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VLIKAS IŠSIRINKO NAUJI SAVO VALDŽIĄ

Pijus

konferencijos lyg 
>s Amerika nepa- 
ijos. E vienos pu-

• Sovietai, verždamiesi to
liau į Aziją, nori laimėti sau 
Bumą. Tuo tarpu nori nupirk*

PRANCŪZUOS ATSTOVAS nusiginklavimo konferencijoje Julės 
Moch veltui mėgino ieSkoti kompromiso išvesti derybas iš akligat- 
vio.

Brolį rado per 
laikraštį

• Kalėdinis atviručių biznis 
Amerikoje sieks iki 20 mil. komunistinės čekoslo- 

ir Lenkijos pavyzdžiai 
priėmimas į JT netei*

gimnazi- 
paskui minis* 

inspektorius, 
kuris šiemet 

tai naujas di*

sesi- 
kad

IŠČIOVAS "MYLI INDIJĄ", O VAKARAI TEMPIA SAUGUMO JUOSTĄ

tarptautinio Haagos teismo 
sprendimam.MIRĖ KAZYS BARAUSKAS

Los Angeles mirė Kazys Ba
rauskas, prof. Mykolo Biržiš
kos žentas, nuo širdies smūgio. 
Paliko žmoną ir tris mažus vai- 
kuę. Lietuvoje buvo 
jos mokytojas, 
terijoje buvo 
Prof. Biržiškai, 
nettko žmonos, 
delis smūgis .

VLIKO PIRMININKAS — JONAS MATULIONIS, VT PIRMI 
NINKAS — ALENA DEVENIENĖ, AMERIKOS PILIETĖ, M. KRU 

PAVIČIUS TAUTOS FONDO PIRMININKAS

NYT lapkričio 23 paskelbė 
kolektyvini laišką, pasirašytą 
Hasan Dosti. George M. Dimit- 
rov. Juraj Slavik, Leonard Vah- 
ter. George B. Bessenyey, Vi- 
lis Masens. Vaclovas Sidzikaus
kas. An Korbonski. Konstan- 
tin Visoianu. Jame Pavergtų 
Europos Tautų pilnaties vardu 
pareiškia ir labiau pagrindžia 
tas pačias mintis dėl naujų sa
telitinių valstybių priėmimo Į 
Jungtines Tautas kaip ir tele
gramoje JT nariam.

Rengdamiesi 1956 rinkimam, prikalbinęs prezidentą ir dėl 
demokratai ėmėsi kritikuoti Ženevos konferencijos. Net sa

vo paskutini pareiškimą jis bu
vo padaręs pasitaręs su prezi
dentu. Taigi prezidentas vado
vavosi ne tiek respublik., kiek 
demokratų patarimais užsie
nių politikoje.

AMERflCA LAIKOSI 
"UŽGLOSTYTO" POLITIKOS, 

kur tik yra kokie nesusipra
timai. Užglostyti pereitą savai
tę mėgino tris tokius punktus. 
Kad būtų pr$mti Jungt. Tauto
se nauji nariai, linksta nesiprie

šinti siūlymui Mongoliją Įves
ti į Jungi. Tautas. Paveikė ki
tus JT narius, kad iš JT darbų 
tvarkos būfiį išimtas Alžiro 
klausimas. Tada Prancūzija 
sutiko grįžti į sesiją. Mėgina 
užglostyti Arabų-Izraelio kon
fliktą. Tik pastarasis mažiau
siai vyksta, nes išsiskiria Ang
lijos Amerikos laikysena. Ang
lija paremia daugiau Arabus 
ir siūlo, kad Izraelis atiduotų 
dalį žemės Izraeliui ir prisiim
tų arabus tremtinius (o jų 
900,000). Amerika daugiau re
mia Izraelį. Bet nenori nustum
ti ir Arabų, tad viešai nepasi
sako nei už vieną nei už kitą, 
ir klausimas neišsprendžiamas, 
nors karo ir čia nesitiki.

Iš kitos pusės '•
AMERIKA R^MIA APSIGYNI
MO JUOSTOS PRAPLĖTIMĄ

IR STIPRINIMĄ

Šių vadinamų vyriausybių 
priėmimas būtu aiškus JT 
chartos laužymas.

Jos nėra nepriklausomos ir 
suverenios, o todėl jų priėmi
mas būtų priešingas JT char
tos 2 str. 1 p. Jos negalės ir 
nenorės vykdyti JT Chartos 
įpareigojimų, nes pačia savo 
prigimtim šių vyriausybių re
žimai yra prieš JT pagrindi
nius principus bei tikslus, šios 
vyriausybes jau yra JT penkto
sios pilnaties pasmerktos dėl 
savo atsakymo vykdyti tai
kos sutarčių nuostatus, į- 
pareigojančius jas patikrinti 
savo kraštuose asmens teisių 
bei pagrindinių laisvių naudo
jimąsi. Jos buvo rastos užkie
tėjusiai abejingos pasaulio 
bendruomenės jausmam. Ad 
Hoc komisija priverčiamiems 
darbams tirti šias vadinamas 
vyriausybes rado kaltas sunkiai

Ženevos 
nebūta. Bd 
keitė savo 1 
sės' f

Į tuos įspėjimus Vliko 
ja neatsižvelgė. Nutarė, 
Vliko nariais gali būti ir ne Lie
tuvos piliečiai. Pati VT pirmi
ninkė yra Amerikos pilietė, se
na Alto ir Balfo veikėja.

Paremdamas Vliko veikimą 
"Draugo” vedamasis įspėjo 
nuo galimos klaidos: "Į Ame
riką perkeltas Vlikas nebebus 
tuo, kuo jis buvo. Vargu jis

• Miltonas Eisenhowe'ris, 
prezidento brolis, gavęs 100,- 
000 laiškų ir telegramų, kad 
statytų savo kandidatūrą Į pre
zidentus. Jis turįs daug įtakos 
prezidentui.

bus galima be vadinti vyriau
siuoju komitetu. Jis pasidarys 
eiline organizacija, kurių pas 
mus čia netrūksta. Vargu jis 
begalėtų sakyti atstovaująs 
tautos valią ir beturįs iš Lietu
vos išvežtą mandatą Vadovauti 
jos kovai dėl laisvės ir nepri
klausomybės.

“Kodėl?
“Amerikon persikėlęs Vlikas 

turėtų susidaryti iš imigrantų. 
Kai kas teigia, jog ir JAV pi
liečiai į Vliką galėtų įeiti ir 
atstovauti bet kurią Lietuvos 
politinę partiją. Tai būtų ne
nuoseklu. Kaip bet kas gali at
stovauti kitos valstybės politi
nę partiją ar grupę, jei jis yra 
prisiekęs ištikimybę kaip pilie
tis naujai valstybe — JAV ar 
betkuriai kitai. Reikia laukti, 
kad Šiuo atžvilgiu nė grupės, 
nė pati sesija tos klaidos ne
padarys. Kitu atveju nei mūsų 
sostinė, nei kitos demokratijų 
sostinės nebeturėtų reikalo 
skaitytis su Vliku, kaip organu, 
turinčiu iš pačios Lietuvos at
vežtą mandatą.

“Mūsų manymu, Vliko sesi
jos gali vykti bet kuriame pa
saulio krašte. Vliko nariai, ku
riais gali būti tik Lietuvos pi
liečiai, gali gyventi bet kuria
me kontinente”.

• Popiežius 
po vasaros grįžo į Vatikaną.

• Aliaskoje Amerika rengia 
vasario mėn. trijų , savaičių 
manevrus. Tikslas — patikrin
ti, kokiu būdu geriausia aprū
pinti kariuomenę ašigalio sri-

ėmesi kritikuoti 
respublikoniškos vyriausybės 
užsienio politiką. Prikišo, kad 
prezidentas ir valstybės sekre
torius padėtį po Ženevos kon
ferencijos vaizdavo perdaug 
šviesiai. Kefauveris nurodė, 
kad politikos iniciatyvą parė
mė Sovietai. “Jie veikia, o mes 
tik į jų veikimą atsiliepiame”. 
Gubernatorius Harrimanas pa
reiškė, kad liepos konferenci
ja, kur susirinko valstybių gal
vos, buvo “didelis komunistų 
laimėjimas”. Harrimanui pri
tarė Trumanas, prezidentą ir 
valstybės sekretorių laikyda
mas atsakingais už tai, kad 
“padėtis yra tokia bloga”.

Tik demokratas George nu
rodinėjo, kad užsienio politika 
turi būti abiejų partijų politika 
ir tokį įspūdį reikia sudaryti 
užsieniui. Jam pritarė prezi
dentas Eisenhoweris ir vicepre
zidentas Nfrconas. George yra 
užsienio komisijos pirminin
kas, ir jo žinia vyriausybė ren
gė savo planus. Jis daugiausia

Vliko sesija buvo sušaukta 
New Yorke nuo ketvirtadienio 
iki sekmadienio vakaro. Į ją 
buvo atvykęs Vliko pirminin
kas preL M. Krupavičius.

Neoficialiom žiniom, pirma
me Vliko posėdyje buvo pakeis
tas statutas, kad galėtų daly
vauti posėdžiuose ne po vieną 
grupės atstovą, bet po tris. Ta
čiau buvo atmestas ankstesnis

• Galiūno institutas New 
Yorke išaiškino, kad “tarp ti
kinčiųjų žmonių daugiausia 
yra tokių, kurie jaučiasi lai
mingi; tarp mažiausia tikinčių 
žmonių yra daugiausia nelai
mingų”.

• Sovietai siunčia į ašigalį 
dviem laivais ekspediciją. Su 
savim gabenasi ir kilnojamus 
namelius, nes reikės išbūti tre
jus metus. Pasieks sritis, kur 
žmogus nesąs buvęs. Tačiau 
stovyklą įsikurs priešais ame
rikiečius ir australus.

BERIJU ATSIRANDA 
IR DAUGIAU

Maskva pranešė, kad Gruzi
joje buvo sušaudyti vėl šeši 
Beri jos šalininkai, du nuteisti 
iki gyvos galvos.

Jungtinės Tautos pakliuvo į 
akligatvį ir neranda išeities, 
susipainiujusios naujų narių 
priėmimo klausimuose.

ADENAUERIS JAU VĖL 
DARBE

Vokietijos kancleris Ade- g. 
naueris po 7 savaičių ligos jau ' 
vėl grįžo į darbą. Jo pirmieji 
darbai būsią skubinti kariuo- § 
menes organizavimą, susitvar- 
kyti su koalicijos pakrikimu, 
Laisvųjų Vokiečių Partijai pa-? | 
sitraukus. Savo atstovui Indijo* \ 
j e davė įsakymą nedalyvauti 
jokiuose priėmimuose Sovie
tam, nors juos rengtu ir In- 
dijos valdžia.

AMKR1KOS LIETUVIU LAIIOIAtm
A P J U N G f S

AMBKL IBS 0R6AM BAMMNM K UEMV

Tos meilės vaisiai greitai pa
sirodė. Komunistų vadovauja
ma 200.000 minia surengė 
prieš vyriausybę riaušes: kelio
lika užmušta, šimtai sužeista.

NUSIGINKLAVIMO REIKALU
- DERYBOS

Jungtinėse Tautose taip pat 
nieko nedavė. Rusai pasakė 
“niet? ir baigta. Tik ir čia aiš
kėjo Amerikos švelni taktika; 
Sovietai reiškėsi drąsiai ir ag
resyviau nei prieš Ženevos kon
ferenciją.

Pavergtų Tautų telegrama priėmimui palengvinti būtų 
dėl Albanijos, Bulgarijos, Ru- Tarptautinio Teisingumo Tri* 
munijos ir Vengrijos priėmimo bunolo 1948. 5. 28. patariamo- 
į Jungtines Tautas. stos nuomonės nepaisymas. ,

Tribunolas išaiškino, kad 
JT narys neturi teisės savo su
tikimo priimti ką JT nariu są
lygoti JT Chartos 4 str. 1 p. 
nesamomis sąlygomis ir savo 
teigiamo balsavimo negali sieti 
su papildomomis sąlygomis, 
kad tuo pat metu būtų priim
tos ir kitos valstybės.

