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TAFTOSE politinėje komisijoje pakilo ♦isos rankos už Amerikos pastūlyma atominei 
energijai gaminti ir vartoti taikos reikalam. Nebalsavo priei nė Sobolevss, sovietų atstovas, kuris 
pavadavo Višinskį, kol atvyks Malikas.

AR SAARO IR RYTPRŪSIŲ LIKIMAS PANAŠUS?
Vokiečiai Rytprūsiuose norėti; tarptautinio komisaro

rašo,
Saaro

N. Y. Staatszeitung 
kad susitarimas dėl 
krašto padaręs didelį įspūdį 
vokiečių pabėgėliam iš rytų. 
Saaro likimo eigą jie šiaip ver
tina: —

Esą 1945, kai Rusija ir Len
kija pasigrobė Vokietijos dalis, 
gen. de Gaulles reikalavo, kad 
jam netrukdytų ta:p pat pasi
imti ir prisijungti Saaro kraš
tą prie Prancūzijos. Amerika ir 
Britanija tam nepritarė, tačiau 
pripažino Prancūzijai tam tik
ras ūkines teises Saaro krašte. 
Tos rūšies reikalavimus jie pa
žadėjo taip pat remti taikos 
konferencijoje. Taip Saaro

Pijus XII serga
Pijus XII lapkričio 27 grįžo 

iš vasaros rezidencijos Castel 
Gardolfo į Rorpą. Jis buvo iš
vargęs. išbalęs, nors pakeliui jį 
sveikinusiem romėnam stengė
si šypsotis. Jo sveikata vėl su
negalavo. Atsinaujino ryklės ir 
vidurių skausmai, kurie jį bu
vo kamavę pavasarį.

KUR MOKYSIS ANGLIJOS 
PRINCUKAS

Anglijos princas Charles, 
busimasis karalius, jau tokio 
amželio, kad tėvai susirūp no jį 
mokyti. Bet čia nuomonės išsi
skyrė tėvo ir motinos. Tėvas, 
Edinburgho herzogas. nori, kad 
vaikas gautų griežtą auklėji
mą, kaip ir jis pats, ir nori 
siųsti jį į viešąją mokyklą sy
kiu su visų piliečių vaikais. 
Karalienė Elzbieta įsifkinus. 
kad privačiai mokyti vaikui 
būsią naudingiau.

džiaii ja
Maskva lapkričio 29 vis dėlto 

daro konferenciją Europos sau
gumo sutarčiai. Daugelis vaka
rų valstybių visai į kvietimą 
neatsakė. Jos ir nedalyvaus. 
Tačiau pažymėtina, kad šioj 
konferencijoje dalyvausią ne 
tik satelitinių Lenkijos, UkrS- 
ons, Gudijos, Čekoslovakijos..., 
bet ir Lietuvos Latvijos, Esti
jos atstovai.

DIDINA POLICIJA
New Yorke bus padidinta 

policija 1500 vyrų. Policjos ko
misaras Adams pareiškė, kad 
Harleme, kur nuo rugsėjo pra
džios policijos kiekis buvo pa
didintas, sumažėjo vagystės, į- 
silaužimai perpus, bet išprie
vartavimai dar padidėjo. 

kraštas buvo paverstas autono
mine valstybe ir ūkiškai su
jungtas su Prancūzija. Vokieti
ja į jį neturėjo jokių teisių. 
Dabar Paryžiaus sutartis vo
kiečių naudai duoda du daly
ku: leidžia Vokietijai palaikyti 
kultūrinius ir ūkinius santy
kius su Saaro kraštu; j j išima 
ir atiduoda tarptautinio komi
saro žiniai.

Pabėgėliai iš rytų pradeda 
galvoti, kad bent panašus

MIRK NOBELIO LAURE
ATAS

Chicagoje lapkričio 28 vėžiu 
mirė 53 metų fizikas Enrlco 
Fermi, kuris jau 1938 buvo No
belio laureatas ir 1939 Ameri
kai davė pirmas viltis pagamin
ti atominę energiją ir atominę 
bombą. Jis buvo italas, bet ne
sugyvendamas su fašizmu per
sikėlė į Ameriką su šeima. Dar 
lapkričio 16 Amerikos atoįri- 
nės energ’jos komitetas jam 
taip pat pripažino premiją 25.- 
000 dol. už nuopelnus mokslui, 
bet žinios primti apie tai te
lefonu Fermi jau negalėjo.

GRĮŽTA PRIE KORĖJOS
Korėjoje kovojusių valsty

bių atstovai lapkričio 27 Jang-' 
tinėse Tautose susitarė su In
dijos atstovu Krishna Meno n 
atnaujinti derybas dėl Korėjos. 
Klausimas bus šią savaitę iš
keltas Jungt. Tautose. P:etų 
Korėjos atstovas Amerikoje 
pareiškė ’ Amerikai protestą, 
kad Korėjos klausimui svars
tyti nekviečiamas pačios Ko
rėjos atstovas.

Grįžo prie McCarthv
Senatas lapkričio 29 toliau 

ėmė svarstyti McCarthy bylą. 
Komisijos pirmininkas Watklns 
pridėjo dar trečią kaltinimą, e- 
są McCarthy įžeidęs kom: si ją, 
sakydamas, kad ji netiesiogiai 
talkino komunistam.

Knovvlandas pasisakė, kad 
senatas turėtų šią bylą baigti 
bent iki gruodžio 11. nes yra 
daug svarbesnių reikalų. Turi 
galvoje Amerikos belaisvius 
raudonojoj Kinijoj ir k.

Japonijos rrin. p'rmininkas 
Yoshida netenka pasitikėjimo 
savo partijoje ir rengiasi atsi
statydinti iš vyriausybės. Jis 
buvo prieš’ngas Japon jos san
tykiam su komunistiniais kraš
tais.

sprendimas galimas būtų Ryt
prūsiuose. Esą Sovietai ir Len
kija prisijungė žemes anapus 
Oderio - Neissės jėga, šita li
nija nėra vakarinių sąjunginin
kų pripažinta. Tarptautinėje 
teisėje Vokietijos sienos esan
čios 1937 metų. Kol jos bus 
galutinai nustatytos taikos 
konferencijoje, reiktų ir Ryt
prūsiuose pastatyti tarptautinį 
komisarą; į ten grąžinti išvy
tuosius gyventojus, iki taikos 
konferencija galutinai išspręs 
Rytprūsių likimą kaip ir Saa- 

. ' ro krašto. • -

Vž l ą Maskva vadina Churchillį išdaviku
Anglijos min. pirm. Chur- 

chilis prieš savo 80 metų su
kaktis viešai kalbėjo apie savo 
pažiūras į Maskvą antrojo ka
ro pabaigoje. “Jau karo pa
baigoje, kai šimtai tūkstančių 
vokiečių kapituliavo, pasiun
čiau lordui Montgomery depe- 
šą ir nurodžiau, kad rūpest'n- 
gai būtų surenkami ginklai iš 
vokiečių ir laikomi ^parengti; 
jucs gal reiks išdalinti vėl vo
kiečiam, kuriais mes galim pa
sitikėti, jeigu Sovietai toliau 
žygiuos į vakarų Europą.”

Dėl dabartinės politikos 
Church’llis pasisakė, kad jis 
stovi už tai. kad vakarai bū-

JOKŪBAS M A EIK (vidury) atvyko vietoj Andrei Višinskį, šalimais yra 
kom. Čekoslovakijos atstovė J. T. M r*. Carktova ir lenku atstovas Julius 
Katsuchy.

Kinai Amerikos protestą grąžino
Komunistinė Kinija negrąžina amerikiečių belaisvių ir 13 jų nuteisė, laužydama paliaubą 

. sutartį * Amerika dėl to tegali protešluoti, nes Kno\vlando siūloma blokada vestų j karą.

Konfliktas tarp Amerikos ir 
kom. Kinijos pereitą savaitę 
paaštrėjo dėl Kinijoje nuteistų 
Amerikos lakūnų.

Konfliktą išprovokavo ir iš
garsino komunistai, paskelbda
mi per radiją, kad lapkričio 23 
Kinijoje buvo nuteisti 13 ame
rikiečių lakinu įvairiom baus
mėm — nuo ketverių metų i- 
k i gyvos galvos. Tas pats teis
mas 4 kitus Amerikos "šni
pus”— kinus pasmerkė mirti, 
5z įvairiom kalėjimo baus
mėm. Komunistinis radijas 
skelbė, kad Amerikos “šni
pai” buvo suimti nūmušus lėk
tuvus. Jie' prisipažino buvę 
siųsti rinkti žinių, organizuoti 
partizanų ir rengti sukilimo. 
Paskelbė taip pat, kad nuo 
1951 tokių agentų esą suimta 

ir iš jų 106 jau nuteisti.230

WASHINGTONAS 
PAREIŠKĖ,

ked jokių lėktuvų su šnipais 
nebuvo siųsta ir kad pavardėm 
suminėti nuteistieji yra karo 
belaisviai, pakliuvę į kinų ran
kas 1952, kada du Amerikos 
bombonešiai -buvo numušti vir
šum šiaurės Korėjos, š- m. 
rugpjūčio 19 Washingtonas bu
vo pranešęs, kad raudonoji Ki
nija pagal paliaubų sutartį turi 

tų tvirtai vieningi ir galingi, ir 
tik tada bus galima sugyventi 
su bolševikais. Kad vokiečiai 
būtų pritraukti į vakarų pusę, 
Churchillis pirmasis už tai 
stovėjęs. Jis pasisakė už pasi
kalbėjimus su Maskva ir da
bar, bet “būtų kvaila pradėti 
ryšius su Sovietų Sąjunga at
sisakant nuo laisvųjų kraštų 
vienybės.”

Dėl to pareiškimo Maskvos 
spauda išvadino Churchillį iš
daviku ir paskelbė Churchillio 
laišką, kuriame jis prašė Stali
ną sustiprinti sovietų spaudi
mą .vokiečiam. 

atsakyti už 526 negrąžintus a- 
aierlkiečius .tarp kurių 15 yra 
tikrai gyvi ir komunistų laiko
mi kaip politiniai kaliniai.

TAIKIOS PRIEMONES IR 
GRIEŽTA NOTA

Komunistam paskelbus apie 
pasmerkimą, vieno pasmerk
tojo žmona kreipėsi j preziden
tą. Prezidentas atsakė viešai, 
kad “vyriausybė viską darys, 
ką ji gali daryti taikhigom 
priemonėm” nuteistiesiem iš
laisvinti. Susijaudinimas pasie
kė ir senatą. Lapkričio 26 bu
vo paskelbta, kad valstybės de
partamentas per Anglijos vy
riausybę, kuri turi diplomati
nius santykius su raudonąja 
Kinija, perdavė Kinijai griežtą 
protestą su reikalavimu paleis
ti 13 nuteistųjų, atlyginti jų 
šeimom nuostolius. Proteste 
buvo grasinama, kad Amerikos 
vyriausybė gali būti priversta 
imtis kontrrepresijų.

Šen. Kno\v!andas, daugumos 
lyderis, spaudai pareiškė, kad 
Amerika turi moralinę parei
gą savo pTiečiam ginti “pavar-

WILLIAM W. REMINGTON, bu
vęs Komercijos departamento val
dininkas, sėdėjęs Levvisburg, Pa., 
kalėjime už melagyste Sovietu šni
pu byloje, dvieju kaliniu paslap
tingai užmuštas. FBI veda tardy
mu.

VIENOJE RANKOJE BALANDIS, KITOJE - BOMBA
Labiausiai pereitą savaitę 

nuskambėjo Maskvos Višins
kis. Bet jis, kaip perlūžęs bol
ševizmo įrankis, jau numestas 
į šalį ir užmirštas. I dienos ak
tualijas grįžta šaltas s karas. 
Jame labiau aiškėjo dvejopa 
bolševikinė taktika.

Pro Maskvos langelį rodo
mas ‘taikos balandėlis” ir kal
bama apie sugyvenimą su Va
karais. Kitoks bolševizmas ky- 
ščioja pro Kinijos vartus. Ten 
jis rodos su patrankom j Que- 
moy salą, su šūv ais j Ameri
kos lėktuvus, su torpedom į 
Formozos laivus, su naujom ki
nų divizijom į Indokiniją. Už
imti Indokiniją, “išlaisvinti” 
Formozą, išmesti iš Az'jos A- 
meriką. Ten bolševizmas rodo
si agresyvus.

Agresyvumas Azijoje turi 
, padaryti Vakarus sukalba- 
mesnius ir Europos klausi
mais.

Washingtone esą ž’nių, kad 
dėl taktikos Europoj? patys 
Maskvos viešpač’ai nesą vie
nos nuomonės. Malenkovas e- 
sas už derybas ir susitarimą 
su Vakarais, net tada, jei Vo
kietija būtų apginkluota. Par
tijos sekretorius Chruščiovas 

toti ir k tokius dalykus-, ne 
tik žodž us”. Jis siūlė taikyti 
Kinijai blokadą, ligi ji paleis 
•nuteistuosius Amer.kos pilie
čius. Dėl blokados karo nebū
tų, tačiau Kinija jos pasekmes 
skaudž'ai pajustų.

Amerika vargiai imsis bloka
dos, nes jau keli mėnesiai Ei- 
sehowerio vyriausybė stengia
si nuleisti tylom konfliktus ir 
T. Rytuose vardan taikos.

Kom. Kin:ja, kaip ir galima 
buvo laukti, Amerikos protestą 
vėl atmetė, kaip ji buvo atme
tusi devynis ankstesnius pro
testus.

Algrr His \ buvęs valst. de
partamento pareigūnas, lapkri
čio 27 iš kalėjimo paleistas. 
Jis atsėdėjo pusketvirtų metų 
už kreivą priesaiką, o iš tikrų
jų už šnipinėjimą bolševikam. 
Tačiau ir iš kalėjimo išėjęs 
Hiss pareiškė, kad jis nesąs 
kaltas, jokių dokumentų j:s 
bolševikam neperdavęs ir da
bar stengsis įrodyti asvo nekal
tumą.

Nustabus sutapimas, kad 
tame pat kalėjime, Lewisburge,

Neaiški sutartis
Amerika, ir Formoza susita

rė dėl tarpusavio pagalbos. Su
tartis bus pasirašyta dar šiais 
metais. Amerika pasižadėjo 
ginti Formozą, Pescadorų sa
las ir kitas salas, kurios Ame
rikos požiūriu priklauso prie 
Fcrmozos saugumo. Kurios tos 
“kitos” salos — konkrečiai ne
suminėta. Ar tai liečia Tachen, 
Quemoy salas — nea:šku. Iš 
kitos pusės sutartis pabrėžia, 
kad bet kokius ginčus ir Ame
rika ir Formoza stengiasi 
spręsti taikiu būdu. Tuo įparei
gojama Formoza nepulti rau
donosios Kinijos.

Raudonoji Kinija grasina * 
Amerika Išsigando ne jos*, bet 
savo bombos * Ruošia visuo
menėje nuotaikas derybom, 
kaip 1940 ruošė bičiuliškumą 
Maskvai.

ir už. reik. min. Molotovas už 
tai, kad tada nebūtų šnekama- 
si. Gal būt, kad šitas tariamas 
nesutarimas tik paleistas tam, 
kad Maskva turėtų laisvas ran
kas.

nesutarimas, 
politika, Ei- 
Nėra abejo-

viena
kita.
prezidento lūpom 

nuomonė persvers, 
ir viešuose pareiški- 
vis daugiau ir dau-

Ir Amerikoje 
Knowlando 
senhowerio 
nės, kad 
reiškiama i 
Spaudoje 
muose ją 
giau kelia aikštėn, kad žmonės 
apsiprastų su ja ir priimtų ją 
pagaliau kaip prezidento išmin
ties ženklą.

Broliai Alsopai lapkričio 26 
pastebi, kad prezidentas pas
kutiniais mėnesiais nuolat kal
ba apie talką. Tom jo kalbom 
turėjo įtakos vandenilio bom
bos sprogdinimas šį pavasarį 
Eniwetoke. Ar ji išgąsdino A- 
merikos priešus, nežinia, bet 
pats prezidentas vis labiau ir

ANGLIJOJE Al'DROŠ
Anglijoje lapkričio 27 ištiko 

audros, kuries paskui pasisuko 
rytų l.nk. Pridarę labai daug 
nuostol ų. ETė laivų sudužo ar 
buvo užvaryti ant uolų, šimtai 
jūrininkų turėjo kovot, dėl sa
vo gyvybės. Iš vieno nuskendu
sio tanklaivio pasisekė išgelbė
ti 35 žmones, 8 valandas ko
vojusius su bangom. Kitų liki-^ 
mas nežinomas. Swansca uoste 
norvegų tanklaiviis sprogo, su
žeista 15 jūrininkų. Nuo karo 
laikų likusias minas bangos 
išjudino iš savo vietų nuo in
karų, ir padidėjo pavojus lai
vam. Vienas vokiečių laivas 
už tokios bombos užkliuvo ir 
buvo sužalotas.

