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KUN. STANKEVIČIUS MASKVOS 
“KAUKIŲ BALIUJE” Lietuvą rodo pavyzdžiu J. Tautose

Maskva. — MVDistų suvežti 
įvairių tikybų atstovai Maskvo
je turi vaidinti taikos apaštalus 
ir parodyti, kad Sovietų Sąjun
ga yra taikos rojus.

Tame taikos kongrese kun. 
J. Stankevičius pareiškęs:

Siaurės Afrikoj 50 
užmušta

Maroka*. — čia gruodžio 
pirmą savaitę siautė riaušės. 
Užmušta apie 50 žmonių. Su
žeistų skaičius didesnis. Pran
cūzų policija evakuoja prancū
zų ir kitų europiečių šeimas. 
Lėktuvai mėto dujines bombas 
sukilusiems arabams išsklaidy
ti.

Prasidėjo nuo to, kad Tuniso 
nacionalistų vadas Farhat Ha- 
ched, darbininkų sąjungos gen. 
sekretorius, vykdamas namo j 
užmiestį, buvo prisivytas auto
mobilio ir nušautas, žmogžudys 
neišaiškintas. Darbininkai pas
kelbė streiką ir manifestavo, 
reikalaudami nepriklausomy
bės. Keletą prancūzų Užmušė 
akmenimis, dviem nupiovė ran
kas ir sudegino. Norinčius įsi
brauti į prancūzų kvartalą po
licija sutiko šūviais. Neramu
mai nebaigti.

Įvykiai sutampa su Tuniso 
ir Maroko klausimo svarstymu 
JTO, kur PrancūMjoa atstovas 

protestuodamas prieš kišimąsi į 
Prancūzijos vidaus reikalus. A- 
merika ,kuri pritarė, kad klau
simas būtų svarstomas, susi
laukė neapykantos Prancūzijo
je- z

Gruodžio 10 d. JTO politinė 
ir saugumo komisija atmetė 
Pakistano siūlymą iškviesti
Tuniso bejaus atstovą, kad iš
dėstytų savo pažiūras į santy
kius su Prancūizja. Už balsavo 
24 arabų, rytų ir sovietų sate
litinės valstybės, prieš 25 — 
anglosaksinių ir Pietų Ameri
kos blokas. Susilaikė Argenti
na, Brazilija, Etiopija, Turkija, 
Meksika.

f

AMERIKIEČIAI JUNGIA 
RYTŲ EMIGRANTUS

Miunchenas. — Miunchene 
leidžiamo ”Die Bruecke” žinio
mis, amerikiečių sudarytas 
“Rusijos tautoms išlaisvinti 
komitetas“ rūpinasi pastatyti 
į^iują radio siųstuvą ir sudaryti 
Sovietų Sąjungos ribose esan
čių rusų ir nerusj tautų politi
nį centrą. Miunchene beveik 
visą savaitę posėdžiavo ketu
rios rusų ir penkios kitų tautų 
organizacijos. Jos nutarė įkurti 
vad. “Antibolševikinei kovai 
skatinti koordinacinį centrą.”

Šitas centras turės būti vie
nintelis minėto amerikiečių 
komiteto organas tarp emig
rantų. Per jį turės eiti visi ry
šiai su kit. rytų emigrantinė
mis grupėmis ir tautomis. Nau
jojo radio siųstuvo informaci - 
jos skyriaus šefas Alexander 
paskelbė, kad iš amerikiečių 
pašalpos gali tikėtis tik tos or
ganizacijos, kurios priklausys 
prie to koordinacinio centro.

Pažymėtina, kad šito koordi
nacinio centro neremia ir ja
me nedalyvauja gudai ir ukrai
niečiai, gausiusios Sovietų Są
jungos valdomos tautos.

Ateitis parodys, ar iniciaty
va sugrūsti visas tautas, kurios 
yra dabartinės Sovietų Sąjun
gos ribose, į vieną katilą, pasi
rodys sėkminga, ar baigsis ne
sėkme .kaip ir ankstesni tos 
rūšies mėginimai.

“Jei šiandien mes paklaustu
me kiekvieną dorą žmogų — 
mokslininką, studentą, darbi
ninką ar kaimietį, tėvą ar mo
tiną, kokia naujiena jiem labiau
siai patiktų, mes gautume tik 
vieną atsakymą: kad karas 
daugiau ‘žmonijos negąsdintų.“ 

Sovietinis laikraštis paaiški
na: Lietuvos katalikų Bažny - 
čios atstovas pareiškė, kad ka
talikai simpatizuoja visiems 
žmonėms, kurie kovoja dėl tai
kos.

Visinskis kalba

Jungtinės Tautos. — Teisių 
komisijoje gruodžio 4 d. Vi
šinskis, kalbėdamas dėl agresi
jos aptarimo, pavyzdžiu iškėlė. 
Baltijos kraštus. Jis kalbėjo:

“Estų, latvių ir lietuvių tau
tos per rinkimus 1940 m. pa
rodė vieningą norą įvesti savo 
kraštuose sovietinę tvarką ir 
nubalsavo savo valstybes į-

KO EUROPA BAIDOSI
Kad tik neimtą pavergtąją laisvinti

Šveicarija. — Kaip Europos 
politikai sutiko Eisenhowerio 
vyriausybės žmones, praneša 
dienraštis “Die Tat”. Kai Dul
les rinkiminėje kovoje siūlė or
ganizuoti anapus geležinės 
uždangos partizaninius sąjū
džius, jo kalbos, anot laikraš
čio, buvo neigiamai įvertintos 
Europoje, ypačiai Anglijoje ir 
Prancūzijoje. Buvo laukiama, 
kad Europai nuraminti Eisen- 
howeris paskirs kitą žmogų į 
valstybės sekretorius.

Jau kitą dieną to laikraščio 
korespondentas iš Amerikos 
guodė Europą, pranešdamas: 
esą būtų neatsakinga, jei kas 
pamėgintų primesti vyriausybei 
užsimojimus imtis karo, kad 
išvaduotų tautas anapus gele
žinės uždangos. Diplomatiniuo
se sluoksniuose esą kalbama 
tik, kad JAV, duodamos pagal
bą kitiems kraštams, labiau 
žiūrės, ar verta duoti. Eisen- 
howerio vyriausybė taip pat 
mažiau pasiduos spaudimams 
iš užsienio.

Dėl Sovietų vyriausybės esą 
imsis tokos politikos kaip so
vietai — badyti priešą adato
mis atskirose vietose. Taip so
vietai prieš dvejus metus buvo 
įvarę baimės Amerikai Pran
cūzijoje ir Italijoje. Būsią sus
tiprinti siųstuvai ir mėtomi 
lapeliai, steigiami pogrindiniai 
laikraščiai. Antikomunistinės 
organizacijos gali laukti dar 
didesnės paramos negu iki šiol.

Šalia JTO vyriausybė imsian- 
tis dar naujų tarptautinių kon 
ferenci jų. bet be sovietinio veto. 
Tarp respublikonų taip pat sti
prėjanti mintis pritraukti Ci- 
ang-Kai-šeko kariuomenę į

Korėją. Bet patiems nesiimt 
karo plėsti.

IZRAELIO PREZIDENTAS 
IŠ UKRAINOS

Jeruzalė. — Gruodžio 8 d. 
Izraelis išsirinko naują prezi
dentą Itzah Ben Zvi vietoj mi
rusio Chaim Weizmarmo. Tik 
iš trečio karto pasisekė gauti 
62 balsu iš 120.

Weizmannas buvo kilęs iš 
Gudijos, nuo Minsko. Ben Zvi 
iš Ukrainos ir į Palestiną atvy
kęs 1907. Jis priklauso Mapei, 
valdančiajai partijai, socialis
tams, kuri turi 43 atstovus. Jį 
ir palaikė dar 5 arabų atsto
vai ir 14 Mapam, partija pa
lanki kominformui.

— Martin P. Durkin, prieš 
kurio paskyrimą į Eisenhowe- 
rio vyriausybę, pakėlė triukš
mą Taftas, ynr katalikas ir 
kasdien Washingtone eina prie 
Komunijos.

Bonna. — Sutartys su vaka
riniais sąjungininkais Vokieti
jos parlamente buvo priimtos 
antruoju skaitymu. Vyriausybė 
turėjo 50 balsų persvarą. Tre
čiojo skaitymo svarstymą ne 
lauktai Adenaueris paprašė a- 
tidėti. Savo ruožtu Adenaueris 
kreipėsi į prezidentą Heussą, 
kuris buvo paprašęs teismą iš
aiškinti ,ar sutartys nesiprie
šina konstitucijai, kad jis savo 
prašymą atsiimtų. Žinodamas, 
kad teisme yra opozici os per
svara, Adenaueris bijosi, kad 
teismas gali spręsti ne teisiš
kai, bet ir politiškai. Jei prezi
dentas neatsiims ir jei teismas 
pripažins, kad sutartys prasi
lenkia su konstitucija, tai gali 
vyriausybės atsistatydinti ar

Karalienė Elzbieta II tarp Commnnwea!tho mini startu, kurie buvo susivatiavę j ekonomine konferen
cija Londone. Čia yra Ceilono, Rodeaijoo, N. Zelandijos minioteriai, toliau pato Churehilio ir vėl Anotra- 
lijoo, Kanados, Pietų Afrikos, Pakistano min.

apie paktus, o Lubinas apie kolchozus 
’ Į

jungti j Sovietinių Socialistinių 
Respublikų šeimą.

Tarpusavio pagalbos paktai 
pasirašyti su tais kraštais juos 
apsaugojo nuo jų pavertimo 
hitlerinės Vokietijos kolonijo
mis.”

Toliau kalbėjo, kad Baltijos 
kraštų pramonės ir žemės ūkio 
gamyba esanti aukštesnė nei 
kai kurių kapitalistinių kraštų 
— tokių kaip Norvegija, Olan 
dija ir Belgija

Dėl tarpusavio pakto su Lie
tuva niekas Višinskiu! neatsa
kė (nepasinaudojo įteikto me
morandumo faktais). Bet kitą 
dieną ir kitoj komisijoje kal
bant apie žemės reformą, so
vietams suniekinus kitus kraš
tus ir išgyrus tik sovietinę re
formą ,ilgoką kalbą pasakė 
JAV atstovas Isador Lubin, 
paklausdamas, ką iš visą tą so
vietinių žetnČs re'ormą laimė
jo individualus ūkininkas. Ven
grijos pavyzdžiais jis nurodė, 
kaip pyliavų neišpylusieji ūki
ninkai gabenami j kalėjimus ir 
baudžiami piniginėmis baudo
mis. Priėjo ir prie Lietuvos. Jis 
kalbėjo:

“Padvelkime j žemės refor
mą srityje, kuri yra Sovietų o- 
kupuota. Pavyzdžiu gali būti 
žemės reforma, primesta Lie
tuvai. Kaip lietuvis ūkininkas 
buvo įvestas į kolchozą? Vie
tinio vykdomojo komiteto pir
mininkas ir vietinės kom. par
tijos sekretorius pas jj lankėsi 
su atspausdintu “prašymo” pa
reiškimu. šitas prašymas sa
kė, kad ūkininkas pats “sava
noriškai” pasižada dirbti kolek-

tyvinei gerovei. Jis sakė, kad 
ūkininkas į kolchozą atsineša 
visą savo turtą, kuris čia pat 
rūpestingai ir smulkiai išminė
tas. Jeigu jis atsisako pasira 
šyti prašymą, jis keliauja j 
priverčiamųjų darbų stovyklą. 
Jeigu pasirašo, jis netenka tei
sės kur nors kitur persikelti. 
Taigi iš tikrųjų, kai ūkininkas 
įeina į kolchozą, jis tampa bau
džiauninku.

“Kokia yra kolchozo nariui 
galimybė išsigelbėti iš jam pri
mestų sąlygų? Judėjimas jam 
griežtai suvaržytas —tiek pat 
kaip kitados baudžiauninkui 
carų valdžioje. Norėčiau pa
klausti Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos atstovus, ar kolchozo 
darbininkas gali bent trum
piausią kelionę atlikti nenuro- 
dęs, kur, kada„ kaip ir kuriuo 
tikslu jis nori keliauti.

“Aišku, priemonių — tokių 
kaip tos — niekada nereikėtų, 
jei būtų bent kiek galimybių į- 
tikinti jį jungtis į kolchozą. Aiš
ku, priemonių —tokių kaip tos 
— nereikėtų niekada, jei būtų 
galimybių išlaikyti ūkininką 
kolchoze, sykį jau jį privertus 
tapti jo nariu.

“Tokios yra kolektyvinio ū- 
kininko sąlygos Lietuvoje. To- 
kžos sąlygos yra Ir Sovietų Są
jungoje. Ir tai jau per 20 metų 
Sovietams įvedus kolektyvinio 
ūkio sistemą — sistemą, kuri 
turėjo padaryti sovietiniuose 
kraštuose žemės ūkio rojų.

‘Visame savo malūne sovie
tai užmiršo ar nepasirūpino 
vienu dalyku — paprasčiausiu 
žmogum ir jo norais.“

AR ADENAUERIS IŠGELBĖS 
SUTARTIS? '

būti paleistas parlamentas. 
Tada sutarčių tvirtinimas ati
dedamas jau ilgam laikui.

Paskutinėmis žiniomis prezi
dentas savo raštą atšaukė, ir 
tokiu būdu Adenaueris vieną 
ėjimą vėl laimėjo.

NERAMUS ORAI
Amerikos vakaruos. Kali

fornijoj, kelios dienos tehesiau- 
čia audros. 7200 tonų laivas už
varytas ant seklumos, švyturio 
sargyba lod. atkirsta nuo pa
saulio. Judėjimas tarp Kalifor
nijos ir Oregono vieną di-*ną 
buvo visai nutrauktas.

Orai blogi ir Eurono -.?. L in
dėnė miglos sutruėkdė judėji
mą, ir anglies dulkės kliudo 
kvėpuoti.

Eisenboneris dalyvauja Korėjoje Mkilmėsr, kuriose pagerbiama* 
seržantas tVilIiam K. doreliu. Jani kongreso garbės medalio bus o skir
tas po mirties IV5O m. rugsėjo mėn. <>enerolao padėtis gėlių vainiku.

EISENHOMERIS TARSIS SU
MacARTHURU DĖL KORĖJOS

Washingtonas. — Po trijų 
dienų buvimo Korėjoje gen. 
Eisenhoweris vis dar tariasi su 
savo busimosios vyriausybės 
nariais. Pasitarimų rezultatai 
dar neskelbiami. Jų laukia įsi
tempęs visas pasaulis. Ypač 
sprendimo dėl Korėjos.

Korėjos reikalu Eisenhovve
ris pakvietė pasimatyti gen. 
gen. MacArthurą, kuris pasis
kelbė turįs planą Korėjos karui 
baigti be didelio kraujo lieji
mo. To plano išdėstyti kvietą 
MacArthurą ir prez. Truma- 
nas.

Tuo tarpu Korėjoje gruodžio 
11 d. naktį po didelio artileri
jos apšaudymo kiniečių komu
nistų didelės jėgos vėl puola.

Sovietai “auklėja 
taikai”

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
žinių agentūra paskelbė laišką, 
kurį Prahos teismo pirmini.įkui 
parašė Liudvikas Frejka. Jo 
tėvas buvo teisiamas tarp 14 
komunistų. Frejka prašė teis
mą tėvui pritaikyti “didžiausią 
bausmę — mirties bausmę”, 
nes jis mato, kad jo tėvas “šita 
kreatūra. kuri negali būti pa
vadinta žmogum, kadangi joje 
nebeliko jokio žmogiško garbin 
gurno, buvo mano mirtinas 
priešas.” Vaikas siūlė parodyti 
laišką tėvui. Būtų taip pat pa
tenkintas, jei tuos pačius žo
džius galėtų jam pakartoti į 
akis.

Aišku, kad tai bolševikų pa
rašytas laiškas, ne to pipiro. 
Bet laiškas rodo, kokiu būdu 
auklėjami užimtuose kraštuose 
vaikai. Iš Berlyno praneša, kad 
nuo šešerių metų jaunimas jau 
mokomas štai kokių dalykų: 
“Visi mokomieji dalykai turi 
perduoti vaikams neapykantos 
jausmą prieš anglosaksus impe
rialistus. Neužtenka, kad mo
kytojai pateiktų vaikams gyve
nimo džiaugsmo ir taikos mei
lę. Šita meilė turi būti sujung
ta su begaline ir laukine neapy
kanta imperialistams. Turime 
stiprinti jaunimo karines dory
bes — narsumą. ištvermę, 
džiaugsmą kareivio gyvenimu. 
Turime išjuokti suminkštėju
sias garbanotas galvas ir bai
lias kreatūras, kurių pas mus 
dar per daug.”

Taip sovietinis laikraštis 
jaunimą ruošia “taikai.“

Pietų korėjiečiai kovoja vyras 
prieš vyrą.

Amerikiečių aviacija lx>m- 
barduoja mažesniais daliniais 
priešo susisiekimo linijas. A- 
merikiečių vyrų nuostolių jau 
priskaityta daugiau kaip 127.- 
000.

Arthur Summerfirld, Ei^nhaurerio 
vyriausybėje naujasis paštu valdy
tojas. atstovu ritmu komiteto buvo 
klausinėjamas, apie praėjusiu rin
kimu reikalams partijų išleistas 
sumas. Ligi paskyrimo paštu val
dytoju jis buvo respublikonu tau
tinio komiteto pirmininkas.

CEKOSLOVAKŲ EGZLINIS 
KOMITETAS BONNOJE

Bonna — Bonnoje sudary
tas Tautinis Čekoslovakijos 
Komitetas, kuris savo buveinę 
nurodo Londone. Jį sudaro at
stovai tokių grupių: “Sudetų 
vokiečių reikalams bendruome
nė” (ji atstovauja buvusioms 
Čekoslovakijoj vokiečių parti- 
joms-nacionallstams, kr. demo
kratams ir socialistams), “Slo
vakų tautinė taryba užsieny”, 
“Slovakijos išlaisvinimo komi
tetas”, “Karpatų Slovakijos 
vokiečių”, “Čekoslovakijos 
vengrų tautinis komitetas”, 
"Karpatų ukrainiečių atstovy
bė Vakaruose”.

Naujasis komitetas skelbia, 
kad jis sutarė siekti Čekoslova
kijos nepriklausomybės, kurio
je visos esančios tautybės bū
tų susijungusios federaciniais 
pagrindais. Naujasis komitetas 
paneigia teisę kalbėti Čekoslo
vakijos Tarybai, kuri ameri
kiečiams pritariant buvo suda
ryta Washingtone. Naujasis 
komitetas jos narius kaltina 
esant atsakingus už Čekoslo
vakijos vardu “Laisvosios čeko- 
slovaki josįvairavimą į komuniz
mą, už Karpatų Ukrainos per
leidimą Sovietams ir t.t.
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Prancūzy spauda apie Grybauską
Prancūzų sporto spauda ir 

dabar deda gražių atsiliepimų 
apie lietuvių krepšininko Gry
bausko pasižymėjimą sporte ir 
pasiektus laimėjimus. Iš Pary
žiaus pasiųstas specialus kores
pondentas į Mulhouseą savo 
pranešime išsamiai nupasako
jo, kur Grybauskas yra gimęs, 
kaip pradėjo mokytis krepšinio 
sporto, kokių pasiekė pirmųjų 
laimėjimų Telšiuose, Lietuvoje, 
kaip padeda savo draugams, 
kokio lygio buvo pasiekęs krep
šinio sportas Lietuvoje, kaip 
lietuvių krepšininkų metodais 
turi pasekti prancūzai ir kt. 
Pranešimo gale nurodoma, kad 
jo tėvai gyvena JAV-se, - Ro
chesterio mieste, kur yra įsi
kūrę kaip tremtiniai, ir kad jis 
pats galų gale norįs išvykti pas 
savo šeimą. Jis nemanąs, kad 
JAV-se galėtų padaryti vėl to-

J

Triangl«* Hill kovojantieji amerikiečiai kovu pertrauko* metu 
kantriai laukia jirtiM {Malinamu »» tėvynė* lataku..

kią sportinę karjerą kaip buvo 
padaręs Lietuvoje ir Prancūzi
joje.

Iliustruotas prancūzų laik
raštis — "Sport-Est” Nr. 94 
įsidėjo platų aprašymą pasižy
mėjusių prancūzų sportirųnkų 
gyvenimo su jų nuotraukomis. 
Aprašyme tiek Grybauskas, 
tiek Gailius visur iškeliami kaip 
lietuviai. Drauge pažymima, 
kad jų komandos turi daug 
duomenų iškilti kaip Prancūzi
jos krepšinio nugalėtojai.

ITALIJA

GrįfeįRM»ą
1 Kun. dr. J. Vaišnora, 
lankęsis Amerikoje, išvykęs iš 
čia spalio 29, jau grįžo į Ro
mą ir Marijonų vienuolyne pra
dėjo eiti savo pareigas. (Jis y- 
ra Marijonų vienuolijos Vyr. 
Tarybos narys). Pakelėje 
buvo sustojęs Vokietijoje, 
aplankė savo bičiulius.

MIC,

jis 
kur

VOKIETIJA

lie
pa-

Kariuomenės šventė
Vokietijoje pasilikusieji 

tuviai kariuomenės šventę 
minėjo vieningai. Vieningai ėjo
į bažnyčią, j minėjimų sales.

Spackenbegr - Gerstachte— 
buvo pamaldos, kurias atlaikė 
kun. šarka, ir minėjimas. Pas 
kaitą skaitė lietuvių pirminin
kas A. Gešventas, mokytojas 
A. MkKeris gražiai pravedė 
savo mokinių deklamacijas.

Haaatenrg* buvo taip pat iš
kilmingos pamaldos ir minėji
mas, paskaitą skaitė apylinkės 
lietuvių pirm. Vladas Seflcus.

PteBcbcrge Kariuomenės 
šventė buvo paminėta tik kata
likiškomis pamaldomis.