JT buvo sukurtos taikai iš
laikyti ir . asmens teisių visuo
tiniam vykdymui ir pagarbai 
patikrinti. Priimdamos JT 
Chartą neatitinkančius reži
mus, kurie jau anksčiau JT yra 
pripažinti asmens teisia laužy
tojais ir kurie, svarbiausia, yra 
Sovietų Sąjungos prievarta už
karti prieš atitinkamų tautų 
valią,

JT milijonam įmonių pasiro
dytų kaip institucija tautų pa
vergimui tarptautiškai palai
minti.

Kaip 
vakijos 
liudija, 
kia pagrindo laukti tiem kraš
tam nei daugiau valstybinės 

Žytų ir savo nutarimus ir savo pažeidusias JT Chartos 55 str. nepriklausomybės, nei daugiau 
chartą, o leisdamos Sovietam tlų vadinamų vyriausybių pagarbos asmens teMm. At
statyti sąlygas, prieštarauja priėmimu kitų vertų apykantų

MASKVOS BOMBOS
Maskva paskelbė susprogdi

nusi naują vandenilio bombą. 
Jos galingumas — keli milijo
nai torių dinamito. Amerikos 
bomba, kuri buvo susprogdinta 
Bikini, Pacifike, 1954, atstojo 
17 mil. tonų dinamito. Ameri
kiečių žiniom, bomba, kurią 
dabar susprogdino, yra di
džiausia, kokias tik Sovietai tu
rėjo. Pirmą atominę ar vande
nilinę bombą jie buvo susprog
dinę 1949, kitas 1951, 1953. 
1954, 1955.

Prieš mėnesį keliolika kartų 
balsavo, rinkdamos naują ne
nuolatinį narį į Saugumo Tary
bą. Nesurinko dviejų trečdalių 
balsų nei Amerikos siūlomi Fi
lipinai, nei Sovietų siūloma 
Lenkija, paskui Jugoslavija. 
Klausimas atidėtas. Prieš sa
vaitę įkliuvo vėl į akligatvį — 
dėl naujų narių priėmimo į 
Jungtines Tautas. Kanada pa
siūlė aštuoniolika. Tarp jų bu
vo penki satelitiniai komunis
tiniai kraštai. Amerika užsika
bino tik už Mongolijos. Bet So
vietai pagrasino veto prieš vi
sus kitus, jeigu Mongolija ne
bus įvesta. Tuo tarpu eidama 
iki kraštutinumų nuolaidos. 
Amerika sutiko priimti sateli
tinius Albanija. Bulgariją, Ru
muniją, Vengriją.

Dėl jų Jungt. Pavergtosios 
Tautos lapkričio 18 pasiuntė 
Jungtinių Tautų 45 nariam čia 
dedamą telegramą, kurioje at
kreipia dėmesį, kad jas priim
damos Jungtinės Tautos lau-

• Prancūzų karikai sluoks
niai pranešė, kad Maroko su
kilimo organizatoriai esą ko
munistai, kurie kovojo prie

Dieibienphu, Indijoje.

• Vokietijos kariuomenė tu
rės 1300 amerikoniškų tankų.

• Vatikano "Oss. Romano" 
pranešė, kad Vengrijoje vėl 
sustiprintas katalikų bažnyčios 
persekiojimas. Eilė kunigų vėl 
atsidūrė kalėjimuose.

• Išteisinta Ann Woodward, 
kuri nušovė savo vyra palai
kiusi nakčia jį plėšiku.

• Sprogimas Sovietų atsto
vybėje Norvegijos sostinėje iš
nešė visus atstovybės langus. 
Priežastis nepaaiškinta.

Nutinka šiais laikais nelauktų 
dalykų... Aleksandra Žalu- 
bienė Washingtone pamatė 
laikrašty paveikslą ir jį iš 
karto pažino — tai jos brolis. 
Jos brolis Henrikas Malinaus
kas, 35 metų, apie kurį žinojo, 
kad jis buvo išvežtas į Sibirą.

Jo paveikslas Amerikos laik
raštyje atsirado vieno austro 
belaisvio dėka. Belaisvis grįžo 
tik neseniai iŠ Vorkutos. Jis 
papasakojo, kad Vorkutoje su
sipažinęs su Malinausku, kuris 
iš Lietuvos buvo išvežtas 1946. 
Kai austras buvo paleistas na
mo, jis slaptai parsigabeno ir 
Malinausko fotografiją.. Nega
lėdamas Austrijoje Malinaus
kui padėti, austras kreipėsi į 
Amerikos spaudą ir persiuntė 
fotografiją.

Dabar p. Zalubienė kreipėsi 
į valstybės departamentą, ar 
jis negalėtų daryti žygių, kad ti jos palankumą, pirkdami jos 
jos brolis būtų išgelbėtas. ryžius.

LAIŠKAS "NAW YORKO 
TIMES"

Amerikos atstovui dalyvau
jant; pereitą savaitę Bagdade 
buvo sudaryta penkių valsty
bių sąjunga. Joje dalyvavo Bri
tanija, Turkija, Persija, Irakas 
ir Pakistanas. Sąjungos tikslas 
pastoti kelią Sovietam, jei no
rės prasiveržti į Indijos vande
nyną. šita sąjunga, vadinama 
Meto (Middle East Treaty Or- 
ganization), yra vidurinė gran
dis tarp Nato ir Šato (South- 
east Asian Treaty Organisat- 
ion).

Palikę tuo tarpu Egiptą, 
SOVIETAI KYLĮ VARO 

AZIJOJE
prieš dvi savaites min. pirm. 

Bulganinas ir partijos bosas 
Chruščiovas nukeliavo į Indiją. 
Abudu maišėsi sostinės minio
je ir, ieškodami populiarumo, 
gatvėse bučiavo vaikus, gėrė 
pieną. Indijos didvyrį Gandhi 
Chruščiovas lygino su Leninu 
ir sakė: “Aš myliu Ipdiją... 
Jeigu tik jum reikia techniki
nės pagalbos, prašykite mus... 
Mes esam pasiryžę pasidalyti 
su Indija paskutiniu duonos 
kąsniu.”

grupių susitarimas, kad grupės 
atstovai kiekvienas turėtų po 
balsą. Nutarta: nors dalyvauja 
trys, bet balsuoja tik vienas.

Sekmadienį AL Krupavičius 
atsistatydino iš Vliko pirmi
ninkų. Nauju išrinktas Jonas 
Matulionis, , Kanados lietuvių 
bendruomenės pirmininkas (jis 
į sesiją negalėjęs atvykti). Ki
ti dabar sudaryto prezidiumo 
nariai — J. Kaminskas (soc. 
dem.) ir H. Blazas (liaud./. 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninku vietoj K. Zaikausko iš
rinkta Alena Devenien< na
riai tie patys — P. Karvelis ir 
AL Gelžinis. Tautos Fondo pir
mininku — M Krupavičius.
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SPAUDA

KILI) BALS\

Is there someone,

U. 5. Cormnnesf n«t pty ior thit tJtrrhvnĮ. Tire T'ffvt'' 
parimtu/ thfnk\ for their patriaric Woiwh«ri. the .Uirtiiung «w4

proga ji parodyti murziną, — 
mūsų nežavi, nors St. Lozorai
tis ir vadina “Dirvos” liniją tei 
singa, besivadovaujančia mora
linėm taisyklėm.

Gite the Gi f t o f Secnrity - 
icith U. S, Sttvingt Borui*

mSSEOi ALA, Irane ministe- 
ri» pirmininkas, sužeistas i Kal
vą, kai ji norėta nužudyti.

PRANCŪZIJOS VALDYMAS 
MAROKE BAIGIASI

REUGUA YA OPIl'MAS — sako bolševikų va<h»i, — bet kai rei
kia eiti j indų iv entovę ir rodyti žmonėm meilias akis, tai Chruš
čiovas ir Bulganinas nusiauna batus. Jie dabar vieši Indijoje pas 
Nehni.

Vos tiktai buvo perskaitytos 
kandidatų pavardės, socialde
mokratų lyderis* daktaras Do
maševičius (šiemet Lietuvoje 
miręs, buvę? sovietinėje Lietu
voje- teisingumo ministeris. 
Red.-), sėdėjęs pirmose eilėse, 
atsistojo ir pakėlė ranką. Ma
tyt, tai buvo sutartinis ženklas 
pradėti skandalą (b.d.),.-

Joms priimti gali būti su
rasti jų vertę atitinką būdai 
bei priemonės. Bet’ pavergto
sios' tautos tvirtai Įsitikinusios, 
kad dėl satelitinių režimų pri
ėmimo Į. JT laisvojo pasaulio 
anapus “geležinės uždangos" 
patirti nuostoliai ir, tarptauti
nio komunizmo prestižo pakili
mas pasaulyje toli prasvertų 
plusus, einančius iš Vakarų

kad Vakarai jas išdavėxdėl sa
vo draugystės jų engėjam. 
Joks oficialus tvirtinimas pa
vergtosiom tautom, kad Vaka
rai jų pavergimo niekada ne
atleis., negalėtų atsverti atlei
dimo. pareikšto priėmimu Į

' Vilniaus • miesto salė buvo 
Aušros Vartų gatvėje Nr. 5. 
Ji’ biivo vielos, gyventoju sce
nos meno židinys. Savivaldybė 
šita sale parsa.nilitiėd.-no • 
lenkų, gudu ir lietuvių vaidini
mams bei koncertams. Kalba

datai: L daktaras Basanavi
čius — pirmininku, 2) Jonas 
Vileišis — vicepirmininku, 3) 
J. Gabrys, Hudas Gira ir Pr. 
Klimaitis — sekretoriais.

Maroko sultonas Ben Yous- 
sef, po dvejų ištrėmimo metų 
atgavęs sostą, paskelbė, 
Prancūzijos protektoratas 
roke baigtas. Reiksią tik 
derėti su Prancūzija, 

teks

susi- 
kaip 

praktiškai teks protektorato 
valdžią panaikinti. Sultono kal
bos metu prancūzai niekur ne
sirodė.

Prancūzijos protektorate Ma
rokas išbuvo 33 metus.

man. 
rėjo.
salės 
kliūti 
prieš

Tačiau redaktorius 'tu: ė. 
duok ne tik vardus, datas ir re
zoliucijas iš to seimo: duok ką 
nors Įdomaus ir gyvo... Ir te
ko tada ieškoti liudininku, ku
rių pareiškimuose pasijustum 
nusikėlęs i aną Vilniaus suva
žiavimo laiką; būtum ju tarpe: 
matytum jų veidus ir girdėtum 
kalbas, su jais drauge nervin
tumeis; pasijutes verpetingoje 
Įvykiu srovėje, kada susimaišo 
draugėn patriotinis entuziaz
mas su partine demagogija, 
tautinė kūrybinė mintis su sve
timu Įnirtimu viską griauti... 
Tagaliau džiaugies, kai pamatai 
iš tų liudininkų, kaip

pro visus tuos verpetus iš
plaukia, iškyla ir nuskamba 
vieningas politinis idealas, tar
tas ne vieno antro, asmens, bet 
viSos tautas vardu...

Sustojam prie anb meto liu
dininko. Prano KUmaičio. kuris 
buvo to seimo pirmasis sekre
torius. Jo liudijimas paskelb
tas Židinyje 1931.

miamų kandidatų priėmimo 
JT nariais.

