Tačiau žmogus tylė-

Vieną rytmetį, šaulei jau 
stipriai kepinant jiedu priėjo 
šaltinį, čiurlenusį pro alksnių 
pavėsį. Grafas jau lenkėsi ty
rojo vandens, kai tarnas, pa
sėmęs savo rieškučiomis, pa
siūlė gerti ir prapliupo šnekė
ti:

— Ak, kokia Dievo palaima 
yra tiem laukam! Laimingas 
turi būti ju savininkas! —Cfa 
jis palinko prie šaltinio ir ėmė 
raminti savo troškuli. Pakilęs 
vėl kalbėjo:' — Tik mieste ga
li būti nepatenkintu, kurie ir 
prieš valstybę ranką "kėlia. 
Kaime, miške ir pievoje žmo
gus jauti, kad viskas yra Die
vo rankoje. Jis viską gerai su
tvarko. Ana, ramybės 
tėjai prieina savo galą, kai 
vas ir sūnūs į*pbddes paten 
o sesuo ir svainis — tegul 
vas nepagaili bausmės ir jiem!

Grafas pakilo iš pavėsio tr 
savo tarnui į akis žiūrėdamas

— Aš matau,
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ĮgĮįįiiiA kuria savo Mokykla (5) /

sinės S-gos suvažiavime jau 
r buvo priimta aiškesnė rezoliu

cija: “1. Reikalauti, kad St. 
Seimas tuojau išspręstų tiky
bos klausimą mokyklose, 2. 
Kad Seimas išleistų įstatymą, 
draudžiantį bet kurio tikėjimo 
dvasininkams būti vedėjais 
tiek valdžios, tiek jos šelpiamų
jų pasaulinių mokyklų, 3. Rei- 
kalauti, kad švietimo M-ja ap
draustų mokyklas nuo neatsa- 
komingų asmenų įtakos ir agi
tacijos; 4. Kad mokyklos ir at
skirieji mokytojai keltų viešu
mon tokius faktus, kurie rodo 
traukimą mokyklos į politika;
5. Nešalinant Šv. M-jai nenor
malumų, kurie paaiškėjo iš 
pranešimų, Profesinė S-ga pri
versta bus griebtis savų griež
tų priemonių, ligi pat strei
ko..."

ninkams būti mokyklų vedė-

mindamas dirbti, bet ne strei
kuoti, nes “kiti* kaltinti ar vai-

Paskaitęs “Mokyklos ir Gy
venimo” 1—2 Nr. tokius “pra
smingus” nutarimus, kur buvo 
plačiai aprašytas šis suvažiavi
mas, pridedant visokių priede
lių ir pasišūkaliojimų, nebeiš
tvėrė senas pedagogas Jonas 
Jablonskis (Rygiškių Jonas) ir 
Šv. Darbe, recenzuodamas “ga
lia nervingą” žurnalą dėl šių 
nutarimų pagrindų ir pačių nu
tarimų nusišaipė:

“suvažiavimui buvo S-gos 
mokytojų pranešta apie katali
kų kunigų “darbus”, apie jų 
nusistatymą mokyklai, bet 
nė tų pranešėjų nieko, rodosi, 
nebuvo pasakyta apie kitų ti
kybų dvasininkus ir jų ardy
mą mokyklos darbo, — tad

DVIDEŠIMT toMu h*lk>nu JAV 
laivynas paleido Japonijoje. 
Jie skrenda 200 myliu i valan
da 33^90 pėdo aukštumoje. 
Laukiama jų atskrendant j 
Amerika.

kitus kaltiname dažnai ir ten. 
kur mes patys nemokame ar 
nenorime darbo dirbti. Saku
ti, kad šių dienų Sąjungos mo
kytojai yra visi nekalti avinė
liai kad čia yra kalti tiktai ki
ti, kad tik kiti tingi dirbt ir 
ardo mokvtoio darba — nega
lime, vvručiai!” Išv. Darbas 
1920, 11 Nr. 78—79 p ).

Ir šis J. Jablonskio žodis b’i- 
vo nuoširdus, nors jo katalikiš
kos mokyklos gynėju šiaip ne
galime laikvti. bet jam, kaio 
Šv. M-jos ypatingam tarėjui, 
galėjo būti žinomi ir kai kurie 
vizitatorių pranešimai apie 
daugelio mokytojų netinkamus 
darbus (kryžių iš mokyklų svai
dymą ir jų daužymą, organi
zuojant mokinių streiką prieš 
tikybos mokymą mokyklose, 
talka komunistiniam veikimui, 
nesilaikymą šv. M-jos progra
mų ir pan.J.