Nevv Yorko valstybėje šie
met prisiregistravo 4,390,689 
automobiliai.

kitas užmuštas
sėdėjo ir kitas kalinys, Wll- 
liam Remington, nuteistas tre- 
jiem metam taip pat už “krei
vą priesaiką.” Tik jis buvo ne . 
iš valstybės departamento, o iš 
prekybos. Prieš pat išleidžiant 
iš kalėjimo Hissą, rado kalėji
me Remingtoną nužudytą. Jį 
užmušė plyta maiše kiti trys 
kaliniai. FBI aiškina, ar tai ne-, 
buvo darbas komunistų, ku
riem buvo pavesta nusikratyti 
liudininku, galėjusiu per daug 
išpasakoti.

SOVIETAI PRALENKĖ
Sovietai toli pralenkė Ameri

ką tolimojo skridimo raketų 
gamyboje, — pareiškė Phlla- 
delphijos planetariumo direkto
rius Dr. I. M. Levitt. Tai nuti
kę dėl to, kad po karo 80 
raketinių dirbtuvių perėję j So
vietų rankas. Bolševikai pasiė
mę tolimesniam raketų darbui 
160 vokiečių specialistų. So
vietai jau turj ap;e 1000 page
rinto V2 tipo raketų. Tokios 
raketos sveria po 38 tonas ir 
pasiekia 550 mylių tolį, vai
ruojamos radaru. Amerika tos 
rūšies V2 raketą iššovė dar tik 
bandymo tikslais.

labiau įsitikino, kad jos panau
dojimas būtų civilizacijos vi
suotinis sunaikinimas. Prezi
dentas neprileidžia nė minties 
apie preventyvinį karą. Kad 
išvengtum bombos, reikia, 
kaip ir pernai Churchillis kal
bėjo, — reikia pasimatyti, tar
tis, ieškoti, prezidento žodžiu, 
‘modus vivendi”, sugyvenimo 
būdo.

Prezidentas netiki pastovia 
tikra taika su Maskva. Jis ti
ki. kad bolševizmas siekia pa
saulį valdyti. Bet reikia sutar
ti bent dėl savot:ško pozicijų 
įšaldymo, anot vieno politiko; 
tu nelįsk į mano dšržą, aš ne
lįsiu į tavo, kitaip vienas ant
rą bausim,...

Reikia skubinti šnekėtis, kol 
Amerika turi atominės energi
jos ginklų persvarą. 0 ji yra 
pralenkusi Sovietų Sąjungą 
bent trim-penkeriais metais.

Kai šitokia mintis populiari
nama, tai ji gali privesti prie 
derybų. Derybos savaime nėra 
nei blogas nei geras ženklas. 
Jos gali rodyti net iniciatyvą 
klausimam spręsti. Tačiau vie
no negalima pamiršti: ligšioli
nėse derybose daugiau pelno 
vis turėdavo Maskva.
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DAR YRA VISAS KONTINENTAS NAUJIEM ATRADIMAM

jau

Didelė pa
prasta, sli
di galva

Pastebėk 
rodykle 
karščiui 
matuoti

FORDAS IMeMa 24 !»*5 metq Mtnkvciimiu. Nauji 195* made-
H«i tari pagerint** nw»t»rw» fe- ehasds, yalogt—<» afdyaaa,' įtaka bet 
korio dorM. rfadraje paafea* lapkričio 12 *.

, Automatiš
kai kiek

vienu metu 
gaunate 

puikia kava

• Vytautas Stavtasluui, gy
dytojas, gyvenąs Montfcsello, 
N. Y., išlaikė New Yorko vals
tybės egzaminus verstis gydy
tojo praktika.

Maskvos 
rugsėjo

Bet ūkis negali kita p veik
ti, kai jj ėmėsi tvarkyti v šo
kte nemokšos iš Maskovs arba 
iš Viljampolės. Jų nurodymai 
daugiausia trukdo. Lietuvos 
ūk ninkas galėtų iš Ardės pa
sakyti: jeigu jūs norite, kad 
būtų viskas gerai ir laku pa
daryta, tai pasiimkite savo 
“politinio švietimo” receptus ir 
su jais patys eikite nuo mano 
galvos: t?'-

TaipLietuvą plaka Maskvos 
laikraštis. Gal būt, kad im&s 
spausti po to .r partiją ir pa- 
ieckinę vyriausybę, Pflę Mask
vai svarbu kuo daugiau pylia
vų išspausti Iš Lietuvos ir išsi: 
gabenti j “broliškas respubli-

Mokslaš fa*' technika, besi- plėsti, patobulinti ir atpiginti, 
vergdami 1 naują pažangą, vis 
dmigiMŽ ir datjghni atidengia 
pasaučuf naujų . “stebuklų”. 
Dar visai neseniai buvo suras-

p. Leonardą 
irnias kartas, 
kai priešingą

rajūną kokiai 
vieni prmųjų prad&įo 'dar
bus, Bet jrjūtisdar neseniai

“Keleivi*“ į mūsų pastabas, 
jo paties iššauktas, kad jis ne
kultūringai laikosi katalikų at
žvilgiu ir tyčiojasi iš tikėjimo, 
o kartu nori, kad katalikai nie
ko nesakytų tik vardan lietu
viškos spaudos ir jį skaitytų, 
atsako tokiu tonu ir argumen-^ 
tais, kurių mūsų rimtesnėje 
spaudoje jau labai retai pasi
taiko. Ji yra žymiai sukultūrė- 
jusi, tik tai dar nepaveikė 
“Keleivio”.

Neturėdamas ko j mūsų ar
gumentus atsakyti, vadina juos 
tik “priekabių ieškojimu”, lyg 
pats pirmas nebūtų kabinęsis 
prie Bostono seserų mokytojų. 
Nenori taip pat prisipažinti,

radiją skleidžiami gandai, nu
kreipti prieš L. Šimutį, yra 
neteisingi,

b) Kongresas nustato ir kei
čia rinkimų tvarką atstovų bal
sų dauguma. Kongrese turėjo 
pilną laisvę savo nuomonę pa
reikšti ne tiktai kiekvienas at
stovas, bet ir kiekvienas sve
tys ,kurių dalyvavo gana daug 
ir net įvairių pažiūrų, nes visi 
buvo maloniai rengėjų kviečia
mi kongrese dalyvauti. Kong
reso metu dėl rinkimų komisi
jos pranešimo niekas jokių pa- 
stabų nepareiškė, todėl kong
reso atstovų sprendimą reikia 
laikyti teisingą ir oficialų, ir

c) . Konstatuoja, kad p. L. 
Šįmutis tapo taikiniu nedžen
telmeniško puolimo, todėl AL- 
RK Federacijos Centro Valdy
ba. paneigdama metamus ap
kaltinimus, p. L. Š’mučiui reiš
kia savo solidarumą.

ALRK Federacijos Centro 
Valdybos vardu

kad ateityje jo liktų ir kasdie
nio vartojimo reikmenims.

Svarbiausia gamybos kliūtis 
yra ta, titanas sunkiai iš
skiriamas iš rūdos. Vieno kg 

titanas. Dėl savo ypatybių šįuo gamyba dafcar ątse na 10 do
mėtu jto taikomas “nuootalMf’. lerių. įstaigos, kuries užsiima 
Jis turi jtenašias ypatybes, * titano metalo tyrinėjimais, ne
kaip plimas, bet pusiau kng- ; miamos ir palaikomos, visokiais 
vemta; yra sunkesnis už aku- būdais, kad tie surastų priemo- 
minijų. bet dvigubai už jį pat- nes atpiginti Ir išplėsti produk-

Taip
nos, Rasemų ir kituose rajCh 
nuošė: Eilėje kolchozų <Ur up? 
pradėta linų apd;rbinėti, nore 
laikas einą.. •

Kornilovo išvada: šov'etinė bet
Lietuvos respuhl ka nepatikrina, kaip tie
beveik su visais ūkio darbais. nurodymai vykdomi

tara uum> nrpifHnijma 
Ii jo. Lyriūs Lų^dė dąri 
ehozuose, aovčhozuose 
sto.ys:.

nės; nosis tiesi, akys spindin
čios; linijos banguotos ir krū
tinė aukšta.

t» maMna&c visas 2^ valandas 

fnoRffy.... ma. nes ir taip pat 
kombainai kure dabar per- 
jungti į kalamąsias, ted.-*ba 
per dirhą TPJ PP kūUas valan
das. Vis kąa nors sutrinką-

Kaip galima apeiti įtatymą? *
Amerikos įstatymas skelbia, 

kad niekas negali aukoti rinki
mų reikalui daugiau kaip 5000 
dol. šiem rinkimam dem. Kar
pi man surado būdų skirti di
desnes sumas: 49,950 dovano
jo, 40,000 paskolino. Dalis jų 
ėjo paties Harrimano vaitiu, 
dalis jo žmonos, jo dukterų, 
net jo brolio vardu, nors tas 
yri respublikonas.

... :

kai kur e rajo.«ai savų darbą 
atliko gerai. Sumini Eišiškių 
rajono kolchozus. Juose nuo 
pirmų p ūt ės dienų buvo pa
vartoti kombainai, džiovyklos, 
į laukus buvo išvaryti v’s. koP 
chcrininkai. Dirbą ir naktim. 
Kolchozninkai buvo įpareigoti 
baigti darbus iki spalio 1.

Kornilov sako, kad tok ų ra
jonų buvo ir daugiau ir kad 
ten, kur yra gera organizacija, 
net blogam sąlygom galima 
derlių suvalyti. Tačiau — sako 
Komllcvas — gaila, 
daugelyje rajonų Lietuvoje

ALRKEED. VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Ryšium su sėkm ngai praė

jusiu. ALRK Federacijos kong- 
resu Oevėla^e kM kuri lietu
vių spaudai išvystė' puolimą 
prieš žinomą lietuvių katalikų 
visuomenininką- i 
Šimutį. T: 
kad pasaufeaMįržšl 
spauda juodma žmogų ne pa
gal objektyvius duomenis, bet 
pagal netiksliai nugirstus gan
aus. Toks užsipuolamas mūsų 
sąlygose tuo labiau yra žalin
gas, nes yra eikvojamos jėgos 
veikiančiojo ir Lietuvai nusi
pelniusio asmens neteisingoms 
pakattinimams, kai mums vi
siems tūri rūpėti įtraukti į dar
bą daugiau žmonių, taip nuošir
džiai, kaip p. L.' Šimutis, atsi
davusių Lietuvos vadavimo 
darbui.

ALRK Federacijos Centro 
Valdyba, negalėdama tyloms 
praeiti pro neteisybę, taikomą 
turinčiam, didelių nuopelnų Fe
deracijos nariui, praneša, kad

a) “Sandaroje”, “Laisvoje 
Lietuvoje” ir per “Margučio”

Kiek laikraštis ima už 
skelbimą puslapį?

‘‘Reader’s Digest” yra di
džiausias mėnesinis leidinys — 
turi 10 milijonų skaityto
jų. Jis leidžiamas 29 kal
bom. Angliškasis lei
dimas buvo be skelbimų. 
Vertėsi tik iš skaitytojų per iš
tisus 33 metus. Bet leidėjas 
Wallace paskelbė, kad dabar 
neišsiverčia iš parduodamosios 
kainos po 25 cn. Klausė skai
tytojų, ar pakelti kainą ar im
ti skelbimus. Daugumas pasisa- 
kė už skeltwnu^Lęi^a& pra
nešė, kad s^elbi-
mūs ir jiem skirs 32 pušfepius. 
Bet nepriims skelbimų, kuriuo
se- garsinami alkoholiniai gėri
mai, tabako gaminai -, vaistai. 
Viekas skelbimų puslapis kaš
tuos 26,500 dol Tokiu būdu 
per metus skelbimai turės duo
ti apie 10 mil. dol.

O prancūzė ištirta
Kitas mokslo žmogus — 

prancūzė Suzanne de Felice, 
disertaciją rašydama, išmata
vo 140 moterų 20-48 metų am
žiaus. Visaip ir viską matavo 
—^asol6,000"matavimųbuvo. 
Po visų” matavimų padarė iš-, 
vadą apie tipingą prancūzę: ji 
esanti vidutiniškai 1,60 m. 
aukščio, gerų kūne proporpijų, 
kurios artėja graikiškam gro
žio supratimui; ji turi ilgas, lai
bas rankas,, bet dažnai trum
pas kojas; plaukai briunst;n;ai 
arba rudi, ir tik 15<r blondi-

tik pranciškonai. Tą patį visa
da skelbia ir "Laisvė” bei 
‘Vilnis”. Kodėl jie taip daro, 
visiems labai aišku. Bet kai 
“Keleivis” sąmoningai to ne
skiria, ieškodamas tik progos 
pasityčioti iš vienuolių, tai jis, 
matyti, nori, kad ir jo visi ra
šiniai būtų priskirti... tik so
cialdemokratams. “Keleivis” 
gi jų laikraščiu skelbiasi ir jų 
ideologijai atstovauja. O istori
kam dar žinoma, kad socialde
mokratais yra buvę ir Leninas, 
ir Stalinas ,ir Berijau ir Višins
kis... Koks tai “kvapas”, gal 
būt “Keleivio” socialdemokra
tam” aišku, nes gi jie vieni 
vadovaujasi dar kaž kokiais 
“kvapais”, iš kurių sprendžia 
apie kitus. Mes tos maikiškos 
logikos nesilaikysime ir nesa
kysime, kad “Keleivis” ir so
cialdemokratai — tai tas pats.

Kad miestas būtų sunaikin
tas, nėra abejonės. Bet ar ne
kiltų suirutė, kuri paraližuotų 
visą Amerikos valstybę?

U. S. News a. World Report 
praneša, kad esą tam tikros 
komisijos paruošusios plaųus, 
kaip apsaugoti gyvenimą nuo 
sutrikimo. Esą jei bemba su
griautų Baltuosius Rūmus ir jo 
gyventoją! žūtų Jai numatyta, 
kad prezidento pareigas tuo
jau p:rimą viceprezidentas; ’jei 
ir tas žūtų, tai toliau e:na At
stovų Rūmų pirmininkas; jei 
ir to nebūtų, tai p ’ozidentu tap
tų rūmų naujai išrinktas pir
mininkas. Vietoj žuvusių kong- 
i osmanų, turėtų būti išrinkti 
nauji, o senatorius paskirtų a- 
titinkami gubernatoriai. Ka-

Cruzdina 
su paten
tuotu Karš
čio kontro
les aparatu

lis. Toje kitoje yra jėgos ir dės
niai, mus lig šiol užverti. Gal 
būt, kada nors ir jie bus at
spėti. Čia dar yra visas konti
nentas naujiem atradimam.

Krikščioniškam tikėj.mui tie 
reiškiniai yra prasmingi, nes 
jie rodo, kad materialistinis pa
saulio supratimas yra neteisin
gas; kad dvasia yra daug dau
giau nei “medžiagos produk
tas”, nei “smegenų audinių” 
veikimas.

Pirkliai išsiilgę kokia, kada 
_ _____ krašto apsaugos žinyba atleis

pu nei nefe|UL ĮMtanfiM jvafc varttus ir galima tto prekiauti 
rioa pastaj^Mi jo gamybai !•».. titano metalu.

Vokietijoje Stuttgarto radi
jas pradėjo eilę pranešimų 
bendru vardu “Krikščionis ir 
c kultiniai reiškiniai”. Pirma
sis kalbėjo evangelikų dvas.- 
ninkas, Dr. Kurt Huettsn, ką 
lig šiol mokslas apie tuos reiš
kinius galėjo pasakyti.

Žmogaus dvasia — kalbėjo 
paskaitininkas—gali savo min
tis kitam žmogui pasiųsti arba 
iš jo priimti be jokių tarpinių 
priemonių, žmogus yra pats ra
dijo siųstuvas ir priimtuvas. 
Nurodė eilę pavyzdžių. Esą 
vienas prancūzų gydytojas už- 
migdęs mergaitę iš tolo ir ją 
tekiu pat būdu pažadinęs. Vie
nas Amerikos rašytojas sutel
kė savo mintis į piešinį, ir tuo 
metų jo žmona už 200 kilomet
rų galėjo tą piešini pajausti ir 
ji perpiešti. Kitas Amerikos 

"rašytojas per 6000 kilometrų 
suradęs dvasinį ryšį su lakūnu, 

. skridusių per šiaurės ašigali, ir 
galėjo jam išre:kštf iki smulk
menų jo to metu pergyveni
mus.
: Dvasia turinti aiškiaregystės 
dovaną. Paslėptus įvykius ar 
daiktus jis gali pajausti per 
didelius atstumus, švedų moks- 

; įninkąs ir aiškiaregys Ssveden- 
borg 1769, gyvendamas Goe- 
teberge, matė Stockholme įvy- 

. kusį gaisrą ir jį taip aprašė, 
kąd po kelių dienų atvykę ka
raliaus pasiuntiniai tą aprašy
mą rado teisingą iki smulkme
nų. Amerikos tyrinėtojas 
Rhine darė bandymus su kor
tom. Buvo padaryta 3400 įvai- 

-rių bandymų, kortas t k apvo
žiant, uždengiant, , išnešant į 
kitą kambarį, ir tiek daug sy
kių buvo atspėjama, kad atsi- 
•tiktinumu išaiškinti nebuvo 
galima.