PJT viliasi, kad laisvųjų 
kraštų vyriausybės apsvarstys 
šiuos moralinius ir politinius 
motyvus .prieš Albanijos, Bul
garijos, Rumunijos, Vengrijos 
marionetinių režimų priėmimą 
Į JT ir, jų prašymus atmes.

mų reiškėjas, nes to žurnalo 
redakcijoje yra tautininkas; ir 
Laisvosios Europos biuleteniai 
turi reikšti tautininkų nusista
tymą, nes ten dirba tautininkų 
žmogus. Tokia logika einant, 
jeigu tautininkai buvo Vlike, 
tai ir Vilkas turėjo reikšti tau
tininkų valią. Jei Vlikas nera
do susipratimo su St. Lozorai
čiu, tai dėlto taip pat kalti tau
tininkai buvę Vlike ... Į tokias 
išvadas nuveda “Dirvos" gal
vojimas.

Antra, dėl to “dviveidišku
mo”. .. Jei dviveidiškumu su
prantamas skirtingas mastas 
žmonėm už tuos pačius veiksr 
mus, tai atkreipiame dėmėsi, 
kad kai frontininkai pasi
traukė iš Vliko. “Darbininkas” 
taip pat jų negyrė. “Darbinin
kas”, berods, buvo vienintelis 
laikraštis, kuris ištisai paskelbė 
frontininkų oponentų Krikščio
nių Demokratų Sąjungos ir 
Ūkininkų Sąjungos pareiškimą 
tuo reikalu..

Be to, atkreipiame taip pat 
dėmėsi, kad L. Frontui pasi
traukus iš Vliko “Dirva" džiau
gės, “nes frontininkų monopo
listinės tendencijas suardė Vli
ko vidaus santykių darną, su
kiršino lietuviškąją visuomenę, 
suardė santykius su Lietuvos 
diplomatais ir tuo paralyžiavo 
tiesioginius yiiko darbus". O 
po trejų metų tuos pačius bai
siuosius ardytojus ir paraly- 
žiuotojus tautininkai jau siūlė 
grąžinti Į Vliką. Ar čia nėra 
tos rūšies žodžiai:. kurie "Dir
vos" vadinami dviveidiškumu?

Jei dviveidiškumu būtu su
prantamas laikraščio nusistaty
mas leisti per laikraštį dvejo
pas nuomoms, vaizduoti gyvo-

Galimas daiktas, kad nežiū
rint šių ir kitų PJT kontra pa
stangų, nežiūrint ir pačių JT 
ankstesnės diskvalifikacijos, 
tie 4 satelitiniai režimai vistiek 
bus “įšmugeliuoti” Į JT. Be 
abejojimo, tai būtų dar vienas 
“Ženevos dvasios" vaisius. 
Nors iš esmės nei tarptautinei 
raidai, nei pačiai laisvės kovai 
jis ir ne ką tereikštų. bet pa
vergtųjų ir laisvųjų kovotojų 
su komunistine vergija dvasią 
laikinai silpnintų. Tačiau kol 
pati Sovietų Sąjunga tame pa
saulio forume sėdi su savo veto 
teise, tokių nelaimingų vingių 
visada tenka laukti. Jų tikroji 
reikšmė, paprastai, paaiškėja 
tik daug vėliau. Nors Baltijos 
valstybių padėtis tuo tiesiogiai 
ir neliečiama, bet Matulio atsi
radimas sovietų delegacijoje 
yra, tam tikras ženklai, nes 
bolševikai visada planuoja ilgai 
distancijai.

Pavergtosios tautos lygiai su 
Vakaru valstybėm norėtų ma
tyti vertas valstybės priimtas 
JT nariais.

Dirva lapkričio 17, apžvelg
dama, kas ir kaip atsiliepė apie 
tautininkų grupių pasitrauki
mą iš Vliko, nebuvo patenkinta 
“Darbininko” atsiliepimu. Gir
di “Darbininkas” yra “reda
guojamas didžia dalimi jau 
prieš pustrečių metų iš Vliko 
pasitraukusių frontininkų”, ir 
dėl to “Darbininko” nepritari
mas tautininkų pasitraukimui 
nesąs suprantamas. Girdi, “rei
kėjo tą straipsnį parašyti fron
tininkų išėjimo proga. Dabar 
jis yra tik dviveidiškumo liudi
ninkas”.
Tame vertinime dėmesio ver

tas “Dirvos” galvojimas, jei 
frontininkų esama redakcijoje, 
tai ir laikraščio linija turinti 
būti frontininkų linija... Jeigu 
taip “Dirva”, galvoja, tai pagal 
ją išeina, kad Laisvės Komit. 
leidžiamas žurnalas- “Lietuva” 
turi būti tautininku nusistaty-

įau radau gatvėje susitelkus 
kokį 1000 vyrų.

Netrukus atvyko a. a. dakta
ras Antanas Vileišis, Vilniaus 
įmesto tarybos narys. Jis pa
liepė atidaryti teatrą, kad žmo
nėm? nereiktų šalti gatvėje. 
Daugumas suėjo į vidų. Tik 
tiems, kas dar neturėjo pasi
ėmęs bilieto, reikėjo pirmiau 
Įsigrūsti Į “Vilniaus • Žįpių” 
knygyną, užsiregistruoti, gau
ti bilietą, kad būtų Įleisti salėn. 
Viso labo buvo išduota 1800 su 
viršum tokių bilietėlių. Bet at
sirado'daug tokių, kurie suge
bėjo prasmukti ir be bilietų. 
Iš to yra spręndžiama, kad 

suvažiavimo dalyvių turėjo 
būt; apie 2000.

Tikras jų skaičius nėra nu
statytas.

Suprantamas dalykas, kad 
pr įsigrūdus salėn dvigubai 
daugiau žmonių, negu tenai

nimą dvejopų “veidų”, tai 
“Darbininkas” mielai 
davė vietos aprašymam, kai 
frontininkai ką pozityvaus bu
vo parengę, davė krikščionių 
demokratų parengimų aprašy
mam. “Darbininkas” aprašinė
jo taip pat ir tautininkų su
rengtą Washingtone sąskrydi. 
Atvaizduodamas visus “veidus” 
ir leisdamas jiem pasireikšti, 
tuo atžvilgiu “Darbininkas” yra 
ne tik dviveidiškas, bet ir

jis buvo tokia lietuvių tau
tos manifestacija, kad jos ne
matyti’ negalima.

Manifestacija praeities — ne 
anos tolimosios, bet manifesta
ciją tos tautos, kurią subrandi- 
no aušrininku. sargininkų. varpi 
ninku draudžiamoji pogrindinė 
spauda; manifestacija demo
kratinės tautos, kurioje išėjo 
aikštėn pirmu, sykiu istorijoje 
ne vienos klasės, bet visos 
liaudies ir šviesuomenės bend
ra vieningai pareikšta valia. 
Tos valios manifestacija buvo 
kelrodis artimajai ateičiai, ko 
visa tauta turi siekti. Seimo 
nutarimai sukėlė tautoje masi
nį sąjūdi. privedusi prie naujo 
susirinkimo Vilniuje — Vil
niaus konferencijos didžiojo 
karo metu (1917), — kuri Vil
niaus seimo politinės autonomi
jos reikalavima padidino iki 
politinės nepriklausomybės sie
kimo. z-

. Redaktorius susirūstino: gir* 
Ali, perdaug jau visokių minėji- 
tjmi- . . Tatai teisinga: nespėji 
jų nė lankyti. O nuėjęs vis gir- 

.jįi panašias kalbas apie Lietu- 
vos praeiti.. Net fr kokio gar- 

T baus asmens, sakysim, 17 metų 
^visuomeninį veikimą minint, 
atpasakojama Lietuvos istorija 
nuo Mindaugo laikų iki okupa
cijos ir Į tos istorijos rėmus Į- 
statomas minimo jubiliato por
tretas. Kartais nežinai, ar por
tretui tinka rėmai ar rėmai nu
kenčia nuo portreto...

Bet vieną sukakti vis tiek 
redaktorius pavedė paminėti. 
Tai Vilniaus seimo, kuris pa
vadinamas kartais ir Didžiuoju 
Vilniaus seimu, sukakti. Jam 
šiemet sukanka 50 metų. Nors 
jis truko tik dvi dienas, gruo- 
dao 4 ir 5 naujuoju stilium,

(Atkelta iš 1 psl.) 
virkščiai, tatai tik paremtų ir 
padrąsintų teroro režimus. Ant
ra vertus, visuotinumo princi
pas tuo priėmimu nebūtų i- 
vykdytas,

nes ne Albanijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, Vengruos tautos 
būtų JT atstovaujamos, o tik 
joms užkartos vyriausybės.

Čia pat po Ženevos konferen
cijos. kurioje pakartotinai at
skleistas sovietų nusistatymas 
Centro bei Rytų Europa pasi
laikyti savo kontrolėje, kurioje 
išryškinta sovietų baimė laisvų 
rinkimų, keturių satelitinių 
režimų priėmimas i JT paverg
tųjų 
būtu 
Jom

minia kažkaip 
padarydama 

bet dar, žings
ni nužengus, tas takelis bema
tant vėl užakdavo.

Suvažiavimo posėdžių pra
džią turėtume . skaityti .-,nuo 
gruodžio 4 dienos 10 vai. 30 
min. ryto, kai estradoje pasi
girdo daktaro Basanavičiaus 
skambutis. Pasveikinęs suva
žiavusius organizacijos komite
to vardu ir trumpai papasako-

galėjo normaliaisutilpti, jau jęs, kada ir kaip kilo sumany- 
vienas ankštumas visus labai mas šitą suvažiavimą Šaukti, 
nervino ir vargino. Salė ūžė.- .Basanavičius pasbkė, kad ko- 
Susikalbėti buvo beveik negali- mitetas mano, jog to komiteto 
ma, o susirasti reikalingą žmo- darbas jau baigtas. Jis pasiūlė 
gų labai sunku. ‘ Suvažiavimo suvažiavimui išsirinkti prezi- 
organizacijos komiteto nariai, diumą ir iąąti svarstyti tuos 
kurių dauginas atvyko tik . klausimus, kurie buvo numa- 
apie 10 valandą, toli gražu ne tyti darbotvarkėje. Organizaci- 
visi galėjo prasigrūsti Į estra- įjos komiteto vaidu Į prezidiu- 
dą, nors buvo kviesti suvažiavi- mą buvo pasiūlyti penki kandi
mo atidarymui tedai susirinkti

Vargais negalais tepavyko 
nuversti estradon ir da. Ba
sanavičių.

Čia daug padėjo ta aplinky
bė, kad ryški jo figūra bemaž 
visiems suvažiavimo dalyviam 
buvo jau pažįstama. Basanavi
čiui beeinant, 
prasiskleisdavo 
siaura takeli,

tautų viltim ir tikėjimui 
nepataisomas smūgis.

atrodytų toks sprendimas 
nesugriaunamas patvirti

nimas komunistų propagandos,

masis teatras buvo gana jau
kiai ir skoningai įrengtas.. Erd
vioje žiūrovų salėje buvo kokie 
500—600 sėdimų vietų. Galeri
joje tilpdavo taip pat kokie 
200—300 žmonių. Apskritai 
buvo skaitoma, kad salėje gali 
tilpti maximum iki 1000 asme
nų. Pridėkite dar atitinkamo 
erdvumo fojė, bufetą, gardero
bą ir kelis erdvius poilsio kam
barius, tai turėsite visą tos pa
talpos vaizdą.

Gruodžio 4 dienai beauštant, 
ties kalbamais namais Aušros 
Vartų gatvėje jau klegėjo di
džiulė žmonių minia. Vieni grū
dosi Į tuose pačiuose namuose 
buvusi “Vilniaus Žinių” knygy
ną pasiimti bilietų suvažiavi- 

kiti, kas bilietus jau tu- 
lūkuriavO ties minėtos 
durimis, norėdami pa- 
Į vidų. Atėjęs čia dar 
8 vai. rytą.