Tas pats Mokytojų Prof. S- 
gos suvažiavimas, kuriam tuo 
metu vadovavo vėliau (1940— 
41) pasižymėję Lietuvos komu- 
nistinimu, Purenąs, Braziškis, 
Butkus, nutaria, jog “tikyba, 
įvesta vasariniuose mokytojų 
kursuose, yra neprivalomas 
dalykas; jokių tikybos pažymių 
mokytojų kursų lankytojams 
neturi būti įrašoma”. Ir galui 
dar prideda vieną įdomią rezo
liuciją, “kad visos mokyklos, 
kurios šiandien valdžios šelpia
mos, būtų suvalstybintos” (Šv. 
D. 1920, 8—9 Nr., 60 p.).

Paskutinis nutarimas buvo 
tikrai įdomus:

pirma visą laiką kovoję prieš 
mokyklų centralizaciją, staiga 
pasisuko priešinga kryptimi, 
nes katalikų mokyklų skaičius 
augo ir socialdemokratai pra
dėjo įžiūrėti savo darbui pavo
jų. Tos mokyklos tada nebuvo 
suvalstybintos, reikėjo palauk
ti tautininkų rėžimo, kuris su
organizavo mokyklose streikus, 
o tada jau mokyklas uždarė ir 
savo globai pajungė.

(Bus daugiau)

Doiroit, Mich.

BENDRUOMENĖ VOKIETIJO
JE GRfŽTA PRIE TVARKOS

Ilgai užsitęsęs nesutarimą*, 
tarp PLB Vokietijos krašto 
valdybos ir Miuncheno apylin
kės baigtas.

Kaip žinoma, Vokietijos 
krašto taryba patenkino Miun
cheno ir kitų keliolikos apylin
kių pagrįsta reikalavimą, iš
kelta dėl suklastotų 1954 m. 
Vokietijos LB rinkimų: dabar 
krašto taryba išrinko naują 
krašto valdybą be buvusių 
garbės teismo narių, kurie 
anuomet įrodytai klastotus rin
kimus patvirtino kaip teisėtus 
ir po~la patys buvo išrinkti į 
krašto valdybą; nutarė metų 
bėgyje suruošti naujus ben
druomenės rinkimus, priėmė 
naujus, demokratinius tarybos 
rinkimų nuostatus ir garbės 
teismo statutą. Po to Mhinche- 

- no apylinkės-valdyba vėl atsta- 
santykius su

Detroito Lietuvių Dramos 
Mėgėjų Sambūris su talentinga 
režisiere Zuzana Arlauskaite- 
Mikšiene jau praeityje pateikė 
puikių dramos veikalų tiek( 
Detroito visuomenei, tiek Chi- 
cagoje, tiek Clevelande ir ki
tur. Sambūris užsitarnauja rim
to dėmesio ir pagarbos. Šie ide
alistai, paaukoję savo poilsio 
laiką, dabar stato Juozo Petru
lio kronikinę dramą “Prieš sro
vę”, kurioje vaizduojamas kun. 
Antano Strazdelio gyvenimas. 
Vaidinimas įvyks sausio 28 d., 
šeštadienį, 7 v. v., 4655 Martin 
St., didžiojoj ukrainiečių salė
je . D.

L. B. Apylinkės Visuotinis 
Susirinkimas

Vasario mėn. 5 d., sekmadie
nį, 12:15 vai. Hispanos Unidos 
salėje, kampas Vernor ir 25-tos 
g-vių. įvyks Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės vi
suotinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė: su
sirinkimo atidarymas, prezidi- 
jumo sudarymas, valdybos pra
nešimas, socialinių reikalų ko
misijos pranešimas, revizijos 
komisijos pranešimas, valdybos 
rinkimai, . revizijos komisijos 
rinkimai ir einamieji reikalai

Visi Detroito lietuviai malo
niai kviečiami į šį susirinkimą 
atsilankyii.
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DARBININKO 7RADICINIS
VA K AR A S

sausio — January 29 dieną, sekmadieni,
ST. ANTHONY’S AUDITORIUM, *

Greenpoint,
715 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.,

Bostono vaidintoji) sambūris
vaidina V. KARKLINIO

3 veiksmų komediją
ALEKSANDRA GUSTAITIENE

RAUDONASIS

SVARBIAUSIAM VAIOMENY

HENRIKAS KAČINSKAS

HENRIKAS KAČINSKAS

- ■ - ■ -■—*

REŽISUOJA

ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ

DEKORACIJOS

VIKTORO VIZGIRDOS

Prieš vaidinimą įteikiama 
dramos konkurso premija

PO VAIDINIMO

ŠOKIAI, grojant Joe THOMAS 

orkestrui, užkandžiai, gėrimai

, !

PRADŽIA 4 V. P. P.

AUKA: £1.50 IR $2.00
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DARBININKAS

^.**7***;

New

Pereitą sekmadienį musų 
pirmoji vienuolikė laimėjo du 
vertingus taškus, nugalėdama 
ketvirtoj vietoj 
Yorkoklubą.
švara buvo ryški nuo pat pir
mų žaidimo momentų. Vos 15- 
kai minučių praėjus, centro 
puolėjas Roberts įpyškino pir-

136 -19-38 Ava.