•• Pranešėjas ba gė išvada, kad 
yra dar jėgų i ’ re ‘ kinių., ku
riu 'negalima išaiškinti mecha- 

-nišku pasaulio supratimu. Mū- 
• sų pažįstamas pasaulis nėra 
•dar visa tikrovė, o tik jos da-

kad ir Dievą rašė mažąją rai
de ne dėkgramatikos, o dėl pa
inokos. Nustojo taip daręs tik 
tada, kai jį tuo atžvilgiu su- 
gretinom su “Laisve” ir “Vil
nimi”. Vadinasi, anksčiau lyg 
ir nebuvo tų gramatikos tai
syklių....

Dabar “Keleivis” su tais 
dviem maskviniais laikraščiais 
sugretina save kitu atžvilgiu: 
jis sąmoningai neskiria laik
raščių redaktorių bei straips
nių autorių nuo leidėjų. Žinia, 
čia gramatika jau nieko nega
li padėti, bet logika ar bent jau 
paprastas padorumas — gali. 
Visi žurnalistai labai gerai ži
no, kad leidėjai dažnai nei vie
no žodžio neparašo į jų leidžia
mus laikraščius. Tačiau ‘Kelei
viui” Darbininke viską rašo...

riuomenės štabo nariai- tūri 
taip pat sau vietininkus iki 29 
skaičiaus.

Jei sostinėje dėl sugriovimo 
ir radioaktyvinių spindulių 
Pentagonas negalėtu veikti, tai 
jis perkeliamas į atsarginį ‘po
grindinį Pentagoną”, kuris yra 
netoli Thurmot miesto, 65 my
lios nuo Washingtono.'Į tą po
grindį einama tuneliu, kuris y- 
ra 25 pėdų skersmens ir nusi
leidžiama po kalnu. Ten yra 
trij ų aukštų patalpos, kuriose 
ve k;a atskira elektros jėgai
nė, filtrai nuo apnuodinto oro 
ir t.t. '

Numatyta taip pat, kad vy
riausybė išleistų administra
cinius įsakymus kainom palai
kyti ir k;tai civilinio gyvenimo 
eigai.

Del tų ypatybių Js tabeti JAV 1948 metais tjtano te
tinka karo pramonei. Jo visa buvo pagaminta tik 3 tonos, o 
gamyba dabar ir suvartojama . pereitais metais jau 2241 toną, 
tik tam reikalui. Ii jo garnį- Kad > paredkaiaviraą paten- 
nand motorai, lėktuvai, ypač klifhfc tokia gamyba dar tėra 
tankai. tfk tašas jūrele, šiais metais

Visą titano produkciją da- -norima jo gamybą jjplėsti iki 
bar sutana ąavo .Mnkm krašto .37,500 tonų. . 
apsaugos žinyba, kasdieninių 
reikmenų gamybai jo tuo tat*

pa^Įa <Į0$Į. Ragenos aparti 
bešvrik nepradėtos: rugsėjo 20 
“valstybės plano” tebuvo išp l- 
dyta 5% '*■'

Pašąrai žlemąi. neparuošti. 
Nors praėjo visi terminai, bet 
daugely rajonų pašarai nesu- 
Uątl Eilėje vietų tienas1 vis 
dar laukuose kup^ors.

Ir po visos apžvalgos Kor- 
nilov vėl grįžta prie klaųsi- 

taUlt v njp? i^dėl visa tai darov? kur
Žagarės, 1 Vte- Lietuvos respublikos atsilikimo 

priežastys * Kaltina Lietuvos
jęorn. partijos centro komitetą 
ir vyriaus^. Esą jie išleidi a 
nemaža įsakymų ir nurodymų.

BRUNIUS APPUANCES
2900 N. CENTRAL AVĖ. 

CHlCAflO, ILL.
740M

ATDARA IR VAKARAIS IKI 10 P. M.

paraks 
MIKMASKR

Didelis indas, len- 
gvai, gerai ir 
skoningai supla
ka mišinj pyra
gam.

-.p“ —*—
tžiro suit žemŠB. Didžio i dalis 
nukirstų ruę ų'dar lig šiol nc- 
kuKa. Daugelyj? kolchozų ja
vai sukrauti atviram Duke, 
drėgsta ir pūsta. Neleistinai 
taip pat lėtai' apariamos rag e
nos.

Kas dėl to kaltas? — klausia 
Kornilov. Jam kdlchozinmkai 
ir partijas pareigūnai atsaky
davo: “Lietūs ^ludoi,’ 
Kornilcv tuo ųętlki. Eš| lietus 
tik pas -telsininjmas. Esą jis 
lankęsis laukuose ir saulėtom 
dienom. Bet darbininkų artelė
se nebuvo jausti darbo įtam
pos. Didelė dalis kolchozininkų 
nebuvo pritraukta į darbą. 
Partijos raikomo nariai visai 
tam abejingi. Darbo disciplinos 
nesą.

Pabradės rajonas nėra vie
nintelis. Panašus partinis apsi
leidimas esanti didžiausia ne
pavykusio derliaus suvalymo 
priežastis.
Ypatingą rimtą aliarmą dabar 

kelia kūlimas.
Nors derlius valomas 

du mėnesiai, bet iki rugsėjo 
tebuvo iškulta tik 24,6%. Dėl 
to Lietuvos respublika neišp la 
jai nustatytų pyliavų. Rugsė
jo 25 javų atsargos paruošimo



ve. Vis dar tebelaukiama ko kito.

DUOBKASYS

liktų atviros akys, kurios dau
giau jau nematė. Jis nuėjo į 
sodą ieškoti dviejų stambių vė
lyvų rožių žiedų ir padėjo juos

J3.5G 
$630

Adventas skelbia Jo atėjimą, ir ne vien istorinį, bet ir realų 
tam, kuris yra nusiteikęs Kristaus žodžiais nepasipiktinti, bet 
ieškoti juose tiesos, gyvenimo ir kelio, kelio vedančio į mirusių
jų prisikėlimą žymiai tobulesnei būčiai.

Jis atsisėdo ir ilgai žiūrėjo į 
miniau vadą. Jam bežiūrint į- 
spūdis didėjo* staiga veido

Brooklyn, N. T.
Pusei metu ------
Užsienyje---------

apsiginklavusią
didžiąją valstybę.

—Ar tai ta, kuir onrėjo mir
ti? — paklausė G ta hutihisį 
svetimšalį.

tai buvo stipriausias jos gyvy
bes pasireiškimas. Mirtis ne Ši
tą gyvybę jai išplėšė: mirtis 
pasitenkino kita gyvybės dali
mi, kuri įvairiais atžvilgiais 
reiškėsi tuose bruožuose.-Tai 
viskas, ką ji galėjo atimti jai 
su jos veido švelniomis linijo
mis. Kita gyvybės dalis liko 
nepatarta: vieną minutę ji at
gaivino ją, papildė gyvybės jos 
tylias lūpas, paskui pasitraukė, 
be triukšmo nuslinko į palauž
tą širdį ir ten tamsiame kam
pelyje pasislėpė.

Ir vyras, kuris veltui mylėjo 
tą moterį, taip pat veltui jos 
buvo mylimas; tas vyras jautė

puošaių, kurie dar išsaugojo 
jos kūno kvapą? Deja! Jis ne
žinojo, kaip sulaikyti tą šilu
mą, kuri taip nepermaldauja
mai paliko tuos skruostus, 
kaip ją paimti, kaip ją ten pa
semti. Jis paėmė nuo antklo
dės mirusios ranką, tuščią ir 
bejėgę, taip vaisių, kurio sul
tys jau išspaustos. Tos rankos daryti? Nieko, 
šaltis buvo ramus ir nebylus, 
lyg daikto, kuris visą naktį bu
vo paliktas ant rasos ir stai
gus ryto vejas jį sušaldė ir iš
džiovino. Kažkas pradėjo judė
ti mirusios veide. Vyras žiūrė
je nustebęs. Atrodė, kruta tik 
rožės žiedas, kuris dengė kai
rę akį. Tuomet jis pamatė, kad 
rožė, dengusi dešinę akį, didė
jo ir didėjo. Jos veidas vis da
rėsi panašesnis į mirusį, rožės 

prasiskėtė kaip akys, kurios 
matė kitą gyvybę. Atėjo va
karas, vakare tos bežadės die
nos. Vyras paėmė į savo dre
bančias rantas dvi raudonas 
pražydusias rožes ir nunešė 
prie lango. Ir savo dreban<3oje 
rankoje vartė rožes, sunkias 
nuo gyvybės, pilnas tos pertlie- 
kančios gyvybės, kuri iki šiol 
jam liko nesuprantama.

Duobkasys sėdėjo rankomis 
suspaudęs galvą ir. tylėjo.

— Ir toliau? — paklausė Gk

New Yorke lapkričio 12-13 
įvyko metines Alto suvažiavi
mas. Suvažiavimą atidarė Alto 
pirmininkas L. šimutis. Priė
mus darbotvarkę, jis pirmasis 
padąrė ir - 
' apžvalginį pranešimą

per metus atliktų darbų bei 
palietė ateities planus. Jo. pra
nešimas buvo papildytas išsa
mios metinės Alto apyskaitos, 
kurią padarė sekretorius dr. P. 
Grigaitis. Ižd. M. Vaidila nu
švietė iždo stovį; kasoje dabar 
grynais yra 19,692115 dol.

Informacijos Centro direk
torė M. K?žytė, nurodė, kad 
yra džmegsti ir palaikomi ry
šiai su įvairiomis Amerikos į- 
staigomis, senatoriais, kong-

Sunku būtų užginčyti, . kad 
iš viso modeminio gyvenimo 
didžiausia pažanga yra pasiek
ta karo technikoje. Tą pažan-

Tų kitų, kuriais nevienas Hengviau patiki negu paties Dievo 
žodžiu, buvo jau nesuskaitoma aibė ir bus dar ilga virtinė, kol 
usživers paskutinis žemės istorijos lapas. Istorija žino jų var
dus,—nors kartais atsisako “ž:noti”, kad Kristus buvo,—vardus 
didžių valdovų ir politikų, karo vadų ir perversmininkų, refor
matorių ir revofliucininkų. Jiems buvo apsščiai smilkoma, it ko
kiems dievams, kurie turėjo ateiti, ir jie išnyko, kaip ju smilkalo 
dūmas. Žmonių istorijoje vis- iškyla tokie stabai ir sudūžta į tru
pinius. Dūžta ir vadinamieji “nemarūs dalykai”: sudievinamas 
mokslas, menas, kultūra, civilizacija, valstybė... žmonės apsi
žiūri, kad visa tai jų dvasios dar nepatenkina, tad ji savo gi
liam atodūsyje vis tebesrteirauja:. Kur yra tasai, kurs turėjo 
ateiti? -

šalį iš Šiaurės. Namuoes ją 
perspėdavo, bardavo, bandyda
vo priversti bausdami, kad ji 
būtų namie, bet veltui. Gitą 
atiteko svetimajam, kaip jo pa
likimas. Vieną dieną jį buvo 
pasišaukęs Podestatas. Tvirtu 
ir grasinančiu balsu jis tarė 
svetimšaliui:

— Jūs turite vaiką atsisky
rėlį, pone Vignola.

Svetimšalis į visus jo puoli
mus ,nežymiai nusilenkdamas, 
ramiai atsakė:

— Aš negalų jam uždrautsi 
būti su manim. Aš nieko jam 
nesu davęs ,nieko nepažadėjęs 
ir niekados nei žodžiu nešau
kiau pas save.

Jis kabėjo toliau rimtai, bet 
tyliai ir pagaliau, neturėdamas 
nieko pridėti, išėjo.

žydėjo visas sodas, 
mtau atsikvėpė tarp

Šis klausimas buvo ir bus gyvas visais amžiais, nes niekada 
netrūko ir netruks žmonių, kurie vis dar tebelaukia kažkokio 
ženklo, tokio pritrenkiančio ženklo, kad neliktų jokios abejonės, 
jog yra galybė, pranešanti bet kokį žmogaus supratimą. Jie no
rėtų ją matyti, justi, užčiuopti, kaip savo akis ir ausis. Dėlto pra
eina nebylūs ir užsimerkę pro Kristaus atėjimą, pro Jo pastaty
tą Bažnyčią ant uolos, pro pačias bažnyčias, jų altorius ir kry
žius. Viso to nelaiko ženklais, vertais matyti ir g'rdėti. Minios 
tų neregių ir kurtinių praeina pro Kristų pasipiktinusios, kad 
akmenų nepavertė duona; prae:na dažnai kovingos, niršios. įtu- 
žusios, o kartais abejingos, tartum jų visai neliestų, kad Di vas 
žmogumi žemėje, vaikščiojo ir palikė dangišką ją duoną—patį sa-

LaUražtl tvarko Bedakeinė KotnUJa. Vyr. red. & SufiedOto
StnlpaniuB ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 

cbraipmfad aangomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti atraipanial nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turt-

Esame advento laike. Prisimename aną lūkestį, kurį žmo
nija išgyveno laukdama Kristaus. Prisimename ir tai, kad Kris
taus kelių tiesėjas, Jonas Krikštytojas, siuntė savo tarnus pas 
tą, kuris jau vaikščiojo žmonių takais, ir klausė: Ar tu esi tas, 
kurs turi ateiti, ar mes kito laukiame? Atsakymas buvo netie
sioginis, bet ir nepaprastas:' Eikite ir pasakykite... , Aklieji regi... 
kurtiniai girdi, mirusieji keliasi... palaimintas, kuris manimi ne
pasipiktins. Jonui tos kalbos pakako, kitiems — ns visai.

' Nevisi suprato, kad buvo kalbama ne vien apie aklas ak:s 
ir kurčias ausis, bet ir apie aklą bei kurčią dvasią. Kas to nesu
prato, kas neįtikėjo, jog bus prikelti visi mirusieji, ne vien Jairo 
duktė ar Lozorius, nusisuko nuo to, kurio taip ilgai laukė. O kas 
nusisuko, tas ir pasipiktino. Ir dabar nusisuka ir pasipiktina 
murmėdamas, tad jokios atmainos nemato: yra 'žmonių neregių, 
yra kurčių ir nebylių, yra ligotų ir kenčiančių, yra ir mirtis. Dėl 
to vis iš naujo statomas klausimas: Ar buvo atėjęs tas, kuris tu
rėjo ateiti, ar mes kito laukiame?

žai žmonių; įi norėjo būti, vie
na. Ji to norėjo. Savo vaikys
tėje ji nebuvo viena, kaip tu; 
kartą išėjusi už vyro,, ji žinojo, 
kad buvo viena, bet ji norėjo ant blakstienų. Akys užsidarė, 
būti viena to nežinodama.

— Argi nebuvo geras jos 
vyras?

— Jis buvo geras, Gitą, nes 
ją mylėjo jr ji taip pat jį my
lėjo. Tačiau jie nepažinojo vie
nas kito. Taip yra svetimos matęs šitame veide džiaugsmo 
būtybes viena. kitaiK) tie, ku- valandą, gyvybę ir žinojo, kad 
rie viens kitą myli, dažnai yra 
dar svetimesni. Jie sviedžia po 
kojomis visa, ką savyje turi, 
ir nebepakelia ir pradeda kar
tais tarp savęs auginti ir di- 
dinti bevertes gėrybes, taip, 
kad per jas jie nebegali dau
giau vienas kito nei matyti, nei 
susitikti. Bet aš tau norėjau 
kalbėti apie moterį, kuri mirė. 
Ji mirė vieną rytą. Vyras ne
miegojo. sėdėjo prie jos ir ma
tė ją mirštant. Staiga ji išsitie
sė, pakėlė galvą, ir atgauta gy
vybė pražydo jos veido bruo
žuose, kaip gėlių puokštė. Bet 
mirtis atėjo, išplėšė ją, taip iš 
minkštos žemės, palikdama tik
ilgą, ištisusi ir baką ve’dą. Ta- nenugalimą norą užvaldyti šią 
čiau jos akys Hito atvertos, ir gyvybę, kuri buvo nugalėjusi 
tada jas uždarydavo, jos vėl mirtį. Argi jis nebuvo vienin- 

— Ji norėjo mirti. Gitą. Ji S atsiverdavo, panašai kaip šitie telis. kuris turėjo teisę tai pa
norėjo kito dalyko, negu gyve- žiedai, kuriuos miršta gyvis, daryti, taip paveldėtojas tų 

buvo labai ma- Bet vyras negalėjo pakelti, tad to knygų, tų puikių pa-

mc‘‘!apetiiai,'"'kalp parodė vė
lesni įvykiai žymia dalimi bu-

nešusio užtvenkti Vsą pasaulį.
~ v j Dk?jpsios valstybes nepaten-

Amerika zfekto gelbėti kintos mažų valstybių “lygio
mis te sėniis” tarptautinėse in
stitucijose. Ta lygybė, jų- ma
nymu, nėra pateisinama mažų 
valstybių poetiniu svoriu, o su
kelia nemaža maišaties, spren
džiant tarptautinius reikalus.