JAUNŲJŲ VARDAI

J. Šimkus “Tiesoje”* mini 
jaunųjų rašytojų . almanachą, 
kuriame yra pradedenčiųjų ra
šyti pavardės: A. Pocius, V. 
Bubnys^ S. Ciparis, K. Sėja, 
Apybraižos žanrui atstovauja J. 
Sadūnas, poezijai I. Olšauskai- 
tė, V. Šulcaitė, A. Drilinga, J. 
Juškaitis, K. Federauskaitė, M. 
Vainilaitis, V. Giedra. Kritikos 
skyriuje R. Mikšytė rašo apie 
“tautosakines tradicijas mūsų 
poezijoje”; K. Ambrasas pasi
sako dėl “temos ir jos traktavi
mo būdų”. Daugiausia pylos 
tenka J. Dovydaičiui dėl jo iš
tęsimų ... J. Šimkus, sovietinių 
rašytojų pirmininkas, netiki, 
kad sovietiniai jaunieji rašyto
jai būtų tokie menki, kaip at
rodo iš almanacho. Per mažai 
esą jie iškelia “kolūkiečių ben
dras pastangas”.

• Chicagoje šalpos reikalui 
kardinalo Stritch iniciatyva 
surengtuose pietuose dalyvis 
mokėjo po 250 dol. Viso su
rinkta 270,000 dol.

• Šveicarijoje Bazelio uni
versitete, pradedant naujus 
mokslo metus. protestantų 
profesorius E. Staehelin reika
lavo, kad iš Šveicarijos konsti
tucijos būtų išbrauktas straips
nis kuris draudžia veikti jėzu
itam, nes daro gėdą Šveicarijai 
tokia diskriminacija ir teisių

Kas dviveidiškas ir kas 
vienveidiškas 

daugiaveidiškas.
Tokis vienaveidiškumas, ka

da teaprašinėja savo veidą, c 
kitų nebent tada, kai susidaro ' nelygybė.

MAYBE it's a favorite grandson or nirto. A godehild. 
Or your own new baby.

Iltis Ch ristinas give hiin somotliing spėriai — some- 
thing that will inerease in. \alue and reflevt your !<>'« 
and thoughtfulncss for many yoars to coino. Give him 
an interest-earning U. S. Soties E Saiings Bond.

Savings Bonds aro easy to gi'r. Just stop in at tho 
Bank and ask onr of the tollors for a Borui in ll»r «lc- 
nominal'ton you choosc. Your shopping n iii tako only 
minutes. Your Bonds will rome in spėriai gift emelope*.

And Irrro’s an idra. If you have einployecs. remember 
that bonds inake nondrrful bonus gifts. Tho salo “f 
V. S. Savings Bonds is just onr of tire man\ Banking 
šen iręs we have tn better sene our cuMomrrs, out 
roinmunily and our country.

Come in nnd scc us fndav.

o Prancūzijoje vedama pro
paganda už Mendes-France, 
buv. min. pirm., šūkiu: jei būtų 
buvęs Mendes-France, nebūtų 
taip nutikę su Maroku ... O iš 
tikrųjų Mendes-France ir pra- 

-dėjo Prancūzijos koloniias par- 
celiuoti. atiduodamas komunis
tam Indokinijos dalį.

• Šveicaruos senato rinki
muose iš 32 atstovų katalikai 
laimėjo 17. Katalikai ten vadi
nasi konservatorių partijos 
vardu.

The Sistcrs Of The Cood Shephcrd
170 Sisson Avonuo Hartford Phone JA 3-4218
Our Gift Shop tn han<l-|»nint«si Chrtsimas onnK pyx aini oil
Murk cn.M-M, stoh’s nn<t hnr>«-*. lwsi<les vostmrnts. nntoprndia, lnlx*rnnrl« 
veltu, ahnr tinęs, snyplires, lallorrrl albs 'vlth zipinr-shirl-fronts. colln»-< 
nn<t «aits h>r pthMs. firnutiftilly dresuoti Infnnt <>f Prnguv staluos tn ntl 
slzes, rellKl«»us i»rik-l»*s nnd vnried >o' t-lf les.

Mny 'vi- voi'ilinHjįr Invlte you to visli onr Gift Shop?
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’ FRANCISCAIM FATHERS

Beeotered m second class matter at Brookljn, N. Y. May 25, 1951, undei 
the Act of March 3, 1879, originally entęred as second class matter 

at Boston, Mass., September 12, 1915?

SUBSCRIPTION RA TĘS '
Domestic yearly ............ ..... {6 90
Brooklyn, N; Y. ..................{6.50
Haif year .................. .............. {3.50
Foreign .........  T. {6.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams........ ........ $6.0G
Brooklyn. N. Y....................... $6.50
Pusei metu —.......  $3.50
Užsienyje .............................. $6.50

Metai bėga ir vienu ar kitu 
atveju vis primena senas isto
rijas, o gyvenimas kuria nau
jas. Nevisada jose atpažįstame 
tai, kas buvo sena. Pavyzdžiui, 
neseniai per visą pasaulį apibė
go žinia, kad Anglijos princesė 
Margarita susilaikė tekėti už 
divorsuoto vyro. Vieni tuo 
džiaugiasi, kiti reiškia jai užuo
jautą, kad savo meilę turėjo 
aukoti sostui; dar kiti taria, kad 
nereikėjo nieko paisyti, nes yra* 
daug valdžioje, žmonių, kurie 
to nepaiso. Iš tikrųjų yra jų ne
mažai ne vien Anglijoje, bet ir 
kituose kraštuose, bet nedaug 
yra žmonių, kurie ateitų ir drą
siai pasakytų: tau nevalia turė-

Laikrašti tvarko Redukcinė Komisija. Vyt. red. S. Sužiedėlis 
Stndpsafas ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirašy
ti straipsniai nebūtinai išreiški* redakcijos nuomone. Ui skelbimu turini Ir 
kalba redakcija neatsako.

Rusiški batai prie šventyklos durų

Nuo bolševikų revoliucijos pradžios, 38 metų laikotarpyje, 
Kremliaus raudonieji valdovai atliko pirmą piligriminę kelionę. 
Tam reikalui išsirinko Indiją, kur žmonės, įeidami į šventyklą, už 
durų palieka batus. Turėjo savo batus nusiauti ir Bulganihas su 
Chruščiovu, kai jiedu lankė Delbi indų šventyklą. Aplenkti tų 
maldos namų nebuvo kaip, nes reikėjo žmonėm parodyti, kad. jie 
nesilenkia nė šventų vietų, kad nėra priešai religijos ir su ja su
sijusių papročių. “Mes mylime Indiją”, —. pasakė Chruščiovas, 
— “mes esame pasiryžę dalytis su. ja paskutiniu duonos kąsniu.”. 
O kad tam indai patikėtų, paliko batus už maldyklos durų. Jie 
neturėjo sutepti indam šventos vietos. Bet kiek ji šventa patiem 
Kremliaus veidmainiam?

★ ' '
Demonstracijos šventykloje veidmainystė pasirodė parlamen

te, kai abu bolševikai viešai prašneko. Parlamentas yra taip pat 
tokia vieta, kur svečias nelaukiamas ne tiktai su purvinais batais, 
bet ir su purvinu liežuviu. Bulganino ir Chruščiovo liežuviai iš
davė, kad jie ne tokie svečiai, kurie savo purvyną paliktų už durų. 
Indijos parlamento tribūną jie panaudojo koliojimui Vakarų val
stybių, su kuriom Indija turi draugiškus ryšius. Viso pasaulio 
spauda pastebi, kad niekas ir niekada svetimam parlamente taip

ti svetimą žmoną ar svetimą 
vyrą: O kitados toks drąsus 
žmogus buvo ir jis kalbėjo ne 
tiktai apie svetimas pačias ir 
vyrus, bet ir apie mus pačius, 
kurie turime nukasti savo kal
nus ir užlyginti slėnius, kad ke
lias Viešpačiui būtų tiesus. Jis 
tiesė Viešpačiui kelią: tai buvo 
šv. Jonas Krikštytojas. Adven
tas primena ir jį patį ir senai 
žinomą istoriją, kuri vis karto
jasi.

Gyveno kitados valdovas Ero
das Antipas, kuris valdė Šven
tąją žemę ir turėjo paveržės 
savo brolio žmoną Erodiadą. Ji 
buvo paskelbta ir vainikuota 
karaliene, buvo reikalaujama 
teikti jai karališkąją pagarbą, 
žmonės tuo piktinosi, bet tie, 
kurie dėvėjo švelnius drabu
žius ir puotose sėdėjo už kara
liaus stalo, nedrįso jokio prie
kaišto daryli. Pagaliau ir jiems 
patiems buvo gera šalimai sė
dėti ir ploti Salomei, Eriodia- 
dos dukrai, kai ji šokdavo. Tik
tai tasai vyras, kuris vilkėjo 
kuprio vilnų šiurkščiu rūbu ir 
tyruose mito škėriais, atėjės 
pasakė: tau, karaliau, nevalia

taip apkeisti, jog piktenybė at
rodytų virtusi “dorybe”, pa
teisinamu dalyku, kaip ir keiti
mas žmonų bei vyrų it sezoni
nių pirštinių? Net ir tie žmo
nės, kurie nori religijos, nori 
jos tokios, kad ji būtų pritaiky
ta laiko aplinkybėm ir madai, 
nori reformų, kurios surefor- 
muotų ir šv. Raštą, imdamos iš 
jo tik tai, kas žmogaus neįpa
reigotų perdaug susivaržyti ti
kėjimo tiesomis ir religine 
praktika. Dar geriau šv. Raštą 
paskelbti pasaka, kad vaikai 
jos klausytų, bet netikėtų, jog 
čia sudėti žmogaus gyvenimo 
pagrindai, kaip jie yra to paties 
Viešpaties sukurtoje gamtoje.

"Saulė, eidama savo keliu,—

turėti brolio žmoną. Tai buvę 
paskutiniai jo žodžiai, nes ne
trukus buvo įnešta į puotą jo 
galva ant sidabrinės lėkštės. 
Galima buvo dabar* badyti jo 
liežuvį, kuris badė sąžinę. Bet 
ne vieno tik Erodo ir jo netei
sėtos žmonos . sąžinę jis badė. 
Tasai tyruose šaukęs balsas 
šaukė į visus: darykite atgailą, 
nes kirvis jau pridėtas prie me
džio šaknies. Nors jam buvo 
kirviu galva nukirsta, bet kir
vis nuo medžio šaknies neatim
tas. Jis tebėra. Laikai kartojasi 
ir reikalauja tos pačios atgailos 
ir tų pačių reformų,. kurias 
skelbė šv. Jonas Krikštytojas.

pat turi prasidėti nuo savęs. 
Jonas Krikštytojas pasakė tai 
paprastais, bet labai aiškiais 
žodžiais:
“Kas turi dvi jupi, tegul duo

da neturinčiam; kas turi ko val
gyti, tato pat tedaro... Nerei
kalaukite nieko daugiau, kas 
jume ^nustatyta .. a Niekam ne
darykite prievartos, neskriaus
kite ir tenkinkitės savo alga".

Taip buvo pasakyta miniom, 
ano meto mokesčių rinkėjam 
(muitininkam) ir ano meto ka
riam. Pasakyta tai žmonėm ir 
jų valdžiai: pirmiem — būkite 
gailestingi artimui, antriem — 
būkite teisingi valdiniam. Kiek
viena neteisybė, prievarta ir 
skriauda visuomenę griauja. 
Tie kalnai turi būti nukasti ir 
slėniai užlyginti, bet pirmiau
sia pačioje žmogaus dvasioje.

“Jei pasaulis turi būti ki
toks,— pažymi tas pats R. Mae- 
der, — tai kiekvienas mūsų 
pirmiausia turi būti kitoks. Vi- 
ša kita yra tik pasakos, išsisu
kinėjimai, kitų kaltinimas, čia 
ir pagrindinė socializmo klaida 
yra ta, kad jo skelbėjai ir kū
rėjai žmonių bendruomenės 
atnaujinimą pradėjo ne nuo sa
vęs. Svajojamasis ateities ro
jus žemėje bus toks pats pra
garas, kaip daugelio keikiama 
dabartis, jeigu kiekvienas iš 
savo širdies neišraus spetynių 
piktybių”.