IN 1-5289. Aak for Depf 'L

ique stone firepiace, dining 
m, modera kitchen with dish 
washer. washing machine and 
built indiningarea, colored 

. eetamic bath. štai! shower and 
lavatory, 2 laigė bedrrms, 21 ft 
knotty pine glassed and screen- 
ed porch, attic expands for 
3 rooms and bath, oil bot water, 

attached gar. LY 0-6519.

254 W. Broadway
; South Boston, Mass
JOSEPH B ARACEVIČIUN

Laidotuvių Direktorius
T«L ANdmr 8-2590

mąjį įvartį. Už trijų minučių 
Grašys aštriu šūviu padėjo 
antrą. Žaisdami pavėjui, mūsų 
vyrai toliau atakavo priešinin
kų vartus, tačiau daug gražių 
progų liko neišnaudota, ir pir
mas puslaikis baigėsi 2:0.

Po pertraukos kurį laiką 
mūsų gynėjai turėjo darbo, at
mušdami pastiprėjusį prieši
ninkų puolimą, bet netrukus 
persvara vėl persimetė į lietu- 

' vių pusę. 60-toj minutėj gabiai 
prasiveržęs Remėža sukirto į 
virpstą, bet atsimušusi kamuo
lį Roberts įsodino į tuščius 
vartus: Keletai minučių pra
slinkus, tas pats Roberts pui
kiu šūviu pakėlė pasekmę 4:0. 
Vėliau, žaidimo tempui sulėtė
jus, atrodė, kad toji pasekmė 
ir liks, tačiau 3 minutes prieš 
pat pabaigą priešininkas li
kos metrų baudos smūgiu pa
siekė garbės įvartį, ir galuti
nis rezultatas 4:1.

Lietuvių komandoj žaidė: 
Duffy, Jėgeris, Mileris, Wells, 
Arens, Jokūbaitis, Kalašinskas 
(Stepanavičius), Remėza, Ro
berts, Sabaliauskas ir Gražys.

Po laimėjimo prieš S. C. g a ■ a. a arra a 
New York Lietuvių S. K. pir- SA^FlMATAI 
menybių lentelėj užėmė de- 
vintą vietą. Kitą sekmadienį 
(sausio 29-tą) L. S. K. turės 
rungtynes su paskutinėj vietoj 
stovinčia Hobbken komanda. 
Pirmam sezono ■ lietuviai 
nugalėjo Hpboken 3:0, todėl 
yra vilties, kad ir šį kartą nau
jai atgiję mūsų vyrai parsiveš 
laimėjimą. Rungtynės įvyks 2 
vai. 30 min. p. p. Schuetzen- 
park, North Bergen, New Jer- 
sey. 12:45 vaL, kaip visada. 
žais rezervinės komandos.

L. S. K. rezervinė pereita 
sekmadienį pralaimėjo prieš S. 
C. New York 0:3. Jauniai nu
galėjo D. S. C. Brooklyn pa
sekme 2:0. Bajoras.

sakė pats Adelaidės vyskupas 
Dr. Beovitch, pabrėždamas 
svarbą išlaikyti gimtąją kalbą 
ir pasidžiaugdamas mūsų jau
nimu. Vakare jvyko koncertas, 
kur V. Šimkaus vadovaujamas 
“Lithuania” choras atliko pro
gramą. 1955 m. krepšinio nu
galėtoju tapo Adelaidės “Vy
tis”, stalo teniso komandinėse 
vyrų varžybose pirmą vietą 
laimėjo Melburno “Varpas”, o 
moterų — Sidnėjaus “Kovas”. 
Individualines varžybas laimė
jo Sirjatavičius (Varpas), indi
vidualines moterų varžybas — 
Kenderienė (Kovas); orinį (vy
rų) laimėjo Adelaidės “Vytis”, 
o moterų adelaidiškės. Taip 
pat vyko ir šachmatų varžyti
nės.

latviai: Med-

tarpklupinėse
Nasvytis lai-

Veda K. Merkis

• šeštoji liet, sporto šventė 
jvyko Australijoje, Adelaidėje, 
gruodžio 27—31 d. d., dalyvavo 
apie 130 aktyvių sportininkų, 
atstovavusių 5 klubus, šventė 
buvo pradėta pamaldomis Ade
laidės katedroje, pamokslą pa-

Bostono tarpklubinėse rung- 
tynėse lietuvių pirmoji įveikė 
Bostono meisterį — Boylston w 
klubą, santykiu 3:2. Ši pergalė 
itin pabrėžtina, nes komanda 
neturėjo trijų savo dalyvių: 
Petro Kontauto, Jono Starins- 
ko ir Alekso Klinuškovo, ku
rių vieton buvo įkelti pakaitai 
iš antros ir trečios komandos: 
D. Dikinis, G. Šveikauskas ir 
T. Naginionis. Ir čia “atžaly- _ 
nas” padėjo laimėti rungtynes. 
Taškus laimėjo Kazys Merkis, - 
Andrius Keturakis ir Tadas 
Naginionis Rungtynės buvo - 
šeštadienį So. Bostono L. Pil. 
klube. Tam pačiam klube, 
baigė lygiom su Cambridge 
YMCA 2^2-.21/2. Čia taškus 
laimėjo: T. Naginionis Alg. 
Ivaška 1, Saulius Vaičaitis 1, 
be taškų liko Spiraiiskas ir 
Kuodis. Komanda iš trijų rung-

mes sudarytume tokias grupes 
dar New Yorke, Čikagoje, Cle- 
velande, Detroite, tai galėtume 
pasidžiaugti tokiais jaunuoliais, 
kaip' dabar turi 
nis, Kaime?”