Emigracija
Paskutiniu laiku išvyko | 

Australiją pas savo gimines 
Kostas Sermontis su savo žmo
na Bartx>ra. Abu buvo taikūs 
Seedorfo stovyklos gyventojai, 
taurūs žemaičiai, sąmoningi 
lietuviai ir pavyzdingi katali
kai.

Vargo mokyklos
Anglų zonoje V. Vokietijoje 

veikia vargo mokyklos šiose 
vietose: Augustdorf bei Det- 
mold, Geestacht (Elbe, Neus- 
tadt), Holsteina. Saltzgitter- 
Lchenstedt. Luebeck. Marlistr.. 
Lucbek Vorv erker Str.. Diep- 
holz.

NAUJAS FORDAS
Dmrborn, Mieli. — Šeši tūk

stančiai keturi šimtai Fordo 
prekybininkų po visas JAVruo
šiasi parodyti publikai 1953 
metų Fordo automobilius savo 
parodomose patalpose sekantį 
penktadienį, gruodžio 12 d.

"Mes užbaigiame pavyzdi
nius metus, kai Fordo automo
biliams pirkėjai parodė di
džiausią pirmenybę nuo II Pa
saulinio karo pradžios, kada 
automobiliai vėl buvo pradėti 
gaminti,” sako L. W. Smeed. 
general sales manager of Ford 
Division.

"Dakar mūsų prekybininkai 
ruošiasi pademonstruoti dar 
puikesnį automobilį — 1953 m. 
Fordą. Mes jį pavadinsime 
naujuoju Amerikos kelių stan
dartu/’

1953 m. Fordo automobilių 
detales bus viešai praneštos se
kantį trečiadienį — dvi dienas 
prieš (leidžiant žmones į paro
domąsias patalpas, sako Mr. 
Smeed.

DARBININKASDAftBlNiNKAS
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Lapkr. 22 d. Ibagues teatre 
buvo mokslo metų baigimo ak
tas “Liceo vai”, šitoje mokyk
loje mokosi gen. Grigaliūno sū
naiti Nemira GrigaHūnaitė. Jai 
tik 7 metai, bet jau skambina 
pianinu. Per baigimo iškilmes 
ji paskambino Listo ir Burg- 
muellerio kūrinius. Buvo gra
žiai įvertinta ir apdovanota. 
Kartu su vyresniąja seserim ji 
pašoko ir lietuvišką suktinį. 
Spauda jos abu pasirodymus 
gražiai įvertino.

Kariuomenės šventės 
minėjimas

I

Lapkr. 23 d. Ibagues buvo 
atlaikytos iškilmingos pamal
dos ir surengtas Iškilmingas su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
visi Tolimos departamento lie
tuviai. Dalyviams papasakojau, 
kaip atrodė pirmoji 1918 m. 
lapkričio 23 d. Vilniuje, kaip gi
mė ir augo savanorių kariuo
menė Vilniuje —tautos lopšy
je ,nes aš ten 1918 m. lapkričio 
1 d. pradėjau kurti pirmąjį pul
ką. Po minėjimo mano sūnus 
surengė minėjimo dalyviams 
kuklią arbatėlę.

Nors Tolimos departamente 
mūsų ma'ža, bet visi stengiamės 
laikytis vieningai, kelti Lietu
vos vardą.

V. Grigaliūnas-Glovackis

URUGVAJUS

Virtinė spauda apie Sniečkų

Ironizuodamas Sniečkaus i- 
žulumą komunistų kongrese 
Maskvoje, dienr. “EI Dia” įsi
dėjo straipsnį antrašte “Eisen- 
howeris pataikė”... Savo skai
tytojams Sniečkų apibūdinda
mas, dienraštis sako, tokie ti- 
paf-vergai atstovauja ne savo 
tautoms, o Stalinui ir kalba ne 
tai. ką protas ir sąžinė įparei
goja, o ką Kremliaus propa
ganda diktuoja. Bot ir gerai, 
kad Sniečkus iškilmingame 
kongrese atpasakojo Eisenho- 
werio planus pavergtoms tau
toms išlaisvinti :tuo būdu pa
vergtieji iš savo budelių suži
no. kaip laisvasis pasaulis gal
voja ir kam ruošiasi...

* «
i
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PAVERGTOJE LIETUVOJE

Išleidžiamos knygos
Laisvoje Lietuvoje paskuti

niais metais knygų buvo išlei
džiama apie pusantro tūkstan
čio per metus. Iš jų didelę dalį 
sudarė sava kūryba. 1949 
Lietuvoje buvo išleista 983 
vadinimų knygos, o 1951 
knygų pavadinimų skaičius 
siekė 1,448. Tačiau šias knygas 
sudaro beveik ištisai tik pro
pagandinė ir komunistinė lite
ratūra. Žinoma, tokių knygų 
tiražai yra dideli ,nes nori jas 
kuo plačiausiai žmonėse pas
kleisti.

Kolchozai
Iki šiol buvo Lietuvoje bol

ševikai suorganizavę 6,500 kol
chozų. Dabar jie pravedė kol
chozų sustambinima, sujungda
mi bent kelis kolchozus į vie
ną. Taip dabar Lietuvoje yra 
2,650 kolhozai. Vidutiniškai 
kiekvienam kolchozui dabar 
tenka buvę 132 ūkiai. Dabar su- 
kolchozinta jau 96,2'< valstie
čių ūkių.

Plagijatai Sov. Lietuvoje
“Tiesa” viename numeryje 

barasi, kad atsiranda nesąži
ningų “autorių”, kurie nuraši- 
nėja svetimą kūrybą ir ją skel
bia .kaip savo. Salantų rajono 
laikraštis "Stalino vėliava” š. 
m. 55 numeryje išspausdino S. 
Baičo ir V. Žybo apybraižą 
“Kolūkio skaityklos vedėjas.” 
Ši apybraiža ištisai nurašyta iš 
praėjusių metų “Valstiečių laik 
raščio” rugsėjo 5 d. numerio, 
pakeitus tik tikrinius vardus, t. 
y. rajoną, kolchozo pavadinimą 
ir apybraižos veikėjų pavardes.

Ramygalos rajone irgi eina 
laikraštis "Tarybinė tėvynė”. 
Viename jo numeryje buvo iš
spausdinti pradedančio poe
to C. Cemlonskio eilėraščiai. Po

m. 
pa- 
m., 
pa-

keletos mėnesių tame pačiame 
laikraštyje išspausdinti vėl tie 
patys eilėraščiai, tačiau vieno 
iš jų autorius jau M. Zubavi- 
čius, o antrojo K. Klimintaus- 
kaitė.

Sunkvežimiai ir 
“spekuliantai”

Rafnygalos rajono "Artojo” 
kolchozas įsigijo sunkvežimį. 
Kolchozo pirm. Zimavičius su
galvojo kitokį būdą sunkveži
miui panaudoti. Jis tuoj suren
gė ekskursijas. Pirmoji tokia 
kelionė buvo į Zarasus. Kaip 
"Tiesa” rašo, jis nuvežęs cho-

VLIKas bu diploma
tą atstovu susitarė

ILutliagenas. — Pagal 
Paryžiaus 1952. VII. 21-24 
d.d. Lietuves Diplcmatinė- Tar
nybos užsienyje ir VLIKo dele
gacijos su-it'irimą tarp Vliko ir 
Diplomatinės Tarnybos prak
tiškas bendradarbiavinn; vyk
domas Lietuvos D p’omitijos 
šefui ir Vliko pkminirkui ta
riantis. Šiuo susitarimu re
miantis, š m. lapkr. 25-28 d.d. 
Reutli gene įvyko pasitarimas, 
kuriame dalyvavo L:etuvos Di
plomatijos šefas min. S. Lozo
raitis ir Vliko Pirmininkas M. 
Krupavičius.Be to. Vliko pirmi
ninko pakviesti, pasitar tuose 
dalyvavo Vykdomosios Tary
bos Pirmininkas K. Zaikauskas 
ir valdytojai Dr. P. Karvelis ir 
T. Šidiškis bei Vliko narys J. 
Ncrkaitis. kuris kelis kartus 
buvo pasitarimų su LDS Vliko 
delegacijos pirmininkas.

Pasitarimai vyko savitarpio 
susipratimo dvasioje, visų noru 
rasti tinkamus sprendimus tiek 
praktiškojo bendradarbiavimo 
būdams, tiek aktualiesiems 
klausimams.Vliko ir Vyk.Tary- 
bos nariai visais svarstomais 
klausimais laikėsi vieningai vie
nos pažiūros.

Nusistatytoji darbų tvarka 
buvo išsvarstyta iki galo, ir 
prieita prie vieningo klausimų 
išsprendimo. Kai kuriems daly
kams išspręsti min. S. Lozorai
tis atsiklaus Lietuvos Pasiunti
nių nuomonės.

Vliko Pirmininko ir Lietuvos 
Diplomati-os Šefo pasitarimai 
vyks ir toliau. ELTA
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LIETUVIŠKA KNYGA GERIAUSIA ŠVENČIU DOVANA 
Kątik pasirodė A. Simučio paruoštas 

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
kurį gavęs džiaugsis kiekvienas. Kaina §5.00.

Reikalaukit lietuvių knygynuose arba tiesiai 
iš redaktoriaus:

MII. A. SIMUTIS
41 W. 82nd Street New York, N. Y.

STOP GENOCIDE
Atlik savo pareigą. įsigyk ir 
aat visų laiškų bei siuntų kli
juok “Stop Genocide” ženkle
lius. Tuo populiarinsi Lietuvos 
vardą ir jos kančias.

Surinktos lėšos bus panau
dojamos kovai prieš Lietuvoje 
vykdomą genocidą. 
Ženklelių ir visos "Stop 
Genocide” akcijos reikalais 
rašyti:

LITHUANIAN NATIONAL 
MARTIROLOGY SECTION,

P. O. Box 1202
Cleveland, Ohio

ristus j bažnytinę šventę. Dėl 
to vietos komunistėliai labai 
susijaudino. Paskui sunkvcri- 
mis ekskursavo į Rygą ir, ži
noma, buvo apkaltintas speku
liavimu.

H i

JEI NESKAITAI KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ
NESI PILNAI INFORMUOTAS APIE TAI, 

KAS DEDASI KULTŪROS PASAULYJE.
KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ
PAKEISTI JOKS 

LAIKRAŠTIS.
DABAR GERIAUSIAS LAIKAS UŽSISAKYTI

AIDUS
Adresas:

680 Boshuick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

NEGALI 
KITAS

Prenumeratos kaina: 
Amerikoje 5 dol.

MOKYTOJŲ APRŪPINIMAS 
SOV. LIETUVOJ

Alsėdžių septynmetės mo
kyklos mokytojai dar negavo 
1951-52 m,m. priklausančio 
kuro. Mokytojai, gyveną pri
vačiuose butuose, nėra gavę 
butpinigių. šiuo reikalu nesirū
pina nei mokyklos vadovybė, 
nei rajono liaudies švietimo 
skyrius.

Kražių vidurinės mokyklos

Sunkiai žagrę žirgai traukia!... lengviau vagą išvaryti.

< Piešiny* V. Jonyno. Paimta* H "ItarMninko" reklaminio plakato. »

*^acon -for bredkfcst
Koteasfyle• ••

Even cooked on the top of a barraeks 
stove, bacon smėlis and tastes likę home 
to hungry American marines. Būt these 
men are a long, long way from home.

taip pat nusiskundžia, kad mo
kytojams dar ligi šiol ncišmo- 
mėti butpinigiai.

Švenčionėlių rajono Ricsku- 
tėnų septynmetės mokyklos 
mokytojai nusiskundžia, kad 
neaprūpinami kuru.

Eišiškių rajono Pamerkiu 
septynmetės mokyklos mokyto
jai nurodė, kad negavo butpini- 
gių dar už 1950-51 mokslo me
tus. Dar šių metų balandžio 
mėnesį kreipėsi šiuo klausimu į 
Vilniaus srities liaudies švie
timo skyrių. Rugsėjo mėnesį 
buvo gautas atsakymas, kad 
Pamerkiu septynmetės mokyk
los mokytojams 
mokslo 
mokėti, 
kytojai 
kad jie 
nei už
už 1951-52 mokslo metus. Jie 
taip pat negavo ir kuro.

Troškūnų rajono Viešintų vi
durinės mokyklos mokytojai 
skundėsi, kad negauna kuro. 
Užklausus, rajono vykdomasis 
komitetas pranešė, kad už 
1951-52 metus kurą pilnai ga
vo. tuo tarpu tai neatinka tie
sos.

Šitaip rašo pati “Tiesa” š.m. 
spalio mėn. Tuo tarpu dažnai 
bolševikai mėgsta pasigirti, 
kaip jų puikiai sutvarkytas 
švietimas, kaip gerai aprūpina
mi mokytojai.

už 1950-51 
metus butpinigiai iš- 
Minėtos mokyklos mo- 
pakartotinai pranešė, 
butpinigių dar negavo 
1950-51 metus, nei už

For they’re doing their part to keep the peace.

Most of us are not asked to wear our country’s uniform to 
help her keep the peace. Būt a great many of us are doing 
our part in our own way when we invest in United Statės 
Defense Bonds. For by Bonds and other forms of saving 
we’re building up our personai prosperity and security. 
And when we’re financially secure we’re building up 
Amcrica’s economic strength. And we mušt always 
remember— peace ix only for the strong!

So join the Payroll Savings Plan today. Strengthcn your 
own future and that of your country by saving your money 
through Defense Bonds.

.'Jow safe, aure U. S. Series E Defense Bonds pay an 
even hetter return than ever before . . . thanks to 
3 bran/i-ncir monring feat’ire*.

1 Now every Series E Bond you get esrno 3%. earn- 
pounded setnianmislly, when heM to matant/.

2 Every Series E Bond you own can now go on 
earning interest for 10 mare yearsafter it rcaehes tha 
original maturity date.

3 During the 10 year eatension period. every unroalnred 
Bond carns at the new, higher interest (average 3%).

Start now! Invest more savings in hriOr-patprig Series K 
Bonds—through the Payroll Savings Plan where you work.

I

Peace is for the strong!
For peace and prosperify savo with

U. S. Defense Bonds
The l’. X. ff'n-rrrnimf dnrx pny f”? thi* T^9

Trf'Wj btĮMtrfmtvt thnnka, fnr prrfrinįfp, jį
ri "Halio n, Ihc Adcerlising
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Pubtahed Semi-Wer hly except holiday weeks, when issued veekly 
---------BY

nuNdscjęi fathers 
hMUrii m MeeM daa matter at Brooklyn, N. T. May 36, 1561. under tbe

Aet of Karėk X 1STO. originally entered as aecond dam matter at 
Boston, Kam., September IX IMS.

SUB8CRIFTION RAllut PRENUMERATOS KAINA
Domoatte yoacty ........................ 65.00 Amerikoje metams____ ______ 15-00
Brooklyn. N. Y.____________1550 Brooklyn, N. Y. ____________  5556
Ratf year___________________ 53-00 Pusei metų------------------------ 5300
Foreign....... .............  5550 UMenyje____________________<5-50

Straipsnius ir korespondencijai redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
lytl straipsniai neMtinai ižrelikia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini

DRAMBLYS SUPYKO
KOMISUOS, pakomisės ir kitais vardais organai visais var

pais suskambino apie grėsmę komunistų, Amerikos visuomenę 
nuodijančių per mokyklas, Hollyuoodą, radijo, rašytojų, žurnalis
tų draugijas... įerzintas dramblys sutrimitavo, pamatęs komunis
tus, kaip raudonas peles, šmižinėjant ir Jungtinių Tautų suoluose. 
Dramblys grasinamai pakėlė koją.

Denis de Rougemont, Europinio Kultūros Centro direktorius, 
taikliai pastebėjo apie amerikonus: jie tiria dr.'jgiau, nei pats da
lykas vertas, ir po to darydami išvadą, padaro dar ir klaidą... Yra 
nuogąstaujančių, kad klaidų nebus išvengta ir kovoje su komu
nizmu, nes šauksmai apie grėsmę ir kovos priemonės keistai nesu
taria.

Antai, komunistą uja, o leidžia veikti komunistų partijai. Ko
munistą kaltina agentavimu svetimai valstybei, not^-leidžiamoji 
.partija ir negali būti kitokia, nes tas metamas iš komunistų, 
kas Maskvai neištikimas. Palaikydama iš širdies kovą prieš komu
nistus kitose tautose, Amerika, žiūrėk—kaip nusiskundžiama tarp 
egziliedų atsiremia j asmenis, kurie kaip tik atsakingi už savo 
krašto nuskandinimą komunistiniuose vandenyse.

Bijoma, kad pats saugumo šefas nebus be klaidos, skelbda
mas: ne komunistų partiją uždrausti, bet tiesą reikia apie komu
nistus skelbti. Jei vienos tiesos užtektų, tai prieš banditus reiktų 
siųsti ne policiją, o tik misionierius, kurie jiem kalbėtų apie nepa
dorumą plėšti ir užmušinėti.

Tiesa, demokratinės JAV laisves organizuotis ir veikti garan
tuoja visiem piliečiam, taigi ir komunistam. Bet demokratinė są
monė iš tikrųjų riekalauja laisvės tiem, kurie pripažista laisvę ir 
sau ir kitiem. Kas prieš kitus vartoja smurtą ir jiem laisvės nepri
pažįsta, tas tuo pačiu atsisako nuo teisės į laisvę sau. O komuniz
mas tokis ir yra.

'Baimindamiesi 1r antros klaidos: atleidinė-ami iešmininkai, o
kas juos sukurstė, praslysta pro pirštus. Gal būt. iešmininkai tebuvo 
aukos tų, kurie davė prokomunistinį toną Amerikos politikai. Jų 
gi aukos buvo ir tie Amerikos kariai, kurie buvo priversti šaudvti 
žmones, nenorinčius grįžti i sovietini pragara. Jų aukos buvo tie 
dešimtys tūkstančių, kurie buvo išduoti bolševikam ir jų sušaudvti 
ar pakarti. Jų auka iš tikrųjų yra 127.000 Amerikos vyrų kraujas 
Korėjoje. Kokis teismas nuteis juos, tuos bevardžius, kaip juos pa
vadino anglų žurnalistas Douglas Reed?

Pernai jis rašė, kad visuomenė negalėjo suprast, kodėl vyriau
sybė žodžiais pliekia komunistus, o taip užsispyrusi atsisako savo 
rūmus pravalyti. Nuo to laiko, sako, kai buvo išaiškinta, iog Rnose- 
veltas savo pirmuoju patarėju Jaltos konferencijoje pasirinko ko
munistų agentą, tokių agentų jau daug susekta. Bet tai vis opozi
cijos ar visuomenės pastangom. O vyriausvbė juos vis dengdavusi. 
Lyg jos šauksmai prieš komunizmą būtu skirti tik visuomenei an- 
gauti. “Padėtis rimtai galės keistis tik tada, kai komunistų agen
tai bus išvalyti iš valstybės įstaigų ir kai partija bus uždaryta.”

Taip atrodė žurnalistui prieš metus. Kai šiandien grand jury 
trenkė kaltinimus prieš valstybės departamentą, belieka stebėti, 
ar ta pykstančio dramblio grėsminga koja pataikys užminti tik
ruosius kaltininkus.

IVAN SMOLM ——— .......——.................. .............

MANEKENAI
2.
Nešdamas savo kasdieninio 

darbo naštą ,jis matė ir jautė, 
kaip skrenda pro šalį laikas, 
nusinešdamas su savim jo jau
natviškas svajones. Jis atmena, 
kiek skausmo atnešė jo daly
vavimas vienoje meno parodo
je. Jo paveiksluose buvo daug 
drąsos, koloritas nepaprastai 
turtingas. Kartu buvo ir kaž
koks keistas nesuprantamas 
simbolizmas. Susijaudinęs, kaip 
jauna mergaitė, jis lankė paro
dos salę. Savo širdyje jis nešio
jo visą pasaulį, pasitikėjimą sa
vo talentu, originalu. Tačiau 
šioje talentų mugėje jis pamatė, 
kad jo pasaulis — tai tik pasi
skolintas svetimų pasaulių 
fragmentas. Jis pamatė, kad 
grožis, kaip mana, yra visur: 
debesyse, medžiuose, saulės 
spinduliuose, žmonių veiduose 
—reikia tik sugebėti tą grožį 

pagauti, jį įkūnyti, štai kad ir 
ta mergaitė. Jo žvilgsnis susto
jo ties liekna šviesiaplauke. 
Stovėdama ji žiūrėjo į vieną 

paveikslą. Nerūpestingai eida
ma tolyn, priėjo ji ir prie jo 
paveikslo. Jackas pasekė ją, 
apėjo aplink, kad galėtų sutikti 
ją veidu. Mėlynos akys klausia
mai žiūrėjo į jį. Ramiai, abejin
gai nepažįstamoji stebėjo jį. 
Bet Jackas neturėjo drąsos ją 
užšnekinti. Jis tik nedrąsiai 
laukė prie išėjimo. Jie susipa
žino. Roza jos vardas. Jis kal
bėjo, kad ji matė ir jo paveiks
lą, bet paveikslai yra niekis, 
palyginus su gamtos kūriniais, 
su tokiais nuostabiai gražiais 
bruožais, kaip jos. Ji juokėsi iš 
jos sumanaus komplimento ir 
tik tada pažiūrėjo į jį atydaau, 
galvodama, kad jis nėra labai 
gražios išvaizdos, bet — turi 
kažką miela ir simpatiška. Kar
tu ėjo jie per miestą. Po to su
sitikdavo dažnai. Jackas pama
žu pajuto esąs įsimylėjęs. Jis 
norėjo, kad ji visuomet būtų 
su juo, kad niekad, niekad ne
reikėtų jiems skirtis. Savo jaus
mus jis jai išliejo, ir — jo di

Ar yra
Dėl Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės paslnifinėmin die
nomis kai kurių grupių suva- 
žiavimuose ir spaudoje buvo 
pasisakyta su abejojimais, ar 
ji aepakmksiaati kitoms orga
ninei joms, ar nesiimsiaati pa
veržta darbus ir pinigus iš 
AUT, BALFo. Tie pays abe
jo jbnai su aišldu nepalanku
mu PLB buvo pakartoti ir Al
to konf erenci jojNenr 
Yorke. Į juos atsako Ameri
kos Liet. Bendruomenės LO
Ko pirm. prel. J. Balkūnas. 
čia pateikiame jo kalbos san
trauką.