Piktenybės žmogaus ir vi
suomenės gyvenime labai daž
nai norima rauti ne tuo, kad 
būtu laikomasi nekintamų Die
vo Įsakymų, bet kad jie būtų

Jonas Krikštytojas dažnai 
yra pavadinamas vienu iš di
džiausių .'anų laikų reformato
rium žmogumi, nes “tarp gimu
siųjų iš moterų nekilo dides
nio už Joną Krikštytoją”. Jo 
reformos taikė pirmiausia į pa
tį žmogų ir tiktai per jį — į 
visuomenę. O pradėjo jis tas 
reformas nuo savęs, visai prie
šingai tiem, kurie jas pradeda 
nuo kitų. R. Maeder, rašyda
mas apie šv. Joną Krikštytoją, 
pastebi:

"Jis buvo šventas žmogus, 
bet ir didžiausias atgailotojas; 
ką kitiem sakė, pats pirmiau 
tai vykdė. Pirmiau jis kalbėjo 
kitiem savo pavyzdžiu, savo gy
venimu, o tik no to liežuviu. 
Pirmiau savo paties reforma, o 
tik paskui — kitų. Pirmiau rei
kia išluoti savo pirkią, o tik 
paskui kiemą ar gatvę. Kiek
viena kitokia reforma yra 
bergždžia".

Visuomeninės reformos taip

Tynlose bešaukiąs balsas
Jono* Krikštytojo raginimas pirmiausia reformuoti save

AP pranešė, kad Vatikanas 
patvirtinęs žinią, jog pereitais 
metais gruodžio 2 popiežius 
Pijus XII turėjęs regėjimą: 
jam pasirodęs Kristus ir į jį 
kalbėjęs.

žinią, apie tai pirmiausia pa
skelbė plačiausiai skaitomas 
italų iliustruotas savaitinis lai
kraštis “Oggi”.* Po kurios tylos 
Vatikano spaudos direktorius 
Luciano Casimiri pareiškė, 
kad jo įstaiga įgaliota patvir
tinti tai, ką buvo paskelbęs 
laikraštis “Oggi” lapkričio 24. 
Paskui jau rašė plačiau ir “Cor- 
riere della Serą”, įtakingas 
laikraštis. Tačiau “Osservatore 
Romano” dajr buvo nieko nera
šęs.

Pagal tų laikraščių aprašy-

raio R. Maeder, —• nežiūri į 
mūsų kišeninį ar bokšto laik
rodį... Žemės traukos dės
niai nesiderina prie architek
tų. Gamtos reiškiniai nesitei- 
rauja astronomų, chemikų, fi
zikų, žurnalistų. Tegu kas pa
bando žemę pasukti kitaip! 
Mes galime save ir savo darbus 
vienaip ar kitaip pasukti, juos 
reformuoti, bot ne įstatymus 
gamtoje ir religijoje. Kiekvie
nas reformatorius, kuris to 
nenorėtų suprasti, yra neišma
nėlis". .

Vadinasi, reikia išmanyti ir 
pagal tą išmonę pri«~* , 
prie tu nekintamų religijos ir 
doros tiesų, be kurių bet ko
kia reforma yra tuščias burbu
las, o ne revoliucija. Ameri
kiečiu konvertitas Tnomas Mer- 
ton vienoje savo knygoje vra 
teisingai pastebėjęs, kad “tebu
vo pasaulyje viena gili refor-

(Nukelta į 5 psl.)

mą regėjimas buvo toks. — 
Pereitais metais gruodžio 2 li
ga buvo pačioje krizėje. Tuo 
metu popiežius meldėsi. Kalbė
damas “Anima Christi” (Kris
taus siela), kai tarė * žodžius: 
“in hora mortis meae voca 
me” (mano mirties valandą pa
šauk mane), jis išgirdo žo
džius: “Viešpats yra čia ir ta
ve šaukia”. Tada Pijus XII 
atidaręs akis ir pamatęs prie 
lovos stovint šviesų asmenį 
Kristų. Popiežius manęs, kad 
Viešpats atėjo jo pašaukti pas 
save, ir atsakė į girdėtą balsą 
toliau maldos žodžiais: “Jūbe 
me venire ad te” (liepk man 
ateiti pas tave). Bet Viešpats 
pasakęs, kad atėjęs ne jo pa
šaukti, o tik suraminti, nes jo 
valanda dar neatėjusi.

nedaro, kaip padarė Bulganinas ir Chruščiovas. Jie pasielgė 
tartum būtų ne Indijos parlamente, o Sovietų aukščiausioje 
boję. Taigi, šventykloje indus neva pagerbė, o parlamente r 
loniai pabraukė per nosį, parodydami, kuo bolševikai iš til 
kvepia. Tik ar indai gerai ta kvapą užuodė? ____

------ jTT-
Vaikai kurie buvo varomi sveikinti “didžiųjų svečiu”. 

*nojo, kas tokie tie “nonai”, kurie vaikus dar glėbesčiavo ii 
čiavo. Mažiesiem niekas nepasakė, kad -kitu tautu vaikus t 
ganiai žudo kartu su jų motinom. Kitame krašte bolševiką’ 
pat nepalieka batu už duru, o jais trvnia visa navergtaii kras 
visom jos šventovėm. Suaugusieji šviesesni indai galėjo tai : 
ir žino, kain rodo ju pačiu spaudos pranešimai. Kam tada tas 
mainiškas bičiuliavimasis?

★
Sovietu Sąjungos purvini batai stovi visu ilgu Indijos i 

nhi. Jei viena deną pajudėtu, rusai nenusiautn savo čehai 
D elhi šventvHoje. Indų politikam tai aišku. Bet iie taria, 
geriausia ir jiem naudingiausiai politika pasiremti Sovietu S 
gos bei Vakaru įtempimu, kad iš abiejų gautų paramos savo ^ac
tui stiprinti Tik visa bėda, kad toji laukiama bolševikų parama 
yra “pyragaičiai debesyse”, anot New Yorko Times.

ALTO SUVAŽIAVIMO, fvykuMo -New Yorfce tapkrHfo 18—19, dalyviai. Pirmoje eilėje K k. i d. sfeS- P. Pivaronas, M. Rudienė. A. Devenienė. 
dr. P. Karvelis, dr. P. Grigaitis, — Alto sekretorius, KL Simutis — Alto pirmininkas, gen. konsulas J. Budrys, M. Vaidyla — Alto Hdininlcas. 
min. Vac. Sidzikauskas, prH. J. Balkonas, min. Ed. Turauskas, M! Kižytė — Alto Informacijos Centro direktorė.

Pijus XII — rašo laikraštis 
— buvo visiškai tikras matęs 
Kristų. Tai nebuvo jokis sap
nas. Tuo metu popiežius buvęs 
judrus ir turėjęs aiškią sąmo
nę.

Nuo šio momento — rašo 
“Oggi” — popiežius pasri-ito 
stipresnis ir taip staiga gerėjo, 
kad gvdytoiai tai laikė tiesiog 
nuostabiu dalyku.

Pariantis anie ta’ 
buvo išlaikyta ligi šiol Tik vie
no iš artimųjų popiežiaus ben
dradarbių prasitarimas išnešė 
ją dabar į viešumą.

Vienas iš ritu kongregacijos 
pareigūnu primines, kad Baž
nyčios istorijoje tokis Kristaus 
pasirodymas tebuvo žinomas 
tik šv. Petrui, kada tas bėgo iš 
Romos nuo persekiojimų.

KRYŽKELĖJE

Jo veidas atrodė kaip kaukė, 
bet ir jo rankos ir kojos ir kak
las — visas kūnas po pigiais 
drabužiais. Ir jeigu šis pikta
sis viena akimirka būtų nume
tęs drabužius, Uljanas ne kiek 
nenustebtų, išvydęs ragus ant 
viršugalvio ir ožio kojas.

Godlevskis atsisėdo ir ėmė 
glostyti ant kelių gulintį port
felį iš plonos ir lanksčios odos. 
Uljanas žinojo, kad tas portfe
lis yra Perdirbimo fabriko pro
duktas.

Novakas pradėjo tardymą ir 
prašė Uljaną sakyti tiesą, tik 
tiesą. Tada sekė pirmasis punk
tas — jo santykiai su Arkadi
jum. Ar yra buvę nesusiprati
mų su jo buvusiu buhalteriu, 
ir gal tie nesusipratimai buvo 
minėtojo skundo priežastis.

— Mes turėjome nemaža 
sunkenybių vienas su antru— 
atsakė Uljanas. — Bet nuo 
anos didžiosios panikos aš ne
bemačiau piliečio Spartakovo.

Kiek aš žinau, jis gyvena da
bar su mano buvusia sekreto
re.

Prezidentas nekantriai suju
dėjo.

— Pirmiausia mes turime iš
siaiškinti jūsų santykių su 
Spartakovu užkulisius. Ar jud-* 
viejų joki artimesni ryšiai ne
siejo?

Uljanas papurtė galva.
— Gal jūs turėjot kokių ry

šių su jo dabartine drauge?
— Ne.
—Pagal mūsų informacijas 

dabartinė Spartakovo draugė 
buvo jūsų meilužė Kirove.

— Kirove yra daug kas šne
kama — atsakė Uljanas.

— Bet jūs turit ką nors .. 
kaip nors... Gal galų gale jūs 
sergat? — paklausė preziden
tas desperacijoj. ,

— Ne, aš jaučiuosi visiškai 
sveikas.

— O Gosniavstdomo jūs. tur
būt, niekad iš vidaus nematėt? 
- ironiškai paklausė Godlevs- 

'■ kis.

—Taip, mačiau. tamsta turėjai ryšių su piliete
Prezidentas supyko. Godlevs- Barikadka Petrovna Kūliko va? 

kis buvo pakviestas kaip liūdi- — Taip, — tyliai atsakė Ul- 
ninkas, ne kaip revizorato janas ir sunėrė rankas, 
atstovas.

— Nekliudyki tardymo ei
gos, ždislovai. Zbignevičiau! 
Man rodos, revizoratas jūsų 
tam neįgaliojo!

Godlevskis šyptelėjo ir ėmė 
krimsti nagus.

— Gal draugas Krasnoznam- 
jevas padarytų mums didelę 
garbę ir pasakytų, kada jis pas- ■ 
kutinį kartą buvo Gosniavstdo- 
me? — paklausė jaunasis re
vizorato valdininkas.

— Prieš dvidešimtį metų, — 
atsakė Uljanas, ir mirusį jo 
praeitis staiga atsistojo prieš jį.

— Tai pravartu žinoti, — 
vėl atsiliepė jaunasis valdinin
kas. — Dabar pasakykit mums, 
Uljanai Karlovičiau, ar jūs dar 
turėjot ryšių su moterim šalia 
Gosniavstdomo? Ką nors pana
šaus į gyvenimo draugi?

Uljanas pajuto, kaip sunkus 
kamuolys atsirito į gerklę, ir 
delsė.

Tada pirmu kartu prabilo 
Gorickis.

— Gerbiamieji piliečiai, — 
pradėjo jis. — Aš nesuprantu, 
kam mes gaištame tiek laiko, 
tupinėdami kaip katė apie karš
tą pieną. Aš reikalauju pilietį 
Krasnoznamjevą pasakyti, ar

— Jūs žinojote, kad ji pa
gimdė sūnų?

— Taip.
— Jūs žinot įstatymą iš 1982 

lapkričio 15, kurio 12-tasis pa
ragrafas draudžia bet kokį in
teresą, o jo labiau paieškojimą 
savo įpėdinių? Jūs žinote, kad 
už tai gręsia kalėjimas nema- 

. žiau kaip 3 melai?
— Taip.
— Ir vis dėlto, — beveik įsi

žeidęs kalbėjo toliau Gorickis,
— jūs lyg šuo uostinėjot to 
jaunojo Spartakavo pėdas!