C leve lando 
rungtynėse, Dr.
mėjo tašką Atlantic Interna
tional komandai, įveikdamas 
vengrą S. Homyak, o J. Sta- 
niškis padarė pustaškį Twist 
Drill klubui, sulošęs lygiom su 
J. Bogdan.

Prieš 20 metų, Muencheno 
šachmatų olimpiadoje (1936) 
Lietuvos komanda: Mikėnas, 
Vistaneckis, Vaitonis, Lutckis, 
Abramavičius, Arlauskas, Škė
ma, Tautvaišas, Skibniauskas 
ir Baikovičius (komandoje lošė 
8 vyrai), iškovojo 11 vietą iš 
21 valstybės. Lietuva laimėjo 
Estiją, Braziliją, Italiją ir Islan
diją. Lygiom sulošė (po 4:4) 
su Švedija, Čekoslovakija, Ru
munija ir^Latvija. Iš tos ko
mandos dalyvių: Mikėnas, Vis
taneckis ir Abramavičius —So
vietų Lietuvoj, Lutckis — Ar
gentinoje, Vaitonis, Boikovi- 
čius — Kanadoje, Arlauskas — . 
Australijoje, Tautvaiša, Škėma 
ir Skibniauskas — JAV.

Vaistų siuntinėlius pristato
me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:

A. C. T. H. 12 amp.
Cedilanid 80 tabl.
Cortisone 20 cc
Cortisone 40 tabl.
Hydergin 120 tabl.
Hydergin 12 amp. - 
Hydrocortisone 25 tabL 
Irgapyrin 1x5 amp.
Irgapyrin 100 tabL
Kombetin 25 amp.
Largactil 100 tabt
Largactil 10x2 cc
P. A. S. 500 tabl.
P. A. S. 1000 tabl.
Rimifon 1000 tabL

$8.64
3.04
5.90

10.67
8.70

-3.75 *
4.25
3.18
5.95
4.80
3.68
4.35

$4.00
7.20
8.40

yRobuden 18 amp. 
Robuden 60 tabl. 
Serpasil 120 tabL 
Streptomycin 10 granu 
Terramycin 16 caps. 
Vitamin B-l 100 tabl. 
Vitamin B-12 100 tabl. 
Vitamin C 100 tabl. 
Multivitamin 500 tabl.

-^Siunčiant į Rusiją
užimtas sritis, muitasapmoka
mas iš karto; todėl imama dvi
guba kaina.

7.68
5.53
4.42
3.75
9.21
1.53
1.53
3.04
3.20

ir jos

Prašoma rašyti angliškai

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė. ' 

New York 28, N. Y.
(REgent 7-7008)

Norite geros—meniškos fotografių
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ < 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, jvairių pobūvių ir pan.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
MALĖ - FEMALE

Cooks - excellent positions 
Domestics, all types, Good 
pay, steady, other positions 

Phone or write 
Carl B.. Sampson 

25 E. 65 Sf.
New York City 

RE 4-3261

DISPLAY

“PERFECT!

DIR. OF. CATHOLIC SCHOOLS

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE, 700 Prospeckt Street, New Ha- 
ven, Conn. STate 7-1196; Dominican Sisters; Sister M. Lucia, 
P., President; Sister Francis de Sales, 0. P., Dean; 250 Students; 
B. A. Degree; Day; Summer Session; Tuition $400; Board $800; 
Fees for all Students $100 plūs.

Iš suprojektuotų 20-21 tomo septyni jau išspausdinti, kiti ren
giami. Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal atskiras raides 
paskirstę iki galo.

Laikas įsigyti.
nes nuo VIII tomo LE bus spausdinama tik prenumeratoriams.

L e n g v_o_s sąlygos:
Įmokėjusiems bąpt ai vieną tomą, visi išėjusieji tomai siunčiam! 
i* karto. Likusios sumos mokėjimas Išdėstomas užsisakiusiam 
priimtinomis dalimis. Vieno tomo kaina J. A. V. $7 75. vtaur kitur 
$8.00.

gyv. 422 Menahan Str^ Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677 '

TALARSKI
FUNEBAL HOME 

„ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
380 Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina. 

Tel. CHapel 6-1377

Paulius Gaubys

COLUMBUS 
HOTEL 

formerly Knighte oi Coiombus 
Kotel, Pacific Ave^ Opp. St. 