VISI LIETUVIAI PLB 
NARIAI

Svarbu, kad mūsų tauta, ku
ri šiandien yra kalinama, pa
vergta ir tiesiog žudoma, bent 
už Lietuvos sienų išsilaikjlų 
gyva ir sveika, išsilaikytų ir 
grįžtų į nepriklausomą Lietu
vą. Todėl susiorganizavo lietu
viai Kanadoje, Australijoje, 
Pietų Amerikoje, Anglijoje ir 
kituose kraštuose į Pasaulio 
Lie tuvių Bendruomenę. Jie gy
vai tiki, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė pagelbės šiems 
visiems laisvėje gyvenantiems 
lietuviams savo tautiškumą 
sveiką išlaikyti ir tautai grą
žinti nelšžudytą tautos dalį. 
Todėl mes, Amerikos lietuviai, 
šitaip į PLB žiūrėdami, taip 
pat einame į ją. Kas yra gimęs 
iš lietuvių, kas dar kalba lie
tuviškai, kas jaučia lietuviškai, 
ar jis nori ar nenori, yra Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
narys.

Mes turime tik 123 parapi
jas, br* b’rir’e mažiausiai 500 
taškų, kolonija!?’, ’uriov yra 
lietuviu. Pavyzdžiui, Bruokiy- 
ne turime 4 parapijas, o mano
me turėti 9 apylinkes. Nexv 
Jersey turime miesčiuku, kur 
gyvena po 10-20 šeimų Norima 
ir juos suorganizuoji, kad jie 
jaustųsi mūsų Amerikos lietu
vių bendruomenės nariai.

KAS ALTo — ALTUI, KAS 
BENDRUOMENES — BEND

RUOMENEI
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menė turi kultūri. us. labdari
nius ir politinius tikslus Nes 
PLB negali atsisakyti Lietuvą 
laisvinti; PLB negali atsisakyti 
tremtinius šelpti; 
PLB negali atsisakyti 
savo kalbą išlaikyti. PLB to
dėl kultūrinę, labdarinę ir poli
tinę veiklą savinasi teisėtai. 
Bet kadangi Amerikoje yra 
BALFas, kuris jau dirba lab
daros darbą 6-7 metai; kadan
gi 12 metų ALTas vykdo politi
nę veiklą, todėl Am. Liet. Ben
druomenė ir sako savo statute, 
kad labdaros veiklą palieka 

deliam nustebimui — ji sutiko 
būti jo žmona.

Bet po vestuvių jis buvo nu
stebintas, kai pamatė, jog kas
dieniniam gyvenime ji visiškai 
kitokia. Jis ir jo svajonės jai 
buvo nuobodu, nebeįdomu. Jac
kas sunkiai dirbo, vargo, kad 
tik galėtų daugiau uždirbti, kad 
galėtų ją aprengti puikiais dra
bužiais, patenkinti kiekvieną 
jos įgeidį.

Dažnai jis bandydavo nuta
pyti jos portretą, prašydamas 
jos pozuoti. Roza sėdėdavo 
prieš jį lyg kūnas be sielos. Ji 
atgydavo tik tais momentais, 
kai Jackas, dar vis negalėda
mas suprasti, ar jis nesugeba 
nupiešti jos gyvos, ar gal tik
rai tuose gražiuose bruožuose 
nebuvo nei lašo šilumos, tose 
mėlynose akyse nė mažiausio 
sielos sublizgėjimo, sudrasky
davo drobę. Galų gale jis nus
prendė, kad jo pastangos tuš
čios. Tepalieka ji šalta gražuo
lė — jis tik užakcentuos, išryš
kins tą grožį. Jis negailės nie
ko, padarys ją madų ir grožio 
karaliene.

Roza, išgirdusi jo naujausią 
sumanymą, atgijo. Dabar daž
nai jie kartu susėdę kalbėdavo,

DARBININKAS

didesnis reikalas?
Kalba Prri. J. Balkūnas gretė draugija ir norės uzur-

BALFui, politinę veikią palieka 
ALTui. Tai esame pakartotinai 
pasisukę savo direktyvose. J 
BALFą nelendame; į ALTą ne- 
lendame.* įstatuose pasakome, 
kad atiduodame 40'i politinei 
veiklai — Lietuvai laisvinti, 
60% paliekame kultūriniams 
reikalams. Mes aiškiai pasisako
me, kad dirbsime glaudžiuose 

Prel. Jenas Balkūnas,

santykiuose su BALFu ir su 
ALTu.

Ir į LOKą įeina ALT nariai. 
Gerbiamieji, jūs pasitikėkite, 
kad visi ALTo nariai LOKe la
bai žiūri, kad mes į ALTo rei
kalus nesikištume. Pakartotinai 
esam nutarę, kad Vasario 16 d. 
beudruommė nerinkto aukų, 
paliktų ALTui; pasisakėm, kad 
birželio 15 d. bendruomenė ne
linktų aukų — paliekame AL- 
Tut Ir vis dar ALTui neaišku, 
dar kvestionuoja! Pasakykite 
kaip galima dar aiškiau pasaky
ti...

ALTo reikalai man tiek pat 
rūpi .kiek bet kuriam čia sė
dinčiam žmogui. Ne visi eina
me į visuomenę, ne visi prakal
bas sakome, ne visi renkame 
tuos pinigas. Bet jeigu man sa
kys: tu nerenki,— aš pasaky
siu, kad tu melagis. Nuo pirmų
jų dienų esu ALTui ne vieną 
tūkstanti dolerių surinkęs. Ar 
dėl to gali man kas sakyti, kad 
Bendruomenės pirmininkas 
ALTui kenkia? Arba vėl, ger
biamieji, nuo pirmųjų dienų, 
kai dar nė nemanėme apie 
BALFą, dirbau labdaros val- 
dvbos<, direktoriate, visur. Ar 
dėl to kas gali sakyti, kad Ben
druomenė ar Bendruomenės 
pirmininkas leis BALFui kenk
ti? Mes siūlomės, kad Bendruo
menė eis su ALTu ir BALFu. 
Todėl čia klausimo negali bū
ti, ąr Bendruomenė bus lygia-

dirbdavo, siekdami savo keisto 
tikslo. Jackas piešė eskizus, 
pirko brangiausias medžiagas.

Madų parodoj Roza laimėjo 
pirmą premiją. Laikraščiai, 
žurnalai spausdino jos fotogra
fiją. Tai buvo jos didžiausias 
triumfas, šaltoji Roza aistrin
gai bučiavo jį, nesivaržydama 
būrio žmonių.

— Taip, taip...
Išsipuošę damos žiūri į Jac- 

ką akimis, kurios neturi blaks
tienų. Jis sėdi jų viduryje ir 
atidengia joms savo sielos pas
laptį, bet jos tyli, tartum neno
rėdamos tikėti, kad tokia nelai
mė jį nutiko. Argi tai gali bū
ti? Ar iš tikrųjų tai gali būti? 
Ne, tai tik niekada nepasikar
tojusio sapno prisiminimas.

Jackas pasakojo toliau.
Staiga jis suprato, kad Roza 

palieka jį ir pradeda savaran
kiškesni gyvenimą — ji keliau
ja atskiru keliu, ir jis gali tik 
bejėgiškai stebėti.

Po to nepaprasto pasisekimo 
madų parodoj, Roza buvo ap
krauta laiškais, pasiūlymais. Ji 
įsigijo daugybes naujų draugų. 
Jie žiūrėjo į ją lygiai kaip jie 
žiūrėtų į paveikslą, džiaugda
miesi jos nerūpestingumu, ža

puoti ALTą, ar ji norės būti 
viršesnė už Altą. .Man nė į gal
vą tokios užmačios neateina. 
Aš tik žinau, kad mums reika
linga pasakyti, kur čia ALTo, 
kur čia BALFo, kur čia Bend
ruomenės reikalas. Bet karto
ju: Bendruomenė esame pasisa
kę keliais sykiais, kad nelenda- 
me į tuos dalykus, kuriuos lai
kome ALTo. Pavyzdžiui, prieš 
prezidento rinkimus buvome 
gavę sutikimą matyti Elsenho- 
werį. Bet tada mes sakėme: ar 
nebūtų geriau, kad ne bendruo
menės pirmininkas, o ALTas 
pamatytų Eisenhowerį. Bet 
ALTas Eisenhouerio nematė. 
O Bendruomenės pirmininkas 
atsisakė, kad neintrepretuotų 
ALTas, jog mes bėgame už a- 
kių. Dabar yra mums vėl pa
žadėta, kad pasimatymą tikrai 
gausime. Bet kai mane kalbina 
tam pasimatymui, aš sakau: 
gerbiamieji, jei eisime, tai turi 
eiti ALTas, nes reikalas ne 
Bendruomenes.

Taigi mes tūpčiojame apie 
ALTą ir nežinome, kain jam 
įsiteikti. O ALTas? Kada atei
na, pavyzdžiui, Chicagos bend
ruomenės organizavimas, jokiu 
būdu Chicaga negali sudaryti 
apylinkės dėl to, kad ALTas y- 
ra priešingas bendruomenei. 
Kam čia priešintis ir painioti 
ALTą su Bendi-uomene! Šian
dien ALTas gyvuoja ir gyvaus, 
iki laetuva bus išlaisvinta, o 
Bendruomenės liks amžina. 
Bendruomenė ALTą pergy
vens. Todėl, gerbiamieji, šian
dien aš čia neatsisto u prašyti 
ALTo palaimos. Visiškai ne. 
Jeigu mums kas norėtų pasa
kyti: jūs negalite gyvuot. —ge
rai, mes eisime ir be ALTo, taip 
sakant, prielankaus pasakymo, 
kadangi Bendruomenė duos pi
nigus ALTui, o ne ALTas Ben
druomenei; Bendruomenė dirbs 
ALTui, ne ALTas Bendruome
nei; Bendruomenė suorganizuos 
mūsų visuomenę — net ir tose 

'vietose, kur ALTas negirdimas 
ir nežinomas; Bendruomenė 
dirbs ALTui, gelbės ALTą. Jei
gu ALTas nenorės, tai jam 
skirtus 40% palaikysime kiše
nių je (nors tų pinigų dar netu
rime)....

GEROS VALIOS IEŠKAU
Jei čia atėjau ko ieškoti, tai 

tik prašyti geros v lios. Leiski
te dirbti. Mes norime taip su
siorganizuoti, kad galėtume vi
sur eiti. Jeigu mums pasiseks, 
pavyzdžiui, Amerikoje keletą 
šimtų apylinkių turėti, tai pa
sakykite jūs man, a" nebus nuo 
to ir ALTui geriau. Bendruo
menės reikalus palikite mums, 
o mes susitvarkysime, ir ne

vingu pozavimu. Rozos ir Jac- 
ko šeimos gyvenimas visiškai 
subyrėjo. Svetimi žmonės visur 
sukosi, maišėsi. Roza svajojo 
tik apie rytojaus susitikimus, 
įspūdžius, keliones.

Apkrautas darbu įvairiose 
krautuvėse, išvargęs, Jackas li
ko vienui vienas. Knr, ką pra
dėti? Jis galėjo išgalvoti ką 
nors naujo jos dėmesiui pa
traukti, bet kam? Triumfai ją 
atėmė—pasisekimas tik dar la
biau juos išskirs.

Ką gali jis duoti? Jis jau vis
ką davė — savo meilę, globą, 
patogų gyvenimą. Dabar jis ga
li ją tik įvairiais brangiais niek- 
niekais apkrauti. Ir jis pradėjo 
dar daugiau dirbti, savo uždar
bį išleisdamas jos įgeidžiams.

Kartą grįžęs iš darbo, jis su
stojo koridoriuj ir pažvelgė pro 
duris. Kambarys kaip visuomet 
buvo pilnas triukšmo. Rozos 
linksmieji draugai buvo vėl su
sirinkę. Jis girdėjo juoką, link
smus šūkavimus.

Jackas stovėjo pre durų, 
svarstydamas ar eiti vidun. Jie 
jį sutiktų su sveikinimais, 
šauksmais, bet Jackas jautė, 
kad tai tik apgaulė ir melas.

— Jackai! Na, kas yra? Ko

NEPAŽĮSTAMASIS
; Advento nuotaikoj paskendę, laukiame, kaip laukė ;
Į amžius suvargusi žmonija. Pažadėtojo ateinant. ;
Į ‘Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas Į 
! krikštijo” ir kalbėjo minioms: ]
! — Aš tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite Viešpa- Į
! ties kelią. Tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Jis < 
! yra tas, kuris po manęs ateis, kuris pirm manęs buvo. ]
[ — Tikrai, Viešpatie, Tavo pirmtako žodžiai sugėdina !
> mane. Aš laukiu Išganytojo gimimo dienos, kaip kūdikis ir ! 
[ su kūdikiškais išskaičiavimais — gauti dovanėlių, pasi- ' 
j džiaugti šventės nuotaika, bet ar taisau Viešpačiui kelią, ar < 
[ JJ pažįstu, kuris ne tik stovi mūsų tarpe, bet gyvena kiek- '
Į vieno, ir manoje sieloje, ir mano artimo, ir net tų sielose, ;
[ kuriuos esame įpratę vadinti priešais. _ ;
! Tas pats, kurio laukiu, gyvena Evangelijos puslapiuo- ;
! se ir Jo žodis ne kartą, nepasiekęs mano sielos gelmių, nu- J
! aidėjo .tartum tyruose šaukiančio balsas, vėjo sparnų ne- j
! šamas. Nepažinau Jo, kuris norėtų prabilti į mane ir at- . ; 
! gaivinti mano džiūstančių būtybe, kaip pavasario saulė iš- j 
i budina gėles tiesti aukštyn žieduotas galvas. J

Nepažįstu savo Išganytojo, pasitikusio Altoriaus Ta- i 
• bernakulyje ir Jo mistiškoje Kryžiaus aukoje, kuri karto- i 
; jama per kunigo rankas, kad ir ant manęs tekėtų ta pati 
j atpirkimo srovė, kuri krauju tekėjo ant Kalvarijos kalno. 
Į O kad pažinčiau Tave, mano Dieve, Tavo meilės ženk-
j le— švenčiausiame Sakramente — tikėjimu ir meile. Tau 
[ paruoščiau užeigą ne šaltoje Betliejaus grotoje, bet meile 
; liepsnojančioje širdyje.
; įkvėpk, Viešpatie, man drąsos ir pasiryžimo, kad galė-
1 čia ištiesti savus takus, pašalinti nuodėmingas kliūtis, kad 
[ mano keliai sutaptų su Tavaisiais ir niekad nelšslsPirtų.

reiks jums baimintis, kad ben
druomenė nepatektų į... komu
nistų rankas. O susitvarkę, tu
rėsime susitarti ir su ALTu, 
kas paims iš mūsų tuos 40%, 
kad jie nenueitų kur kitur. O 
gali ir kitur nueiti!

Esu tikras, jeigu mes Išeisi
me į visą Ameriką ir suorgani
zuosime kaip reikiant Bendruo
menę, tai niekam nebus skriau
dos. O nauda yra aiški. Reikia 

• tad geros valios. Be geros va
lios ar mes būtume visos par
tijos galėję ateiti čia? Nebūtu
me. Amerikos istorija mums 
parodė, kaip mes riejomes. 
Tebuvo klierikais!, juodašim
čiai, judošiai, šliuptanriai Ir tX, 
bet nebuvo lietuvių. Bet kada - 
atėjo bendras reHcalas, Lietu
vos laisvės reikalas, radome bū
dų sueiti į bendrą darbą. Ar 
yra didesnis reikalas kaip lietu
vių tautą išgelbėti pasaulyje? 
Ar Amerikoje yra didesnis rei
kalas kaip lietuvių kalbą išlai
kyti, organizuoti, mokyklas, 
bibliotekas, laikraščius leisti, 
knygas, koncertus ruošti, pas
kaitas? Ar negeriau kultūri
niuose reikaluose taip pat vie
ningai kaip ir politiniuose? 
Ar negeriau, kai išeiname vie
ningai ir pasakome: štai turime 
stipendijas, siunčiame žmones 
į mokyklas, turime tautos na
mus, turime bibliotekas? O gal 
geriau pasakyti: turime parti
jas, parapijas turime, khibelyje 
esame, bet vienas kitam bando
me kojas pakišti? Norite... Ge

neatėjai pas mus? — paklausė 
vienas iš susirinkusių, priėjęs 
arčiau. Tai buvo Lloydas, tur
tingo pramonininko sūnus, 
tamsiaplaukis, gražus vyras.

— Ko neini vidun?
— Atrodo, kad esu visai ne

reikalingas, — atsakė Jackas, 
negalėjęs susivaldyt.

Jo žodžius išgirdo ir kiti. 
Staiga visi nutilo ir atsistojo. 
Sėdėjo tik Roza, paskendusi sa
vo svajonėse.

— Aha, reiškia mes esame 
nereikalingi čia, — garsiai at
kirto Lloydas. Jei taip, prašau 
atleisti.

Bematant visi pradėjo atsi
sveikinti, linkėdami Rozai ra
maus, nesudrumsto šeimos gy
venimo. Visa atsitiko taip grei
tai, kad Roza nesuspėjo susi
vokti, kas ir kaip įvyko.

— Jackai!— sušuko ji, žiū
rėdama į tuščią kambarį, kur 
dar taip neseniai aidėjo juokas, 
ir vienas bankininkas linksmai 
pasakojo savo meilės su sekre
torės dukra istoriją. — Jackai! 
Ką tu padarei? Ką tai reiškia?
— šaukė ji nepaprastai įpykus.
— Tu idijote! — Suspaudus sa

vo mažas kumštis, balsiai verk

1

į
I

rai, šiandien pat galime išsis
klaidyti ir sakyti: politiškai 
mes Šiandien vieningi, o kultū
riškai — eik sau į pragarą su 
tuo. Galiu pasakyti, kad man 
tas galėtų būti visai patogu. 
Mes, katalikai, apsidirbsime, 
savo reikalus aprūpinsime, mes 
turėsime savo mokyklas, kny
gynus ir laikraščius; mums ne- 
reikės jokių bedievių, jokių tau
tininkų ir kitų. Bet aš, kaip lie
tuvis, žiūriu, kad čia vieningu
mas reikalingas. Ir jei kas tam 
vieningumui kiša koją—kas jis 
bebūtų — turiu pasakyti: ne 
gerai darai ,ir dėl to turiu prieš 
tave pasisakyti. Jaučiu, kad 
mūsų pačių tarpe politinį vie
ningumą labai vertina, bet kul
tūrinį — ne. Ko bijaisi — tau 
niekas nenori atimti pirmeny
bės! Dieve, mes tik norime, 
kad mes lietuviai visur būtume 
gražiai vieningi; kad mes visos 
kolonijos galėtume vieną dieną 
sušaukti visos Amerikos kong
resą lrattfirisiams reikšis ssr 
Ar bus iš to nauda, ar ne? Ar 
iš to nukentės Lietuva, o pasi
naudos boLševikai ?

Ar man daugiau reikia kalbė
ti ir aiškinti? Lietuviškas rei
kalas su mumis. Politiniame 
reikale mes irgi su jumis, bet 
paliekame jums vadovauti. O 
jeigu kas neaišku konstitucijo
je, palikite bendruomenei tai iš
lyginti. Pagaliau patys esate 
bendruomenės nariai ir galite 
tai padaryti. Ko daugiau nori
te?

dama, ji nubėgo į savo kamba
rį.

Tyliosios damos sustingo. 
Apsupę ratu jos stovėjo neju
dėdamos, savo tyla išreiškda- 
mos užuojautą ir smalsumą. 
Vargše Jackai .kas toliau?

Jis tęsė savo pasakojimą taip 
tyliai, jog jo žodžiai buvo vos 
girdimi. Jo akys žvelgė nuo 
veido į veidą, tartum ieškoda
mos užuojautos.

— Ką jis turėjo daryti?
Jis sėdėjo kėdėj, kurioj ką 

tik Roza linksmos draugijos ra
te buvo sėdėjus. Jis negalėjo 
pajudėti — jis buvo kaip me- 
chanianas, kurio maža, bet 
svarbi spyruoklė nutrūko. Ne
galėjo atsistoti ir nueiti atsipra
šyti Rozos. O jam Rozos meilė 
buvo viskas. Be jos meilės gy
venimas jam buvo nesupranta
mas. Bet Roza jo nemyli. Da
bar tai aišku. Ji nekenčia jo. 
Ak, kiek neapykantos, kiek 
pykčio ką tik buvo jos gražia
me veide- Ir kaip jos rankos 
drebėjo. Tie draugai jai kur 
kas mielesni. įdomu, kuris tas 
išrinktasis? Tikriausia tas 
Lloydas.

(bus daugiau)
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Mes neužmirštame kilnios lietuvių
tautos pareiškė Italijos inin. pirm. De Gasperi
ITALŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KONGRESAS ATSISTOJIMU PAGERBTI KOVO

JANČIAS PABALTIJO TAI TAS. f

Rcma. — Lapkričio 21-26 
dienomis Romos operos teatre 
vyko Italijos krikščionių de
mokratų partijos ketvirtasis 
kongresas. Jame Lietuvos krik
ščionis demokratus ir kitų Pa
baltijo kraštų krikščioniškąsias 
partijas atstovavo kun. V. Min
cevičius.

Savo sveikinimo kalboje, ku
ri buvo sutikta visų kongreso 
dalyvių atsistojimu ir karštais 
plojimais, pagerbiant kenčian
čias Pabaltijo tautas, kalbėto
jas nušvietė Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos kilmę, 
nuveiktus darbus savo tautai, 
kovas už laisvę krašte ir trem
tyje, tiek prieš ruduosius, tiek 
prieš raudonusius okupantus. 
Jis pažymėjo, kad lietuvių tau
tos ilgametė rezistencija prieš 
komunizmą buvo lemiama ge
rovės, kilusios iš žemės refor
mos ir visuotinio išsilavinimo, 
kilusio iš tinkamos mokyklų 
sistemos, gitas pareiškimas bu
vo sutiktas didžiausiais ploji
mais, norint tuo pabrėžti, kad 
būtų pagreitinta Italijos val
džios vedama žemės reforma ir 
pradėta mokyklų reforma, duo
danti galimybės kuo plates
nėms masėms pasiekti išsilavi
nimo.