Prezidentas pašoko:
— Jūs, Uljanai Karlovičiau,

— sušuko jis, — jus esate bai
sus žmogus! Niekada nebūčiau 
to iŠ jūsų tikėjęsis. Argi jūs 
visai neturit sąžinės? Taip su
ardyti jauno žmogaus gyveni
mą? Toks išdidus dabar gali 
būti kiekvienas jaunas Žmogus, 
žinodamas, kad jis kilęs iš ma
sės, sukurtas visumos... Ir da
bar toks kartus nusivylimas — 
žinoti, kad esi pagimdytas vie
no žmogaus valia...

Gorickis vėl pertraukė eg
zaltuotą prezidentą. 5

— Taigi jūs pripažįstat, kad 
pilietis Spartakovas yra jū$ų 
... tat yra, kad jūs sukūrėt

pilietį Spartakovą; kad jūs ži
nojot, kad jis yra jūsų buvusios 
draugės vaikas ir, tai žinoda
mi, pasistengėt jį prisivilioti į 
savo fabriką ir duoti jam tar
nybą. Ar jūs nebandėt įeiti į jo 
padėtį? Įsivaizduojat, jeigu jūs 
dabar susitiktumėt tą, kuris 
jus sukūrė?

— Aš galiu tai nesunkiai įsi
vaizduoti, — atsakė Uljanas 
šaltai. — Aš pažinojau savo tė
vą lygiai gerai, kaip ir daugu
mas senesniųjų mūsų piliečių.

Generolas pakėlė į Uljaną 
padrąsinantį žvilgsnį, o Goric
kis atsakė neįprastu mandagu
mu:

— Dėl to dalyko mes, žino
ma, ir nemanom jūsų kaltinti.

— Jaunasis vyras, — prabilo 
vėl prezidentas, — pripliauškė 
nesąmonių. Jis tvirtino jus 
esant slaptuoju Sovietų Sąjun
gos arkivyskupu, kuris jau se
niai ieškomas.

Uljanas pasijuto pagautas.
— Arkadijus nepakandamai 

įvertino mane, — atsakė jis aiš
kiu pajuokiančiu balsu. — Aš 
esu patsai San — Francisko 
popiežius, kuris dėl Įvairumo 
pasiėmė pareigas Sovietų pro
dukcijoj. ' z

Prezidentas skambiai nusi-

— Reikalas nėra toks pa
prastas, pilieti Krasnoznamje- 
vaL Skundas prieš jus yra tiek 
rimtas, kad ji verta apgalvoti!

— Jį sudaro 236 mašinėlės 
puslapiai, — oriai pridūrė Go
rickis.

— Ir dvylikos puslapių prie
das, — paaiškino valdininkas 
iš Revizorato.

— O jūs patys tikit ta nesą
mone? — paklausė Uljanas. ir 
jam pasirodė, kad virpąs bal
sas išdavė jį.

— O kam jūs laikėt savo 
biuro spintoj vyno bonką ir 
metalinę taurę? — paklausė

■ Gorickis.
— Kam? — pakartojo klau

simą Uljanas. — Turbūt vynui 
gerti!

• Revizorato 
sileido.

—Ar jūs nemanot, kad tai 
yra keistas
juk jūs valgot neraugintą duo
ną. Apie jūsų rašomąjį stalą 
paberti plyšiuose rasti trupi
niai macinės duonos, kuri per
kama pas Sackiną. Juk jūs, ro
dos, ne žydas!

— Ne, bet aš apskritai mėgs
tu nesūdytą maistą. Druska vra mu •’*' vuu, peroiroia .r • 
viena iš vėžio ligos sukėlėjų, su panikos Įvyktais, bet

valdininkai neat-

— Įdomu! —šūktelėjo pre
zidentas. — Mes turime pra
dėti akciją prieš druską.

Toks planas neįrašytas į die- . 
notvarkę, — nutraukė Bezna- 
deždovas grubiai. — Kodėl jūs 
negerėt degtinės? Degtinėj al
koholio procentas juk aukštes
nis?

— Kaip tik dėlto aš ir nege
riu degtinės, — atšovė Uljanas 
kietai. Jis jautė, kad šitokiais 
metodais tardytojai iš jo ne
daug ką išpeš.

— O popiežiškų radijo sto- ,
čių jūs, vis dėlto klausydavo!.
— vėl gana švelniai Įsiterpė 
jaunasis revizorius. — Jūsų 
kaimynė, geroji pilietė Džen- 
kinsova, yra dažnai girdėjusi, 
kaip jūs įjungdavo! Angman- 
saliką...

— žinau, — atsiliepė Ulja
nas, atsisėdo patogiau fotely ir 
užmetė koją ant kojos. — Mes 
su ja turėjom tą pati Įžemini
mą, ir man visada patikdavo 
aną mergšę paerzinti...

— Drauge Dženkinsova yra 
labai rimtas liudininkas. — pa
aiškino Gorickis. — Tarp kit
ko ji laukia kitam kambary. 
Mes ją atsigabenom iš kalėji
mo. .Ji turėjo būti “perdirbta”

atsitiktinumas —
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parengimams, susinn> 
kiniams, rtc.

• B. Masiulis, buvęs teisin
gumo ministeris ir Valstybės 
Tarybos pidminirtkas. ruošia 
lietuvių teisinių terminų žody-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3W Maple Avrnue, Hartford. Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

• J. Karvelis, prekybininkas, 
kuris neseniai išleido A. Mer
kelio monografiją apie Tumą- 
Vaižgantą, rengiasi išleisti A. 
Giedriaus pasaltų vaikams, Bro
lių Grimų pasakas ir Putino 
raštus.

DARBININKAS

< DETROIT, MICH.

U. S.

COOK ELETRIC COMPANY

Chicago, III.2700 No. Southport. Avė.
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Skardžius. Visi 
6 tomus, kiek- 
turės apie 400

sukurti 
valandas 
laiko šį

Kitų draugijų 
yra net savo- 
Antai pereitą 
Įsisteigė šau-

18
45 
sa-

STEADY WORK 
PLENTY OF OVERTIME 

"WE HAVE IMMEDIATE OPENINGS FOR

IMMEDIATE OPENING!
FOR

Part Time 2 a. m. to 8 a. m. Snift
Steady Employment, Good Working Conditions
Mušt Untedstand Some English

Vid. Vak. S. A. K-tas.
• Dr. J. Adomavičius paruo

šė spaudai dvi knygas: vieną 
anie tabaką ir jo įtaką sveika
tai, antrą — apie psichiką ir 
ligas.
• Krėvės raštus leidžia Liet. 

Enciklopedijos leidykla. Reda
guoja dr. V. Maciūnas, kalba 
taiso dr. Pr. 
raštai sudarys 
vienas tomas 
puslapių.

visuomenė, turėdama progos 
lankyti begalę lietuviškų kon
certu ir vakarų, yra išprususi 
ir žino, ka pasirinkti. Taipgi 
visuomenė atsižvelgia ir į orga
nizaciją. kuri pramogą rengia. 
Chicagoje yra begalės lietuviš
kų organizacijų, draugijų, 
sambūrių, klubų, klubeliu. Vi
sos jos rengia parengimus ir 
kviečia publiką, 
ar klubu veikla 
tiškai juokinga-, 
žiema Chicagoje
liai net “... su kovos ir perga
lės trimitais ...” kvietė publi
ką į savo parengimą ...

Kitokie yra ateitininkai: jie 
nesišvaisto tuščiomis frazėmis, 
bet tyliai purena lietuviškos 
kultūros dirvonus, ieško naujų 
talentu ir duoda progos jiems 
pasireikšti, kreipia dėmesį į 
jaunimą, Į dvasinį žmogaus su
brendimą. ugdo ateities žmogų 
Lietuvai. Todėl ateitininkai tu
ri kultūringos visuomenės pa
sitikėjimą ir nemažai gerbėju.

šių metų tradiciniam ateiti
ninku koncerte — baliuje pir
mą kartą Chicagoje pasirodė 
nauji lietuviškos dainos talen
tai: kontraaltas A. Stempužie- 
nė iš ClevMando ir basbarito- 
nas V. Verikaitis iš Toronto. 
Tūkstantis dainos meno mėgė
ju ir ateitininku bičiuliu susi
rinko šian koncertam Publika 
žinoto, kad abu solistai yra 
tvirta* i*enge i amerikiečiu ir 
kanadiečiu muzikini gvvenima. 
Bet. išnrūse ir daug reikalauja 
chieagiečiai atėjo su klausimu: 
kažin? Dar tik prasidėjus kon-

“PRAŠAU, MANO PUPYTE” — sako Mrs. C. SheMon, 81 metu, 
savo vyrpi Pranui 87 metu; jiedu šventė 60 metu vedybų sukakti 
(San Francfeco, CaHf.). /

• Top wages to top experienced men •

Excellent working conditions

NEBR.
mokyklos skoloms išmokėti.

Relay adjusters — assemblers

Citizens — Speak English — Many Company Benefits 
Apply in person, or write Personel Dept.

Visuotinos Tautos Armijos 
sąvoka neseniai buvo iškelta 
“Drauge” Lietuvos kariuome
nės |ventei skirtame straipsny
je. Ten tarp kitko rašoma: 
“... ir tie savanoriai nuo oku-

Tiesa. chicagiškė lietuviškoji—pacijų pradžios—pradėję kovą— Smarkiai buvo garsintas Al- 
su okupantais, kurią tebeveda 
ir toliau, ar nebus . tik užuo
mazga visuotinos tautos armi
jos ...”

Taip, mes visi ar tai dirbtu
me politinį, kultūrinį, moksli
nį ir kitą lietuviška darbą, esa
me Visuotinos Tautos Armijos“ 
nariai. Bet ir Chicagoje turi
me būrį tokių žmonių, kurie, 
vos bolševikams koją į Lietuvą 
įkėlus, perėjo į pogrindį ir, ne
siskaitydami su aukos didžiu, 
veikė prieš okupantus Lietuvos 
laisvės labui. Dalis tų pirmųjų 
Visuotinos Tautos Armijos na
rių yra ir Lietuvių Fronto ei
lėse. Pats Lietuvių Frontas, 
paskelbęs savo programą, susi
laukė daug naujų eilių. Fronto 
bičiulių eilės Chicagoje yra 
tvirtos. Tai paliudijo-ir pasku
tinis L F. bičiulių susirinki
mas, įvykęs lapkričio 6 d. Chi
cagoje. Susirinkime dalyvavo 
virš 150 asmenų su svečiu min. 
Turausku, prof. J. Brazaičiu, 
prof. Damušiu prieky j. Visi trys 
virš minėtieji svečiai padarė 
ilgesnius pranešimus, buvo ap
žvelgta politinė nadėtis, Lietu
vos laisvi.i iri i ik- ’ai, numa
tyti ir ap' irt: s'‘ rl ausi barai, 
į kuruos L. F. bičiukei turėtų 
nukreipti savo veiklą. Tie ba
rai kitų gal ir nevilioja — ta 
lietuviškos kultnrcs tradiciją, 
akademinis prieauglis, išugdy
mas žmogaus ateities Lietuvai 
ir t.t. Gi L. F. bičiulių didžiau
sias dėmesys ten ir nukreip
tas. VI. Ramojus.

s SIUNTINIAI Į LIETUVĄ - 
Z Lietuvių Bendrovė Over- 2 
Ž seas Cargo Co. siunčia į Lie- Z 
Z tuvą ir kitus Europos kraš- Z 
| tus siuntinius su angliška Z 
Z medžiaga kostiumams, mai- Z 
Z štu, avalyne, vaistais ir kit. Z 
l su pilną 100% garantija. Z 

Visi reikalingi mokesčiai Z 
sumokami čia, Amerikoje. - 
gavėjas nieko neprimoka. - 
Siuntiniai siunčiami iš Lon- - 
dono, Anglijos, tad laiduo- - 
jam labai greita pristaty- • 
ma. (Tik apie 4 sav.).