Nlehatan Chareb 
ATLANTIC CITY, N. J. 

SPECIAL RATES 
$3.00 and $4.00 Far Day 

Rastaurant — Grill

Atkinson, N. Y. Times 
“Glowing!" Her. Tv. N. 

Circle in the Sųuare, 5 Sherid- 
an Square (7 Avė. & W. 4 St.) 
Res. OR 5-9437. Closed Mon. 
Eves. Incl. Sun. 8:40. Mats. Sat.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
didžiautiaa lituanistikos žinynas, lietuvių kultūros paminklas, 

suprojektuotų 20-21 tomo septyni jau išspausdinti, kiti ren-

MERGAITES...

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai. Ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta Ncw Jerscy slaugy
mo bordo.

Portretas. vestuvės, vaikai, Įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t. t. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tai.: VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dięną.

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovu

JUOZ4 ANDRIUŠJ
LICENSED INSURANCE BROKER

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

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

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

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki 6 

vai. vak.
Juozas Andriušis

238 Leonard Street Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 7-8247.

TAKRYTOWN — S bedrooms 
2JĮ baths, 15x23 livin# room, 
garage, Ideal for doctor, dent- 
ist or burinėse operating from 
kome,oeperate entranees in ea- 
tbalie area, near all trans- 

portation, mušt be seen.
Owner built in 1948 — $20900 

ME 1-4418.

W A I T K įj b 
F U NĖR A L H O M E 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotc-ja.- 
NOTARY PUBLIC

KAST ISLIP 
ST. MABYTS PAKISH

Graęiaus spacious 7 room house 
white frame, high ceilings, big 
windows, large entrance hall 
dinning room, sitting room, 
powder room high coat eloset 
modem kitehen with enclosed 
porch, 4 bedrooms and bath on 
2nd floor, new carpet, hot 
water heat, new four car gar
age, landseaped greunds, fac- 
ing endoved home, one block 
from church and parochial 
school,, selling far below cost, 
mušt be sęen. Phone Juniper , 

1-2340. VVrite - Box 47,
ISLIP, L. L, N. , Y.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cani- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.

i Reikale šaukite: Tel. TE S-«4S«

NEW YORKAS
uaft|iiu:8liaiii:i8i.8tl8llll*IUBuaŲaHBt:8ii8iir:8HB*'8n8i!ail8I»8it8

REAL ESTATE

HEMPSTEAL L. I. V2
Block from parochial 

School and High School - 
7 rooms - (3 bed rooms) 

Double lot, Doublt Garage 
3 fire places 20 x 14 T. V. 

and reacreation room.
Walk to LIRR and Buses 
Mušt be seen, to be ap- 

preciated
Asking 22000 - This is 
it - Phone IV 6-4032

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R IU S
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

į Tel. STagg 2-5043

į Matthew P. Baliai
(BIELIAUSKAS)

ALE. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas

Ramunes
Ramunių arbatą vi- 

f j sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežiu 
žiedų pusė svaro 

<1/ kainuoja $1.25.
J/" Liepos žiedų arba

ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

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

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

oenuuų v euejas ji

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. |

NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 7-4335

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Br> oklyn, N. Y.

VYT. BELECKAS savininkas



'Laisvės

SCENOJE BUS LAUREATAS IR “RAUDONASIS VYNAS”
Alanas: Na, būkime linksmi! 

Haris: Į jūsų sveikatą, ponia! 
Karina: Geros nuotaikos!

(E “Raudonojo vyno”)

Lietuviu Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNTIIŽIUI — Lithnanian Radio Hour. 59 Cot- 
tage St^ Nonvood, Mass. Skyriai: Litbuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., Cam
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 9-4618 ar 
8-1949; KIridand 7-8533.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA

WBMS, 1090 kSocydes Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vaL pietų metu

prasidės 10 vaL Tuoj bus ati
daryta foto paroda; lietuviško
jo

je, So. 4th ir Roebiing gatvių

•; Iškilmingas studijų dienų už
baigimas vyksta Apreiškimo 
parapijos salėje, kur paskaitą 
skaitys dr. J. Girnius .. J

Ta proga į New Yorką su
važiuoja nemaža studentų iš 

^tolimesnių vietovių. L. S. S. 
skyriaus valdyba stropiai ruo
šiasi studijų dienoms. Kolegės 
Rūta Jakaitė, Dana Stasiuky- 
naitė, A. Zavadskaitė, tąlki- 

' ninkaujant Algiui Grigaičiui, 
Donatui Gašlūnui, Irenai Ba- 
naitytei, rūpinasi priimti visus 
svečius, atvykstančius iš Chi- 
cagos, Detroito, Baltimorės ir 
kitur. Kartu prašoma ir jau
trios lietuvių visuomenės vie
nai nakčiai apnakvydinti atvyk
stančius studentus svečius. Tu
ri galimybių, skambinkite ko
legai Sigitui Novickiu!. 
9-2314 neatidėliojant Už 
studentai jums bus labai 
kingi. .. - ■■■>-+

Kaukių balius,
rengiamas Šviesos sambūrio. 