Kalbėtojas, toliau iškėlęs 
krikščionių demokratų partijos 
ir jos pirmininko prelato M. 
Krupavičiaus nuopelnus Lietu
vai. pažymėjo, kad jis vadovau
ja ir Vyr. Lietuvos Išslaivinimo 
Komitetui, bendradarbiaujant 
visoms demokratinėms parti
joms ir kad Vlikas turi tautos 
įgaliojimus veikti jos vardu 
užsienyje.

Perduodamas linkėjimus, 
kalbėtojas pA reiškė1 “šios, vie
name iš tragiškiausių Lietuvos 
ir Europos istorijos periodų gi
musios ir veikusios, daugiausia 
Tėvynei nusipelniusios partijos, 
o taip pat krikščioniškųjų Lat
vijos ir Estijos partijų vardu, 
turiu garbę pareikšti šiam kon
gresui ir Italijos krikščionių 
demokratų partijai geriausius 
linkėjimus, kad ji sėkmingai 
vykdytų savo darbus ir pilnai 
pasiektų užsibrėžtus tikslus bei 
idealus tiek vidaus, tiek užsie
nio politikoje.

Drauge drįstu prašyti, kad 
savo kryžiumi paženklintą 
skydą, ant kurio spindi prana
šiškas rodis “Libertas” (Lais
vė). pakertumėte, gindami sa
vo Pabaltijo brolius ir eidami 
jiems j pagalbą, nes jie šiandien 
beviltiškai kovoja už aukščiau
sias vertybes: gyvybę. Tikėji
mą, Tėvynę, šeimą, žmogaus 
vertę, krikščioniškąją civilizaci
ją ir laisvę, šito prašau visos 
lietuvių tautos, o taip pat mūsų 
brolių latvių ir estų vardu, var
du daugiau kaip pusės milijono 
deportuotųjų. kuriems mirtis 
yra išsivadavimas ir gyveni
mas nuolatinė mirtis. Mus jun
gia ne vien to paties Romos ka
talikų tikėjimo ir tos pačios ci
vilizacijos ryšiai, 'bet taip pat, 
bent dalinai, ir tie patys rūpes
čiai bei skausmai: tragedija i- 
talų karo belaisvių, negrįžtan- 
čių iš Sovietų Sąjungos, ir tų, 
kurie gyvena kaimyno diktato
riaus valdžioje, yra tragedija ir 
visos lietuvių tautos bei Pabal- 
tijos tautų. Apie mus jūsų geni
jus Dantė šiandien galėtų pa
sakyti tai, ką yra pasakęs apie 
Katoną iš Utikos:

“Eina, ieškodami laisvės, 
kuri taip yra brangi, 
kaip gali žinoti tas, kuris 
dėl jos gyvenimo atsisako.”

Tebūnie man leista užbaig- 
ti J. E. ministerio De Gasperi 
Radipuglia pasakytais •žo
džiais: “Viešpatie, kad gyvieji 
būti verti mirusiųjų ir Italija” 
— pridedu: ir Pabaltijo valsty
bės — prisikeltų naujam gyve

nimui, rišamos bendrų idealų, 
kaip Europos tautų bendruome
nės nariai.”

Kalba buvo kelis kartus per
traukta gausių plojimų ir bai
giant plojimais palydėta. Tuoj 
pat kalbėtoją pasveikino Itali
jos min. pirmininkas De Gas- 
peri, kuris pareiškė užuojautą 
ifr pasakė1 “Mes neužmirštame 
kilnios lietuvių tautos. Jūsų 
rūpesčiai yra ir mūsų”, parti
jos generalinis sekretorius mi- 
nisteris Gonella, vidaus reikalų 
ministeris Scelba, Romos ir 
Triesto burmistrai ir kiti mini- 
steriai, senatoriai bei atstovai.

Priėmimo metu Kampidolijuj 
lietuvių krikščionių demokratų 
atstovas turėjo progos pasikal
bėti su Vokietijos, Austrijos, 
Šveicarijos, Luksemburgo, 
Prancūzijos, Olandijos, Rumu
nijos ir kitų kraštų delegatais 
bei visa eile Italijos politikų. 
Visi parodė didelio susidomėji
mo lietuvių kova už laisvę, pa
dėtimi krašte ir pareiškė gilios 
užuojautos bei linkėjimus grei
tai atgauti nepriklausomybę. 
Ilgesniame pasikalbėjime su I- 
talijos vidaus reikalų ministe- 
riu Scelba buvo susitarta ne
trukus susitikti ir aptarti kele
tą klausimų, liečiančių Lietu
vos piliečių padėtį Italijoj.

Lapkričio 23 d. Dantės aikš
tėje Romoje buvo atidengta 
paminklinė lenta vietoje, kur 
1948 m. buvo žiauriai komunis
tų nužudytas jaunas krikščionis 
demokratas Gervasio.Federici. 
Įvairūs kalbėtojai pabrėžė, kad 
tuo norima pagerbti visus žu
vusius už laisvę kovoje prieš 
Jcomunizmą. Lapkričio 24 d. E- 
lizėjaus teatre įvyko italų kla
sinės muzikos koncertas užsie
nio delegacijoms pagerbti ir 
26 d. vainiko uždėjimas ant 
Nežinomo Kario paminklo, da
lyvaujant ir lietuvių krikščio
nių demokratų partijos atsto
vui.

Kongreso šūkis buvo: “Vie
ninga partija už demokratinę 
Italiją, demokratinė Italija už 
suvienytą Europą.”

Partijos generalinis sekreto
rius ministeris Gonella savo 
pranešime iškėlė partijos nu
veiktus darbus, ginant ir su
tvirtinant demokratinę valsty
bę ,ir užbrėžė naujos veiklos

MENO
Menas, kaip pastebi įžangi

niame žody dail. Ig. šlapelis 
šios parodos kataloge ,turi šį 
tą bendro su narkotikais: kas 
jų paragauja, tas jų nori, taip 
ir kas pamėgo meną ir pasikė
sino jam dirbti, tas jau yra pa
vergtas visam gyvenimui.

Apie tai vaizdžiai kalba ir ši 
lietuvių dailininkų meno paro
da Cievelande. Nors jie buvo 
priversti palikti Lietuvą ir joj 
turėtas sąlygas, nors jiems ir 
teko atsidurti mažiausiai pa
lankiose meniniam darbui ap
linkybėse — fabrikuose ir 
dirbtuvėse, tačiau jų pašauki
mo balsas yra toks stiprus, kad 
neleidžia ir čia užmesti teptuko 
bei dažų.

Parodoj dalyvavo 9 dailinin
kai: Adomas Galdikas (Kew 
Garden, L. I. N. Y.) išstatė 11 
paveikslų. Vytautas Ignatavi
čius —Ignas (Cleveland, Ohio) 
— 15, Vytautas K. Jonynas 
(Hollis, New York) — 12. An
tanas Kairys (Sao Paulo), Bra
zi!) —2. J. Pautienius (Cicero, 
III.) — 15, Mikas Šileikis (Chi- 
cago, III.) — 6, Ignas Šlapelis 
(Chicago, I1L) — 9, Adomas 
Varnas (Chicago, III.) — 20 
ir K Žilinskas (Cleveland, O- 
hio) — 12. Taip pat parodoje 
su savo kūriniais rodėsi skulp- 

planus ,tarp kurių pažymėtina 
demokratijos gynimas griežtai 
kovojant prieš kemunizmą ir 
fašizmą, sutvirtinimas valdžios 
galios, padarant konstitucijos 
reviziją, parlamento reformą, 
pertvarkant valstybės adminis
traciją ir kt. Be politinių refor
mų, numatyta visa eilė ekono
minių, siekiančių pagerinti eko
nominę tautos gerovę.

Santykiuos su užsieniu nu
matyta sustiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą, siekiant Eu
ropos susivienijimo ir taikos, 
bet tuo pačiu, esant dabarti
niam komunizmo pavojui, gink
luotis ir ieškoti apsigynimui 
draugų.

Pačios partijos klausimu bu
vo pabrėžtas jos centrišku
mas kitų partijų tarpe ir jos 
centro politika, siekiant tačiau 
bendradarbiavimo su visomis 
demokratiškomis partijomis. 
Vidaus gyvenime kova prieš 
skilimus, siekiant visuotinės 
partijos vienybės. Buvo ypatin
gai pabrėžtas partijos katąlikiš- 
kumas, prisirišimas prie Baž
nyčios, bendradarbiavimas su 
Katalikų Akcija.

Šis kongresas davė progos 
supažindinti Italiją valdančios 
partijos -žmones su Lietuva ir 
užmegzti nuoširdžių pažinčių, 
kurios visuomet tarnaus lietu
vių kovai dž laisvę ir nepri
klausomybę.

Visa spauda ir radijas šiltai 
paminėjo lietuvių krikščionių 
demokratų partijos atstovo da
lyvavimą. Jo pasakytos kalbos 
viena ištrauka buvo cituota pa
ties Italijos krikščionių demok
ratų partijos generalinio sekre
toriaus oficialiame pranešime 
apie partijos veikia ir ateities 
planus.

Nors kongrese dalyvavo be
veik visų už geležinės uždan
gos esančių tautų atstovai, ta
čiau dėl laiko stokos iškilmin
game kongreso atidaryme bu
vo duota progos paskirų tautų 
vardu pasakyti kalbas tik lietu
vių ir rumunų atstovams. Pas
taruosius atstovavo NEI reko
menduotas inž. Boyla, komuni
stų kalėjime mirusio Maniu sū
nėnas. Vidurio Europos Krik
ščionių Demokratų Unijos var
du kalbėjo latvis Civzalis.

PARODA CLEVELANDE
torius Vytautas Raulinaitis 
(Cleveland, Ohio), išstatęs 13 
medžio, gipso ir metalo darbų. 
Iš viso kataloge sužymėta 115 
darbų!

Šios parodos surengimas — 
tai didelės reikšmės kultūrinis 
žygis. Ji kalba, kad mes esame 
gyvi, nes siekiame, jieškome, 
kuriame, šalia “senų ir gerų 
pažįstamų" veteranų z Varno, 
šlapelio, Galdiko čia išvydome 
ir paskutiniais metais į viešu
mą išėjusius Raulinaitį ar Ig
natavičių, patį ryškiausią mo
derninio meno reprezentantą 
parodoj.

ši paroda be galo miela lietu
vio širdžiai. Viena, ji surengta 
taip toli nuo namų. Antra, kad 
iš jos dvelkia ir paliktos tėviš
kės šiluma. Dėl to ir ta sukas
dienėjusi lietuvių salė, kurioj 
telkiasi visas viešasis Clevelan- 
do lietuvių gyvenimas, tom die
nom pavirto nekasdienine tau
tine šventove, kurioj buvo 
švenčiama didelė šventė.

Už šią meno šventę turime 
būtit dėkingi tiek kuriančiam, 
tiek pasiaukojančiam lietuviui. 
Kuria lietuvis dailininkas, au
kojasi parodos rengėjas. Kas 
matė, kiek ši paroda pareikala
vo darbo, supras, kad šie žo
džiai sakomi ne šiaip sau. Ta-
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ARTISTAI IŠ GYVENIMO
MAtfcdyao” Boatoae dalomo vaidinimo proga

Teatro pastatymus visuome
nė mėgsta ir gausiai lanko. Bet 
retai kada čia pasirodo scenos 
veikalas. Prieš porą metų pra
dėjusi kurtis ir davusi spektak
lį, Dramos Studija užgeso kaip 
graži žvaigždė, neilgai mums 
švietusi. Studijos vedėjas akto
rius H. Kačinskas turėjo atsis
veikinti ir išvykti į New Yorką. 
Lietuviškasis Bostonas, pasiil
gęs teatro, turėjo ieškoti nau
jų teatralų ir naujų kelių su
kurti savam teatrui. Sumany
mas, kilęs Bostono Liet. Rašy
tojų Klubo narių tarpe, tuojau 
buvo pradėtas vykdyti, pasi
kviečiant didelę scenos entuzi
astę Aleksandrą Gustaitienę, 
buvusią Kauno ir Klaipėdos te
atrų aktorę.

A. Gustaitienė - Zdanavičiū
tė kaip režisorė pasireiškė tik 
tremtyje, gyvendama Ravens- 
burgo lietuvių stovykloje, kur 
ji surežisavo ir pastatė 7 sce
nos veikalus, neturėdama savo 
vaidintojų tarpe nė vieno pro
fesionalo aktoriaus, o parink
dama veikėjus iš paties gyveni
mo. A. Gustaitienė yra ne tik 
žmogus, kuris nuolat “serga” 
teatro liga, kuriai pats gyveni
mas yra scena, bet kuri turi 
ir nepaprastą “uoslę” atkasti 
užslėptus talentus ir pastatyti 
juos scenoje tokius, kokių rei
kalauja tas ar kitas veikalas, 
vienokia ar kitokia rolė.

rodos rengimo iniciatyvos ėmė
si lietuvių Kultūros Fondo 
skyriaus valdyba su pirm. A. 
Augustinavičiene priešaky. Pa
rodos rengimo komitetą sudarė 
Ig. Malinauskas (Kultūros 
Fondo atstovas) ir dail. K. Ži
linskas bei skulpt. V. Raulinai
tis. Jiems sėkmingai talkino 
dail. V. Ignatavičius, inž. E. 
Kcrsnauskas, V. Braziulis, J. 
Stcmpužis, J. Darnusis, St. Gol- 
šanskis ir k t.

Paroda buvo susijusi su tam 
tikromis iškilmėmis. Oficialiai 
ji buvo atidaryta lapkr. 29 d. 
parodos rengimo komiteto 
pirm. Ig. Malinausko. Po jo 
kalbos dailininkų vardu žodį ta
rė Ad. Varnas.

Tą patį vakarą parodos ati
daryme dalyvavę dailininkai, 
parodos rengėjai ir visuomenės 
atstovai buvo pakviesti į vaka
rienę. kurią iškėlė inž. P. J. 
Žiūrys su ponia savo reziden
cijoj.

Lapkr. 30 d. vakare parodos 
salėj įvyko dailininkų pagerbi
mo aktas. Jam vadovavo Kul
tūros Fondo skyriaus valdybos 
pirm. A. Augustinavičiene. J.
F. Daugėla da lininkus prista
tė visuomenei. Jos vardu juos 
pasyvi k i no Lietuvių Bendruo
menės Clcvelando apylinkės

Tuo pat keliu ėjo Gustaitienė 
ir sutikusi Bostono scenoje pa
rodyti Binkio “Atžalyną”, Liet. 
Rašytojų Klubo parinktą auto
riaus 10 metų mirties paminė
jimui. Nelengvas darbas su
rinkti 34 artistai, ypač šiose 
sąlygose ir neturint jokios te
atro studijos. Jaunimo yra. Bet 
kas vaidins “senius” — direk
torių, mokytojus, siuvėją, inži
nierių, miestelio poniutes pliuš
kes ir panašias įžymybes? Ne
jaugi tas pats jaunimas, gim
nazijų ar net pradžios mokyklų 
mokiniai?

Gustaitienęs išbandytas me
todas ir čia padėjo. Režisorė 
tuojau pradėjo sekti ir stebėti 
pajūrin vasaros vakarais suk
renkančius įvairiausių profesijų 
ir visokio amžiaus vyrus ir mo
teris, jaunuolius ir vyresniuo
sius. Reikia inžinieriaus Kerai- 
čio. Tokio tikro lietuviško kai
mo sūnaus, dar nesuponėjusio, 
mielai prisimenančio javų kū
limą ir kitus ūkio darbus. Ant 
vieno tokio akis krenta: jis 
pdts tikrasis, nes ir pats inži
nierius. Geresnio nė pats Binkis 
negalėjo sugalvoti. Bet ar su
tiks? Nedrąsiai “Užmetama 
meškerė” ,su baime. Bet bai
mė be reikalo. Pasirodo, jau
nystėje jo ,inž. K. Baranausko, 
būta didelio scenos mėgėjo ir 
vaidintojo. Keraitis yra! Reikia 
siuvėjo žiogo, žmogaus nepa
prastai gero ir teisingo. Ideali
sto nuo galvos iki kojų. Yra 
toks. Ir jeigu jis sutiktų, pa
saulis nebūtų matęs geresnio 
Žiogo. Jei būtų kiti laikai, apie 
to asmens kvietimą vaidinti

Nukelta į 7 psl.

valdybos pirm. St. Barzdukas. 
Dail. Ig. šlapelis savo ilgesnėj 
paskaitoj supažindino su dailės 
meno raida ir motyvais.

Clevelando, lietuvių visuo
menė? gyvoji dalis paroda do
mėjosi. Buvo nemaža ir tokių, 
kurie nesitenkino į parodą tą 
vieną kartą atėję. Palyginti 
nemaža paveikslų buvo Nupirk
ta (daugiausia pasisekimo tu
rėjo Varnas, Galdikas). Litua- 
anistinės vysk. Valančiaus mo
kyklos klasės parodą lankė or
ganizuotai su savo mokytojais. 
Tai vis šviesūs lietuviško gy
venimo reiškiniai.

Tačiau masinio lankymo vis- 
dėlto nebuvo. Niekas negali 
kaltinti tų, kurie šitokių kultū
rinių žygių reikšmės nesupran
ta (jie juk niekad į dailės pa
rodas nėjo!). Galime dėl to tik 
gailėtis. Bet jau negalime su
prasti ir pateisinti tų, kuriems 
buvo gaila pusę dolerio (!) iš
leisti arba kurie nepajėgė nu
galėti savo nerangumo, šitaip 
keistai dėstosi mūsų gyveni
mas: vieniems -našta darosi 
persunki, nes kiti nenori nė 
piršto pakrutinti.

St. Barzdukas

| BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Kardtaohl kaimai Popie- 

žius Pijus XII paskyrė 24 nau
jus kardinolus. Jų tarpe yra Ti-, 
to teistas Aloyzas Stepinac, da
bar Jugoslavijos kardinolas. 
Penkerius metus jis buvo išlai
kytas kalėjime, o šiuo metu lai
komas namų arešte gimtajame 
kaime. Kai jį popiežius paskyrė 
vyskupu 1934 m., jis buvo pats 
jauniausias vyskupas visame 
pasaulyje. Kaip kardinolas ka
linys, jis yra trečias Bažnyčios 
istorijoje. Pirmuoju buvo r iš
kirtas vysk. John Firhcr, Ang
lijos karaliaus Ilc.ų-ii o VHI 
tada laikoma kalėjime. Kara
lius tuojau jrm nukirto galvą. 
Jis yra paskelbtas šventuoju. 
Antruoju vyskupu kaliniu buvo 
vysk. H. Ledochowski, lenkas, 
Uždarytas kalėjime Vokietijos 
kanclerio Otto v. Bismarck. Vė
liau jis ilgą laiką buvo jėzuitų 
ordino generolu.

• Amerikiečiai kardinolai. 
Pirmuoju JAV kardinolu buvo 
paskirtas New Yorko arkivys
kupas John McCloskey 1875. 
Nuo to laiko amerikiečiai susi
laukė dar 10 kardinolų. Dabar 
naujai paskirtas Los Angeles 
arkivyskupas Francis A. Mc- 
Intyre yra iš eilės dvyliktas.

JAU IttJO U SPAUDOS IK GAUNAMA LEIDYKLOJE 
S PAS SPAUDOS PLATINTOJUS •

Kalėdų proga apdovanokime visus vaikus tik ką išėjusia 
vaikams knyga Vytės Nemunėlio ir Vytauto Augustino

“PO TĖVYNĖS DANGUM”
Knyga dviejų spalvų, gausiai iliustruota Lietuvos vaiz

dais, gražiai įrišta į kietus viršelius. Kaina 92—-. Užsaky
mus su pinigais siųsti1 POVILAS ALIŠAUSKAS, 

107-17 118th Street, Richmond Hffl, N. Y.

P**t Offiee Box 1291 
STAMFOKD, CONN.

Kaina $2.25

MALONI ŠVENČIU DOVANA

Talentingai parašytas patrijotinis romanas iš 
Vytauto laiku. 1936 m. laimėjęs švietimo Ministe
rijos literatūros premiją. Skoningai ir meniškai 
iliustruotas dail. V. K. Jonyno. 404 pusi. Jau ga
lima užsisakyti pas spaudos platintojus ir leidyk
loje

P A T R 1 A
P. O. BOX 1291

STAMFORD. CONN.

Jis kunigu išsišventino turėda
mas jau 35 metus. Be jo, JAV 
dar turi tris kardinolus —Chi- 
cagos kard. Strich, Detroito 
kard. Moonev- ir New Yorko 
kard. Spellman.

• Unijos vada* kata Miras 
Naujai išrinktas Amerikos 
Darbo Federacijos (A.F.L.) 
pirmininkas George Meany yra 
katalikas. Jis buvo šaltkalvis 
Baltimorėje ir New Yorke, kol 
prasimušė į unijos vadovybę. 
Ilgą laiką buvo jos iždininku

• Anglijos katalikai protes
tuoja. Yra viešai paskelbta, kad 
Jugoslavijos komunistinis dik
tatorius Tito atvyksta lankyti 
Anglijos 1953 m. kovo mėn. 23- 
29 d. Anglijos katalikai reika
lauja, kad iš jo būtų pareikalau
ta duoti žmonėms religinę lais
vę, jei jis gauna pinigus savo 
ginklams.
• Religija be pasigaMbjimo. 