1 "
Jungti iiq Tautų p?’ ta tos “ly
gybės** tori didžiųjų ir mąžų' j 

valstybių ton nėra.
Šiandien jau beveik v sns 

laisvasis pasaulis saugumo at-

saul nis karas, o vėliau — ruo- lakais lėmė pergalę, tai dabar 
šlmasis prie trečiojo. Šiandien dar labiau' t Vadinasi; matoma 
jau yar išrastos tokios masi- valstybėms mūsų laika > nei 
nk? naikinimo priemonės, tad, svąjoti netenka atsispirti pri.Š 
anot aviacijos sekretoriaus moderniškai 
Tafijotto, patys išradėjai neįsi- 
vtezduoja, tas atsitiktų, jeigu 
tos priemonės būtų paleistos į 
darbą... Savo kalboje tautinėse 
kapinėse Arlingtone per Vete
ranų dienos iškilmes Talbottas 
pareiškė, kad dabar yra jau to
kie ginklai, kurie psr vieną 
naktį gali paversti dykumomis 
ištisus kontinentus. Vieno to
kio ginklo t gal būt vandenilio 
ar kobalto bombos) griauna
moji jėga atstoja visus bombar
davimus, kurie buvo bet kur 
padaryti per antrąjį pasaulinį 
karą...

Visa laimė, kad tie baisūs 
modeminiai ginklai ir baisiai 
brangai atseina. Ir net nesigai
lint pin’gų, negalima tų ginklų 
pasigaminti, jeigu * neturima 
radioaktyvių medžiagų, 18 ku
rių tie ginklai padaromi, ir ži
nių bei įrengimu tokiems gink
lams gaminti. Tie visi dalykai 
šiandien yra kelių didžiųjų 
Valstybių rankose. Mažos vals
tybės šioje srityje’tedaro “aka
deminius pasirengimus”, o jų 
saugumui susidaro visai kitos 
sąlygos. /

Jau prieš antrąjį pasaulinį 
karą buvo kalbama, kad ma
žesnėms valstybėms ginkluotos 
pajėgos sudaro sunkią naštą ir 
nepasiekia savo tikslo, rus ne
užtikrina mažos valstybės sau
gumo. Dabartiniame’ kere ka
riaujama daug’ausia» brad ai 
kainuojančiomis mašinomis. Tu 
mašinų m°ža valstybė nepajė
gia nei n-’l:an’-rnmai na~ ~n- 
rainti. n°’ O mi
tinga būtu i'eiti ?u p?n^p,-+'*‘s 
šautuvą5" ir k~'riais nri^š ato
mines n-'trankas sbrausmin us 
bc~nbonnši”s. minosv’’dž‘’’s, 
liep'nosva’ džius ir kitok'u.s 
pabū’-lu-?

Antai, kare su italais etiopai 
parodė didžiausią dreca r n"- 
sišventimą. Jie datoai plikomis 
rankonrs puolė italų tankus :r 
patrankas. Tačiau tas pas - 
švsntimas neišgelbėjo Etiopijos 
nuo italų okupacijos. O kas ne
atsimena likimo įgarsėjusios 
lenki’, kavalerijos, kuri' buvo 
pasiusta antrojo oasaulinio ka
ro pradžici nrieš įsiveržiančias 
į Lenkiją Hitlerio tankų kolo
nas? Dabar mašinų reikšmė 
kare bus dar didesnė. Tad jei
gu ginklų pranašumas visais

— Netrukus jis iškeliavo, ką 
gi jis kita galėjo daryti? Bet 
jis daugiau netikėjo mirčiai — 
jis tikėjo tik visiškam negali
mumui tikro bendravimo tarp 
žmonių, tarp gyvų ir mirusių
jų. §tai kas padaro juos varg
šus, bet ne mirtis.

— Taip* aš tai Ižinau, bet ką 
liūdnai atsa

kė Gitą. — Aš turėjau mažą 
baltą triušį, taip gerai prijau
kintą, kad jis niekados manęs 
nepalikdavo. Jis apsirgo, sutino 
jo gerklė, jis kentėjo, kaip 
žmogus. Jis į manė žiūrėjo, 
maldavo savo- mažomis akutė
mis, jis tikėjom iš manęs, kad 
aš ateisiu jam į pagaEbą. Vė
liau jis nustojo į mane žiūrėti 
ir mirė ant numo kelių, lyg jis 
būtų vienas, už šimto mylių 
nuo manęs.

— Tikra tiesa. Gitą, mes ne
turim niekados leisti, kad gy
vulys prie mūsų prisirištų. Di
di klaida yra, tada prižadama 
tas, * ta negalima išpildyti! 
Bandymas amžinai ištirtas ne
laimėje! Tas pats ir su žmonė
mis, tik toks skirtumas, kad 
jie pasidalina klaidą tarp sa
vęs. Padaryti tą klaidą vie
nam prieš kitą, — štai kas va
dinama meile; nieko daugiau,

resmana s ir k., į kuriuos.buvo 
kreipiamasi Lietuvos laisvir>; 
mo klausimais ir pasiekta eilė 
laimėjimų. Alto narys J. Tala- 
la plačiau nušvietė
Kersteno komisijos darbus, 
nurodydamas, kad akcija bu

vo išplėsta į visus lietuvius, gy
venančius šioje geležinės už
dangos pusėje. Buvo sutelkta 
1706 gyvi liudininkai, kurie ko
misijai davė savo parodymus ir 
dokumentuotą medžiagą apie 
bolševikų okupacijos žiauru
mus.

Suvažiavime svarstant 
tarptautinę padėti, 

ilgesnį referatą skaitė Alto 
narys dr. J. Pajaujis, nušvie
tęs Rytų ir Vakarų santykius 
ryšium su Lietuvos klausimu, o 
Alto vicepirmininkas adv. A. 
OHs kalbėjo apie JAV užsienio 
pol tiką ryšium su Lietuvos iš- 
laisvin mo galimybėmis. Nuro
dė, kas buvo daroma iš Alto 
pusės ir kokie pažadai bei dar
bai buvo atlikti. Alto narys’ 
inž. A. Rudis iškėlė visą eilę 
praktiškų klausimų, kaip Alto 
nariai turėtu išnaudoti kiekvie
ną progą Lietuvai padėti išsi
laisvinti. ' -

Visais klausimais buvo gvvos 
d skuslioc. Jos taip rat lietė 

pinigmį Alto vajų, 
kurio tikslas surinkti kuo 

daugiau lėšų Lietuvos laisvini
mo bylai vesti. Dabartinėje 
padėtyje k’ekvieno lietuvio pa- 
re:ga tą darbą paremti visomis 
savo išgalėmis.

Apsvarsčius ateities darbus, 
numatyti

< artimiausi uždaviniai,
kuriais yra: akcija Jungti

nėse Tautose, Lietuvos paver-

(Nukelta į 5 psL)

Ir tarptautinė beadrumnenė 
mažoms valstybėms saugomo 

•eužfflatau.
Visi Ugi šiol sudaryti gražūs 

susitarimai tatai palaikyti pa
lieka gyvenimo praktikoje tik 
popieriuje. Nei Tautų Sąjunga, 
nei Jungtinėj Tautų Organiza
cija, nežiūrint visų jų gerų no
rų, nepajėgė Ir nepajėg s su
stabdyti agresijos, kai užpuo
likas yra didžioji valstybė. O 
nepajėgia dėlto, kad tarptauti
nė taikos oiganizac’ja nėra to
bulai sutvarkyta. Ji neturi sa
vo žinioje pajėgos, kuri pri
verstų neklaužadastarptautinio 
įstatymo klausyti. Visos pas
tangos tokią pabėgą sudaryti 
ligi šiol nuėjo n’ekais.

Tuo tarpu tarptautinėje 
bendruomenėje išaugo valsty
bė, kuri visas žinomas bandi
tizmo priemones taiko tarptau
tiniams santykiams. Kai ta val
stybė dabar yra viena didžiau
sių ir kai ji laikoma sunkiausiai 
apsiginklavusia pasaulyje, ma
žos valstybės saugumo atžvil
giu atsirado tokioje padetvie, 
iš kurios visai nematyt išėji
mo. Viena po kitos jos oavirs- 
ta aukomis namai iškilusio 
raudonojo imperializmo, pasi-

2 savo žalitvorių: tai apmokėjo
Atėjo vasara. Paukščių dai- jo įdėtą vargą. Dabar buvo 

nos pabudinta kiekviena nauja galima atsikvėpti, atsisėsti ant 
diena rasdavo Gitą pas svetim- mažo suolelio prieš namus ir 

žiūrėti, taip su kilniu švelnu
mu nusileidžia vakaras. Tarp 
Gltos klausimų ir svetimojo at
sakymų sekė ilga tyla, per ku
rią kalbėjo daiktai.

— Aš tau noriu papasakoti 
vieno žmogaus istoriją, žmo
gaus, kuris neteko savo myli
mos žmonos, — tarė po vienos 
tokios tylos svetimšalis ir su
nėrė drebančias rantas.—Bu
vo ruduo, ir j;s žinojo, kad ji 
mirs! Daktarai tai jam pasa
kė. Jis negalėjo apsirikti, bet 
žmona jau daug anksčiau tai 
buvo pasakiusi. Ir ji neapsiri-

Sakoma, katf ^er konferenci
jas^ kurias Rooseveltas ir 
Churchilis turėjo su Stalinu 
per antrąjį pasaulinį karą, 
raudonasis diktatorius buvo iš
kėlęs reikalą iš tarto apsidalin
ti pasaulį, kaip tad jis tai bu
vo daręs su Hitleriu 1939 m. 
rudenį.

— Kės "kaltas, kad tadM ta
rai? Ar ne mažos valstybes?— 
įtikinėjo Stalinas. — Tos vals
tybės nepabėgto .apsiginti ir tik 
sudaro mastoantį varžvttoių 
objektą dideliems kraštams. 
P’f'datinknne tomis ir priežas
tis karams išnyks. ri

Tckia’s ar kitais žodžiais 
Stalinas kėlęs mažu valstybių 
panaikinimo 'rieikalą”, kur’s 
antrojo pasaulinio karo metu 
buvo visai rimtai svarstomas 
‘trijų didžiųjų”. Apie tai užsili
ko nemaža informacijų tų die
nų spaudoje. Tik, žinoma, rau
donojo diktatoriaus tikslai, ke
liant tą klausimą, buvo kito
kie. negu Roosevelto ar Chur- 
chillio. Pastarieji svarstė mažų 
vastybių klausima ryšium su 
jų isivaizduoiamais pokarinės 
santvarkos planais, o Stalinui 
terūpėjo pagreitinti ‘nas^nFnės 
revoliuci’os” eifra. V:s tik rau
donojo diktatoriaus “pasidalini-

sudaro vienetą. Patari! 
tusAnįrią nors to vieneto daĄ^ 

visas vienetas. >. 1 
lxRawfon'eji vargūū' ras tai 

ners tekį kampą, kur jie galė
tų įsiveržti, nesukeldami stato* 
besnių karo veiksmų. kąliŠU-. 
vietų Sąjunga šiuo metu t&Bą 
veiksmų nenori, sąjungų sixb~ ' 
rymas pateisina Amerikos JgJs- •: 
tangas. - '

Bet kaip rodo įvykių ra$a 
Europoje, v*en karo sąjungų 
sudar\nn i nemanoma plsiten-“ 
k'nti. Siekiama mažų valstyb ų 
federacijų su stambesnėmis. 
Tokios federacijos jau naudo
tųsi ‘lygybės teisėmis** ir tarp
tautinėse institucijose.

Ta'gi, kai mes kalbame apie 
išbisv-ntas Ba’tijrs vrlstvbes. 
nemm'rikime šios rutulio4i^- 

si linkmės aukotoje politikoje.

Gitą, — bet aš manau, kad tai 
dažnai įvyksta.

Susiėmę rankomis, jie ėmė 
vaikštinėti po kapines ir ne
galvojo, kad nė kitados nega
lėjo kitaip būti, arba galvojo, 
kad jų santykiai negalės pa
sikeisti.

Tačiau vienas pasikeitimas 
įvyko.

Vieną rugjjiūčio dieną karš
tose, tvankiose ir ankštose 
miesto gatvėse nepūtė joks vė
jas. Svetimšalis prie kapinių 
vartų laukė Gitos. Jis buvo iš
balęs ir paniuręs.

Aš sapnavau blogą sapną, 
Gitą, — sušuko jis jai. — Grįžk 
į namus ir neateik, kol aš tau 
neduosiu ženklo. Aš turėsiu 
daug darbo. Sudie!

Verkdama ji metėsi jam ant, 
krūtinės. Jis nušluostė jos a- 
šaras ir, tada ji išnyko, i^ai 
sekė ją akimis.

Jis nebuvo suklydęs: darbo 
atsirado daug. Kiekvieną (ta
ną atvykdavo dvejos ar trejos 
laidotuvės, lydimos minios tur- 
ungųjų, Jrraoongus ir Mnuiiiiiib 
gi i&Kiojifnai, per kutiuob ne* 
trūko nei kalbų, nei giesmių. 
Svetimasis 'tačiau suprato, to 
įdėtas dar neįtarė: mieste pa
pilto naras.

'.i a
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JUOZAS NAUJALIS

DAIL ROMO VIESULO KŪRINIŲ PARODA NEW YORKE

spaustuvė

monizuoti liaudies melodijas 
vyrų chorui ir tuoj pat jas 
dainuoti. Taip jis ištraukia j 
lietuvišką muzikinę veikią, at-

tuaro komisijos, kuri netrukus 
bus sudaryta.

Šiuo trumpu pranešimu Lai
kinasis Komitetas ragina visas 
JAV ir Kanados lietuvius, ga- 
fiaČh* dainuoti; dar niekur nė

jo paroda buvo paminėta T. 
N. Y. Times, Heraid Tribūne ir 
per WNYC radiją, nurodant 
jos pobūdį ir dailininko kilmę. 
Trumpas recenzijėles įsidėjo 
Art Digest ir Art News.

Art New* rašo lapkričio 1 d.

ų iki šiol 
“Marija, 

tefija.”

J. M&etionis Argenti- 
išleido knygą “Bena- 

kur aprašomos kelio-

Amerikoje
Kai jis atvyko į Ameriką, e- 

migracijos valdininkai buvo 
“pakvietę” į Ašarų salą ir ten 
panoro išgirsti jo vargonų mu
zikos. Naujalis ten pagrojo var
gonų koncertą, asistuojant pa
tiems em’gracijos valdinin-

sulas taip pat perduoda tani, sėkmingai perteikia j spe- 
tikrą dabarties meto mri*ą ctfH įspūdį”.
bei irracionaifnius aspektus. 1DB. Romas Viesulas gimė 
Spalvota nuospauda Matare- 1518 Noreikiuoae, Lietuvo- 
Morte yra vienas iš jdomiaudų akto*
parodos eksponatų. Spausdini
mas spalvok bei ųnlvų «u> 
keitimu, kas pasiekta apsukti'

daus ekspresionistinio pajauti
mo. Panaudodamas įvežimus 
savo litografinių akmenų pa
viršiuje, Viesulas išgauna sub- 
tylų emocinį ir faktūrinį kva- 
litetą, kas pakelia jo darbus 
virš grynai iliustratyvaus cha
rakterio. Viesulas, gimęs Eu
ropoje, 
ir religines scenas su papras
tu, (žmogišku įsijautimu. Ne-' 
žiūrint, kad jo darbuose atsi
spindi Europos mokykla, Vie- siu, kurį galingas piešinys daž-

Jau seniai buvo gyvas reika
las orgaiuzuoa ueuurąją jav 
ir Kanauos ueiuv.ų aainų

Didysis giesmynas ir eilė solo 
dainų (Sonetas, Barkarolė, 
Lopšinė).

Romas Veisulas, vienas jau
nesniųjų New Yorko. lietuvių 
dailininkų šeimoje, kurį laiką 
dalyvavęs įvairiose amerikie
čių parodose, iliustravęs ne
maža knygų, spalio 11-30 d.d. 
New Yorke, Martix galerijoje 
surengė savo grafikos kūrinių 
parodą. Šiuo atveju yra džiu
gus jauno dailininko darbštu
mas bei veržlumas ir jo pripa
žinimas New Yorko dailės 
sluogsniubse.