Grand Paradise salėje, 320 
Brand St., Brooklyne, įvyksta 
sausio 28, šeštadienį. Progra
mą išpildys baletmeisteris S. 
Modzelįauskas ir L Kalinaus
kaitė.

raukos.
Kalbės nacionalinės Kinijos 

ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų dr. Tf. Tsiang, taip pat 
dalyvaus ir Pavergtų Jungtinių 
Tautų delegatai Vakare 7:30 
— koncertas Webster Hali Ma- 
nor, 119—25 East llth St, 
prie 3 Avė., N. Y. C. E lietu
vių programoje dalyvaus Au
dra Gaigalaitė, — sopranas, 
Aldona Kanaukaitė — pianis
tė. Po koncerto šokiai, grojant 
Ričardo Kontrimo orkestrui

Vasario 16 minėjimas,
rengiamas ALTo skyriaus, 

įvyks vasario 19 d., 4 v. p. p. 
Webster Hali, 119—25 East 
llth St, prie 3 Avė., New 
York City. Lietuvių kalbėtoju 
bus dr. Juozas Pajaujis iš Wa- 
shingtono. Meninėje dalyje: 
Stasys Liepas — solistas, Tos- 
ka Daubaraitė — dramos akto
rė, ir Operetės choras. Minėji
mas bus trumpas ir įspūdingas.

Jokūbas Šernas, 
lietuviškos kilmės aktorius,

vaidina “Helen of Troy” filme — 
Pario vaidmenį. Filmą statė 3 
metus ir atsiėjo 6 milijonai do
lerių. Premjera įvyko sausio 
26 Criterion teatre, Broadway 
prie 45 gatvės ,kur filmas eis 
ilgesnį laiką.

Gen. Konsulas J. Budrys
pakviestas dalyvauti F. D. 

Roosevelto minėjime Waldorf 
Astorijoje šį sekmadienį.

. Eįalfo Centro Valdyba 
nutarė šių metų spalio ar 

lapkričio mėnesiais šaukti sa
vo kas antri metai įvykstantį 
seimą, šiemet seimas bus De
troite, Mich., kur jį priims ir 
globos vietinis Balfo 76 sky
rius. Seime bus prisiminta Bal
fo dvylikos metų veikla.

PreL J. Balkūnas ir 
Albinas S. Trečiokas 

penktadienį, sausio 27
Balfo reikalais lankosi Wa- 
shingtone, kur matysis su kai 
kuriais kongresmanais bei se
natoriais. Kelionės tikslas — 
gauti Baltui naujos paramos, 
Bus paliesti ir emigracijos 
klausimai.

Nauji leidiniai
Tėvų pranciškonų spaustu

vėje šią savaitę atspausdinti 
šie žurnalai: Karys — vasario 
mėn. numeris, Ateitis — sau
sio mėn. numeris ir Jaunimo 
žygiai — šių metų pirmas nu
meris. Visi žurnalai kitą savai
tę bus išsiuntinėti skaityto
jams .

Kas tas Darbininko dramos 
konkurso laimėtojas, — pama
tysime Darbininko tradicinia
me vakare sausio 29. Taip pat 
pamatysime ir puikią komedi
ją "Raudonąjį vyną".

Premijos įteikimo trumpas 
aktas, kuriuo bus atžymėta ir 
Darbininko 40 metų sukaktis, 
įvyks prieš vaidinimą. Bus pri
statytas pats laureatas, kalbės 
jury komisijos pirmininkas 
Pranas Naujokaitis ir pats lau
reatas.

V. Karklinio, latvių rašyto
jo, 3 veiksmų linksmą komedi
ją "Raudonąjį vyną” vaidina 
Bostono Lietuvių Dramos Sam
būris, dalyvaujant (svarbiau
siame vaidmenyje) r dramos ak
toriui — Henrikui Kačinskui. 
Be to, vaidina: Regina Norvai-

šaitė, Kazys Barimas, Antanas 
Vilėniškis, Zita Zarankaitė. Re
žisavo aktorė Aleksandra Gus- 
taitienė, dekoracijas darė dai
lininkas Viktoras Vizgirda.

Po vaidinimų šokiai, gro
jant Joe Thomas orkestrui.

Darbininko tradicinis vaka
ras vyksta sausio 29 d. 4 vai. 
p. p. Šv. Antano parapijos sa
lėje ,715 Leonard St., Green- 
pointe, Brooklyne.

Kviečiame visus atvykti ir 
pasigėrėti linksma komedija.

sausio 27—29 dd. rengia iš
vyką į New Hampshire kalnus 
pašliužinėti. Dalyvaus apie 35 
vyčiai su dvasios vadu kun. J. 
Žūromskiu. Po išvykos sausio 
31 d. 7:35 vai. parapijos salėje 
prie E. 7-tos gatvės bus disku
sijos religiniais klausimais. 
Dalyvauti galės tik vyčių orga
nizacijos nariai.