Nobelio laureatas prancūzų ra
šytojas Francois Mauriac dien
raštyje “Figaro” rašo, kad pa
saulis dar neturėjo tokios reli
gijos ,kokią dabar yra sukūręs 
Stalinas po komunizmo skrais
te. Tai yra religija be jokio pa
sigailėjimo.
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I Hi—totiaf vysk. Valančiaus 

mokykla gruodžio 5 d. per lie
tuvių radijo vaalndėlę suvakM- 
no mokyt. V. Tamulionienės 
paruoštą vaizdelį. Dainas pa
rengė A. Malinauskienė, piani
nu palydėjo dr. M. Žilinskienė. 
Vaidino mokiniai: Drąsutytė, 
Laikūnaitytė, Mėlynauskaitė, 
Prikockytė, šamatauskaitė, 
Vėlyvėtė, G. Barzdukas, Bus- 
kus, J. ir A. Kijauskai, Vyš
niauskas. šios rūšies mokyklos 
pastangas reikia nuoširdžiai 
sveikinti.

Mokyklos mokinių tėvų susi
rinkimas, įvykęs spalio mėn., į- 
parragojo tėvų komitetą parū
pinti lėšų mokyklai išlaikyti. 
Aukų rinkimą pavedė pradėti 
nuo pačių tėvų. Tėvų komitetas 
todėl tėvams ir išsiuntinėjo raš
tą prašydamas nuo kiekvienos 
šeimos aukoti po 1 dol. mėne
siui (5 dol. pusmečiui ir 10 
dol. metams). Visi tėvai nuo
širdžiai prašomi šią auką ati
duoti komiteto kasininkui Al. 
Laikūnui (7205 Linwood Avė.)

Gruodžio 28 d. (sekmadienį) 
lituanistinė mokykla rengia 
Kalėdų eglutę. Norinčius daly
vauti vaikus rėkia užrašyti pas 
mokytojus, spaudos kioske pas 
V. Rocevičių arba. “Dirvoj”. 
Kiekvienas vaikas moka po 1 
dol. Dalyvių skaičiaus žinoji
mas palengvina parengimo dar

bus, tad mokiniai prašomi užsi
rašyti kaip galima anksčiau.

Clevelaado moterų' federaci
ja, apjungianti apie šimtą mo
terų Kubų, gruodžio 7 d. Stat- 
lerio viešbučio balių salėj su
rengė kalėdinę pramogą 
“Christmas in Other Lands.” 
Clevelando dienraštis “Plain 
Dealer”, gruodžio 1 d. numery 
pranešdamas apie šį parengi
mą, paskelbė, kad jo programą 
atliks Čiurlionio ansamblio 
kanklių orkestras, vadovauja
mas Onos Mikulskienės, liau
dies dainoms diriguos Alfonsas 
Mikulskis, ansamblio vadovas. 
Programoj taip pat dalyvaus ir 
serbų bažnytinis choras. Dien
raštis antraštėj tai pat pabrė
žė, kad programą atliks “tauti
nės grupės”. Lietuvių moterų 
klubo atstovė paskelbta Wil- 
liam J. Mack (ir pažink, kad 
tai lietuvė!).

Jaunutis Nasvytis, šiaurės 
Amerikos lietuvių stalo teniso 
meisteris, Clevelando stalo te- 
niso pirmenybėse išsimušė į 
pirmąsias vietas, bet pusfinaly 
pralaimėjo naujajam Clevelan
do meisteriui Sanfordui Gros- 
sui. Nasvytis 3 ir 4 vietą pasi
dalijo su buv. Clevelando mei
steriu Joye Russelliu. *

Jie gina Lietuvą
Lietuvos kariuomenės šventė

PITTSBURGH. PA.
Darbininko skaitytojai 

pittsburghiečiai,
artinasi šių metų pabaiga. 

Per visus metus jus ištikimai 
lankė Darbininkas, duodamas 
jums ne tik gražių pasiskaity
mų, pasaulio įvykių, žinių jš 
pavergtos Tėvynės Lietuvos 
(tiek, kiek jų galima ,^auti L, 

‘parodydamas, kaip gyvena lie
tuviai čia, Amerikoje, bet ir 
pranešdamas, kas dedasi jūsų 
Pittsburghe. Darbininke bus 
žinių iš Pittsburgho lietuvių 
gyvenimo ir ateinančiais 1953 
metais!

Dėl to Darbininkas, tikime, 
pasidarė jūsų artimas bičiulis, 
du kartus savaitėje jus aplan
kąs. Jūs pripratote prie Daili
ninko, o Darbininkas priprato 
prie jūsų! Mums atrodo, kad 
jums būtų ilgu ir nuobodu būti 
1953 m. be Darbininko.

Tiesa, jei jūs ko trokštate ir 
pageidaujat Darbininke, — ra
šykite jam, klauskite, siūlykite, 
visokius pageidavimus reikški
te.

Darbininkas yra ir gražiau
sia dovana jūsų pažįstamiems 
švenčių proga. Užsisakykite ir 
toliau Darbininką. Nieko nelau
kite! Adresas yra pirmame 
Darbininko puslapyje.

Po drabužių vajaus
Gruodžio 7 d. pasibaigė tai n 

Pittsburgho lietuvių drabužių 
ir avalynės rinkliava tremti
niams, tebevargstantiems trem
tyje.

Ir reikia pasidžiaugti rezul
tatais! Suaukota daug ir gra
žių, vertingų daiktų. Dar ne
galutiniu apskaičiavimu visa 
rinkliava sieks kelis tūkstan
čius svarų! Tai graži atestaci
ja pittsburgiečiams!

Da’iar visi daiktai rūšiuoja
mi (vyrams, moterims, vai
kams), kraunami į dėžes ir 
tuojau bus išsiunčiami į Balfo 
centrą.

IJrtnvip Bendruomenės 
susirinkimas

Gruodžio 14 d. 2:30 vai. p.p. 
Piliečių Klubo patalpose (Jane 
SL, S.S.) šaukiamas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Pitts- 
burgho skyriaus susirinkimas. 
Esamoji valdyba yra laikinė. 
Todėl bus renkama nauja val
dyba.
t J susirinkimą yra kviečiami 
visi lietuviai, kurie myli Lietu
vą ir lietuvybę (išskyrus ko
munistus), visų organizacijų 
valdybos, žodžiu, visi Pitts

burgho lietuviai, kurie save lie
tuviais laiko. Susirinkimas pra
sidės punktualiai.

Mph , našles ir našlaičius
Mrs. B. Terminas ir Bukan- 

tienė pasiuntė į Vokietiją per 
kun. A. Bernotą, OFM, cap., pi
niginę auką našlėms ir našlai- 
čfauns. Pirmo# pasiuntė 20 dol., 
o antroji — 10 dol. Pinigai pa
siųsti švenčių proga. Gražūs ir 
pasektini pavyzdžiai.

K. A. Sušinskas,
nuolatinis Vyčių Radijo kal

bėtojas, lapkričio 30 d. (pirmą
jį advento sekmadienį) kalbėjo 
per Vyčių Radiją apie advento 
prasmę.

Aplankykite
prieš šventes Simono Aleliu- 

no įstaigą “Hernon and Co.,” 
242 Brownsville Rd., Mt., Oli- 
ver, Pittsburgh 10, Pa.

Tikrai jūs ten rasite, ko jums 
reikia švenčių proga sau pa
tiems, ar jūsų artimiesiems.

Vargonininkas K. Bazys, 
vargoninžkaująs šv. Kazimic- 

ra bažnyčioj, su Vyčių 19 kuo
pos grupe repetuoja įvairiais 
dainas ir ruošia vaidinimą bū
simam Vyčių margumynų va
karui, kuris įvyks po Naujų 
Metų šv. Kazimiero mokyklos 
salėje.

Dang pasidarbavo
P. Pakutinskierė praėjusiems 

šv. Kazimiero bažnyčioj atlai
dams surinko netoli 60 dol., už 
kuriuos buvo nupirktos gėlės 
altoriams papuošti. Gražus pa
vyzdys, kaip ir eilinis žmogus 
gali daug padaryti Viešpaties 
garbei.

Susirgo plaučių uždegimu
Vincas Čižauskas, šv. Kazi

miero bažnyčios zakristijonas, 
susirgo plaučių uždegimu Ir 
gydosi namie, 23328 Sarah St., 
SS.

Jis pasižymi dideliu uolumu 
savo pareigose. Kazimiericčiai 
linki jam net nikus pasveikti!

Nauja šv. Antano novena 
šv. Kazimiero bažnyčioj 

gruodžio 9 d. prasidėjo nauja 
šv. Antano novena. Lietuviškai 
ji esti 7:15 vai. ir angliškai 
7:30 vai. antradienį vakarais.

Daug susirgimų
Prisnigus sniego kelis inčus 

bei vėl kiek atleidus ir pasida
rius šlapiam orui, daugęlis 
pittsburghiečių susirgo plau
čiais ir gerklėmis. Daug nusis
kundimų ir daug kosėjimų!

Reporteris

šiemet paminėta lapkr. 22 d. Iš
kilmių atidarymo kalbą lietu
vių salėj pasakė L S. ‘!Ramo- 
vės” Clevelando skyr. pirm, 
gen. Tallat-Kelpša. Savanorių- 
kūrėjų. Vyčio Kryžiaus kava
lierių ir žuvusių už Lietuvos 
laisvę karių pagerbimo metu 
buvo sugiedota Marija, Marija 
ir muz. Ambrazas paskambino 
Šopeno gedulo maršo pradžią. 
Pulk. Žukas, pasiremdamas sa 
vo paties atsiminimais, kalbėjo 
apie kariuomenės vaidmenį 
Lietuvos kovose dėl laisvės. 
Gen. V. Nagius iškėlė savo susi
rašinėjimą su įvairiomis lietu
vių institucijomis karo invalidų 
šelpimo reikalu (šis poleminio 
pobūdžio pranešimas. deja, 
šiam minėjimui buvo nereika
lingas — apie tai kalbėti rei
kėtų kitomis progomis).

Meninėj daly deklamavo 
skautė St. Juodvalkytė, piani
nu palydima Ir. Žilinskaitės. 
‘Tėvynės prisiminimų valandė
lę” davė Braziulevičiūtė, B. 
Auginąs ir J. Stempužis. Čiur
lionio ansamblio moterų cho
ras su kanklių orkestru, vado
vaujami muz. Alf. Mikulskio ir 
O. Mikulskienės, nuotaikingai 
padainavo 5 liaudies dainas. So
lo partijas atliko A. Stempu- 
žienė ir R. Malcanaitė.

Po programos buvo šokiai su 
bufetu. Žmonių atsilankė gau
siai. Parengimo pelnas buvo 
skiriamas invalidams šelpti. Jo 
gauta $302.47 (pajamų turėta 
$696.06 ir išlaidų $393.61).

Lapkr. 23 d. 10 vai. pamaldos 
šv. Jurgio bažnyčioj buvo lai
komos Lietuvos laisvės intenci
ja. Pamokslą pasakė kun. dr. 
K. Širvaitis: Lietuvą gynė ka
riai, bet ją taip pat gina ir visi 
tie, kurie už ją meldžiasi, kurie 
myli ir vartoja savo tėvų kalbą, 
kurie savo vaikus leidžia į lie
tuvišką mokyklą, kurie lietu
višką dainą dainuoja... Giliai 
patriotinis pamokslas Lšspaudė 
nevienam graudžią ašarą, o pa 
baigoj, kalbant už tėvynę mal
dą, suklupdė visą bažnyčią ant 
kelių, šitokie pamokslai iš tik
rųjų prabyla j širdį, suvirpin
dami jos stygas aukštesniems 
tikslams. Bažnytinis choras, 
diriguojamas muz. Pr. Ambra- 
zo, šiai šventei pagiedojo Mari
ja, Marija ir įspūdingąją Dam
brausko Maldą už Tėvynę.

CHICA60JE IR APYLINKĖSE
Lietuvių eglutė įdomiausTa

Jau vienuolikti metai, kai 
Chicagoj Mokslo ir Pramonės 
muzėjuje įvairios tautos tauti
niais būdais Kalėdų proga puo
šia kalėdines eglaites. Paskirto
mis dienomis būna tauti
niai k a 1 ė d n i a i ko įvertai. 
Šiemet dalyvauja 19 tautų. Per 
eilę meų lietuvių eglaitė bū
davo pripažint ima įdomiausia. 
Šiemet tai vėl pasikartojo. Prie 
eglaitės puošimo ir koncertų 
rengimo kasmet daug pas: tar
kuoja p-nia J. Daužvardienė, 
Lietuvos konsulo žmona.

Olis įvesdintas į pareiga»
Adv. Antanas Olis, perrink

tas Chicago Sanitary D:<; riet 
pareigūnu. kartu su kitais 
dviem tokiais pat pareigūnais, 
iškilmingai įvesdinti į pareig i s 
gruod’io 4 d. Adv. Olis i i šiol 
buvo Sanitary Bis'rieto parei
gūnų prezidentas. Toj vietoj vėl 
liktas. Tarp daugelio svečiu 
buvo nemažai lietuvių veikėju, 
biznierių ir profesionalų. Lie
tuvių vardu sveikinimo k t!bą 
pasakė prel. B Urba, šv. Jur
gio parap. klebonas.

Didžiausia-, narengima
Chicagoj mažų ir dideliu pa

rengimų netrūksta. B t di
džiausias šios žiemos parengi 
mas. Margučio rengiamas. į 
vyks sekmadienį, gruodžio 28

BALTIMORE, MD. =

d.. 3 vai. po pietų, garsiausioj' 
Chicagos koncertinėj salėj — 
Orchestra Hali. Programai iš
pildyti pakviestas garsus lietu
vių pianistas Andrius Kuprevi
čius .kurs atskris lėktuvu iš 
Buenos Airis. dainuos Arina

Kaskas ir A. Brazis. New Yor
ko Metropolitan Operos artis
tai Toliau programoj dalyvaus 
garsusis Chicagos simfoninis 
orkestras,- Aleksandro Kučiuno 
vadovaujamas.

F. G.
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Nekalto Prasid. Švč. Paneles 
lietuvių bažnyčioje lapkr. 22 
d. susituokė E. Adams su P. 
Plechavičiūte. Vestuvių pokylis 
įvyko Lietuvių Katalikų Audi
torijoje. Dalyvavo vietos kuni
gai J. Petrauskas ir J. Nau
džius bei gausus būrys giminių 
ir pažįstamų. Giminės ir pažįs
tami linki jaunavedžiams Dievo 
palaimos šeimos gyvenime.

Liet. Radijo Valandos 
parengimas

Lapkr. 23 d. Liet. Katalikų 
Auditorijoj įvyko parengimas 
Liet. Radijo Valandai palaiky
ti. Pobūvį pradėjo rengimo ko
misijos pirm. A. Daukantas ir 
toliau jį vesti pakvietė Liet. 
Radijo Valandos savininką A. 
F. Kneižį. Programą atliko 
muz. M .Karbauskas su solis
tais V. Jankauskaite, A. Kont
rimu ir K. Smaliu bei penketas 
naujakurių vaikinų, muzikai 
palydint padainavę gražių pat
riotinių dainų, šokėjus ir visą 
publiką akordeonu ir klarnetu 
gražiai linskmino Ambrazaitis 
su savo asistentu. Šeimininkės 
buvo B. Žilienė, E. Daukantinė, 
M. Zaveckienė, P. Mankienė ir 
kitos, kurios svečius skaniai pa
vaišino. Taip pat prie svečių 
priėmimo ir kitur sutartinai 
darbavosi A. Daukantas, V. 
Virbickas, S. Luinis ir kit., o 
prie įėjimo buvo A. Zaveckas 
ir Vobolas.

Grįžo ii Korėjos
Baigęs karinę tarnybą šiomis 

dienomis grįžo iš Korėjos J. 
Čivas.

Karšt. Patr.

Kalėdų sveikinimai ir 
pranešimai

Šiomis dienomis šv. Alfonso 
parapijiečiai gavo prel. L. 
Mendelio laišką su ateinančių 
Šv. Kalėdų sveikinimais ir pra
nešimais. Kun. Prelatas svei
kindamas parapijiečius savo 
paties, ir savo kunigų padėjėjų. 
P. Dambrausko, P. Pat labos ir 
J, Antoševskio, vardu, kviečia 
visus melstis, kad ‘‘visi žmonės 
skubėtų atiduoti Dievui garbę, 
laikydami jo įsakymus, nes ki
taip nebus karo nuteriotam ir 
nuodėme sergančiam pasauliui 
grąžinta taika.”

Kun. prel. L. Mendelis taip 
pat praneša, kad ateinančiais 
metais sukanka Jo metai jo ku
nigystės, ir apie tą jubilėjų ra
šo: “Jubilėjaus iškilmės para- 
sidės parapijinės mokyklos vai
kučių teatru sekmadienį, sausio 
11 d. Iškilmingas padėkos m i 
šias atnašausiu sausio 18 d. 
Nuo sausio 15 d ligi 23' dienos 
25-rios šv. Mišios bus aukoja
mas kasdien , per 9'dienas Ro
moje, kur aš buvau įšventintas 
kunigu sausio 15 d., 1928 m. 
Tos šv. Mišios bus atnašauja

mos už Jūsų reikalus.. Tai 
yra mano padėkos dovana Die
vui ir Jums už malones, man 
suteiktas per 25 metų laikotar
pį mano kunigavimo ir darbuo
tės šv. Alfonso bažnyčioje.“

Baigdamas savo sveikinimus 
ir pranešimus, kun. Prelatas 
pirmena ,kad visas trejas Mi
šias Kalėdų dieną aukos “savo 
mylimųjų brolių sesių lietuvių 
intencijomis.”

Pradeda sportuoti
Šv. Alfonso parapijos mo

kykloje susidarė krepšinio ko
manda. Lapkričio 29 d. šv. Le
ono mokyklos aikštėje mūsiš
kiai dalyvavo krepšinio rungty

nėse. kurias ruošia katalikiško- | 
sios Baltimorės mokyklos, žai
džia vyresniųjų pradžios mo
kyklos klasių mokiniai. Mūsų 
komandoje dalyvavo: J. Rėkus, 
J. Čepaitis, S. .Jankevičius, V'. 
Drazdys, S. Eringis, Alf. Svo
telis, J. Portera, P. Karpus, A. 
Kvedaras ir Ant. Caccmise.

Jaunesniųjų sodaliečių iškilmė
Gruo<ižio 8 d.. Nekalto Prasi

dėjimo šventėje, į Nekalto Pra
sidėjimo sodaliciją Iškilmingai 
buvo priimta 19 naujų narių. 
Visos šios mergaitės mokosi šv. 
Alfonso parapijos mokykloje; 
dvylika iš jų lietuvaites, dau
giausiai naujųjų ateivių dyku
lės. Sodalicijos intencija buvo 
atlaikytos šv. Mišios, motinėles 
Immaculatos užprašytos. Vi 
sos sodalietės, jau buvusios ir 
naujosios, priėmė šv. Komuni
ją. Priėmimo apeigoms vadova
vo kun. prel. L. Mendelis.

Parama invalidams
Per Liet. Kariuomenės mi

nėjimą Baltimorėje lapkr. 23 
d. surinkta karo invalidams 
šelpti'■ už programas 32 dol. 
50 et., toje sumoje 14 dol. 55 
et. paaukojo D. Buračas ir V. 
Makauskas. Be to. kleb. prel. 
L. Mendelis maloniai sutiko, 
kaip auką, nieko neimti už pa
rapijos salę, ir vieloje tradici
nių gėlių artistams jų vertę pa
aukojus invalidams, susidarė 
galimumas tam tikslui paskirti 
dar 20 dol Tuo būriu karo inva- 
validams surinkta 52 dol. 50 
et., kurie ir pasiųsti jų pirmi
ninkui į Philadelphiją.

Visiems aukojusiems, o ypa
tingai gerb. prelatui L. Mende- 
liui reiškia gilią padėką.

HERE’S A TIP EROM
OLD ST. N1CK I1IMSELF 
AND UIS FAVORITE HELPER

L. Sąj. “Ramovė” 
Baltimorės skyrius.

O1J) ST. NIC HOL Ą S CONFEKKING WITH HIS 
H M TEK MR. EUGENE KLYCZEK IN HIS

OFFICE AT 1512 H AUSTEI) STREET IN 
CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

That jolly old FHImv. so wise in Ihc ways of Christmas 

spending and Budget Keeping. joins vvith his favorite 

helper, Mr. Eugene Klyczek, president of Citizen’s Fe- 

deral Savings and Ix>an Association in Chicago Heights. 
III., in suggesting that everyone join their fast-gr<>wing 

Christmas Savings Club as ųuiekly as possible.

Here’s the way it works, when you become a mernber 

of the club you put a small sum each week from your 

weekly earnings into a special account sėt up for you. 

The amount is so small you’ll barely feel the difference. 

Būt vvhen Christmas rolls around again in "53 you will 

be given a wonderful Nest-egg to spend as you please 

to assure you the most nooney-carefree Holiday you 

ever had.

So Santa’s personai advice to all is to visit Mr. Kly- 

czek in Chicago Heights. Or, if it’s more convenient you 

can write to him and hi will send you all the particulars 

for joining the Christmas Savings Club. The sooner you 

join the larger your Spending Nest-Egg will be.

CITIZENS FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL.

EARN AND SAVE
All Accounts InMired Federally up to $10,(MM)

CITIZENS STATĖ BANK
OF DOWNEKS GROVE

WE ARE rNVITING YOU TO VISIT
OUR NEW HOME

GENKKAL KANKINO
Hours: 9 A. M. to 3 P. M.
( losed All Day Wedne*day

IIOMF f>OAN’S. At TOMOBfLK. 
REAI. ESTATE « F. H. A.

We are members of F. D. I. C.
EblVARb A VOI.BEROING, president, R. C. BROCJMUS, Executive 

Vice Pres., R. P. MAKEI.A, Cashier.

5110 MAIN DOH NERS GROVE 198

MT. ANTHONY SAVIN’t.S A U>AN ASM’N 
lt»7 So. t»th ( ourt. Cicero 54», III.

JOSEPH F GRIBAUSKAS, Sekretorius

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS

Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų.
Dykai dovanėlės su 
naujom sąskaitom.