“Letuviškos minties pasireiš
kimas žemaičių sem nerijo
je* (Tiesos Ketas 1939 m., 554 
psL); Jis rašo:
* “Pažymėtinas yra kompozi
toriaus Juozo Naujalio vaid
muo. Buvo tai labai taktingas 
Kauno veikėjas, kurs anais 
rusų priespaudos laikais, turė
damas nemaža mokinių, pradė
jo drauge su kitais susipratu
siais vietos lietuviais ruošti 
slaptus vakarėlius, kurių pro
grama, žiūrint mūsų laikų po
žvilgiu, gal ir menka buvo, bet 
buvo pritaikinta anų laikų dva
siai, įvairi ir žadinanti anų lai
kų susipratimą. Būtent, į 
programą įeidavo: dainos, solo, 
dueto ir -choro dainuojamos, 
deklamacijos atitinkančios už
simojimus, šokiai ir pasilinks
minimai. Pirmasis lietuvių va
karėlis buvo surengtas Sava
norių prospekte, 25 m*., ištau- 
tėjusio piliečio namuose. Ant
rasis, trečiasis ir ketvirtasis 
įvyko sename mieste phs po
nus Ginertus.”

Tai vaizdžiai parodo Nauja
me savybes, kaip jis mokėjo 
prie žmonių prieiti. Tad ir ne
tenka stebėkis, jei Naujalis va
dinamas muzikos tėvu Lietu
voje.

Lietuvis išleidžia filmą žur
nalą. uruoazio men. posnuviO 
pirmasis numeris ameruoecių 
tumų žurnalo * r Jm Culture”, 
kūno leidėju ir vyriausiu re
daktoriumi pasirašo Jonas Me
kas. Be jo redakcinę kolegiją 
sudaro jo brolis Adolfas Me
kas, George N. Fenin, Eduard 
L. De Laurot ir Gordon Hend- 
rieks. Žurnalas skiriamas este- 
niams ir socialiniams filmų as
pektams nagrinėti. Pasirodys 
kas du mėnesiai.' Jame bendra
darbiauja žymių filmų kritikų 
ne tik iš Amerikos, bet ir kitų 
kraštų. Žurnalo kaina metams 
JAV, Kanadoje ir P. Ameriko
je tik 2,25 dol. Adresas: Fihn 
Culture, 215 W. 98 St., New 
York 25, N. Y.

DaiL V. K. Jonyno apžvąlgi-' 
nė kūrinių paroda, surengta 
Maine universiteto, publikos 
gausiai lankoma, paroda tęsia
si visą lapkričio mėnesį. Vo
kietijoje filatelistų žurnalas į- 
sidėjo striapsnį, kuriame sako, 
kad V. K. Jonynas savo pašto 
ženklais Vokietijoje pradėjęs 
visai naują kryptį. Esą gaila, 
kad jis išvykęs iš Vokietijos ir 
iš Europos.

Gabijos metraštis atspaustas 
ir atiduotas į ryšyklą. Knyga 
turės 525 puslapius, dalyvauja 
70 autorių. Spaudos darbus at
liko Pranciškonų 
Brooklyne.

Stasiais Būdavo

t tfąlGn yražynu visam 
------- 1- - f

uvo rimtas ir nieko ne- 
>jęs nedarė, niekur neiš- 
vo. Jo veiklą * Kaune

ap.budina kun. J. 
mi užsienių geresniųjų mtoUrų Stajcmrdras savo atsiminimuose 
Jie buvo išleisti Vokietijoje.
Tas pats pasakytina ir apie 
vargonų kūrinius, kuriuos ga
lime rasti šalia žymių vakarie
čių i pirmaeiliuose rinkiniuose.
Naujai*; * buvo didelis vargccią

muziką? virimuos. <
Jo mokiniai turėjo progos iš

girsti geros muzikos, pamatyti 
puikios technikos Tokio var
gonų maestro vargonininko 
pareigose anuo metu Lietuvoje 
kito nebuvo. Todėl ir vargo
nininkams jis darė didelį įspū
dį, ir jie savo parapijose mėg
džiojo mokytoją. Tai irgi kėlė 
vargonų muzikos kultūrą visa
me krašte.

Rašė jis ir pasaulinės muzi
kos —pianui noktumą, siū
tas styginiams instrumentams. 
Kai kuriuos tikrai esame gir
dėję koncertuose. Noktumą jis 
skambino jam 'rengiamuose 
koncertuose, kai lankėsi Ame
rikoje.

mes ^0 metų rugsėjo ar; 
Kaune nure juu^ae> naujau#, ' 
V-auds pirmųjų uiumj m«u.ihu8» 
K Ulėj ų. js-eiuct Jis mulu turė
jęs jau d u ul mes ou nieuis 
J. iNaųjaas Daige Varduvos 
iuuzikos institute vargonų ssy- 
nų; prieš ou metų,— tvegens- 
buig^, vosiet-joje, Bažnytines 
muzikos moayają. r nes ou me
tus, jo organizuota “imamos" 
draugija siaptai pastate pirmą 
vaidinimą Kaune, jam pačiam 
vadovaujant; prieš 3o metus 
Kaune atidarė pirmąją nusa
kąs mokyklą, issivyscius^ iš 
vargonininkų kursų. Vėliau šf 
mokykla išaugo į valstybinę 
muzikos konservatoriją.

J. Naujalis vieniems buvo , 
vargonininkas, kitiems ■— kom
pozitorius, direktorius, profeso
rius, chorų dirigentas, organi
zatorius. šie vardai ir sako, 
kad muzikai skyrė visą gyveni
mą.

našėjantį į vario ofortą nei li
tografiją.”

Art News 53 nr., nurodęs jo 
kilmę ir studijas, pažymi: “Jo 
pirmoji paroda New Yorke a- 
tidengia pasirinktų temų emo
cines būsenas su ekspresionisti
ne kryptimi, bet šios litografi- 

traktuoja kaimo buitį jo^ kuriose vyrauja galvos ir 
figūros, yra pilnos takto ir 
attiktos taupiomis priemonė
mis, su perskverbiančiu liūde-

Giesmią srityje fis irgi Pajudino 
visą Lietuvą.

Vietoje liaudiško rožančiaus 
giedojimo įvestas giedojimas 
balsais. Daugelyje vietų liaudis 
visai nutilo, giedojo tik rinkti
niai “rožančininkai”. Tas pats 
ir su ‘Pulkim ant kelių”, Supli
kacijomis ir kitomis giesmė
mis, kurias liautasi giedoti 
kartu. Pasirodžius chorui su 
Naujalio harmonizuotomis me
lodijomis, žmonės bažnyčioje 
nutilo. Ilgainiui pastebėta, kad 
liko tik cchorai, kad liaudis gie
dojime nebedalyvauja. Po 1918 
m. pravesa propaganda už 
bendrą giedojimą, iŠ choro bu
vo išimtos bendros giesmės, ir 
taip grįžta prie visos bažnyčios 
giedojimo.

dirbti, kurti. -
Vos spaudą atgavus, jis iš

leidžia pirmąjį savo, damų rin
kinį — “Lietuviškos, tautškos 
dainos”; totiau — Mažasis ir

krttrą yr» didelU
Jo kūriniai sudarė minėtų 

varognininkų repertuarą. Vė
liau į jį atėjo ir St. Šimkaus, 
CLurhonio, Sasnausko kūryba.

Kita jo veiklos sritis— tai 
chorų organizavimo idėja, ku
rią, paskleidė per savo moki
nius. šiem choram sukūre ir 
damų kurių “Jaun mo gies
me” išliko ilgiems laikams. ■

Gtoe ChristaMM Baok to 
Cfcrirt! IBkido šv. Atfonso 
bažnyčia IMtimortįe.

Goldea JaMse Bety Ozas 
LMnMriMi B. C. VMMų CM- 
eagaM, BteMa to. KryMus 
parapija, vtrHb da& R. Vie
sulo. GmnM Burtruota, 154

AX ĮsfrysĮa tava Ittfaitas r—frss.
Bato d* imtai aakuro.
Viršų aotairo ūinHBtaaėbs aoėros^

Punta rssos ano ntaau tekėto 
I totam nštotosaiM toitato - 
Ir oro tavo ištiestas rankas 
Kylą degaati, itoHfaB awdB» 
Bato AdftdS aaadB.

. .. -. ■

Mokytojas
Seminarijoje jis mokė gryno 

bažnytinio giedojimo. Per ilgus 
metus jam ten mokant, perėjo 
jaunimo šimtai, šie ir išnešio
jo po v.są kraštą ne tik jo dai
nas bet ir skleidė pačią muzi
kinę kultūrą. Prie jų prisidėjo 
ir jo paties parengti vargoni
ninkai. Jų irgi nemaža praėjo 
per . jo suorganizuotus vargo
nininkų kursus Kaune.

Kursus baigę vargemininka: 
pasiekė ne tik Lietuvos kampe
lius, bet jų buvo ir Rus'joje, 
Lenkijoje ir JAV lietuvių kolo
nijose.

Tokm būdu Naujalis sukūrė

Jonelynienė, kuri savo kūri
nsią garsina Betėvių vardą sve
timšalių meniniiticų parodose. 
Spalio 16 d. dailininkė dalyva
vo anglų dailinįnkų sąjungos 
meno parodoje, kur išstatė ke
letą kūrinių. Tai vienintelė sve
timšalė, dalyvavusi šioje anglų 
dailininkų parocifi^je. <

“Bendrijos^ leidykla Vokie
tijoje leidžia J^ švaisto veikalą 
“Knygnešių pėdsakus'’, leur 
aprašoma. Jurgio Btetinto ir 
kitų didžiųjų Lietuvos toygne* 
šių gyvenimas bei darbai Taip 
pat vaikams leidžia Alės Rū
tos - Nukaitės eilėraščių rinki
nį “Nunešk, upeli, žąsų var
gus.”

šventę, tačiau menas neisorjso 
praoeu. Cmcagos lietuvių cno- 
rai, jų dirigentai nei vaidyoos, 
VargomninKų S-gos ina^atyva, 
susirmsę i Denarą susirma- 
mą, nutarė, kad totas aainų 
šventė yra reikalinga ir tam 
reikalui išrinko LaJonąjį Or
ganizacinį Komitetą. Komitetą 
sudaro: pirmininkas Mrs. Alice 
Stephens — Alice Stephens 
Meno Ansamblio vadovė, vice- 
pirm. Vytautas Radžius, Chi- 
cagos Lietuvių Vyrų choro val
dybos pirmininkas, sekretorius 
Juozas Kreivėnas, “Muzikos 
Žinių” redaktorius, nariai: Al
binas Efcrirvonas, “Dainavos”

Pirmoji jo kūrybos paroda 
buvo surengta Freiburge i. Br., 
Vokietijoje, Amerikoje dalyva
vo 19 parodų, trijose tarptauti
nėse parodose, kurios įvyko 
taip pat Amerikoje. Jo grafi
kos darbų įsigijo Kongreso 

rtus, vėitaa Vokietijoje įstojo i bibfioteka — Pannel koiekd- 
TUfcomostai DaBfe Institutą ja, New Yorko Miesto bibHote- 

______ JYeftMrg L Br. baigęs, )an- ka, PhiladelpMjos Grafikos 
“Vieaulo litografijos yra at- Kas pasiekia sparnai- dtikfijų tMtis Rafijoje, klubas ir Stonfloer refigtaės

žymėtinos dėl jų labai puikaus nant keturis skirtingi* akme- meną gilino FttyfMe, j Ame- grafiko* kotekdįa. Buvo atty- 
techniško apvaldymo ir noošk- nis, padaro iį dtabų MMmi (to * atvyto 1051 m. asfti* Ir

kimą tokioje dainų šventėje 
dalyvauti, laismasis Orgamza- 
činis Komitetas nutarė visiem 
priimtiną vietą Šiai damų šven
tei — Cnicagą.

žinomiems JAV ir Kanados 
muzikams ir chorams bei ma
žesniems dainų vienetams iš
siuntinėtos anketos. Ne visų 
adresas turėjome. Kas negavo 
jokios anketos, prašomas šį 
pranešimą laikyti ofic.aliu 
kvietimu, o kas dar neatsakė į 
anketas, į jas atsakyti adresu: 
Mr. J. Kreivėnas, 1602 So. 48 
Ct, Cicero 50, UI. Registruotis 
prašomi ir oktetai, ir kvarte- 
nai, ir atskiri dainininkai, jei 
vietoje nėra vieneto.

Kai bus žinomas chorų skai
čius, bus spausdinamos gaidos, 

ansamblio valdybos pirminin- parengtos dainų šventės repėr- 
kas, Justas Kudirka, ALRK 
Vargonininkų Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas.

Bendroji dainų šventė nu
matoma 1956 metų pavasarį, 
nors paruošiamojo darbo nepa
prastai daug. Kadangi JAV lie- • Hjmgurius į chorus, tuojau 
tuviai savo sostine lyg ir laiko prM>—ąfi ptaMouno
Chicagą ir joje yra svarbių or- chore tf tao psdkfinti dstninhi- 
ganizadjų centrai ir vadovy- ką taslBą.
bes, lietuviškieji dienraščiai. Kur Ūtos choro, bet yra ne
kėlios lietuvių radijo valandos, itaMą dahraotl ir yra kam va- 
didelis lietuvių skaičius mieste dovautt, tuojau steigti naują 
ir apylinkėse, be to, vien CM- * vknetą.
cagoje.yra daugiau, negu 500 Tadcamba dainos už laisvą 
choristų, įsijungiančių į jvai- Lietuvą!
rius chorus, kurie jau pareiškė Beudresfos Dutaą fiūentte 
savo fMtoą pritarimą ir suti- ' IMK,' Org. Komitetas

- .'z.

ADOMO GAUHKO PARODA 
WATEBBUBY

Dailininko A. Galdiko pa
veikslais yra susidomėjęs Wa- 
terburio meno muzėjus ir savo 
patalpose 119 West Main st. 
gruodžio 5-31 d.d. rengia jo 
kūrinių parodą.

Dauguma mūsų parengimų 
čia buvo politinio ar šalpos 
pobūdžio, ir šioj srity vietos 
visuomenei mes žinomi.

Šį kartą, norėdami pagerbti 
menininką ir kartu iškelti mū
sų kultūrinius laimėjimus, pra
šome šią parodą gausiai lan
kyti, ypač atvykti į parodos iš
kilmingą atidarymą sekmadie
nį, gruodžio 5 d., 2:30 vai. pp. 
Įžangos mokesčio nėra.

Waterburio mayoras R. Sny- 
der u* kleb. J. Valantiejus yra 
parodos garbės nariai. Paro
dęs komitetą sudaro men. A. 
Kareiva — pirm., men. Zylė— 
sskr., A. Aleksis, A. Devenie- 
nė, E .Snyder, Dr. V. Vilei
šis, Dr. M. Colney, J. Stulgins- 
kas — nariai.

Korespondentas

noje 
miai* 
nes po Austrajiją ir kitus 5 
kontinentus.

Italijoje rašytojas Aristide 
Brunello išleido italų kalba 
326 psL knygą “La Chiesa dėl 
Silenzio” (Tylos Bažnyčia”), 
kurioje apžvelgiamos visos pa
vergtosios tautos ir jose per
sekiojamoji Bažnyčia. Apie 
Lietuvą duota itališkai 12 pus
lapių. Ten yra statistikos apie 
1940-41 m. okupaciją, deporta
cijos, partizanų medžiaga apie 
padėtį Lietuvoje, jų laiškas Pi
jui XII ir t.t. Antrasis leidimas 
išleidžiamas italų ir prancūzų 
kalbomis. Visus pataikiusius 

“Uždraustas stebuklas” — The netikslumus ištaisė kun. Dr. J. 
Forbidden Miracle — jau bai- Vaišnora; taip pat ir papildyta, 
giamas spausdinti angliškai. 
Knyga pasirodys gruodžio mėn. 
pradžioje. Leidžia Comet Press 
Books Corporation New Yorke.

Anglijoje, Conventryje, gy
vena lietuvių dailininkė Genė

Atsiųsta paminėti
M. Vaitkus — TVANAS, se

novinių amžių apysaka, išleido 
antru lekfimu Nidos knygos 
klubas Londone, 205 psL, kaina 
nepažymėta.

Kol Dr. JL tO-
DIS DARMNINKUI, krikščio
niškosios viešosios santvarkos 
gaires Leono Xm ir Pijaus XI 
darbo enciklikų šviesoje. Išlei
do šv. Juozapo Liet R. K. Dar
bininkų Sąjunga, 167 psL kai
na nepažymėta.

Prancūzų dirigentas Charles 
Munsh savo knygoje “Aš esu 
orkestro šefas” įspėja meni
ninkus, kad publikos pritari
mas ir pagyrimas įvairiuose 
krantuose įvairiai reiškiamas. 
Jei Chicagoje po koncerto švil
pia, tai geras (ženklas —aukš
čiausias pagyrimas. Manches- 
tery priešingai — tai tildžiu
sias nepasitenkinimas. Olandai 
savo pasitenkinimą išreiškia 
labai lengvu paplojlmu del
nais. O audringas plojimas 
Madride reiškia dar tik vidu
tinišką pasisekimą. Jei Meksi
koje publika po koncerto visai 
neplojus atsistoja,, tai dar ne
reiškia, kad ji rengiasi išeiti— 
ji nori dalyko dar sykį pasi
klausyti.