Parapijos mokyklos
seserys mokytojos sausio 25 

lankė įvairias kitų seserų vado
vaujamas mokyklas ir susipaži
no su jų tvarka.

Katalikiškos spaudos paroda
Vasario 2 d. šv. Petro bažny

čioje bus pamaldos sodalietėm. 
Po pamaldų— susirinkimas pa
rapijos salėje. Susirinkimo pa
skaitą apie katalikišką spaudą 
skaitys viena iš Bostono Pub
lic Library tarnautojų. Sodalie- 
tės galės- pamatyti katalikiškų 
knygų ir* laikraščių parodą, ku
ri vyks toje pačioje salėje. Pa
rodai knygas ir laikraščius at- skelbtoje žinioje vardai ir pa- 
gabens Boston Public Library vardės buvo iškreiptos ir su- 
vadovybė . anglintos.

Kun. Antanas Jurgelaitis 
domininkonas, profesoriaująs 

Providence kolegijoje, sausio 
23 sugrįžo kelių dienų atosto
goms pas savo mamytę.

Bostono vyru choras 
1956 metams išsirinko nau

ją valdyba, kurią dabar suda
ro: pirmininkas P. Raškaus-. 
kas, vicepirmininkas J. Zaran- 
ka, sekretorius P. Pauliukonis, 
iždininkas A. Matulaitis, snau
dai atstovas B. Veitas ir valdy
bos narys B. Tautvaišas. Revi
zijos komis!jon išrinkti: P. Ka-, 
minskas, H. čenas ir V, Eiki- 
nas. Chorui ir toliau vadovau
ja komp. J. Gaidelis. Visais 
reikalais kreiptis i p’rrnininki 
P. Raškauska, 934 E. Broad- 
way So. Boston, Mass., Tel.: 
AN 8-9440.

Atitaisymas
Darbininko nr. 5 paskelbto

se krikšto žiniose buvo vienas 
netikslumas, žinia turėjusi bū
ti tokia: Mykolui Bichnevičiui 
ir Liūdai Sudaraitei Bichnevi- 
čienei gimė duktė, pakrikštyta 
šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
gruodžio 31 Rūtos Adelės var
dais. Tėvai gyvena 33 East St., 
Dorchester, Mass. Anksčiau pa-

į Sausio 28 d., šeštadienį,
ŠVIESOS Sambūrio New Yorko skyriaus rengiamas

DIDYSIS METINIS

UL 
tai 
dė-

Saįung. 
susirinki- 
d. 1 vai.

GRAND PARADISE SALEJE 
' 320 Grand St, Brooklyn, N. Y.

CAMBRIDGE, MASS

M. Norbutas 
spaudos platintojas 
namie, 4 Union St. 
Lietuvių Darbininkų 

8 kuopos metinis 
mas įvyks sausio 29
p. p. bažnyčios salėje. Visi na
riai ir norintieji įsirašyti kvie
čiami dalyvauti. Metinis mokes
tis $1.00. Karšt. Patr.

PARDUODAMI 2 namai su 
keturiais garažais 293 Maujer 
St., Brooklyne. Kreiptis: 
STagg 2-1454.

Vietas užsisakyti iš anksto telefonais 
EV 7-0463 ir DE 5-1695

šoidaim gros JOE THOMAS orkestras 
su Juozo Nakutavičiaus dainomis.

Pradžia 8:30 vaL vak.

ANTIKOMUNISTINIS „• 
FRONTAS

piketuos komunistinio "Lai
svės” laikraščio rėmėjų suva
žiavimą ir banketą, ruošiamą 
sausio 29 d., Atlantic Avė. Ton 
vieton piketuoti renkamasi 2 v.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vienam asmeniui su visais pa
togumais ir prieinama kaina. 
Kreiptis: Mrs. Eva Dome, 414 jį

Povilui ir Onai Osmolskiams 
sausio 7 d. gimė dvynukai, abu 
sūnūs.

d.,

? P- P - kai prasideda suvažiavi
mas. Piketas truks iki banketo 
pradžios .Prašoma gausiai da- 
Ivvauti visu, kurie supranta, 
kokia didele žala neša šiam 
laisvam kraštui subversyvinis 
komunistu veikimas. Visi, kas 
su komunistais eina arba juos 
kuriuo nors būdu paremia, 
nors patys ir nebūtų komunis
tai, talkina piktiems tikslams 
atimti Amerikai laisve ir įves
ti maskvine diktatūra. Niekas 
negali dėl to būti abejingas, o 
ypač lietuviai, kurių tėvai ir 
broliai jau dabar kenčia sun
kia komunistine vergija. Taigi, 
visi į piketą! Parodvkime vi- 
siems, kur susirenka už
maskavę Maskvai palankūs 
agentai! Visi i piketą sausio 29, 
110—06 Atlantic Avė, Rieh- 
mond Hill, N .Y.