Turtas $5,500,000.00
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K E A R N Y, N. J. Athol, Mass.
centrų, platinimas knygų, supa
žindinimas su Lietuva, jos kul
tūra, istorija ir tradicijomis,

Persitvarkė draugijos
Iki šiol čia veikė dvi vyrų 

katalikų organizacijos — šv. 
Vardo Dr-ja ir Lietuvių Ameri
kiečių Piliečių Klubas. Abi 
turėjo tą pačią valdybą,
pačius narius, tą pačia dieną 
darė susirinkimus, tik atskirai 
rašė protokolus ir atskirai sąs
kaitybos knygas. Kartais sunku 
buvo ir atskirti kur yra reika
las vienos organizacijos, kur ki
tos, atsirasdavo neaiškumų, bū
davo keblumų.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas pavadintas — Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės Cent
ru. šis ateity bus tvarkomas 
pagal naują statutą (konstitu
ciją). čia be religinių dalykų 
pastebimi stiprūs nuostatai lie
tuvybei išlaikyti. Pagrindinis 
tikslas — suvienyti katalikus 
lietuvius vyrus ir katalikų vy
rus vedusius lietuvaites. Priemo
nės — steigimas daugiau tokių

aukos liet bažnyčiai, labdary
bei ir kitiems geriems tikslams, 

tuos - davimas stipendijos neturtin
giems. Ateity nariai bus pri-

Detroit, Mich.
Šaukiamas BALFo susirinki

mas Gruodžio 14 d., 12 15 vai. 
šv. Antano parap. mokyklos 
patalpose šaukiamas metinis 
visuotinis Balfo 76 skyr. susi
rinkimas. Darbotvarkėj— 1953 
m. valdomųjų organų ir atsto
vo j Balfo seimą rinkimai, Det
roito viešosios rinkliavos atgar
siai iš Europos ir klausimai bei 
sumanymai.

Visi lietuviai kviečiami susi
rinkime dalyvauti, nes jis turės 
didelės svarbos ateinančių metų 
Balfo darbui.

Gražiai paminėta sukaktis
“Draugo” Korespondentų 

Klubo 20-ties metų gyvavimo 
paminėjimas įvyko 1952 m. 
lapkričio 29 d. buv. Lietuvių 
Salėje. Vakaro programą vedė 
Matas Šimonis, kalbėjo iš Chi- 
cagos atvykęs vienas iš Draugo 
redaktorių Ignas Sakalas. He- 
len Dailydaitei palydint piani
nu, dainavo Ralph Volotke, kas 
sekmadienį girdimas Lietuvių 
'fptodijų Radio Programos ve
dėjas. ir čikagietė Eleonor Mel- 
las, Alice Stephens Moterų Me
no Ansamblio dainininkė, tiek 
savo balso grožiu, tiek vaidyba, 
o ypač gražia lietuviška tarti
mi palikusi mielą įspūdį. (Ele
onora yra jau trečios kartos 
lietuvaitė.

Klausytojų šis paminėjimas 
turėjo mažokai gal dėl to, kad 
tuo pačiu metu Windsor’e. Ka
nadoj vyko kitas lietuvių pa
rengimas - vakaras, ten detroi- 
tiečiai parodė nedidelei Windso- 
ro lietuvių kolonijai “Atžaly
ną”

P. Natas.

imami tik parapiečiai lietuviai 
katalikai vyrai arba parapie
čiai nelietuviai, bet vedę lietu
vaites. Sekretorius ir kvgų bei 
turto tikrintojas turės mokėti 
anglų ir lietuvių kalbas. Jau
nuolių Veiklos Komisija rūpi
nasi išauginti lietuvius katali
kus jaunuolius. Susirinkimų ir 
posėdžių ofic. kalbos — anglų 
ir lietuvių .

Čia reikia priminti, kad ir 
anksčiau ši org-ja praktiškai 
paremdavo lietuviškus reika
lus. Prenumeruoja “Darbinin
ką”, “Aidus”. Liet. Knygų 
Klubo leidinius, aukoja BALF 
ir kt. š-m. lapkr. mėn., kai vie- 
vietinis BALF sk. paprašė au
kos, davė $100. Kadangi nauja
sis statutas duoda plačius įga
liojimus lietuviškiems reika
lams remti,'atrodo, parama bus 
nemaža.

Susirinkime buvo kleb. kun. 
Voisiekauskas, kuris pasiūlė, 
remiantis naujuoju statutu, 
šelpti Diepholz gimnazijos mo
kinius, ir kun. D. Pocius, kuris 
toliau lieka Dvasios vadu.

Naujasis statutas (konstitu
cija) buvo ruošiamas apie porą 
metų. Jos autorius — šios org- 
jos teis. pat. adv. Ch. Paulis, 
Jr., talkininkavo pirm. W. Gri
nevičius. P. Velevas, visi kiti 
valdybos nariai. Dr-jos nariai 
aktyviai dalyvavo diskusijose. 
Tik po 3 vai. diskusijų balsuo
jant naujasis statutas buvo pri
imtas. K. B.

Bayonne, N. J.
—šv. Mykolo lietuvių parap. 

nuo lapkr. 30 d. ligi gruodžio 8 
d. buvo novena į Nekaltai Pra
dėtąją švč. Mariją. Noveną ve
dė tėvai marijonai A. Mažukna 
ir P. Remeika. Žmonės gausiai 
dalyvavo.

— Per noveną kleb. kun. M. 
Kemėžis pasakė anglų kalba 
pamokslus apie Vilniaus Auš
ros Vartų Dievo Motiną, papa
sakodamas šios lietuvių tautos 
šventovės istoriją ir kaip ji 
lietuvių buvo uoliai lankoma.

— Šv. Mykolo parapiečiai 
Vokietijoj vargstantiems trem
tiniams lietuviams šelpti suau
kojo 960 svarų drabužių, ku
rie jau perduoti Balfui.

Ii šv. Pranciškaus parapijos 
gyvenimo

Ateinančiais 2953 m. ši lie
tuvių parapija švenčia savo 40 
metų sukaktį. Praėjusią vasarą 
parapijos bažnyčia, statyta 
1920 m., klebono kun. Pijaus 
Juraičio rūpesčiu buvo gražiai 
atnaujinta. Remontui lėšas su
dėjo per 300 asmenų, o čia vei
kiančios liet, draugijos, kaip 
Moterų S-gos sk., Liet. Klubas 
ir kt. skyrė iš savo parengimų 
stambesnes sumas.

— 40 vai. atlaidai, buvę mū
sų parapijoje lapkr. 23-25 d., 
sutraukė gausius maldininkų

Amsterdam, N Y.
Puikiai pavyko BALFo 

rūbą vajus
Balfo skyrius Amsterdame 

labai gražiai pravedė drabužių 
vajų. Net nuostabu, kad tokia 
nedidelė lietuvių kolonija gali 
tiek daug pasidarbuoti, nes vi
si čia yra vieningi ir geri patri- 
jotai. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems aukojusiems drabužiais 
ir pinigais šiame vajuje. Vie
nos savaitės metu surinkta 
2400 svarų rūbų ir avalynės; 
$40 pinigais.

Ypatinga padėka priklauso 
šiems asmenims: už nuolatinį 
budėjin^ krautuvėje Jurgiui 
Šidlauskui ir Juozui Griganavi- 
čiui; Mikui Kertjeliui už visoke
riopą pagalbą Adomui Kučiui 
už patalpas; Povilui Plankiui ir 
B. Vainauskui už aliejų apšil
dymui; už darbą padėka Jonui 

Bablinskui ir Willian Nikštėnui. 
Daug rūpesčio į šio vajaus su- 
organiz avimą įdėjo Juozas Čy- 
vas. Nors pernai vajaus metu 
ir daugiau buvo suaukota rū
bų (4238 sv.), tačiau ir šiemet 
visi Amsterdamo lietuviai labai 
gražiai pasirodė. Dar tenka pa
žymėti atskirai ir aukojusių pi
nigais: Pranas Gobis 7 dol.,' An
tanas Gobis 5 dol., Jonas Bogu- 
žas 5 dol., Helen Gadeikis 5 
dol. .Juozas Kibartas 3, Vladas 
Keiba 2 dol., kiti po 1 dol. Lie
tuviškas ačiū visiems!

• Antanas Naujokaitis, bu
vęs Lietuvoje teisėjas, prieš 2 
metus atvykęs į JAV, lapkričio 
24 d. mirė širdies liga. Palaido
tas Dayton, Ohic.

• Žinomieji Lietuviai — tai 
platesnės apimties žinomesnių 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
biografinis vardynas. Leidinį 
redaguoja specialus “Lietuvių 
Dienų” redakcinis kolektyvas, 
leidžia “Lietuvių Dienų” lei
dykla Los Angeles. Calif.

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gvv. 422 Mrnahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

<1. P. GINKUS, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet—WWRL 1600 kr—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

lokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai >

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y

J. P. GINKIS
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS
MuaBras Dr.

J. VALAKAS

būrius, kurių dauguma ėjo prie 
Dievo stalo. Iš kaimyninių pa
rapijų buvo atsilankę devyni 
svečiai kunigai. Svečių kunigų 
pasakyti turiningi pamokslai 
buvo parapijiečių atidžiai iš
klausyti.

Mūsą kolonijoje pasižvalgius
— Vietos Balfo skyrius, ku

rio garbės pirm, yra kleb. kun. 
P. Juraitis, sukruto ir šįmet 
pravesti pinigų ir drabužių 
rinkliavą, kad ir šįmet būtų 
nors kiek pradžiuginti mūsų 
tautiečiai, vargstantieji Euro
poje. Balfo sk. valdyboje yra: 
pirm. St. Jasinskienė, sekreto
riai —P. Simanauskas ir V. 
Adomavičius ir kasininkas J. 
Gailiūnas.

— Petras Šalkauskas, Atho- 
le gimęs, šv. Pranciškaus baž
nyčioje lapkr. 30 d. susituokė 
su tremtine Tilvikaite iš Brok- 
lyn, N. Y. Sutuoktuvių apei
gas atliko kleb. kun. P. Jurai- 
tis.

Atsiminima!
RADIO VALANDOS
SBianįniais

445
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^WevdP 
JACK-j-stu KAS
1264 WHiTE ST. 
HILLSIde.n.j
*__ Tl L. ___

VVĄVERLY

O6 3525

RELIGINES DOVANOS 
KALĖDOMS

P. J. KENEDY & SONS siūlo dovanas: platus pasirinkimas 
vietinių ir importuotų devocionalijų:

Rožančiai
Medaljonai su grandinėlėmis 
Kryžiai su grandinėlėmis 
Rankomis piaustytos statulos 
Kryžiai
Ligonio lankymo komplektai

Ornamentiniai ženklai
Paveikslai
Autom edaliai
Namu palaiminimo paveikslai
Švęsto vandens indai
Apyrankės

Plati kainų skalė, atitinkanti visų reikalavimus.

Parduotuvė atdara: šiokiadieniais, 9—6;šeštadieniais, 9—5
Užsakymui skambinkite BA — 7-2900 ir būsite 

greitai aptarnauti.

JO1N OUR NEW CHRISTMAS CLUB NOW

On

Latest
Interest

Rate

Credited and
Compcundod

Quarterly

Accounts

P. J. KENEDY & SONS
12 Barclay St, New York 8

★ 
★
★
★
★

5,

A Year
Regular Savings

Interest starts the First of the month 
on sums from $25. to $10.000.

Deposits nade on or before January 10. April 
July 10, and October 5 will draw interest from the 
first of such months if left to the end of the 

ųuarterly dividend period.

★
★
★
★

Waterbury, Conn.
Ateitininką šventė

Ateitininkai gruodžio 14 d. 
švenčia savo metinę šventę. 
Pamaldos 11 vai. Visi ateitinin
kai dalyvauja šventose mišiose 
bei priima šv. komuniją. Trečią 
valandą Holy Name salėje bus 
viešas šventės minėjimas. Į 
šventę atvyksta ir laikys pas
kaitą kun. prof. Stasys Yla iš 
Putnam. Waterburiečiai turės 
paskaitininką, kuris yra visos 
eilės visuomeninio turinio rim
tų veikalų autorius, o taip pat 
žymus žurnalistas bei visuome
nininkas, iškentėjęs nacių kon
centracijos žiaurumus. Todėl 

visi waterburiečiai kviečiami 
šią šventę atsilankyti.

i

Real Estate
ROCKVTLLE CENTRE. 118 Marvin 

Avė. Peautiful new Cape Cad style 
model house, lst floor 19x12, Living 
rm., Fireplace, dining room; 7x15 
kitehen, 12x14 Master bedroom, other 
bedroom 10x11; attached garage, ex- 
pansion attic. hot water, oil heat.

Prie* 813388. Rabert M. Stewart, 
Builder, 23 N. Park Avė. RO 6-3339— 

karšto vandens šildymas. 8*5746.
| TVU-IAS NAMAS. {MOKĖT* 8756 

Apžiūrėti 19 Dennett PI. off Laųueer 
St.-Smith St. Tušti 8 ypatingai dideli 
naujai dekoruoti kambariai, mūrinis 
namas. Kaina $5,750 (lengvas mokėji
mo sąlygos). Agentas gyvena ten pat.

Tinka didelei šeimai ar atskirai 
išnuomoti.

Kreiptis 1-5 vai. po piet. JA 6-6669.

3 Elm Speciali—L. iJ
Atskiras 7 kambarių namas, šildo

mas alyva, sklypas 25x100. Šaldytuvas, 
skalbiama mašina ir kiti reikmens. 
Ar Įvairūs patogumai. Už 3 blokų Ind. 
subway.

Atskiras 6 kambarių bungalow, 
baigtas rūsys, 1 M: vonios, aliejum kū- ( 
renamas I .71. .... ‘ ”
Sklypas 5bxl00. Arti visi patogumai. 
$10,509.

2 šeimų, 6 kambarių, tuščias, ang
lim kūrenamas karšto oro šildymas. 
$10,990.

ELM REALTY
36-19 B*way, Elmhurst, L. L

Atdara sekmadieniais
III 6-3393

I

Newark, N. J.

5

šaukiamas ateitininką 
susirinkimas

Šeštadienį, gruodžio 13 d. 
vai. Nevvarke, N. J., parapijos
salėje (207 Adam St.) įvyks at
eitininkų susirinkimas. Paskai
tą skaitys V. Vaitiekūnas. Pra
šome atsilankyti visus ateiti
ninkus. Po pasakitos bus val
dybos rinkimai ir kiti svarbūs 
einamieji reikalai.

Parduodami 
NAMAI 

PIGCS, GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEWOOD—6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai; WOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai) tušti pirkėjui; 
EAST NEWYORK — kampinis 
namas su saliūnu. restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai. 
Gera proga, kas nori įsigyti na
mą ir bizni, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTCNAS 
REALTY and INSURANCE 

108-07 Liberty Avė. 
Richmond Hill 19, LI., N.Y. 

TeL Vlrginia 8-2239

GERA NAUJIENA APIE
ASTMĄ

Ar astma gera naujiena? Ne, bet 
pranešama, kad vaistai PENNYL tei
kia greitą, nuostabų palengvinimą 
sergantiems atsma. Pranešimas sako, 
kad šie nuostabūs vaistai sulaiko ast- 
matiškus švokštimo, kosulio, dusulio, 
sunkaus kvėpavimo priepuolius. Dau
gelis vartotojų, kurie anksčiau nuo tų 
priepuolių nusilpdavo ir gandydavo 

Į orą, dabar su džiaugsmu pareiškia, 
kad po keletas šių vaistų dozių, gau- 

I na tikra palengvinimą.
I Jei ir jus vargina astma bei astma- 
! tiškas kosulys ir krauio susitvenkimas, 
! tuojau nusipirkite PENNYL. Galite 
gauti specialia kaina, jei atsiusite šią 
atkarpa i Oregon Drug Products, 
Dept. 604, Peekskill, N. Y. Jums atsiųs 
dvi $3 vertės bonkas už $5 su $1 nuo
laida nuo reguliarios kainos.

Jūs neprivalote siųsti pinigus, su- 
mrkėsite paštininkui, kai pristatys. 
Bet užsisakykite tuojau, nes vaistu 
kiekis specialia kaina yra ribotas.

Vardas ir pavardė
Adresas ................ -

ŽILI PLAUKAI PRANYKSTA 
BE DAŽYMO

Puikus mišinys yra galimas dabar 
gauti, kuris pakeičia jūsų plaukus at
gal i natūralią tamsią spalvą, beveik 
kaip magiškai. Vartojant kasdien per 
trumpa laiką, palengva, ir stebuklin
gai pasikeičia žili j natūralią—atro
dančia spalva. Sis nėra skubus dažas. 
Atsiminkite, kad tamsūs plaukai jau
nina išvaizdą.

Jei jūs norite išmėginti ši nepapras
ta mišinį be .jokios rizikos tiktai pa
siųskite šią iškarpa i TRYSAN CO., 
Dept. 615. Peekskill, N. Y. Jie atsiųs 
jums du $2.50 vertės buteliukus už 
$4.00 plūs 80 centų taksų mokesč:ui. 
Tai yra $1.20 nuolaida nuo reguliarės 
kainos. Jei. kaip jūs pavartosite pagal 
nurodymus, ir nebūsite patenkinti dėl 
kokios nors priežasties, jūsų pinigai 
bus pilnai gražinami.
Pavardė ..........................................................

Adresas

Miestas Valstybė

Investuokite j MUTUAL FŲNDS. It 
formacijų reikalu kreipkitės j atsto 
vg: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ir* 
Haupt & Co. 111 Broadvvay, room 515, 
New York 6. N. Y. Members New 
York Stock Evcbange. Tel WO 4-600,

SAVI N GS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ 

539 Eastern Parkvvay at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fullv Insured 

Up to $10,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

i-K

1202 VYSE AVENUE. BRONX 
kampinis namas. 20 butu, 3 krutu ves.

Pajamos 15,438 dol.
Skambinti — TŲ 7-4468 Business opportun.

Help Wanted

sufferintendent 
ATTENTION!

Gaad Pasition For Cauple 
taking interest in their work; 
Middle-aged. Experienced, Neat 
workers, for 29-Family Hanse, 
BRONX, Coal. 3 Room Apt. & 
$50. wages. Man can go to work.

CaH FO-7-2965

Licensed Nurses 
Home

18h Lteemed Nuntag Home
CALHOUN NURSING HOME

Announcing opening of new, modern 
nursing home; beautlful. homelike 
surroundings. Reasonable rates.

24-hour nursing service
725 St Marfc’a Avė. SL. 6-4269

ABRAMS
228 Broadway, Brooklyn, N. Y., (kam
pas Roebling St.), pirmiau buvo 391 
Grand St., Brooklyn, N. Y., kuris jums 
maloniai patarnavo per 30 metų, 

skelbia
MUEMVENTYNI MFARDAVIMA 

pilnai aptarnaujanti vynai Ir moteris. 
Geriausios vilnos paltai ir kostiumai, 
naujausio Miko suknelės ir kt. Dydis 
12—20; 38—50. Ateikite su šiuo skel
bimu ir gausite 10% nuolaidos. Mes 
kalbame lietuviškai. TeL EV 8-6656

A-l TREES
CHOICE CANADIAN 

CHRISTMAS TREES 
50 CARLOADS

Be SaM Whalf le Te Deelere 
5 CARLOADS OF

BALSAM BRANCHES 
Free DeBvery Anywhere on L. L 

JOHN C. RUSSELL 
SUNRISE HIGHWAY 

Just West of Peninsula Blvd.
LYNBROOK LYNBROOK 3-7796 

I personally guaranteed 
Every dealer a sąuare deal.

Ta

"T"

1
^ SCHOLES BAKING, Ine. 

V. Lukas — Vedėjas

532 Grand BL, BraMdyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8882

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 

Į skoni- Tortai, ypatingai pyragai 
[ vestuvėms, krikštynoms ir ki- 
► tokioms iškilmingoms progoms. 
, Užsakymai Išpildomi kogeriau- 
* šiai. Išvežtajame j krautuves Ir

AAAAAA AA A AAA4K A»dPA .

<
4
4

4 
j 
,4

IS NUMOJAMAS puikus mlėtas 
butas ir du atskiri kambariai su 
patogumais geroje vietoje, gra
žiame name, prie parko, arti 
j usisiekkno linijos. Kreiptai nuo 
12-8 v. p. p. 22 Irving Avė, 
7-tas įėjimas.

ONLY BAKERY IN T0WN’!I 
Modern, dean, fully eųuipped. Excel- 
lent for couple; good income can be 
inereased. Profitable, lov rent, easy 
terms. Owner has other interests, 

Sacriflce! Saerifidng! Sacrtfierd!
Owner HICKSVILLE 3-9921

or write:
Box 021, Rm 10, 11 W. 42nd St. N.Y.C.

Help wanted—>Malė
MACHINE SHOP HELP 
Esperienee Unneerr—ary 

Periodic Raises, Pleasant Atmospherc. 
Appiy in Person. Do not phone. 

MR. De MARIA
Geaeral Die A Stamping Co.

262 Mott St., N.Y.C.

SHEETROCK MEN

Experienced. Local & Out of lown 
work. Top pay, steady year round.

Phone HYaetath 6-4646

Help wanted Female
REIKIA SIUVĖJŲ 

pižamoms ir bliuzėms siūti paprasto
mis adatomis. Kreiptis tik patyru
sioms. 260 Norman Avė., Lorimer St. 
bus to Kingsland Avė., EV. 8-4992.

• r

KKIKIA PRITYRUSIŲ SIUVĖJŲ
Singer ir Covering mašinomis. Pasto
vus darbas, geras atlyginimas, ato
stogos. Maloni aplinka. Kreiptis i Ar- 
tex Mills—902 Broadway, N.Y.C. (ne
toli 21th Str.).

SKALBYKLAI MARŠKINIŲ 
TVARKYTOJOS, patyrusios 
lankstyti ir atbaigti $3 už įim
tą. Kreiptis EV 3-4919.

REIKALINGOS SIUVĖJOS 
medvilninių (cotton) suknelių. 
Dirbama ištisus metus. Unijinė 
siuvykla. Gabalinis darbas (piece 
work). Suburbau Dress, 24 So. 
3rd Avė. MO 7-9835.