Mūsų bendrovė atstovau- - 
Z i? dide,e anglų firmą Lon- t 
į done, tad visas siuntimo ; 
" operacijos yra atliekamos z 
r su dideliu rūpestingumu. ’ 
r Be to. bendrovės darbuoto- : 
Z jai jau 8 metai kaip siunčia z 
" į Euro n a siuntinius. ;
s Prašykite mūsų siunti- Z 
Z niu sarašu: Z

Į ' Z OVERSEAS CARGO CO. Z 
Z 4426 S. Rockwell St., Z 
- CHICAGO 32. ILL. Z

• t » • t

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ gBv SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 
I-JO RATO

, Pranešimas Nr. 1
1- S. Amerikos Lietuvių 

I' " FASK-to nutarimu, 6-jų Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių 

j laidynių I-jo rato varžybos yra 
fe ./„pavesta pravesti Vidurinių Va
ry' karų Sporto Apygardai,

1956 m. vasario 4—5 d. Chi- 
g i. cagoje.

2. ‘Atatinkamai susitarus, 
K"" Vid. Vakarų Sporto Apygardos

K-tas šių žaidynių vykdymą pa- 
veda

rh* ? Chicagos Lietuvių Sporto 
Klubui* "Neris"

3. Žaidynių programoje bus: 
ę'7; krepšinis vyrams, moterims

ir jauniams, tinklinis vyrams 
ir moterims, stalo tenisas vy- 
rans

į - (komand., vienetas ir dveje- 
tas), stalo tenisas moterims (ko- 
mandinis, vienetas ir dvejetas), 

įfey stalo teniso mišrus dvejetas, 
y/y Stalo tenisas jauniams ir mer- 

f- gantėms (tik vienetai) ir šach- 
? matai.

. • 4. Jaunių ir mergaičių gimi-* 
g-mo datų ribos: krepšinyje — 

1937 m. sausio 1 d.; stalo teni- 
p: ■- se — 1938 m. sausio 1 d. (Pa

gal lietuvių sportinio prieaug
lio klasifikacijos nuostatus).

5. Žaidynėse gali dalyvauti
7 . * visi , š. Amerikos Lietuvių 

FASK-te registruoti sportinin
kai, neprasižengę mėgėjų spor
tinės drausmės nuostatams.

6. Tolimesnės informacijos 
bus artimiausioje ateityje skel
biamos spaudoje bei išsiuntinė-

- ' jamos visiems Š. Amerikos lie- 
,tuvių sportirtlams vienetams. 
Reikalui esant kreiptis į apy
gardos k-tą, adresu: A. Biels
kis. 771 E. 91-st St., Cleveland 
8, Ohio, arba į žaidynių vykdy- 

į < tojus — LSK Nerį,\ adresu: 
K t J. šoliūnas, 5254 So. Trumbull 
yž Avė. shieago. 32, IIL-----------------

Mintys iš vieno savaitgalio Chicagoj
Vienas iš gyviausių savaitga

lių gyvoje Chicagoje buvo lap
kričio 5—6 d.d., Tą savaitgalį 
Chicaga susilaukė būrio svečių 
iš New Yorko, Clevelando ir 
kitur, nes tomis dienomis Chi
cagoje įvyko keli svarbūs įvy
kiai: Katalikų* Federacijos su
važiavimas, ateitininkų koncer
tas, Kristaus Karaliaus minėji
mas ir Lietuvių Fronto bičiu
lių gausus susirinkimas.

- Antai neseniai “Darbininke” 
K. Mockus’ iš Bostono norėjo 
lyg ir nuimti Chicagai antro
sios pasaulio lietuvių sostinės 
garbę: girdi, nėra ten teatro 
ir dar šio ta... Bet, kai ateiti
ninkų koncerto metu publikos 
perpildytoje salėje susitikom 
su svečiu prof. J.Brazaičiu, pro
fesorius išreiškė savo nusiste
bėjimą, kad Chicagoje į lietu
viškus parengimus susirenka 
tiek daug publikos ... Taigi, 
turėtų ir K. Mockus vieną kar-

. tą Čhicaga aplankyti ir susida
ryti tikrąjį vaizdą...

certui, publikos veidai prašvi
to, vėliau salė ūžė ir kvietė so- • 
listus bisui. Antroje dalyje so
listams dainuojant operų ari
jas, publika buvo sužavėta. 
Naujieji lietuviški talentai da
vė daugiau, neg publika tikė
josi. Teisingiausi bus mūsų 
pirmaeilio muziko prof. VI. Ja- 
kubėno žodžiais: esu maloniai 
nustebintas, solistai atvažiavo 
puikiai pasiruošę ...

šis koncertas chicagiškiams 
paliko greit neišdilsiantį Įspū
dį ir užakcentavo faktą, kad 
lietuviai tremtyje ir išeivijoje 
be St. Baranausko ar Pr. Bič- 
kienės štai susilaukė dar dvie
jų dainos talentų: A. Stempu- 
žienės ir V. Verikaičio.

CHICAGIĖTES MERGAITĖS PAVERGS DETROmĖCIUS
Tai įvyks advento metu, kai 

Holy Redeemer salėje uždai-
' nuos Alice Stephens ansamblis. 

Apie šį ansamblį retas kuris 
nėra skaitęs^ puikių.. atsiliepi
mų. Ku8 jis skirtingas nuo ki- 
tų ansamblių? Ne vien to, kad 
jam vadovauja dirigentė mote
ris, bet, ir tuo, kad ji yra dai
navimo mokytoja ir kad jos 
merginos kiekviena daugiau ar 
mąžžėu yra lavinusios balsą, 
daugelis netgi galinčios dainuo
ti solo partijas. Meilė menui, 
meilė lietuviškai dainai sujun
gė čia bendram darbui ir jau 
čia Amerikoje gimusias ir 
“Dievo paukštytes”, nes menas 
galingas ir stebuklingas, anot 
jų dainuojamos dainos. Gi A. 
Steponavičienė (Stephens). tu
rėjo talento, širdies ir jėgų at
vesti ansamblį iki meno aukš
tumų, todėl į koncertą verta 
ateiti ne tik lietuviams, bet at
sivesti ir amerikiečių draugų.

Koncertas įvyks gruodžio 
10., šeštadienį, 7:30 v. v. Holy 
Reddemer salėje, 5671 W. Ver- 
nor (prie Junction gatvės). 
Nors salėje telpa 1000 žmonių, 
tačiau dera bilietus nusipirkti 
anksčiau. Bilietai gaunami pas 
Matą Šimonį, St. Garliausą ir 
K. Gricių, taip pat “Neringos” 
knygyne ir pas laikrodininką 
VI. Kučionį (Vernor ir 25 gat-* 
vė). -

Koncertą rengia Draugo na
mų statybos komitetas.

Veidu i Detroito sceną
Ruduo Detroite prasidėjo 

spalio 15 d. Mat, tą dieną įvyko 
pirmas rudeninis parengimas 
— Balfo vakaras, kurio progra
mą išpildė vietiniai visokeriopo 
meno, mėgėjai. Kadangi “dova
notam arkliui į dantis nežiūri
ma”, tai niekas viešai nepa
reiškė. kad “pupų dėdžių” au
ka Balfui tą vakarą buvo lygi 
liemenės rankovėms ir kad ne 
kiekvienam leistina publikos 
nervus gadinti ir laiką vogti.

roito kuopos. Koncertas įvyko, 
nors tik; Keleivyje (!) trumpa 
žinutė buvo apie tai patalpinta. 
Atrodo, kad Detroito kores
pondentai kurti dainai (o gal 
per daug užimti vestuvių ir 
krikštynų registracija ...) Al
donos Stempužienės plačios 
skalės maloniu balsu, puikiai 
valdomu, žavėjosi visi. Kai ku
rį net šildė mintis, jog jinai . 
jau Lietuvos valstybinės ope
ros primadonas lenkia ... Kon
certo programoje dalyvavo ir 
Pranas Zaranka. Kadangi jis 
man per daug artimas, apie jį 

■ teparašysiu, kad ir jis dainavo.
Pianu palydėjo Irena Plechavi- 
čienė.

Lapkričio 12 d. Detroito Lie
tuvių ■ Organizacijų Centro 
rengtam vakare regėjom L. 
Fuldos “Gluša”, 5-kių veiksmų 
komediją. Vaidino Detroito 
Lietuvių Dramos Mėgėjų sam
būris, režisavo Z. Arlauskaitė- 
Mikšienė. Gyva didaktinio po
būdžio komedija ir daugelio 
vaidintojų neblogai 
personažai ir per 3 
nenusibodo. Kai kas
pastatymą geriausiu iš visų, de- 
troitiečių vaidintojų. Būtų gali
ma taip teigti, jei scenovaizdį 
būtų nupiešęs menininkas. Vai
dino širmenienė — Z. Arlaus
kaitė, Elzę — D. Racevičiūtė, 
Justą — A. Pesys, Kurtą — V. 
žebertavičius, Wilibaldą — A. 
Gubilas, Dozis — B. Rackaitė, 
Lucy — I. Laurinavičienė, Dr. 
Thilenius — L. Heiningas, Apy
gardos teisėją — S. Ujasevi- 
čius, teismo sekretorių — P. 
Deveikis, Rožę — I. Sukaitė. 
Su šia komedija gruodžio mėn. 
vvks į Torontą, sausio mėn. į 
Clevelandą. Šie scenos “alkoho
likai” dabar repetuoia nauja 
veikalą “Prieš srovę”. Kadangi 
nauiasis pastatymas bus paties 
sambūrio vardu, tai reikia ti
kėtis. kad dekoraciiu klausimas 

donos Stempužienės koncertas, bus išspręstas teigiamai. Sek- 
Jį spalio 30 d. rengė SLA Dėt- mės ir ambicijos!

Lapkričio 13 parapijiečiai 
buvo surengę šaunią vakarie
nę, kuri davė gryno pelno 
$650.00. šeimininkės Druktei- 
nienė, Bazarienė. Adomonienė, 
Dapšienė, Burzdienė, Černie
nė, Antonielienė ir Bronė ska
niai pagamino valgius. Joms 
talkininkavo Damijonaitis. Cvi- 
likas, Bukšnys, Barone ir kiti.

Tie patys žmonės nutarė 
ruošti ir Naujų Metų sutikimą, 
kuris Įvyks parapijos salėje. 
Bus turtingas bufetas, gera 
muzika. Pradžia 8 v. v. Vidur
naktį bus einama Į bažnyčią 
pasimelsti, bus pamokslas ir 
palaiminimas. *

Parengimų pelnas skiriamas

JUOZĄ ANDRIUS!
Nauja knyga ? LICENSED INSURANCE BROKER

Klebonas kun. J. Jusevičius S Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaiTūnus. 
parašė knygutę _  Geras para- i įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai,
pirtis. Ji jau buvo atspausdinta J t.a.mal- “?*«ir asm£nlnis <artas
J, , . „ , ’ f . ... . s rusių atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo
Saleziečių Balse. Gražiai isleis- 5 nelaimingų atsitikimu bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
ta, 92 p., kaina 50č. Parapie- 5 išlaidas.
čiams dalinama nemokamai J Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
kaip Kalėdų dovana. į Connecticnt

J Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Atsiliepimai apie knygutę: S Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki f 

mokytojas P. Adamonis sako. J vai. vak.
kad yra lengvai ir maloniai J Juozas Andriušis
skaitoma. Rašytojas J. Cicėnas J 23g Leonard Street Brooklyn u, N. Y.
sako, kad labai. įdomi. Ja gali- ? EVergreen 7-8247.
ma gauti pas autorių: 5408 So.
32 St., Omaha, Nebraska. be to.
Darbininko ir Draugo redakci
jose. Tautietis.