Lenkiškoje aplinkoje
Kai grafas Tiškevičius jį pa

siuntė savo lėšomis studijuoti 
muzikos meno Varšuvoje, jis 
jau buvo baigęs dvaro pradinę 
mokyklą. Jo tėvas buvo Rau
dondvario bažnyčios tarnauto
jas, tai ir Juozas dažnai suko
si dvariškių tarpe ir gerai pa
žino dvaro lenkišką dvasią. 
Varšuvoje jis dar labiau pate
ko į lenkišką aplinką, įsimylė
jo ir vedė draugo lenko kompo
zitoriaus Makowskio seserį. Jis 
būtų ir dingęs lenkuose, jei gy
venimas nebūtų atvedęs į 
Kauną—į katedrą vargoninin
kauti. - X

Lietuviškoje aplinkoje
Kaime jis pateko į Jakšto- 

Dambrausko, j. Maironio, prel. 
Januškevičiaus ir kitų draugi
ją, kuri jau suko visą lietuviš
ką judėjimą, kuri galvojo, kaip 
kelti meilę lietuvių tautai.

Kaip muzikos mokytojas jis 
įkėlė koją į kunigų seminariją, 
kur jam atsivėrė lietuviškos 
jaunimo širdys. Jiems trūko 
lietuViškų giesmių ir dainų. 
Naujalis buvo priverstas har-



MIIMASTER & MIIMASTER JUNI03

tuv<

SVEIKINIMt
NEVELUOTI,

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond HiU, Ozone Park, Forest HH1, Jamaica.

Darbas atitekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto. Nra Yorfce.

Durto valandos: kaadfeo nuo • vai. ryta fld 8 vaL rak.

Čiurlionio ansamblio koncer
tas, kurj lapkr. 14 d. Chcagoj 
Sokolų salėj surengė “Naujie
nos”, praėjo su geru pasiseki
mu. J. Kreivėnas, kritiškai ver- 
tindmas šį ansamblio pasirody
mą, “Naujienų” 271 nr. tarp 
kita ko rašo: “M. K. Čiurlio
nio va/do ansąmblis — l etu- 
vių chorų viršūnė. Per 15 savo 
veiklos metų jis nusipelnė tos 
garbės...” Kitoj vietoj pastebi: 
“Kai choristai ir pats dirigen
tas duoną pelnosi fiziniu darbu, 
tokio lygio choro dainavimas 

Clevelando Tautinio Meno yra labai nuostabus... Daug 
Draugija—The Cleveland Folk kur buvo jaučiamas tas pats

Amerikos populiariausias plaktuvas. Sunbeam gamina 
tik tą vieną MIXMASTER, nes šis garsus, standartinio 
didumo plaktuvas pralenkia VISUS kitus elekt. plaktu
vus savo sutaupymu laiko. Jis sutaupo rankų darbą, 
viską suplaka skoningai. Yra ir mažesnis—Junior-size, 
jei pageidaujate. Sunbeam Mbcmaster Junior yra pats 
geriausias iš visų to dydžio.

SUNBEAM COFFEMASTER yra geriausia priemonė iš 
visų gaminti tobulai kavai, nes jo patentuota tuštuma 
STIPRIAI VEIKIA vandeni ir kavą. Tas veikimas prie 
tam tikro karščio ir tam tikram periode duoda jums 
AUTOMATIŠKAI tobulą kavos kvapsni. Tiems, kurie 
nori automatinio perkulatoriaus, SUNBEAM . yra ge
riausiai ir gražiausiai pagamintas.

- Luėbecko miesto ir apylinkės 
lietuviai labai apsidžiaugė šių 
metų spalio mėnssį, gavę iš 
Balfo per CRALOG - Bremen 
40 maišių drabužių ir 7 maišus 
batų. Toji apranga buvo gauta 
gerame stovyje .r netrunkant 
buvo v. ti lų komisijų 
pask rst; ta <j.-p gyventojų, 
kurie priėmė tas savo užjūrio 
brolių dovanas - su dideliu 
džiaugsmu ir nujvvdžia padė
ka. Vokietijoje č.a^užiai ir a- 
valine yra labai brangūs ir iš 
mažų pašalpų neįmanoma jų į- 
sigyti, todėl kiekvienas tinka
mas dėvėti dalykas yra labai 
laukiamas ir įvertinamas. Visi 
buvo patenkinti ir pilni vilties, 
jog ir ateityje nebus pamiršti 
savo geraširdžių aukotojų, ku
riems šiuo reikiama vieša ir 
nuoširdi padėka.

Luebecko miesto ir apylin
kes šalpos komisijų pirmirfln-

Tiktai SUNBEAM SHAVEMASTER turi didele, SLI
DŽIA, paprastą galvele, todėl lygiau ir greičiau skuta, 
negu kita kuri priemonė, sausai ar su vandeniu sku
bantis. Pagrindinai skiriasi nuo visų kitu elektrinių sku
stuvų. 5 METŲ TAISYMO GARANTIJA Shavemaster 
TIKRAM motorui su visu įrengimu. Pasirinktinai — 
puiki plastikinė arba odinė su zipperiu dėžutė.

Mūsų 25 metų vedybų su
kakties proga sveikinusiems ir 
kitaip mus pagerbusiems, ne
galėdami kiekvienam paskirai 
padėkoti, nuoširdžiai dėkojame: 
Panelės švenčiausios Nesiliau
jančios pagelbos parapijos kle
bonui kun. J. Angelaičiui už 
atlaikymą šv. Mišių, davimą 
vakarienei patalpų ir jos metu 
už nuoširdų sveikinimą.

Vargonininkei p. R. Brazal- 
tienei už vargonininkavimą 
bažnyčioje ir jos mamytei p. 
St. Greičiuvienei raštu linkėji
mus.

Giminėms p.p. M. Šukienei ir 
J. Amšejui už nepagailėjimą 
ilgos kelionės atvykti į šią su
kaktį mus pagerbti.

Ralfo Centro Valdybai už 
sveikinimą telegrama ir P. St. 
Mažintui už dalyvav’mą mūsų 
25 metų apeigose.

Vakarienės metu už nuošir
džias kalbas: Clevelando Bend
ruomenės pirm. St Barždukui, 
J. ir K. Kelpšams, S. Laniaus- 
kui, M. Drosučiui, J. Stempu- 
žiui, A. Novickrenei, P. Ma- 
karskui ir F. Baranauskui už

, Lietuvių Radijo klaba. * lapkr. 
19 d. transliacijoj kariuome
nės šventės m’nėjimui davė 
kurinio turinio programą —ra- 
movėno B. Aug'no sudarytą 
montažą. Lapkr. 21 d. p: r 10 
vaL mišias šv. Jurgio bažny
čioj pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. B. Ivanauskas. Pr. 
Ambraso vadovaujamas para
pijos choras, be įprastinių mi
šių giesmių, sug’edojo dar 
Dambrausko maldą už tėvynę 
ir kt. šventės nuotaikai skir
tas g'esmes.

skyrius vykdo dvi rinkliavas— 
prof. M. Biržiškai paremti ir 
gabiems, bet neturtingiems pa
čios sąjungos nariams padėti. 
Lietuvių Studentų Šalpos Fon
do atsišaukime teisingai sako
ma, kad mokslą einąs mūsų 
jaunimas yra pati didžioji Lie
tuvos viltis ir Lietuvos atgimi
mo laidas. Tpd kam nuošir
džiai rūpi tautos ateitis, tas 
turi savo jaunimui padėti, ši 
auka tai bus kilnios širdies au
ka ateities Lietuvai. Išjikrųjų, 
daug kam aukodami, tikrai nu
sikaltume, jei į šį savo stu
dentų prašymą neatsilieptume.

Susituokė: lapkričio 20 d. D. 
Bielskytė ir S. Žilius; lapkr. 27 
d. vedė žinomojo laikrodžių 
prekybininko Iz. Šamo sūnus 
Ernestas.

tybių. Bendruomenė savo at- vadovaujamu čturijonio at
stovais pasiuntė stud. V. Kas- ' gambliu.
peravičiūtę, apsitaisiusią tauti
niais dapbužia s ir St Golšans- 
kį (ba jų, bankete dar dalyva
vo ir K. Macijauskaitė). V_sų 
trijų atvaizdai buvo įdėti d en. 
“Cleveland Press”.

wami BMia - a enu
Tiktai Waffle Baker and Grill 
gerai paruošia vaflius ir sand
vičius, kepa bekoną, kiaušinius, 
blynus ir k. Mat. jis turi spe
cialų RADIANT CONTROL. 
Taip pat jis turi prietaisą, ku
riuo lehgva Waffle Baker pa
keisti i Grill. Turi žavią formą, 
chromu padengtą. Jis išsiskiria 
i* ’dsų tos rūšies virtuvės reik-

KAS NORĖTŲ KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS {TEIKTI SKEL
BIMŲ AR 
PRAŠOMAS
NES KALĖDINIS NUMERIS 
JAU TVARKOMAS.

GERIAUSIOS
rašomosios mašinėlės yra Royal. 

Plačiausia ir geriausia r. m. firma 
Pasauly! Dienos produkcija apie 
3000 marinėlių su visada pritaiky
tais naujausiais išradimais.

Raidynas patogiausiai išdėstytas, 
"net 88 ženklais, ir tinka rašyti viso
mis kalbomis iš kart.

Geriatėsia dovana artimiesiems, 
nes ja rašys visą gyvenimą. Vien lie
tuviškai - anglišku raidynu virš 300 
kelioninių mašinėlių išsiuntinėta užsi
sakantiems.

Prąneše savo adresą, dykai gausite 
smulkiausias informacijas ir prospek
tus per:

choras, kurte įtaise stebino 
vumų.” - . ■ ■

■ Šte ataOtertniK dar kartą 
krič. o 6d. iškilmingai paminėjo d. Carter viešbuty surengė tra- parodo, ted Cteretaty Ifetų- 
$avo korporacijos 32 metines, dieinj savo banketą, kuriame, ylai gah didžiuotis savo tarpe 
Ilgesnį pranešimą padarė buvo atstovaujama apie 304au- turėdami Aif. M9rtitekj su jo 
New Yorok atvykęs dr. Nemic- 
kas (liesdamas kairės ir deši
nės sroves, svečias, deja, nebe
pajėgė objektyviau į jas paž.ū- 
reti —tepakartojo štampines, 
agitacines tautininkų pažiūras; 
tačiau pabaigoj visdėlto pabrė
žė bendro darbo reikalą ir siū
lė paduoti bendram labui ran
kas). Minėjime svečių atsilan
kė iš Netv Yorko, Chicagos ir 
kt. Be kitų sveikintoji}, raštu 
pasveikino ministeriai Lozorai
tis, Balutis ir Žade’kis. Cleve
lando liet, bendruomenės vardu 
sveikino pirm. St. Barzdukas.

Skautą vietintekiios laužas, 
skirtas lietuviškai dainai, įvy
ko lapkr. 14 d. lietuvių salėje. 
Jį pravedė sktn. Vilius -Bražė
nas, atvykęs iš Stamfordo 
(Conn.). Jis suteikė laužo pro
gramai dinamikos ir naujumo.

Baras, S. 
parengimairią susirin

kimams, etc.

įįMbem TMsni
Automatinis iki nepatikimumo! 
Turi specialų RADIANT CONT
ROL, kuris "pats prisitaiko” au
tomatiškai kiekvienai duonos 
rūšiai, šviežiai ar šaldytai, ra
gių ar kviečių, rupiai ar smul
kiai. Pilnai * automatiškas—duo
nos riękė nusmunka be motoro 
ir iškyla be spyraokHą. Nerei
kia nieko grūsti ar traukti. Jis 
Amerikai parodė, ką gali duoti 
visiškai automatiškas gruzdintu- 
avs.

įnBte cmauwma
Moterų pageidaujamas visur, nes jis 
daug ką atlieka žymiai geriau. Geriau 
kepa viščiukus, bulves, donatus. Jis 
gali būti vartojamas Sutinimui, šildy
mui, kaitinimui, mėsos smulkinimui, 
daržovių paruošimui, šaldymui ir k. 
COOK-GUIDE parodo, jums tempera
tūrą, reikalingą kepimui ir norimam 
apgruzdėjimui.

sveikinimą Clevelando Balfo 55 
skyr. vardu, už dovaną to sky
riaus narių ir vakarienės me
tu vadovavimą.

Nuoširdus ačiū Clevelando 
Radijo valandėlės vadovybei už 
mūsų sukakties priminimą, 
Clevelando korespondentams 
nepagailėjusiems mūsų sukak
ties aprašymų “Drauge”, 
“Darbininke”, “Dirvoj” ir k., 
fotograf. L Briedžiui už nuo
traukų padarymą.

Ypatinga padėka pp. I. Na
vickienei, A. Stankūnienei, E. 
Bridžiuvienei, O. Juškiene’, 
Skripkiėnei, L. Jocienei, ir A. 
Dapkūnienei Už taip didelį dar
bą įdėtą vakarienei valgius pa
gaminant ir vakarienės metu 
svečių užėmimą.

Taip pat ačių už sunkų dar
bą ir pp. F. Juškai, A. Spirskai- 
čhii ir R. Budai.

Dar kartą ačiū, visiems svei
kinusiems mus raštu, žodž’u, 
dovanom’s ar kitu kuo prisidė- 
juskms ■ prie mūsų sukakties 
paminėjimo.

Vikt. ir Sof. Amsėjai

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
Kabaretas ■■MMBta

' FRTHM
Tai šių melų sensacija! Viską padaro skoningai, nes tu
rite po ranka kontrolini prietaisą -karščiui, reikalin- 
gna kiaušiniam, mėsai, blynams, bulvėms ir kitiem 
kepsniam. Turi apsaugą nuo vandens, kas jums padeda 
su visu keptuvu nuplauti produktus Tiksli tempera
tūra bet kuriant maistui išrašyta rankenoje (Fry- 
Guide). Nustatote, kokios reikia, ir neturite daugiau 
rūpesčio. _______ .

niimtfi r niitii.iii'.ii|-i| ir’,-7,

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
RANČA

SW BIDGEWOM> AVT. BBOOKLYN, N. Y.

i. L. GIHMUTHS,' 
1632 Bread St., Harford 6, Conn.

■ ; ■

L>;

GAL MISIONIERIUM KUNIGU?? 
IMKIS DARBO DABAR!!!

Naujas semestras prasideda sausio 29 d.
Dieviškoją žralšfo misionieriai pagreitintai paruošia, ypač iš lotynų 
1c, vėlesnio pašaukimo vyrus. Duodama proga papDdyti arta už
baigti aukštesnės mokyklos kursą. Priimami studentai ir graduan-
ati iš ankštesnių mokyklų bei kolegijų; taip pat ir veteranai.

Amžius 16-25. Naujas semestras prasideda 19S5 sausio ŽT*
Rašyk:

š? / Rev. Vocsttehal Director, St. Joseph’s Mission Seminary,
Bordentovnn, New Jersey



PARDUODAMA GAS STATION

BUS. SERVICE

CI. 7-7950

MIISIC OU|LD

37 Shetidaa Aveą 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL APplegąte 7-7083

Užsisakyk
DARBININKĄ
■ •’ J S -r1955 metams!

tad prie traaktato taitiiš Ttaks taph

714 5tb Avė. (56th St.) N.Y.C.

PARDUODAMA reni įrengta CAK 
Wa*Hng Eųutpment C®. Veikia ketu-

h,
S. Ziupka, Maspeth.

sutaupyk nuo 46 iki 66% 
Prekes geros rūšies. Siusk vieną dole
ri už katalogą ir kainorašti- Ringai 
bus grąžinti su pirmu užsakymu. Pa- 
soiskubink, nes atsargos išsisemia.

iji, aukštais ne
riamai, parduo- 
ina, 3 vonios, 
0x100, privatus 
čius susižavima,

PERVEŽIMUS atlieka arti Ir toli gera 
kaina, autorizuotas. įvertina. ICC and 
PSC leidimas. Bagažas pristatomas vi
sur. Tarpvalstybinės ir viešos tarny
bos teisės. CARL LAND, 1636 Ant
roji Avė. TeL REgent 4-7788.

Paltai * Puspalčiai * Apytaihirs * Gaubtai 
Žebenkštės * Persiški kaSfau * Racoon * Muskrat

KELLY and STRUZZIERI

Iš Pa. valstybes: Z. Mika
lauskas—Chester; P. Stanionis 
—Midland; S. Bacvlnskas, J. 
Dailidėnas, E. Dunda, A. E. 
Gražulis, E. Januškiene—Pitts- 
burgh.

NEW ROCHELLE namas, su 17 kam
bariu, 5 vonios, 2 auto garažas. Pa
lankios sąlygos, centrinėj vietoj. $30,- 
000. Arti katalikiškos mokyklos ir 
bažnyčios. Nuo pĮrmad. ligi penktad. 
tarp 7AJVL—4 PJM. BE 3-2185.

vas. JACK GRAYMAN, 122 West 
26th Street, New York, N. Y. WA 9- 
4514, po 7 PJL skambink DI 0-1260CALL LO 3-7291 

.TO PLACE, 
CANCEL OR CHANGE 

YOUR AD

KAIP BCTI LAIMINGAM
Saugokite savo širdį nuo neapykantos, protą—nuo rūpesčiu. Papras
tai gyvenk, nedaug tikėkis, daug duok, dažnai dainuok, visada 
melskis. Pripildyk savo gyvenimą meilės, skleisk giedrumą, užmiršk 
save, galvok apie kitus. Daryk kaip norėtum, kad tau darytų. Visa 
tai sudaro auksinio pasitenkinimo grandį.