SIUVĖJOS prityrusios siūti 
sukneles ir mokančios dirbti 
specialiomis mašinomis. A. and 
L Dress Co. 64 Matai St

DIRBTINIŲ GELIŲ kontrak- 
torės dirbėjos, mokančios “pres- 
sing ant slipping up” darbus. 
Jacob De Jo«g, 19 W. 36 St. , 
N. Y. C.

MERROW OPERATORES
patyrusios dirbti prie vaiku megstuku. 

i Pastovus geras atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis: Flushing 
Knitting Mills, 1630 Stephen St. 
(Ridgewood), Brooklyn.

TH. HE 3-5948

ALL MARES
• FOUNTAIN PENS • PENCILS
• DESKSETS • CIGARETTE UGHTERS

Fountain Pen Hospital
165 FULTON STREET

DEPT.’ D
Off Broadvvay, N’ew York SS, N. T. Trieph. WOrtb 4-6586—6581

T Y F I S T S
KEY PŲNCH OPERATORS

Wanted Immediately for Insurance 
Operations. Pleasant working condi
tions. Full Sočiai Benefits. Salary 
commenserate w ith ability. Phone 
Reading 5-4321. Ext. 274

AMERICAN CASTALTY CO.
M7 WMhtagton St. 

READING. FA

FINGERWATER . MANKTRIST 
patogios valandos, 5 darbo dienos, 
su tinkamu asmeniu dėl atlyginimo 
nesiginčijama.

neauty imibii
3407 Jerome Avė., Bx. OL 5-9456
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BOSTONO žinios

ALRK Federacijos N. Anglijos 
apskr. seimelis

įvyko So. Bostone gruodžio 
7 d. Pradedamąjį žodį pasakė 
pirm. V. Kudirka ir kleb. kun. 
Pr. Virmauskis. Vadovavo sei
meliui pati valdyba. Sudarius 
rezoliucijų komisi
ją, sveikino kun. Pau
lauskas iš Latvrence, kun. V. 
Martinkus iš Providence, kun. 
A. Kontautas, A. Kneižys, V. 
Paulauskas, kun. Parulis, adv. 
A. Jankauskas, A. Daugirda.

Kun. V. Paulauskas kėlė rei
kalą uoliau vykdyti priimtus 
rutarmus ir plėsti akciją, A. 
Kneižys reiškė mintį, kad Fe
deracijos darbe permąžai reiš
kiasi kunigai. Po to išklausyti 
ir priimti valdybos pranešimai, 
kuriuos darė pirm. Kudirka ir 
ižd. Versiackas.

St. Lūšys skaitė paskaitą a- 
pie priežastis, dėl kurių komu
nizmas plečiasi ir apie būdus, 
kuriais reikėtų su tuo kovoti. 
Kalbėtojas pabaigoje aktualiai 
palietė reikalą paieškoti naujų 
priemonių įtraukti į darbą jau
nesnius žmones ir pagyvinti 
veiklą. Po pasakitos buvo garta 
gyvos diskusijos. Sudarius iš 
naujo vad. organus, susirinki
mas baigtas. Priimtos rezoliuci
jas, kurias vadovybė paskelbs.

Am. Liet. Bendruomente Bon- 
teao apyL komitetas 

posėčžiavo gruodžio 5 d. ir 
pasiskirstė pareigomis taip: 
adv. J. Grigalius—pirm., P. 
Žičkus ir A. Čaplikas—vice- 
pirm., K. Mockus—sekr., A. 
Matjoška—kasin., J. Gimbutas 
— finansų sekr., J. Kasmaus
kas, J. Tuinila. J. Januškis, V. 
Izbickas, A. Juknevičius —na
riai

Informacijos reikalus paža
dėjo tvarkyti inž. Izbickas. Na
rių vajui pravesti sudaryta ko
misija — inž. Gimbutas,. A. 
Matjoši t, V. Izbickas. Čiurlio
nio ansamblio reikalu nutarta 
sukviesti bendrą pasitarimą 
kartu su ALT ir BALF nariais 
penktadienį, gruodžio 12 d., 8 
vai. vak. L. Pil. Dr-jos salėje. 

Nutarta kreiptis į kitas drau
gijas Kultūros Fondo reikalu.

Taip pat bus tariamasi su L. 
P. Draugija dėl skaityklos 
tvarkymo.

Rašytojų Klubo gausus 
susirinkimas 

įvyko gruodžio 6 d. Buvo
pač gausus ir gyvas. Pradėjo 
pirm. B. Brazdžionis ir pakvie
tė iš Brooklyno atvykusią vieš
nią Nelę Mazaalitę skaityti sa
vo kūrybos. Autorė nuotaikin
gai paskaitė savo kūrinį “Vir
ve”.

St. Santvaras sutrauktai pa
sakojo savo įdomius atsimini
mus iš draugystės su K. Bin
kių ir trumpai nupasakojo prieš 
dešimt metų mirusio žymaus 
poeto gyvenimą bei nueitą kū
rybos kelią.

Adv. S. Šalnienė pateikė 
pluoštą naudingos informacijos 
apie socialinį draudimą šiame

su-

y-

krašte. Kadangi p. šalnienė y- 
ra ‘žymi teisininkė ir, lie to, 
dirba valdinėje įstaigoje soc. 
draudimo darbą, susirinkusieji 
ne tik įdomiai išklausė jos pra
nešimo, bet ir apipylė eile ak
tualių klausimų, į kuriuos pra
nešėja mielai atsakinė’o.

Rašytojų klubo susirinkimai 
darosi vis gausesni ir gyvesni. 
Paskutinį kartą jau trūko turi- 
nv>j patalpoj vietos.

'Kitas susirinkimas bus sau
sio 3 d. ir svečiu numatomas 
rašyt. Jurgis Jankus.

“Atžalyno” vaidinimas 
įvyksta jau ateinantį sekma

dienį, gruodžio 14 d., 3 vai. p.p. 
Susidomėjimas vaidinimu yra 
labai didelis. Rengiasi atvykti 
didelės ekskursijos iš Brockton, 
Worcester, Lawrence, Loveli, 
Providence ir kitų kaimyninių 
vietovių. Kadangi gali pritrukti 
vietų, todėl patariama bilietus 
įsigyti iš anksto.

Gabijos choro koacertas- 
pobAvis

įvyko gruodžio 7 d. L. Pil. 
Dr-jos slaėje. Gabijos chorui 
dabar vadovauja M. Pauliukai- 
tis, atvykstąs sykį į savaitę re
peticijoms iš Laurence.

Ateitininkų idelogtniai 
kursai

1953 m. sausio 2-4 dienomis 
Bostone įvyksta moksleivių at
eitininkų ideologiniai kursai. 
Ruošia apygardos, valdyba. Vi
si moksleiviai ateitininkai kvie
čiami dalyvauti.

Stipendijai aukojo
Ištremtųjų į Sibirą Lietuvos 

inžinierių vardu stipendijai 
(lietuviui studentui technikos 
mokslams eiti) inž. J. Mikalau
skas Liudo Končiaus ir Irenos 
Laurinaitytės sutuoktuvių pro
ga jaunųjų vardu paaukojo 
$20, J. Kasmauskas $2, J. Lau- 
rynaitis, Sr., $2, I. Vileniškis 
$5. Be to, inž. J. Mikalauskas 
tam pačiam tikslui dar paauko
jo $10 inž. V. Ižbicko ir F. 
Bagdonaitės sutuoktuvių pro- 
ggį e —

Įsigijo lietuviškų knygų
Brocktono Public Library J. 

P. Tuinylos pastangomis nese
niai nupirko apie 20 naujų lie
tuviškų knygų.
Tremtinys — unijos valdybos 

narys
Kartono dėžių fabrike Bos

tone, kur dirba nemažai iš 
tremties atvykusių vyrų, uni
jos valdybos nariu išrinktas ten 
dirbąs dr. V. Čepas.

Naujai išrinktasis senatorius 
John F. Kenedy

išvyko savo lėšomis trijų 
savaičių kelionei po Europą 
studijuoti gynybos programos. 
Numato aplankyti Italiją, 
Prancūziją, Airiją ir Angliją.

BALF seimo parengiamieji 
darbai

sparčiai vyksta. Laukiama 
daug atstovų ir svečių iš įvairių 
vietovių.

Mirės distrikto prokuroras 
W. J. Foley

Šis airių kilmės įžymus tei
sininkas buvo gimęs So. Bosto
ne, čia gyvftoo ir buvo pažįsta
mas daugeliui lietuvių.

ARTISTAI Iš

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga GyduoH 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ii 

galvos skaudėjimų.nerviškų 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys)-ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y 
ra pastiprinimų. Vartojama ar 
betos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiundam j namus. 
ALEXANDER’S CO.

414 West Broadvvay, 
\ South Boston 27, Mass.
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SPORTAS
PAGALIAU LIETUVIAI LAIMĖJO 

Ant. Batdšiūnas
Antrosios pavasario rato rungty

nės lietuviams buvo sėkmingesnės: 
pirmoji vienuolikė įveikė Minervos

(atkelta iš 4 psl.) 
nebūtų nė kalbos. Gal tai būtų 
net jžeidimas. Bet dabar, kada 
gyvenime visokių vertybių per
kainojimo gadynę, kada poetai 
vaidina ‘dišvošerius”, daktarai, 
teisėjai — Cable lietpalčių siu
vėjus, kada buvę ministeriai ir 
aukšti karininkai vaidiname 
fabrikų sargus, pabandykime, 
sako Gustaitienė, ir šį didi jį 
jaunuomenės veikėją, buvusį 
direktorių ir aukštųjų mokslų 
daktarą, dabar fabrike už pini
gus vaidinantį “karpenterį”, 
paprašyti suvaidinti lietuvišką 
siuvėją. Ir režisierei laimė nu
sišypsojo: Dr. Juozas Leimonas 
sutiko suvaidinti siuvėjo vaid
menį. Sunkiai dirbdamas fabri
ke, turėdamas daug darbo re
daguojant “Vytį”, Dr. J. Lei
monas savo rolės paruošimo ė- 
mėsi su visu nuoširdumu ir 
kruopštumu, parodydamas, jog 
ne gražiomis kalbomis, bet dar
bais turime pirsidčti prie kul
tūros darbo. Trys mėnesiai ei
na repeticijos. Ir Dr. Leimonas 
su pavyzdingu uolumu jas ląn- 
ko, studijuoja smulkiausiai sa
vo vaidmenį ir mokosi to me
no. kurį kadaise, dar jaunuoliu 
būdamas, bandė kariu su Jur
giu Petrausku ir kitais mūsų 
scenos veteranais, buvo pirmų
jų Vaičkaus spektaklių dalyvis. 

Nemažiau įdomūs ir žymūs 
ir kiti šio “Aflžalyno” artistai. 
Gerąjį mokytoją Tijūną vaidi
na poetas dramaturgas Stasys 
Santvaras, scenoje, tiesa, bu
vęs, bet ne kaip dramos akto
rius, o kaip operos dainininkas. 
Ir šis Santvara teatro “debiu
tas” yra ne kas kita, kaip pa
rodymas, kad reikalui esant, 
kiekvienas kultūrinis darbas 
gali stovėti aukščiau bet kokių 
asmeninių ambicijų. “Asmeni
nių ambicijų.” nepaisė nė gydy
toja V. Norvaišienė, sutikdama 
vaidinti siuvėjo žmoną, nei Dr.

Br. Mickevičius, nepasididžia
vęs ‘įtapti” siuvėjo gizeliu-mo- 
kiniu, nei inžinieriaus žmona — 
prisimindama miestelio pletki- 
ninkės rolę, ar, pagaliau, kad 
ir garbingas, bet visdėlto toli
mas savo profesijai roles—gim
nazijos direktoriaus — buvęs 
teisėjas St. Vaitkevičius, o in
spektoriaus — pulk. J. Andrius. 
Tik jauna studentė Z. Zaran
kaitė lyg ir “pakilusi” — ji vai
dina inžinieriaus žmoną. Bet 
Zarankaitė. reikia pasakyti, 
jau lyg ir išeina iš mėgėjos ro
lės —tai yra geriausia H. Ka
činsko studijos mokine, šiame 
vaidmenyje ji pasireiškia turin
ti puikių vaidybinių gabumų.

Vaidybinių gabumų daugiau 
ar mažiau teks išvysti ir viso
je daugybėje jaunimo, nuo Al
gimanto Gustaičio. (Jasiaus 
Šiaučiuko) iki Algimanto San
tvara (išdykusio pirmoko).

w

BOSTONO RAMOVENAMS
Sekmadienį, gruodžio 21 d. 3 vai. p. p., 484 E. 4th St., 

So. Bostone, įvyks atsargos karių sąjungos “Ramovė” Bos
tono'(ir apylinkės) skyriaus steigiamasis susirinkimas. At
sargos kariai kviečiami dalyvauti.

ORGANIZACINĖ KOMISIJA

BALT1C FLORISTS GĖLIŲ IR DOVANŲ KRAUTUVĖ
502 E. Broadvvay, kamp. G SL, So. Boston, Mass.

Sav. STEPONAS MINKUS,

Turi dideli pasirinkimą kalėdinių dovanų lietuviškais motyvais: atvi
ručių, medžio drožinių, audinių, naujausių lietuviškų knygų iŠ visų 
leidyklų Amerikoj. Kanadoj ir užsieny, lieutviškų plokštelių. Stainless 
Steel peilių, šakučių ir šaukštelių komplektus .importuotus iš Vokie
tijos, vaikam žaislų ir šiaip visokios rūšies Kalėdų ir kitokiomis pro
gomis dovanų. Taipgi kalėdinių eglaičių, vainikų, vazonų, ir gėlių.

• •

GYVENIMO
“Atžalyne”, šiame jaunuo

menes ir idealizmo veikale, 
gražiai bendradarbiauja ir jau
nimas ir senimas. Kai kurių čia 
vaidina “ištisos šeimos” —po 
tris asmenis iš vienos šeimos. 
Bendradarbiauja čia senieji ir 
jaunieji ateiviai. Vaidina su pri
dėtais plaukais ir su tikrais, 
tam veikalui užsiaugintais, ū- 
sais, pasakoja "Atžalyno” reži
sierė. Ir priduria: “Su kokia 
meile ir pasiaukojimu žmonės 
ėmėsi šio darbo, galit matyti iš 
to, kad kai kurie artistai, kad 
nereiktų lipdyti, užsiaugino tik
rus ūsus, nors tas reikalas 
jiems nemažai “kaštavo.” Visą 
laiką buvai išmintingas žmo
gus, o dabar ėmei ir pasidarei 
”kreizy”, kalbėjo vienam mano 
artistui fabriko bendradar
biai.” — “Būtų “kreizy”, jei 
per vadinimą pridėti ūsai nu
kristų”, jis man sako: — o 
dabar galėsiu būti drąsus. Po 
vaidinimo nusiskusta.” “Ar tie 
ir panašūs reiškiniai nerodo, 
kad teatro meilė mūsų žmonė
se gyvas?” — klausia režisierė 
Gustaitienė. “Parodo. Ir dar 
kaip.” Ji pati atsako ir dar pri
deda: “Ne šventieji puodus lip
do.”

Kas pamatys šį “Atžalyną”, 
įsitikins, kad mums reikia ma
žiau kalbų.o daugiau idealiz
mo, tada nebus “teatro krizės”, 
dėl kurios tie£ prakaito ir tiek 
rašalo lieja kai kurie teatru su
sirūpinusieji. Bostone “Atžaly
no” pastatymas yra viena tų 
senųjų, gražiųjų teatrinio ide
alizmo aprai 
ano mrto, j 
mieji lietuviško teatro spektak
liai (Amerika pirtyje ir kt.), 
kuriuose vaidino busimieji vi
suomenės veikėjai, ministeriai, 
prezidentai, inžinieriai, teisėjai 
ir mokytojai. Šiandien šių ir pa
našių profesijų ir pašaukimų 
žmonės ateina atiduoti duoklės 
aniems lietuviško teatro pirmū
nams.

Bostoniečių ir apylinkės gy
ventojų susidomėjimas vaidi
nimu, girdėti, nepaprastas. Ir 
neabejojame, kad jie neapsi
ves. K. N.

pirmąją 3—1 <2—1». gi antroji prieš 
Minervos antrąją išsikovojo lygiąsias 
1—1.

Nors vėlyvo rudens saulutė šyp
sojos visą dieną, tačiau i rungtynes 
teatsilankė vo* apie šimtas žiūrovų. 
Gal eilė mūsų vienuolikė* pralaimė
jimų atbaidė lietuvį žiūrovą, kuris 
buvo tiek išlepintas, kad tik perga
lėmis leidosi maitinamas. Supranta
ma, kad savųjų laimėjimas yra žiū
rovui malonus, bet nereikia pamiršti, 
kad garbingas pralaimėjimas yra 
daug svarbesnis, negu nesĮiortiška 
pergalė. Ir sportininkai pageidauja, 
kad lietuvis žiūrovas būtų su jais vi
suomet: ir tada, kada laimi ir kada 
pralaimi. Tikiu, kad pergalė prieš 
Minerva pasieks lietuvio žiūrovo 
sielos kamputi, ir sekančiose rungty
nėse vėl matysime tuo* entuziastus, 
kurie mūsų futbolininkais buvo su
abejoję.

Prieš Minervą mūsų vyrai išėjo 
šiuo metu savo geriausios sudėties: 
Hlavač; Modzeliauskas - Jančevskis; 
Vaitkevičius - Saldaitis - Jėgeris: 
Sabaliauskas - Kantz - Savičius - Jo
kūbaitis - Gražys. Rungtynių pra
džioje abi vienuolikė* žaidė gana 
atsargiai ir nervingai, žaidimas vyko 
daugiausia aikštės vidury. Čia aiškiai 
pastebima lietuvių komandos teigia
moji pusė — saugų ir puolikų su- 
sižaidimas. Matydami, kad priešinin
kai daug tvirčiau ir kiečiau pasitin
ka kamuolį, mūsų vyrai išryškina 
žemą žaidimą, nelaikydami ilgai ka
muolio ir tiksliai* padavimais pralau
žia Minervos gynimo liniją. 28 minu
tėje Kantz paleistas tolimas šūvis 
atsiduria vartų kamputyje, gi po po
ros minučių Gražys puikiai i»erme- 
ta kamuolį laisvam Savičiui . kuris 
kelia pasekme iki 2—0. 44 minutėje 
Jėgeris nelaimingai paliečia baudos 
aiktėje kamuolį ranka ir Minerva 
pasiveja iki 2—1.

Antrame kėliny žaidimą i savo 
rankas perima jau Minerva ir tik 
stebėtinai gerai žaidęs gynikų penke-

tas likviduoja visus pavojus. Kelinio 
vidury pakeičiamas gerai žaidęs, bet 
truputi negaluojantis Saldaitu. Jo 
vietą užima Steponavičių*. Puoliku 
gretos vis daugiau ima lankytis prie, 
šininkų pusėje. Gražio ir Sabaliaus
ko šūvius Minervos vartininkas mei
striškai likviduoja, tačiau 83 minu
tėje Gražiui |>avyksta vartininką nu
ginkluoti ir 3 1. rungtynės baigia
mos.

Priešžaismio ru.ngtxnėse lietuviai 
Daukšos įvarčiu išsikovojo lygiąsias 
prieš Minervos antrąja.

Po šių rungtynių lietuviai pirme
nybių lentelėje pakopė vienu laiptu 
aukštyn, laikinai palikę opų įšskri- 
timo klausimą spręsti Greek Ameri- 
cans, Minervai ir Hotai.

. A
ėjusių metų meisteris. Šiuo metu jie 
yra trečioje vietoję aukštosios iygo, 
lentelėje.

Prog* laimėti kalakutą
Sekmadieni. Geiman Hungarian.-- 

LSK rungtynių pertraukos nvtu bu.-, 
traukiamas laimėjimams leidž.amas 
kalakutas. Neįsigiję laimėjimo biiie 
tų galės juos įsigyti už 25 centus 
aikštėje.

ii&ų, išsilikusių nuo 
kfl^prasfdėjo pir-

German Hun-arian*—LSK
Sekmadieni, gruodžio 14 d 2:30 

vai. Queens Soccer Eield <222 Brad
dock Avė., Bellroae. L. I > įvyksta 
futbolo rungtynės German Hunga- 
rians — LSK. 12:45 vai žaidžia re
zervinės. German Hungarians pra-

Vi*u«tuu» Lf»K susirinkinias
Lietuvių Sporto Klubas gruodžio 

14 d. 6 vai. vak. šaukia savo narių 
visuotini susirinkimą. Susirinkimas 
įvyks Atletų Klubo patalpose 168 
Marcy Avė . Brooklyn 11. N. Y. tpru- 
BMT Marcy Avė. stoties, Wiliiams- 
burgh>. Nariai ir nori i klubą įstoti 
kviečiami dalyvauti. Bus svarstomi 
svarbus klubo reikalai.

WAITKUS
FUNERAL HOME

107 WEBNTER AVĖ. 
Cambridge, Mam.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC
Patarnavimu* diena ir naktį

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR Š-64Š4

S. Barasevičius ir Štatui 
Fl’NERAL HOME

254 W. Broadvray 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIIS 
Laidotuvių Direktorių*

TeL SOuth Bostoa 8-2390

I

Lithuanian 
Furniture Co.

M0VEB8-
80 8-4818 ’

Į INSURED and BONDED ! 
[ Local and Long Dlstance Movttti

826-328 W. Broadway
• SO. BOSTON, MASS.

ŠACHMATAI 
Veda K. Merki*

POV. VAITONIO vienuolika partijų 
iš tarpzoninių rungtynių Švedijoj, i- 
dčjo Canadian Che** Chat, gruodžio 
nr. Ten pat telpa dar 2 Vaitonio 
partijos su F. Andersonu, suloštos 
Kanadoje.

P. Vaitonis .Švedijoje sulošč 20 
[mrttiįų, padarydama* viso 885 čji- 
mus. taigi vidurkis vienai partijai iš
puola 44 čjimai. Baltais lošdamas 
Vaitonis 4 sulošč lygiomis ir 6 pra
laimėjo, o juodais — 2 laimėjo, 2 
lygiom ir 6 pralaimėjo.