Kolumbijos universitete
dr. A. šešplaukis dėsto lie

tuvių kalbą. Registracija pava
sario semestrui vyksta nuo va
sario 3 iki 7 d. Paskaitos pra
sideda vasario 10 d. Šį semest
rą bus du kursai; vienas prade
dantiems, kitas jau pažengu
siems. Paskaitos vyks penkta
dieniais, pirmai grupei 
—8:15, antrai grupei 
—10:05 vakare.

Mūsų parapijos metinis ban
ketas įvyksta vasario 12 d. 5 
vaL vak. katalikų klube. Sykiu 
su banketu bus sujungtas Vasa
rio 16 minėjimas. Programą 
išpildys: parapijos mokyklos 
mokiniai ir choras, vadovauja- 

6:35 mas muz. M. Karbausko. Visi 
8:25

IŠNUOMOJAMA plati meni
ninko studija su trimis kamba
riais ir vonia; yra ir keletas 
baldų. Apžiūrėjimui kreiptis 
pas S. Slivinską, 499 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., 1-mas 
aukštas. Savininkas: A. Rutkū- 
nas — Tel. RE 9-2795.

Cambridge lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti, nes ir mūsų 
parapija ir Lietuvos reikalai 
yra reikalingi mūsų paramos.

Parapijos banketan bilietus 
galite gauti pas A. Daukantą,
A. Potembergą, J. Survilą, J. 
Malinauskaitę, Mėgauskienę,
B. Jakutį, J. Gudą, E. Puziną, 
J. Buroką, T. Banienę, M. Jan
kauskienę, J. Tocionienę, E. 
Stankūnienę ir A. Marčių. Bi
lietai — tikėtai po 2.50 dol.

A. D.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vienam asmeniui — vyrui ar 
moterei — su visais patogu
mais ir prieinama kaina. Kreip
tis Tel. ST 2-9137 nuo 9—12 
v. r. arba rašyti: Mrs. R. Jacy- 
ha, 105 S. 3rd St.. Brooklyn 11, 
N. Y.

Kun. P. Juškaitės išvyko į 
Floridą poilsiui.

J. Belskis rengiasi susituokti 
su Elena Kazlauskaite, o A. Ja- 
nuškis — su Pranciška Dabro- 
volskaite.

Lietuvių katalikų klubo 
susirinkimas įvyko sausio 22 

d. Kalbą pasakė pirm. Jt Saras, 
padėkodamas praeitų metų 
valdybai už gražų darbą, šių 
metų valdybą sudaro: pirm. J. 
Šaras, vice pirm. P. Radaitis, 
sekr. J. Mackevičius, finansų 
rašt. B. Jakutis ir ižd. P. Va- 
laika .

Direktoriai. H. Plekavičius, 
J. Puzinas, J. Miškinis. A. Ker
šis ir J. Survilas. Revizijos ko
misija: J. Malinauskaitė ir A. 
Survilienė. Maršalka P. Kirstis. 
Nutarta turėti metinį banketą, 
kurio pirm, išrinktas J. Rudis.

katalikiškos 
sveiksta

VEDIMAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė.,

Tel. Brockton 8-1159-R.
Brockton 4, Mass.

LIETUVIŲ STUDENTŲ S-GOS NEW YORKO SKYRIUS 
kviečia lietuvišką visuomenę į

VAKARĄ,
įvykstantį vasario 4, 1956, 7:30 vaL vak 

Apreiškimo Parapijos Salėje,
N. 5th & Havemeyer gatvių sankryžoje, Brooklyn, N. Y.

Programoje: studentų menininkai, dainininkai, solistai 
ir literatai su nuotaikingais išpildymais.

Smagūs šokiai, grojant puikiam orkestrui. Ištrošku- 
sienrs — alutis bei vaisvandeniai.

Įeinant aukojama Studentų šalpos Fondui

So. 5th St., Brooklyn 11, N. Y. Šeštadienį, sausio 28
Baltų Studentų Federacija rengia

KAUKIŲ 
BALIUS

Salė kaip pasakoje — linksma meninė dalis — baletas — 
x kostiumų paradas ir premijavimas — gėlių šokiai — 

linksmos išdaigos.

Programoje dalyvauja baletmeisteris
ST. MODZELIAUSKAS ir šokėja I. KALINAUSKAITE

CBM9B0MIMlCK9CNNXMK90tSC9MN*BėRX3BDaBCMnMMM

tradicinį

KONCERTĄ
su

ŠOKIAIS
WEBSTEB HALL MANOS

11945 E. 11 SU prie 3 Avė. N«w York

PROGRAMOJE:

A. Gaigalaitė, sopr., A. Kanaukaitė, piano 
solo. Tiiu Parli, baleto šokėja, latvių studentų 
tautinių šokių trupė. Janis Klavsons. tenoras. 
Albert Vaart, bosas.

Šokiams gros Rli. Kontrime orkestras

Pradžia 7:30 vai. vak.