DOUGLASTON- Erdvus 4 mieg. na
mas, 110x16, mamutinis gyv. kamb., 
valg. kamb., master mieg., 2 vonios, 
saulėtas balkonas, powder kmb., 2 ug
nies židiniai, tarnaitės kmb., pečius, 
šaldytuvas, skalbykla, džiovykla ir 
daug k. Netoli kat. mokyklos, bažny
čios. Greit parduodama. $25.000.

BA 5-4983

Feuntata Pen Hospftal 
165 FULTON 8T.

Off Broaduny N. Y. 38, N. Y.
TeL WOrth i 6586, 6581’

KALĖDŲ DOVANOS URMO 
KAINOMIS

JEI REIKIA STAUO, kad atliktų už 
prieinamą kainą pataisymus, atnauji
nimus, balkonus, kambarius, barus, 
svečių kambarius, skambink tuojau 

YO 5-6621

SUTAUPYK 5*% VRAMINAMB
Tiesiai ^pirkdamas sau sutaupysi iki' 

50%. Šie vitaminai-yra pagaminti vie
noje iš didžiausių pasauly įmonių, par-> 
duodami su garantija, kad pinigai gali' 
būti grąžinami Federaliniai įstatymai 
reikalauja, kad vitaminai būtų, tokie., 
kaip etiketėje parašyta. Tai reiškia, 
kad perkate, kas įpokuota, tiesiai iš 
įmonės ar krautuvėse. Mūsų “Vita- 
min Information” knygelėje rasite 60 
išvardintų vitaminų rūšių ir minera
lų. Ji yra-32 p. ir gaunama nemoka
mai, skiriaipa ‘tiesiai jums”. Prašyk 
jo* tuojau ir sutaupysi iki 50%. Ad
resas: Information Bureau, FOOD 
PLŪS. Dept. L. New York 36. N.Y.

IŠ Etai vietų: Holy Cross 
Hospital — Chicago; A. Moge- 
nytė—E. St. Louis; O. Andri
jauskienė— Youngstown; P. 
Kundrot — So. Euclid; A. 
Walters, J. Rėkus— Baltimore; 
E. Kripaitis—Picton, Ont, Ca- 
nada; R. Kondrot — Lewiston; 
W. Stawakis— Cranston.

daug kamb. 
įlės porčius, ži- 

J mod. virtuvė, 
ibį 3 mieg. kamb., 
Urbtuvė, fin. žaidi- 
Kžoulaidos. Rusco 
i ir nuo audrų lan- 
■ 1 atskiras garažas 
lįs kiemelis aptver- 

aplinka, geras 
feios, bažnyčios^ ap- 
’Bįznio perkėlimas

SPRAY PLANT 
skubiai parduodama su nuostoliais 

sau, pilnai įrengta.
Teirautis: OR 4-5955

KAM MOKĖTI 
TAKSUS?

Paversk savo tuščią žemę į
pinigus.

GENOVESE REALTY
37-29 Astarte Blvd. RA 8-1126

IMPORTUOTAS ALUS 
H Norvegijos, Danijos, Švedijos, Iš
bandyk dar RantBen.

Dėžė 24/12 oz. bonkų $5.7* •

Kiti po $ 1
P. Andriuškevičius — Det- 

joit; J. Levickas — Baltimore; 
L. Į* Alssen — Columbia; A. 

Dzekevičius— Pruvidence; J. 
Laurinaitis — Thomas, W. Va., 
O. Zukaitis, Port Washington.

CRESTVVOOD. Savininkui išvykstant 
turi būti parduotas kolonialinis namas 
7 kamb., 3 mieg:, 1’4 vonios, moder
niškos spintos sienose, TV aikštelė, 
žibalu kurianaĮnas/vario vamzdžiai, 
kieto medžio grindys, pilnai įrengta 
skalbykla, šaldytuvas, baldai, saugūs 
nuo audros langai ir sieteliai, naujai 
dekoruotas, arti kat. mokyklos ir baž
nyčios, krautuvės, 1 minutė nuo susi
siekimo. Klausti po 7 vakare arba 
sekmadieniais SP 9-7576. $21.000, prin
cipais. j

Iš Calif.
Menlo Park — Kun. T. Pa

lukaitis, San Diego — M. Ra
manauskas.

FREEPORT, & 
padalyti (spljįj 
darni prieinm® 
dviem auto gari 
dokas i kanalą, 
netoli kat. bažn. ir mokyklos.

77 tįest 2nd St. Freeport, 
PI 6-5867

Iš Mass.
Athol — K. Paliulis; Boston

— V. Vizgirda; So. Boston — 
A. Grigaliūnienė, S. Liepas, J. 
Trinka, A. ZuromsEs; Brigh- 
ton — A. Valančius; Brockton
— E. Kelly, K. Zinkevich; 
Cambridge — A. Laucus; Dor- 
chester— M. Bicknevičius, M. 
Jokubauskas, S. Mockus; Gard- 
ner — A. Nakutis; Haverhill— 
A Musick; Lawrence — M. 
Ksrmel, J. Skersys; Methuen
— R. Akscyn; Norwood — K. 
Šimėnas; Orange — Z. Ordes- 
ky; Taunton — J. Jakavičiene, 
Waltham — S. J. Steivis.

mmenyMA > 16 kamb. baitas
stuceo vattąjns žaisti nameliu 
2 arkibaa ti«į^ąs. jojyttia. garažai A 
minučių ė*mo kelias Ugi Cresftvood 
stot. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
$35000. Tartis su savininku

WO 1-5125

M. Venį So. Boston.
AŠB $5

M. Gutauskas, New Britain.

- Išlffivor?
Chicago — K Gelvinauskie-

IMPORTUOJI KRISTALAI
Vokietijos - Austrijos - -kitu 

Vazos, indai, peleninės, druskinės ir 
pipirinės, krėstuvai, druskinės ir 

emaliai, Itališkos figūros, ir k.?
J. FINKELSTEIN and SONS , 

81 Deianeey St., N. Y. C* 6-9987

nė, O. Darackienė, E. Metei- 
sis.

Iš Phila.: Chester V. L. B. 
Club; Eynon — Kun. J. L Sa- 
vulis; Priladelphia —M. Ma
žeika, A. Misiūnas, C. J. Ro
man, A. Stanislovaitis, J. Wait-

Kaledinis Kailių Išpardavimas 
NUOSTABIOS KOKYBRS 

NUOSTABAUS STILIAUS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

SLAUGE 
gyvendama ir gaudama išlaikymą 
prižiūrės senesnes kaip 76 metų mo
teris. Skambinti po 7 PM. 

HY 3-8664

Iš Conn.
Ansonia — V. Pusvaskis; 

Hartford — J. Verlgo; Plahts- 
ville — V. Romazas; Putnam 
—Immaculate Conception Con- 
vent; Waterbury — M. Gluo- 
denis, A. Sterbaitis, A. Sz&l- 
nowsky.

Visų sekmadienių ir dides
niųjų šveą£Žų nrifių maldas 
lietuviškai ir Etų daug mal
dų bei gieianšų raM maldar 
knygoje

Naujausia ir geriausia! Ak šią vasarą pagaroėjurio Lemfeu* 
Hi-Fi firmoje faaiyti VIENUOLIU IS SOLBSME8 gitdojimai 
Penkios (5) Loag Ptay 38 rpm 12" reeord, tik $29,75.

ELMHURST — 7$: Sekau plytkūs, ge
ros pajamos, jrąągtas rūsys. Arti ka
talikiškos mokyi^p . ir bažnyčios.- 
$22466. Saviąinfans ’įįš 8-4686

Po 50 ca.
O. Kemelytė — Rochestsr;

S. J. Panilaitis — Watertown.

FLUSHING, 6 kamb pusiau plytą ir 
akmenų mūrinis randi tipo, 3 m. se
numo, t vonios; Įrengtas rūsys, gara
žas, audrų langai, aluminiaus turėk
lai, patogus susisiekimas, arti kai. 
mokyklos ir bažnyčios, 46x166, prie
dai. $24,756. FL 7-9133.

NUOSTABUS PAPUOŠALAI IR 
NUOSTABIOS APYRANKES

Nepaprasti auksiniai dalykai, seno
viniai ir brangakmenių. Kainos že
miau detalės kainos, plūs 30% diskon
to Kalėdoms.

Rašyki prašydamas nemokamo kai
noraščio.

CHARAL JEVVEJLERS 
225 W. 34 St NYC. 26 aukštas 

BR 9-4926

KALĖDŲ RELIGINIAI ATVIRUKAI IR DOVANOS 
Kūteles * Katalikiškos knygos 

Gražūs rožančiaus apyrankės, auksinės, 
kristalinės, perlinės.

SHARKEY and WARD 
Buv. Engei and Srarkey 

Refiginini dalykai ir bažnyčios reikmens 
334 PARK AVENUE TeL PLaza 84)552

Tarp 50* ir 51 St New York 22, N. Y.

Iš New Yorko valstybės: 
Amsterdam—J. Kazlauskas, F. 
Gobis; Brooklyn— Ch. Andriu
šis, L. W. Lyncheski; Flushing 
— R. Boza; Yonker — J. Sal
dis; Forest HiHs — M. Stanke
vičius; Maspeth — J. Yanush- 
ka, P. Šimkus; New York — 
V. Banelis; Ozone Park— J. 
Atkočius, L. Dambriūnas; Ro- 
chester — V. Lelevičius, W. 
Saunor; Utįjęa — A. S. Kauses, 
A. KTahceftčiūs; Woodhaven— 
S. Zobarskas.

Nuo visokio oro i,> 
namų apsaugą 

Estruded Aluminum 
Nuo vėjo Įaugai 
ir durys, 

ALUMINIAUS PALANGĖS 
KARTELES .

Nemokamai vertinama 
Telefonas 
NA. 8-8387 
Dirba 24 valandas 

Šeštad. ir Sekmad.
Allfine Storm 

Window Co.

Grand <Prix du Disųue laimėtojas 1949.
Vol. II. Vienuolių ir vaiką efcesaL Kalėdų giesmės. V oi. m — Ma
rijos metų himnai (24>. Grand Prix du Disqtie (118 himnų). Vol. IV. 
— Trapistų ir beneifflrtteių himnai. Gregorijoniškos meltodijos (18 
him.) TOBULOS DOVANOS kunigams, vienuoliams, seserims, semi
narijoms. kiekvienam katalikui. Nedūžtamos 33 rpm Long Play—tik 
$5.995 už Vol. TAUPYK! 3 isž 16.95. TAUPYK! 4 už $21.50.

PRIMINK KRISTŲ KAL5DOSE GREGORUDN1MU GIEDOJIMU!

Iš Ohio
Akron — Kun. K. širvaitis 

Cleveland — J. Savickas, A 
Žilionis.

FLORAL PARK, PI; 
narna: valgomas 
dinys, knygom jį 
halės, powder' ^a 
vonią, skaibyl^ 
mo kamb„ vęjt 
kombinuoti sėda 
gai: 1 sujungtas- 
užpakaly; užpaĮd 
tas, sutv^Ej(Bdn$įĮ 
susisiekinžss. moj 
sipirkimo centrte 
verčįa parduoti.

Susitarti Tri. FL 4-8838.

DARBAI GALI BOTI ATLIEKAMI TUOJAU 
. TAI AUŠINA!

Nedndto, neplettėja, nenuzitrina, 
Attparuz ugniaL termitaim, garui

Po $2
C. Gabranas — E. Millino- 

cket; P. Gruodis, A. Karklius
— Cleveland; L Jasevič.us — 
Colūmbus; P. Lapenas — 
Athol; L. Reivydas Brock- 
'ton; P. Svirskas — Haverhll; 
A.Vinclūnas—Sommerville; M. 
Litvinas—Ansonia; A. Anužis, 
Worcester; J. Miller, Chester; 
J. Urbas, Scranton; V. Trečio
kas, Chary, N. Y.; M. Budenas
— Maspeht; P. Dailidė — 
Syracuse; M. čižauskienė— 
Eliza b e t h; M. Dąu-

t^į; A, Apninas, 
uhcza, Trenton;

M. KisottiSę Waukegan.

Mūsų ramunių Se» 
j dai yra Hungaiijos, -J

švieži ir medmn 
kvepia; moterys, |

A* kurios geria rauni* .
' nių arbatą, būna 

ę’ gražios ir nepiktos;
galįte pabūti (Seną 

kitą ir nevalgę, bet pirkite ra- 5 
munių ir pradėkite atgauti ge- 
resnę sveikatą. Kai piirifef 
mums 5250, tai mes paskiri- -■ r 
me jum svarą ramunių ir fflrų 
knygą “Sveikata ligoniam" 5^ 
gydymas visokių ligų šalai- į 
mis, žievėmis, žiedais, sėklom > 
ir lapais.

ALENANDER’SCO. * 
414 BROADWAY £ <1

Cash, check, M.O., turi sekti užsakymus Visos plokštelės apdraustos, 
garantuota. Proirattah taitau! Mes dar galime užsakymą atlikti 
prieš Kalėdas. RAŠYTI: A GUSTAS,

son — M. Ozelas; Highland 
Park — L. Am ant e; Jersey Ci
ty — A. Černiauskiene; May- 
wood — Dr. A. Vileita; Mill- 
bum — J. E. žemaitis; Ne
bark — B. Ofrossimow, J. 
Račkus, O. Stankūnienė; Kear- 
ny — F. Butkus; Paterson — 
S. Augulis, V. Slepakovas.

SCHOLES BAKING, Ine. 
V. Lutas — Vedėjas 

552 Gsant 8L, BtnUya, N. Y.
TeL EVergroen

ItasvOm duona — gaHaiMla

Darbininkui paremti šinškas, P. Dtdjurgis, A. Nau- 
—jelis, J. Zimnickas; Scranton— 

M. Aboyas, F. Alishauskas, A. 
Zakarauskas; Shamokin— A. 
Tabiseskey. -

Jūs galite girdėti Tyliąją Vleauelni an
gelišką Dievo garbinimą nuostabiose 

TnMni£TA| melodijose. Tarp jų SALVE BEGINA 
I Knl I W I Al MAGNIFICAT ir k^- O kitoje\pusėje 

x BENEDIKTINIŲ VIENUOLIŲ . himnai 
*- Marijai ir giesmės, priimant habitus.

Vol. 1—20 himnų.

ČIA SKAITYK!
Aliejaus pečiai įrengiami pradedant 

1$349 ir brangiau. Nereikia iš anksto 
įmokėti. L

AT 9-4756

UŽKANDINE — fabriko rajone — 5 
su pase’-tiienos darbo — atdaro nuo 
5 AM. iki 6 P.M.

ERHIAS DINEB 
5426 Grand Ave^ Maspeth, L. L, N.Y.

Iš Nevv Jersey, Bloemfield— 
>A. Šatus; Elizabethl. Jasukai- 
tis; Fairvįew — K Balsys; 
Freehold — B. Budris; Harri-



Brooklyno Vaidintoje Grupe
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Trijų dienų pamaldos
Marijos metų užbaigimo pro

ga šv. Petro parapijos bažny
čioje įvyks trijų dienų pamal
dos Marijos garbei. Pamaldos

Dalinamos plotkes Kūčioms
Sekmadieniais po kiekvienų 

mišių .parapijos salėje po baž
nyčia ir taip pat prie E. 7-tos 
gatvės parapiečiai gali gauti 
plotkų Kūčioms.

IŠNUOMOJAMAS ffidefis kam 
karys su baldais. Kreiptis: Mi
kulskienė, 201 Etna St, Brook- 
lyn, N. Y. TeL AP 7-7630.

660 Grand Street 
Brookiyn. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

girdėjome 
L. Bend- 
apylinkės 
ir draus- 

lietuviš-

■r —u—j* jiR. ■ R nopfycm fCTnRBnui oyuL
NOTARY PUBLIC

TeL 80 H«J

Vincės JonnSkaitės 
įdainuotas 15 damų albu

mas, 5 plokštelės, jau galima 
gauti New Yorke Gabijos kny
gyne. Kaina 8 dol. Išleido Kar
velis Chicagoje.

EFzabetho delegacija gruo
džio 12 dalyvauja New Yorioo- 
New Jersey apskrities susirin
kime Brooklyne.

Jau dabar rengiamasi kovo 
6 pas savo sukviesti apskričio 
susirinkimą. Tada bus paminė
tas ir šv. Kazimieras.

SO. BOSTONE—City Pbint 
išnuomojamas 3-čiame aukšte 
4-rių kambarių butas su vo
nia, baltas prčius ir sinka, kie
to medžio grindys. Teirautis: 
597 E. 7th st., 2-ras aukštas, 
So. Boston, Mass.