Vaitonis savo partijas pradėdavo 
ėjimu—d4. o pats turėjo 4 sulošti 
prieš d4 ir 6—prieš e4.

CHESS LIFE, lapkričio 20, skel
bia Ulinois open pirmenybes, gruo
džio 26-28 d.d., Decatur, Iii., pridur
damas. kad Defending Champion 
Povilas Tautvaišas.

K. MERKIS laimėjo 1950 m. 
Grand National turnyro 2-am rate 
priei E. Beverage, Maine ir Bronį 
Kozmą, N. York.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
D. A. fetototea, F. E. Zaietakas 

Gnterial Ir Batemuoto jai
Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia šermenim* dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tai 80 Mttl

t

—t

Gruodžio 14 d^ sekmadienį, 3 v. p.p.
SO. BOSTON HIGH SCHOOL SALĖJE

Bostono Lietuvių Rašytojų Klubas rengia viešą
K. BINKIO MINĖJIMĄ,

kuriame bus suvaidintas garsusis to autoriaus
5 pav. vaidinimas

ATŽALYNAS
Veikalą režisuoja A. GUSTAITIENĖ 

Dekoracijas tvarko dail. V. VIZGIRDA

Pastatymui vadovauja ANTANAS GUSTAITIS

Bilietus galima gauti is anksto pas Klubo iždininką 
P. Lembertą (Ivas agentūroje) ir lietuviškose 
krautuvėse.

Bostono Liet Rašytojų Klubas

i.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
TRANSLIUOJA IS STIPRIOS RADIJO STOTIES

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ — ano 1 >30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, 
kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF IJTHUAN1A WLOA 
BRADDOCK, PA.

A. J. NAMAKSY
Offire Tel. SO M-0»4M

REAL ESTATE & INSURANCE
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

KĖS. 37 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 7M*2-M

****** J

■■ R

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi! šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 

•V apskaičiuojame, kek kainuos.

BROCKTON SERVICE
Oii Burner and Heating Service

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

Patenkino Brocktoniečius
PER 50 METU, TEIKDAMA ANGLIUS IR ALIEJŲ.

Parduodame ,
LEDĄ-ANGLIUS-GOKE-ALIEJŲ OIL BURNERS

BROCKTON ICE & COAL CO.
Z7 LAWRENCB ST., BROCKTON, MASS.

I Telefonas 189

d

saągg

Lietuvių Radio Korporacija
502 E. Broadnay, So. Boston 27, Mass. TeL SO. 8-0489 

Lietuvių Radio Korp. programą per stotį WBMS, 1Ū9D ki- 
locycles, 12:00 iki 12:30 vai. per pietus, ateinantį sekma
dienį, bus sekanti:

1— F*lcon» Radio OrkeMrao
2— Liepa* dainuo* Strolio* ir Žilevičiau* daina*
3— Maądutė* PaMka

Biznio reikalais rašykit radio ofiso adresu: 502 E. Broadway. So. 
Boston 27, Mass. Ačiū. STEPONAS MINKUS

&

1

e

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WE8X—12M kitocyele*—MarMekead-Malem, Mm*.

Kiekvieną šeštadienį nuo 11 iki 12 va), vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis į visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai prisuokite profframo*' vedėjui ANTA
NUI F. KNEI2IUI, arba skyriuose šiais adresai*:

LITHUANTAN RADIO HOC*
M Cottage Street, —:— Nortoood, Maa*.
Skyrius: LITMCANIAN FURN1TUEE CO.

176 W. Broaduray —Be. Boston 77, Maa*.
A. ir O. IVAŠKAI

Telefonai: NOrwood 7-1440 ar SOuth Boston 8-4618
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DARBININKAS Steigiama dramos studija

Lietuvių Katalikę Seimelis 
šaukiamas gruodžio 14 d., 

sekmadienį, 2 vai. p.p., Angelų 
Karalienės parap .salėje, South 
4th ir Roebling Sts. kampas, 
Brooklyn 11, N. Y. Visos New 
Yorko ir jo apylinkės lietuvių 
katalikų draugijos jau paskuti* 
nį kartą kviečiamos atsiųsti sa
vo atstovus seimelin. Paskaitą 
skaitys prof. J. Brazaitis. Bus 
svarstomi ir sprendžiami svar
būs šios apylinkės lietuvių ka
talikų organizaciniai reikalai.

Atettinfakę Naujų Metų 
sutikimas

New Yorko ateitininkai ir 
šiais metais rengia Naujųjų 
Metų sutikimą. Kas užpernai ir 
pereitais metais dalyvavo atei
tininkų suorganizuotame Nau
jų Metų sutikime, tikriausiai 
atvyks ir šiais metais. Organi
zuojama turtinga programa, 
susitarta su puikiu orkestru. 
Be to, visi svečiai už tą patį 
atlyginimą bus pavaišinti ge
rais užkandžiais ir puikiu vy
nu.

Naujųjų Metų sutikimas į- 
vyks Ateitininkų Ramovėje — 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje.

Gabijos literatūros vakaras
“Gabijos” literatūros žurna

las pasikvietė tris žodžio meni
ninkus: Bernardą Brazdžionį, 
Antaną Gustaitį ir Henriką 
Kačinską ir gruodžio 17 d. Ap
reiškimo parapijos salėje su
rengė gražų literatūros vaka
rą. gie trys žodžio menininkai 
jau yra apkeliavę daugelį A- 
merikos lietuviškų kolonijų ir 
visur su pasisekimu populiarino 
lietuviškąją kūrybą. “Gabija” 
juos buvo jau kartą pasikvietu
si, kai išleido antrąjį savo nu
merį. šį kartą jie parengė vi
siškai naują programą, tad ir 
gražios rinktinės publikos su
traukė pilnutėlę salę. Bern. 
Brazdžionis skaitė: “šimtmečio 
žingsniai”, “Gyvenimo gies
mės” ir “Uno aplankius”; An
tanas Gustaitis aktualias sa
tyras ir humoristiką; Henrikas 
Kačinskas padeklamavo — J. 
Grušo Už saulę gražesnis, Bem. 
Brazdžionio Savanorių pavasa
ris ir Ant. Gustaičio feljetoną 
Skraidančios lėkštės. Nors te
buvo tik trys, bet programa bu

vo įvairi, gerai sugrupuota, 
truko 2 valandas.

Pertraukos metu buvo gali
ma įsigyti įvairių lietuviškų 
knygų.

Lietuvių Dramos Studijos

Klausytojų priėmimas ir pa
tikrinimas įvyks gruodžio 21 
d., sekmadienį, 1:30 v. p.p. 
Angelų Karalienės parap. salė
je, Brooklyne, 213 So. 4th St.

Norintieji įstoti, turi atitikti 
šias sąlygas: 1. būti suėję 18 
metų amžiaus; 2. paruošti at
mintinai eilėraštį ir pasakėčią; 
3. priėmimo dieną studijos stei
gėjams įteikti raštišką “curri- 
culum vitae”.

Studijos steigėjai

Ateitininkų susirinkimas
Gruodžio 13 d., šeštadienį, 7 

vai. v. Ateitininkų Ramovėje, 
Angelų Karalienės par^p. salė
je rengiamas prof. St. Šalkaus
kio minėjimas. Paskaitą skai
to prof. J. Brazaitis. Minėjimą 
rengia New Yorko At-kų Sen
draugių kuopa, kviečiami daly
vauti ir studentai bei mokslei
viai ateitininkai.

Vincė Jonuškaitė
savo bute surengė kuklų pa

gerbimą Moterų Vienybei, atsi
dėkodama šiai organizacijai už 
jai surengtą sukaktuvių kon
certą ir kt. talką. Vienybietės 
ta proga dainininkei įteikė do
vanų. Viešnių tarpe buvo M. 
G aldikienė, A. Devenienė, Tri- 
makienė, A. Stašinskienė, Si- 
dzikauskienė, I. Trečiokienė ir 
kt.

Išsikėlė į Floridą
“Darbininko” skaitytoja Ve

ronika Jomantienė iš New 
Yorko persikėlė gyventi į.Pe- 
tersburgh, Floridoje. Tenai gy
vena jos dukterys. Mūsų skai
tytojai linkime geros sėkmės 
naujoje vietoje.

Šimėnas Kontrimas,
brooklynietis, šiuo metu kaip 

pavienis platintojas pirmauja 
Lietuvių Enciklopedijos prenu
meratorių rinkime. Antruoju 
eina nedidelės kolonijos — Ha
miltono — atstovas St Dalius, 
Kanadoje. S. Kontrimas jau y- 
ra surinkęs 170 prenumerato
rių ir tikisi netrukus pasiekti 
200.

Amerikos Balsas
praėjusį trečiadienį perdavė 

pasikalbėjimą su Birute Novic- 
kiene — pirmąja moterim, bai
gusia naujai įkurtą Lietuvos u- 
niversitetą Kaune.

Kompozitorius A. J. Aleksis
iš Waterburio dalyvaus Onos 

Kaskas ir Algirdo Brazio kon
certo programoje sausio 18 d. 
Pagerbdamas Mykolo Norkū
no, Lietuvos Vyčių steigėjo at
mintį, jis sugros didžiaisiais 
Brooklyn Academy of Music 
vargonais savo paties kompozi
ciją — Vyčių himną.

Paieškotos
Ieškau savo brolio Mr. Joe 

Unevich. Jis atvyko į Ameri
ką 1902 m. ir yra gyvepęs 157 
Dikerman St., Brooklyn, N. Y.; 
dar vienas jo adresas: 71 
Duight St., Brooklyn, N. Y.

Ieško sesuo A. Junevičiūtė- 
Stankevičienė: 625 Mcllvain, 
Chester, Pa.

Dr .Vytautas Avižonis
Nevv Yorko valstybės Com- 

pensation Board nutarimu pri
pažintas akių, nosies ir gerk
lės ligų specialistu.

Angelę Karalienės par.
Šv. Vardo Draugijos

nariai gruodžio 14 d. per aš
tuntos valandos mišias ryte eis 
bendrai prie Komunijos. Po mi
šių 9 vai. parapijos salėje bus 
mėnesinis susirinkimas, kuria
me bus padaryta lapkričio 22 
d. — rudeninio baliaus apyskai
ta. Visi nariai 
vauti.

Rimtos lietuvių dramos stu
dijos reikalas yra pribrendęs. 
Visuomenės susidomėjimas vai
dinimais, visur išdygę mėgėjų 
būreliai liudija tebegyvą lietu
viuose linkimą į teatro meną.

Tačiau patyrę, bet negausūs, 
išsklaidyti ir neįprastų darbų 
nuvarginti aktoriai, o juo la
biau — veržlūs, bet menkai te- 
pasiruošę mėgėjai, negali tin
kamai atsiliepti į visuomenės 
teatro pasiilgimą. Tarp šių a- 
biejų kategorijų, aktorių ir 
mėgėjų, užpildyti spragą gali
ma, sukuriant pakankamai pa
ruoštą teatro prieauglį.

Lietuvių tarpe netrūksta sce
nai gabių žmonių. Vienintelis 
tikras kelias tiems jauniems

kviečiami daly-

dėmesiui
gruodžio 13 d.,

Prancūzu politiky paskait
Hudson viešbutyje, Nevv Yor

ke, Vidurio Europos Krikščio
nių Demokratų Unija ir Vidu
rio Europos Krikščioniškųjų 
Darbo Unijų Federacija gruo
džio 5 d. suruošė aktualiais 
klausimais paskaitas. Kalbėjo 
Prancūzijos delegacijos Jungt. 
Tautose nariai. P. Schneiter, 
vienas iš MRP (prancūzų krik
ščionių demokratų) vadų, bu
vęs Prancūzijos ministeris Vo
kietijos reikalams ir Europos 
Tarybos Strasburge narys, pa
darė Europos apjungimo pas
tangų apžvalgą ir iškėlė, kokių 
pastangų Prancūzija deda šiam 
tikslui pasiekti. G. Tessier, Ut
rechto (krikščioniškųjų darbo 
unijų) Internacionalo ir Pran
cūzijos krikščioniškųjų darbo 
unijų pinnininkas, referavo 
krikšč. darbo unijų išsivystymą 
bei veiklą pasaulyje ir Prancū
zijos metropolijoj bei visoj u* 
nijoj. Po paskaitų kalbėtojai at
sakė į klausytojų iškeltus klau
simus. Vėliau rengėjai visus 
svečius pakvietė trumpoms vai
šėms, kurių metu dalyviai tu
rėjo progos savo tarpe arčiau 
susipažinti ir pasidalyti minti
mis bei iįjhiycynis.

I paskaftas šhSfnnko gausus 
būrys politiniais klausimais be- 
ridotninOų kviestinių svečių.
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Be prelegentų, iš prancūzų 
delegacijos Jungt. Tautose dar 
dalyvavo P. L. Falaize ir Pran
cūzų Kamerūno čiabuvis, MRP 
veikėjas, Douala - Manga- 
Bell. Taip pat atsilankė Valst 
Departamento atstovas B. 
Wiesman, Kolumbijos ministe
ris prie Jungt. Tautų D. Henoy 
Henao, Chilės atstovė prie 
Jungt. Tautų M. G. Muller, au
strų krikščionių demokratų at
stovas A. Bleileben, buvęs Cos- 
ta Rica ministeris ir katalikų 
darbininkų vadas Tėv. B. Nu- 
nez (dabar Columbia u-to pro
fesorius), japonų atstovas prie 
Pax Romana P. S. Sawada, 
JAV katalikų darbininkų są- 
gos pirm. G. Donahue su žmo
na. CIO atstovas J. Harold, Ut
rechto Internacionalo nuola - 
tinis atstovas JAV G. Thor- 
man, “America” katal. savait- 
rašč. atstovas kun. R. Graham 
bei “See” atstovė Danville ir 
eilė kitų įžymių asmenų.

Vidurio Europos tautas at
stovavo gausus būrys vengrų, 
lenkų, čekoslovakų, slovėnų ir 
kit. egzilų. Iš lietuvių dalyvavo 
LLK pirm. V. Sidzikauskas, M. 
Tolišius, Dr. A. Trimakas, P. 
Vainauskas, P. Minkūnas, A. 
Bendorius, A. Gidžiūnas ir Dr. 
V. Viliamas.

Skautę
Sekmadienį,
vai., Apreiškimo parap. pa- 

skiltininkų

STUD. ATEITININKU 
STUDIJĄ DIENOS

Studentų Ateitininkų Są-gos 
Centro VaMjAjn šiais metais pa
grindinę studijinio ir organiza- 
ciino darbo idėją yra išreiškusi 
šūkiu “Studentų Ateitininkų 
Sąjunga kaip katalikiškoji, tau
tinė ir akademinė bendruome
nė.” Norėdama ta linkme pa
gyvinti sąjungos veikimą ir na
riams suteikti progos giliau pa
žinti ideologiją, Centro Valdy
ba Kalėdų atostogų metu yra 
numačiusi pravesti studijų die
nas Nevv Vorke ir Chicagoje. 
Rytinėse Amerikos valstybėse 
gyveną studentai ateitininkai 
kviečiami į Nevv Yorką, kur 
gruodžio 26-28 d.d. įvyks stu
dijų dienos. Numatyta įdomi ir 
turininga programa, pakviesti 
žymūs prelegentai ir reikia ti
kėtis, kad numatytos studijų 
dienos praeis su pasisekimu. 
Nepaprastai svarbu, kad kuo 
daugiau studentų ateitininkų į 
šiuos kursus atvyktų. Kursų 
pradžia gruodžio 26 d. 2 vai. 
(P. M.) Prašome visus, kurie 
numato studijų dienose daly
vauti, ne vėliau kaip gruodžio 
19 d. registruotis pas coli. I. 
Mikulskytę, 363 Berriman St., 
Brooklyn 8. N. Y. atviruku ar 
laišku pranešant savo pavardę 
ir adresą. Smulkesnės infor
macijos besidomintiems bus su
teiktos tiesiogiai.

Rengėjai

Studentę žiniai
Studentai, kurie šį semestrą 

nėra užsiregistravę skyriaus 
valdyboje ir neužpildė centro

1
talpose prasidės 
kursai. Visos skautės ir skautai 
kviečiami dalyvauti. Kursų me
tu bus skaitoma eilė paskaitų, 
o po jų žaidimai ir dainos. Pas
kaitose bus liečiama skautų i- 
deologija, skilties gyvenimas, 
skautybės istorija, skautų auk
lėjimo sistema ir kt.

Operetės choras per 
Štoko radiją

Šį šeštadienį per J. Stuko 
vadovaujamą radijo valandėlę 
Operetės vyrų choras padai
nuos keletą dainų.

Vytauto Belecko tavernoje
šokama

Prieš porą metų Vytautas 
Beleckas įsigijo didelę taverną- 
restoraną. Apie jo biznį ir ad
resą garsinama mūsų laikraš
tyje. Nuo šio šeštadienio Vy- valdybos blankų, nebelaikomi 
tautos Belecko tavernos salėje 
pradedami šokiai. Jis gavo šo
kiams nuolatinį leidimą ir 
kiekvieną šeštadienį ir sekma
dienį jo tavernos salėje gros 
puikus orkestras šokiams.

Vytautas Beleckas gimęs 
Amerikoje, bet jis augo ir mo
kėsi Lietuvoje. Amerikoje jau 
ne pirmame bnznyje. Jis turi 
ir Real Estate leidimą. Turėda
mas laiko patarnauja ir namų 
pirkime ir pardavime.

Ant. Andriuškevičius
vis dar plečia savo krautuvę, 

kurioje Kalėdų ir N. Metų šven
tėms jau galima gauti įvairių 
dovanų — laikrodėlių, apyran
kių, žiedų ir įvairių kitų bran
genybių. Jo krautuvė —tik ke
letas žingsnių nuo J. Ginkaus 
saldainių palociaus, 475 Grand 
St.

Skaitykite Ir pMMMe
"DABBININK4”

gabumams augti ir, juos sujun
gus, sukurti vieningą grupę, y- 
ra studija. Tik studija gali pa
ruošti rimtam teatriniam dar
bui, tik studija savo kūrybiško 
bendradarbiavimo dvasia, stu
dijine etika ir darbu pagal vie
ningus meno principus ir meto
dus gali užaugti į organišką 
vienetą — teatrą.

Tokios mintys privedė prie 
Lietuvių Dramos Studijos su
manymo.

Studijos pagrinde bus dėsto
ma: vaidybos sistema (J. Ble- 
kaitis), improvizacija (A. Škė
ma) ir sceninė kalba (H. Ka
činskas). šalia šių pagrindinių 
aktoriaus parengimo dalykų 
numatoma atskirais kursais ir 
paskaitom, kviečiant lektorius, 
dėstyti judesio pagrindai, lietu
vių kalba, supažindinti su teat
ro istorija, literatūros ir meno 
dalykais.

Tikime, kad lietuvių visuo
menėje įebegyva meilė teatrui 
ir kad ši pastanga ras joje gy
vą atgarsį.

Studijos steigė ai.
Henrikas Kačinskas
Antanas Škėma
Jurgis Blekait'.s

Dr. Joseph Žahner
AKIU GYDYTOJAS

M E. 7th SU N. Y. City

VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12

Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

POLAKAS GARANTUOJA. kad 
jūs galite mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti geresniu 

laidotuvių.

$250 
ąžuolinis 
karstas 

Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime dideli pasirinki
mą karstų.
Audeklu dengtas .... nuo $ 95
Ąžuolinis ...................nuo $250
Mahagoni med.......... nuo $495
Metaliniai ............... nuo $385

Nemoka už koplyčią

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30. E 60tk St New York City 

Teief. Murray Hill 8-8677
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L

Teief' Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
žešt. nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir Sešt. 
tik ii ryto.

ALOIS B. SCHWARTZ, M. D.
(Buvęs Fuenfkirchen Gimdymo Pagalbos Poliklinikos vedėjas)

Gimdymo pagalba > motėm ligos, 
gydymas hormoną liaukų Hailiejimų atveju.

Ppima: 12—3 vaL pp.
7—9 vai. pp. ir susitarus

M7 8ENECA AVĖ, kampan Myrtlo Are, BMgewood, 
TeL HE S-H54 RBOOKLYN 27. N. Y.

X^X^X = X

Lietuvių Studentų Sąjungos na
riais. Norį į LSS įstoti privalo 
valdyboje užsiregistruoti. (Pra
ėjusių metų registracija nega
lioja) . Blankus registracijai ga
lima gauti pas R. Kežį, 100 Cook 
St., Brooklyn. Į “šviesos” sam
būrio Naujų Metų sutikimą 
LSS nariai nariai gauna papi- 
ginimą.

v ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Are.
Telefonas EVergreen 7-8479

PARDUODAM NAMUS |
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond | 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius “ . . , „ jj

X
I
X

B
1

Ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

3656 Sfitb Street, ffoodhavea 2L N. Y
TeL Virginia 7-1896

x

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridau Avė.,
• Brooklyn % N. Y.
Tel. APplegate 7-7083

Tel. STagg 1-5S4I

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME 
M P. Baltam — Direktorių

AB». Baltrūnas Rattoa
Reikalų Vedėjas

680 Gr»id Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDVARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI ' 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

502 GRAND ST„ kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.
- n

Dan & Paul
Distinctive

HAIR SPECIALIST 
Latest Styling 

9716 THTRD AVENUE 
TeL SH. 5-2130

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER -
Geros rūšies įvairios mėsos, 

Ir kiti maisto
M-M Myrtie Avenue 

GMnle, N. Y.

N. T.

Dr. S. Chernoff
m — tad Avė.. N. Y. C

<Cor. 14th St.)
Telef. GRamercy L76T7

Aitrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennieilinu. oda, hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai.

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45
Sekmadieniais—nuo 11 vai. 

iki 1 vai. p.p.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius • BabauraotoįM 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85-M W ARIMAM PL. 

JAMAICA, N. Y.
Tel. Jamaica 6-7272
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