TeLSO 8-2814

4M6BAHD8K, 
J. P. GDVKUS 
DMctak*

Stud. ateitininkai
Marijos metų užbaigimo pro

ga gruodžio 4 per Stuko radiją 
duoda specialų montažą.

New Yorko Lietuvių Gydyto;*.} 
Draugijoj metinis visuotinis 

susirinkimas

Krikščionių demokratų
vidurio Europos unijos dis

kusijų klubas gruodžio 1, 5:30 
v. p.p. savo patalpose, 471 
Park Avė., 8 aukštas (kampas 
58 gatvės), rengia susirinkimą, 
kur Erling Wikborg, Norveg’- 
jos atstovas prie Jungtinių 
Tautų ir parlamento narys, 

įkalbės apie krikščionišką de- 
• mokratiją Norvegijoje.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ft* kitų ligų gydytojas 
▲pSflrtgmaa ir kraujo tyrimas 3 dol Pritmimo valandos 10-2 ir 4-3

vai., vak. Jas ves kun. dr. Val
demaras Cukuras. Marijos me
tai užsibaigs gruodžio 8 d. Ta 
proga šv. Petro» parapijos baž
nyčioje švč. Sakramentas bus 
išstatomas 24 vai. adoracijai 
gruodžio 7 d. 7:30 vai. vak. 
Prie išstatyto švč. Sakramento 
per naktį ir per dieną pamai
nomis budės visos Bostone e- 
sančios lietuvių draugijos ir 
organizaiijos. Per visą aą laiką 
nenutrūkstamai bus kalbamas 

organizacijos. Per visą tą laiką 
d. bus laikomos: 12:30 vai. 
nakčia, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 vai. 
ryto ir* 7:30 vai. vak.

Lietuves vyčių 52 kuopa E- 
lizabethe lapkričio 21 turėjo 
bendras pamaldas ir pusry
čius, po jų įvyko sus "rinkimas, 
priimtas naujas narys.

Kuopa dabar verbuoja nau
jus narius. D. Degučio pastan
gomis išsiuntinėjama 250 bro
šiūrėlių, kuriose išaiškinta, kas 
tie Lietuvos vyčiai. Brošiūras 
įsigijo iš “Lietuvių Dienų”.

Gruodžio 18 rengia Kalėdų 
pobūvį Lietuvių Laisvės salėje. 
Bus pietūs, dovanos, kalėdinės 
giesmės. Vadovauja K. Ošku-

Ateitiriikų sendraugių
susirinkimas įvyksta gruo

di io 10 d. 7:30 v.v. Angelų-Ka- 
ralenės parapijos salėje.

do^O metų sukaktį, gruodžiu 
5 4. 6 v.v. Apreiškimo parapi
jos salėje ruošiamas vaidini
mas, 4 veiksmų drairiS S 
knygnešių gyvenimo — S. Ky- 
mantaitės-durlionlenės “Auš-* 
ros sunūs”. Vaidina Brooklyno 
vaidintojų grupė, kuriai vado-< 
vauja Vitalis Žukauskas. Prieš 
vaidinimą bus keistos minučių 
įžanginis ‘žodis apie spaudos 
draudimą Lietuvoje.

BARASEVieiUS ir SŪNUS 
FUNEBAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

TeL SOuth Boston 8-2590

Lapkričio 21 d..New Yorko 
skautai iškihųingoje. sueigoje 

■ paminėjo Liet, kariuomenės 
šventę. Keturios skautės da
vė įžddį. Kalbėjo V. Alksninis, 
skautų tėvų' komiteto pirmi
ninkas A. Reventas ir New 
Yorko skautų vietininkas R- 
Kezys. Viešame kariuomenės 
minėjime skautų oktetas išpi- 
dė tris dainas.

Šaukiamas susirinkimas
Maldos Apaštalavimo' drau

gijos susirinkimas įvyks gruo
džio 3 d. 8:30 vai. vak- tuoj 
po šv. Valandos pamaldų. Su
sirinkimas bus parapijos salėje 
po bažnyčia.

Dr. K. Valiūnas,
Neries prekybos bendrovės 

dalininkas, keliauja po Toli
muosius ftytus. šiuo metu yra 
Pakistane. Jo įspūdžius iš Ja
ponijos, Formozos, Indonezijos 
spausdinome Darb ninke. Ap
lankęs Afriką, Mažąją Aziją, 
Europą, tikisi prieš Kalėdas 
grįžti į New Yorką.

Antane;,* Sabaliauskas,
kaip elektros inžinierius dir

bąs Decatur, UI., v:enoje kam
panijoje, Padėkos dienos sa
vaitgaliui buvo parvykęs į 

Brocklyną pas savo tėvelius.

Darau ir šeidamacijų
■<. vakaras

Daug vilčių buvo dėta, kad 
Balfo 7 skyr. tradicin s vaka
ras š. m. lapkričio mėn. 20 d. 
pasisektų ir duotų ko daugiau 
pelno šalpos reikalams.

Tačiau viltys nepasiteisino, 
nes į vakarą atsialnkė, paly
ginti, nedaug žmonių. Didžiau
sias kaltininkas buvo lietus, 
bet iš dalies vakaro rengėjams 
trūko iniciatyvos reikiamai 
propagandai pravesti.

Vakaro pradžioje muz. Alg. 
Kačanauskas nušvietė Balfo 7 
skyr. veiklą ir susirinkusiems 
pristatė labiausiai pasidarba
vusią pirmutinę ir buv. ilgame
tę skyr. pirmininkę A. Pieta
rienę, o svečias iš Balfo centro 
Stasys Lūšys apyskaitniais 
skaičiais pavaizdavo Balfo de
šimties metų’veiklą.

Meninėje, dalyje 
gražiai dainuojantį 
rucmenės Keamy 
vyrų chorą»J)amiai 
mingai praskambėjo 
kos dainos, sužavėjusios visus 
dalyvius, šis vyrų choras, va
dovaujamas mųz. Alg. Kača- 
nausko, tikrai bus stipri men‘- 
nė pajėga jie tik Keamy, bet 
ir visoje New Jersey .

Taip pat gražiai pasirodė Ir 
jaunosios solistės G. Mazur ir 
F. Shillon, išpildydamos po ke
letą lietuviškų ir angliškų dai-

Ar skaitai kultūros žurnalą -•aidus*?

TeL STagg 2-5043

Matthevv P. Baltas
(BIELIAUSKAS) 

FUNEBAL HOME
M. F. RALLA8 — Direktoriui

‘ ALB. BALTBCNAS-BALTON

“Keamy aktualijas”, vakaro 
dalyvius prajuokindamas arba 
“blogai” nuteikdamas, j •

Muz. Alg. Kačanauskas pui
kiai pravedė programą: kal
bėjo, protarpiais jumoristikos 
įnešė, chorui dirigavo ir solis
tėms pianu skambino. Jam pri
klauso didelis įnašas šiam va
karui surengti. f

Pabaigai trumpą žodį tarė 
skyr. pirm. Br. Liskus. Padėko
jo programos vykdytojams ir 
visiems darbuotojams, taip
gi vakaro dalyviams už atsi
lankymą. J. M.

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono* kolonijas Sė
sliausiomis kainomis. Kainos tos 
pafios tr I kitus miestai

Metale la—rftr : Tai. « UM34

Ed. Kaminskas, Šarūno 
dr augovės draugininkas Eliza- 
bethe ir “Vyties” korp. narys, 
vienas geriausių Seton kolegi
jos mokinu, priimats į Yale u- 
niversiteto medicinos mo’^klą.

Mirimai
Lapkričio 20 miešto ligoninė

je, trumpai sirgusi, mirė Ona 
Janauskienė. Iškilmingai su 
trejomis šv. Mišiomis iš Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios 
palaidota lapkričio 22 šv. My
kolo kapuose.

Lapkričio 22, ilgokai pasir
gęs, mirė Bronislovas Ramo
nas. Jis buvo ilgametis Cam- 
bridge gyventojas. Visuomet 
priklausė lietuvių parapijai. 
Palaidotas lapkričio 24 šv. My
kolo kapuose.

Marijos metą užbaigimo

ALRK Moterų Sąjungos 
New Yorko kuopa gruodžio 5 
d. ruošia šventąją valandėlę. 

^Aušros Vartų, bažnyčioje 11 
~val. bus mišios.,Po jų salėje į- 
Z vyks programa, kurioje daly- 
I vauja T. Leonardas Andr ekus, 

OFM, Nelė Mazalaltė ir Rožė 
Mainelytė. (

Danutė Melynytė su dideliu 
įsijautimu padeklamavo Binkio 
eilėraštį: “Gėlės iš šieno”, 
grasai deklamavo ir Povilas 
Bivainis. '

DR. VINCAS KANALKA, 
šiomis dienomis atidaręs sa

vo gydymo kabinetą (ofisą) 
284 Eastem Parkway Brook- 
lyn 25, N. Y.

Dr. Kanauka gimė 1893 m. 
Dzūkijoje, Ūdrijos valse., A- 
lytaus apskr. Gimnaziją išėjo 
Suvalkuose, mediciną baigė 
Kijevo universitete 1917 m. 
Tarnavo nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenėje, buvo uni
versitete chirurginės klinikos 
asistentu, 1929 gavo med:cinos 
daktaro laipsnį, buvo privat
docentas, vėliau i profesorium, 
chirurgijos katedros vedėju, 
tris metus medicinos fakulteto 
prodekanu, paraše nemaža 
straipsnių mokslo klausimais. 
Neseniai JAV išlaikė egzami
nus ir gavo teisę praktikuoti. 
Kabinetą turi 284 Eastem 
Pkway. Brookiyn, N. Y., telef. 
UL 7-8652.

. susirinkime la pkričio 14 iš-
Šiafrk naujau vaizba, kurią 

piren. L. ĮAtofaM, vlce- 
Žukauskas, 8ekr. P.

PMtyfconto, A. lįrti&tis,

ARTĖJA KALĖDOS-
DOVANŲ TEIKIMO ŠVENTES

VINNIE MEAT IfABKET
Maisto ir ngtos pralaktai.

a misewA
tS9 Are, ItiuatVa, N. T. 

EV. UKM.
Pradedama mo penktadienio, 

lapkričio 5. SpedaHoa kainos deš
roms ir kavai Ateikite ir busite 
tikrai nustebinti.

TeL EVergreen 7-4335

Stepliėn Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS).

Gmborius - Balsąnraotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
• Brookiyn, N. Y.

Krikštai
Robertas Mykolas, sūnus 

Mykolo ir Sofijos (Jankauskai
tės) Aliejūnų, pakrikštytas 
lapkričio 20. Wadteris Edvar
das, sūnus Roberto ir Teresės 
(Mockevičiūtės) Dlxon-Dlrsų, 
pakrikštytas lapkričio 21.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIŪS

- BAISAMUOTOJAS 
231 Beuford Avė.
Brookiyn, N. Y.

Cambridge, Mass.
Marijos metų iškilmingas 

užbaigimas
Iškilmingai užbaigsime Ma

rijos metus, pradėdami 40 vai. 
atlaidus ir į Nekaltą Marijos 
Prasidėjimą noveną. Pamoks
lus sakys kun. A. Sabaliaus
kas, S.D.B. Raginami visi iš 
visur ateiti rytais ir vakarais į 
pamaldas.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
Soottii Bogina, Man.

S. Kymontaitės - čiuriionienžs

4 VEIKSMŲ DRAMA 

Režisuoja dramos aktorius Vitali ždoMskas

, įvyks š. m. gruod. 12 d. 12 
vai. Apreiškimo parapijos mo
kykloj (kampas Havemeyer ir 
N. 5th St.), Brookiyn, N. Y.

Darbų tvarkoj numatyti šie 
pranešimai ir klausimai:

1. Dr. V. Avižonis: Naujie
nos iš akių ligų.

2. Dr. V. Tercijonas: Dr. 
Jonas Staugaitis, jo gyvenimo 
ir darbų apžvalga.

3. Dr. V. Ingeievičius: Dr. 
VI. Nagevičius, jo gyvenimas 
ir darbai.

Pastarieji du pranešimai 
skiriami tų dviejų mirusių gy
dytojų atminimui.

4. Garbės nario pažymėjimų 
įteikimas prof. V. Tumėniene’, 
prof. Pr. Gudavičiui ir prof. 
Jurgiui Žilinskui.

5. Valdybos narių praneši
mai.

6. Revizijos Komisijos pra
nešimas.

7. Valdybos ir Revizijos ko
misijos rinkimai.________

8. Sumanynfai.
Draugijos nariai ir svečiai 

gydytojai prašomi atsilankyti.
Dr. V. Tercijonas

No. 5th ir Havemeyer Str.

PAMINĖJIMUI 50 METŲ NUO SPAUDOS 
LAISVES ATGAVIMO — STATO

Km užuito dviem asmenim, už antrąl moka $4.

Kas užsako S asmenim, už tretjjj moka tiktai $3

Kviečiame mielus DARBININKO Skaitytojus pasinaudoti 
šiuo dideliu papiginimu.

Nuo lapkričio 30 d. iki gruo
džio 8 d. lietuvių parap joje 
Marijos metams užbaigti laiko
ma novena 7 v.v. angliškai ir 

.7:35 lietuviškai. Novenos pa
maldoms vadovauja ir pamoks- 

• lūs sako Tėv. Tomas žiūraitis, 
:O. P.

J. B. SHALINS- | 
ŠALINSKAS

LaHotni* DMtata t 
SMt JAMAKAAVV. t 

(prie Forest Pariraaty StaUca) | 

WMAnvea,N.Y.
Suteikiam carMnąst iaMotuvee. f 
Kopbčfca nemokamai visom1 
miešto dalyse; veikla ventlHad- I

NEWARK, N. J.

IškibriiBgas Marijos metų 
užbaigimas

On taagooaia tnnuBuojunl Ivairte visuomenes prsnetimsi, 
naujienos, nnuika. 
TeLEV.
AD JEZAVITAS 
Malkos Rr.

WAITKUŠ I 
FUNEBAL HOME 

197 Wetater Avenoe 
OuriMdge* Mass.

PBANAS VAITKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Užsajcyk DARBINIKĄ savo draugams ar giminėms, 
kurie jo dar neskaito; užsakyk kaip kalėdinę dovaną. 
DARBINIKAS šia proga daro didelę nuolaidą:

Km užsako nuo Kalėdų 3d Kalėdų
vienam asmeniui, moku $5.

Siunčiu $................... ir praiau siuntinėti DARBININKĄ kaip mano
kalėdinė dovana:

Stud. “Vytis” Korp.
sueiga Šaukiama gruodžio 5 x FRtiZ. D. XI8ENH0WERIS pradMa ASM Oristmas Serf vata džio- 

d. Baltų Laisvės namuose. Šen- vininkaam erdrK , V A
jorų jžodį duos Romas Kezys, 
Edvardas Kaminskas ir Jonas 
Ulėnas.

T vaL vakaro šv. Petro' baž- nae .pdrėmė aukomis Altą, Bal- 
nyčioje. Išklaususios mišių, . ' Lietuvių Bendruomenę,
fantas tą dieną bus.laikomos “Laisvės Varpo” radijo vatan- 
7:30 vaL vak. sodalfetės susi-i dą ii Irt. Dabdr choras ruošia- 
rinks į parająjos salę po baž- a naujam koncertui vasario 
hyčia, kur. turės savo draUgil mėn- Chorui diriguoja muz. J. 
jos susirinkimą, arbatėlę ir pa- Gaidel’s. ? v
siliidcsnunimąi Arbatėlės metu 
šodahetės burtų keliu pasikeis 
kalėdinėm s dovanėlėmis.

Vyčių susirinkimas
Gruodžio 14 d. 7:30 vaL vak. 

parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės šaukiamas So. Bostono 
kuopos vyčių susirinkimas. 
Bus renkama nauja kuopos 
valdyba. Po susirinkimo įvyks 
kalėdinė kuopos arbatėlė.

Lankėsi Bostone
Kun. Antanas Jurgelaitis, 

domininkonas, Padękos dienoje 
aplankė savo mamytę ir klebo
no kun. Pr. Virmausko pa
kviestas, atlaikė mišias 9 vai. 
ryto ir pasakė pamokslą.

Atostogavo pas tėvus.
Bęstono arkivyskupijos ku

nigų seminarija turėjo dviejų 
dienų Padėkos dienos atosto
gas. Ta proga klerikas studen
tas Antanas Benzevičius buvo 
sugrfžęs pas savo tėvus, kurie 
gyvena 443 E. 7-ta gatvė, ir’ 
lankėsi parapijos klebonijoje.

Novenos tikslas prašyti Ne- 
perrtojanč os' Pagalbos malo
nių, kad .greičiau grįžtų taika į 
pasaulį ir kad mūsų kankiniai 
už geležinės uždangos ištvertų 
iki pergalės valandos.

t

Malonius parapijiečius ir 
svečius nuoširdžiai kvęčiu no
venos malonėmis pasinaudoti, 
padaryti dvasinę Kalėdų Dova
ną minėta intencija.

Kun. PreL Ignas Keimetis