< • Detroito skautai gruodžio 
4 vyksta į Chicagą, kur suvai
dins Siskino “Džiaugsmą, 5 v. 
pasaką. Gruodžio 12 šią pasa
ką galėsime matyti Detroite 
Holy Redeemer salėje.

• Ateitininkai gruodžio 
minės savo organizacijos 
metų sukaktį. Buv. lietuvių
Įėję tuoj po sumos įvyks viešas 
paminėjimas.

• Naujųjų Metų sutikimą 
rengia skautai Tuler viešbuty
je. Kvietimus galima gauti pas 
Liet. Stud. S-gos Detroito sky
riaus valdybą, kurios pirminin
ku yra A. šimoliūnas.

P. Natas

1955 m. lapkritis 29 d. no. 85

MRS. LLOYD T. CONKJUNG 
(Mt. Vemon, Ohio) radijo var
žybose laimėjo 83,000 doL

Operators and Helpers 
$1.72 PER HR. 

Jos. T. Ryerson & Son. Ine. 
2558 West 16 St.

Visais draudimo reikalais kreiptis 
j draudimo atstovą

TeL APplegate 7-0349 Į
TELEVIZUOS ir RADIO TAISYMAS t 

RANGA
S40 BIDAEWOOD AVĖ. BROOKLYN. N. Y. J

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo ? 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai į

(record changers). i
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven. į 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica. *

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto f
RCA Institnto, New Yorke.
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HASTINGS-ON-HUDBON

brfck front; spfit-leveL raaeh; ®e*t-

HAstings 5-3984.
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BE GOOD TO YOUR CAR. 
Oar experta ean

eMHrat and adults atike. Ideal not 
only as gifts bot for inspiration and 
adormnent the whole year >round. 
Plaques cnt to aetaal contoor, 8/8” 
thiek and ready for hanging. Cent
ral figure stands 17” high. Eceles- 
iastical Approbatfon. 4 piece Na- 
tivity sėt $3.95 pp. C. O. D.’s add

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

DONT CHANGE THAT FLAT THE 
(Caused by a Slovv Leak) 

Simply attach our “AIR TRANS- 
FER EQUALIZER” to the FLAT 
and to any INFLATED TIRE and 
presto yonTl get to a repair station 
safety. Many satisfied users^ Cars 
life GUARANTEE. Be an agent. 
$1.75 plūs postage C. O. D.

JOS. BURGARD 
1611 Jerome Avė. Dep. “L.” 

FORT LEE, N. Y.

TYNDLE MOTORS 
42-44 Pnspeet St. Stapletea 
AA for Mr. •V' <H $-974*.

RUNGTYNĖSE (New H&ven, Conn.) Yale universiteto komomis nušalėjo 
rezultatu 21—7. ' /

Francis sets at $3JM. Money ėefund- 
ed if not satisfied.. .write:

' THE ANGEL PLAUTES 
COMPANY

1609 Colley Avė. Norfolk, Virgiui* 
Dept “L."

hardweod 
$ie.7&. Vmage launber, Etanaat Rd. 
a TTninpatd Tpk. (bėkim! Argo 
Tkeatre) Elmont, LJ. Ask for Mr. 
"L.". FL, 4-MK.

' H. L. MOTORS INC. 
Hylen Blvd N«w Dorp 

EL 1-4200
- "H. L. M F V 
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finest eąuipt; ffadriied playzm; g 
large wooded plot; aB teaBRb <,j 
and f thnlic instttations. EmcR

1955 m. Upkrifn 29 <L m. 55
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DABB1NINKAB

DISPLAY

,' CHEŠS -REVIEWį lapkričio 
nr. įvardina Povilą Tautvaišą 
1950 Golden Knights lyderių 
sąraše, Kazio Škėmos laimėji
mą prieš Eliasoaą (51-Nf) ir 
Giedraičk) prieš Seilerį (55-N). 
žiniosę iš Kanados suminėtas 
V. Judzentavičius, pasidalinęs 
2 vietą Montrealio Premier Re- 
seryjsp-bėse. ■

Oueboco pirmenybėse Ignas 
■ Žalys trečias, o Judzentavičius

— penktas. Quebeco žaibo pir
menybėse: Guze, Matthai ir 
Fox dalinosi pirmą vietą, tu
rėdamas po 4^2 taškų, po jų 
sekė estas Shilov ir mūsų Ig
nas Žalys_po 4 taškus! Buvo 14 
dalyvių.

Montrealio open p-bėse pir
mas Engei su 8:0; V. Judzen
tavičius pririnko 5 tš., o A. Vi- 
liušis ir V. Sirvydas po 3 tš.

Vietos lietuvių šachmatinin
kai persiorganizavo, sudaryda
mi sekciją prie sporto klubo 
“Tauras”. Sekcijos vadovai: 

į Vytautas Sirvydas ir J. Šiaučiu- 
lis. Komandinėse miesto pir
menybėse šiemet “Lithua- 
nians”. laimėjo antrą vietą “C” 
klasėje (iš 6 komandų). 1 v. 
McGill universitetas.

So. Bostono Liet. Pil. D-jos 
šacnmatininkai • į lygos pirme
nybes stoja su 3 komandom, 
kurių 2 — sudarytos iš jaunių. 
Lietuvių antroji pr. penktadie
nį kovojo su stipriu. BOYLST- 
ON klubu. Laimėjo Boylstonas 
3:2. Iš mūsiškių taškus laimė
jo: Rimas Karosas 1, Albertas 
Gedraitis 0, Gediminas Šveikas 
kas ] 2, Stasys Kazlauskas 0 ir 
L. Šveikauskas Šveikauskai
— 16medai Gruodžio 2 d. į 
lygos rungtynes stojo Lietuvių 
trečioji (A. Ivaška, Romas ir . 
Jonas Vehckai, Saulius Vaižai- 
tis ir 11-metis Gediminas Kuo-

STATEN BLAND PATRONI2E 
THB AUTO 1MRAU 

BHX>W.

,dis).

Bostono miesto 1955 m. p- 
bes laimėjo Aieksis Klinuško- 
vas, kuris talkininkauja lietu
vių, pirmajai komandai. Jis 
draug su mūsų Rimu Karosu 
studijuoja'elektroniką, North- 
eastern universitete.

Bostono čempiono vardus 
buvo laimėję šie lietuviai: 
1949—Povilas Tautvaiša, 1950 
—Kazys Škėma ir 1951—Kazys 
Škėma. “B” klasėje Bostono 
p-bes laimėjo: 1950 — Petras 
Kontautas ir 1951— Jonas Sta- 
rinskas.

Miloš Maryško iš Čekoslova
kijos prisiuntė “Darbininko” 
šachmatų skyriui 2 šachmatų 
uždavinius, prašydamas pa
skelbti. Apie mūsų skyrių su- 

iš Amerikos “Chess Li-

LOS ANGELES, CALIF.
tyje raudonieji komisarai turė
jo spaudos konfereneją ir čia 
buvo apsigyvenę. Piketavime 
dalyvavo per 200 asmenų (lie
tuvių, latvių, estų, lenkų ir 
ukrainiečių) su 50 s įvairiausių 
plakatų, šūkių; išdalinta 4000 
atsišaukimų su klausimais rau
doniesiems žurnalistams.

Šį įvykį nepaprastai gražiai 
atžymėjo penkios Los Angeles 
televizijos ir radijo stotys, visi 
didieji Los Angeles ir Holly- 
woodo dienraščiai ir apylinkės 
miestų laikraščiai. Rusų žur
nalistai sąryšyje su pikętu per 
du vakarus atšaukė savo nu
matytus vizitus, o lapkričio 5 
Long Beach uosto vadovybė 
saugumo sumetimais jiems at
šaukė leidimą lankytis uoste.

' - - — ASK.

• Poetas Bernardas Braz
džionis, x “Lietuvių Dienų” re
daktorius, pirmą kartą vietos 
lietuvių Visuomenei pasirodė 
su savo kūryba, dalyvaudamas 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
kuri sutraukė publikos pilną 
šv. Kazimiero parapijos salę.
• Konsulas dr. J. J. Bielskis, 

atostogaudamas Phoenix, Ari
zonoje, viename lietuvių klube 
skaitė paskaitą. Klubas turi per 
60 narių ir sėkmingai veikia.

• Alto Los Angeles skyriaus 
iniciatyva lapkričio 4 ir 5 d.d. 
buvo suruoštos nepaprastos 
“vaišės” septyniems Rusijos 
kotaiunistų laikraščių redakto
riams. Per dvi dienas buvo pi
ketuojami Ambassador viešbu
čio visi įėjimai, šiame viešbu-

Užsisakyk “Šv. Pranciškaus
VARPELĮ”

Kennebunk Port, Maine

TV SERVICE

Į AARON TV Į
Į SERVICE ‘ Į

DAY & NIGHT |
i EL 1-2233 Į

RELIGIOUS VOCATIONS

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PER^ETUAL ROSARY

Cloistered, Contemplative Community 
formins a Gvard -o? Honor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and nighL Sisters' also chant the Divine 
Office. Are engaged in making Vestments 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESŠ, Mth and West Sts.. 
Union City, N. Ji .

GRANADOS 
RESTAURANT 

SPANISH DISHES 
BY APPOENTMENT 

Fine selection of cocktails. 
imported wines 

PAINTINGS ENHIBITED 
by the courtesy of

and other JProminent Artists 
125 MacDougal ST. 

(cor. W. 3rd St.) 
TeL: ORegon 3-5576

------- Gustave—Flaubert — Ponia 
Bovery, romanas, išvertė Alė 
Rūta, I dalis, išleido Nidos kny
gų klubas Londone, 243 psL, 
kaina nepažymėta .

Lux Christi, spalio mėn. nr., 
Leidžia ALRK Kunigų Vieny
bė, redaguoja kun. V. Rimšelis. 
Numeris turi 112 psl. Sutelkta 
nemaža straipsnių, pamokslų. 
Gaila, kad žurnalas, skirtas 
specialiai kunigų inforinaci- 
niams reikalams, pasuko į lite
ratūrą ir j kitas temas, 'įsidėjo 
net straipsnį apie Donelaičio 
pastangas išlaikyti lietuvybę 
ir apie medžiagos paslaptį. 
Abu straipsniai išsiskiria iš žur
nalo paskirties ir būtų geriau 
tikę kitiem žurnalam. Atrodo, 
kad Lux Christi nori virsti kul
tūros žurnalu greta Aidų, ku
rie ir taip sunkiai verčiasi.

Kun. A. Sabaliauskas. Pažink 
Don BoSco. Trumpa šv. Jono 
Bosko biografija ir informaci- 
ja apie lietuvių saleziečių misi
jas. Putnam, 1955, 24 pusi.

J. Venckus, S. X Komunizmo 
pagrindai. Buenos Aires, 1954. 
Išleido “Laikas”. Knygelė ne
didelio formato, 152 pusi. Kai
na nepažymėta. Aptariami ko
munistinės pasaulėžiūros prin
cipai, komunizmo kūrėjai ir jo 
tikslai, krikščionių pareigos ko
munistų atžvilgiu.

S A R Y
105 East 28th Street 

MU 3-6214 
Sutuoktuvių sąmata $275 

ir daugiau
• Jaunosios ir .palydovės rūbai
• 2 geliu buketai
• 25 vestuviniai pakvietimai
• 3 eilės vestuviniu pyragu
• 6 patiekalai .vištienos pietų, 25 

re , .į..eve^?į ..
Mes pristatome i jūsų pačiu namus' 
arba i jūsų restoraną ’r taipgi vi

soms progoms. Vengriškos virtuvės

$5.00
2.00
2.00

Dievas ir žmogus, PreL Bartkus ir J. Aleksa 
įrišta

KNYGOS ŠVENTĖMS
Darbininko administracijoje 

galima gauti šios knygos
RELIGIJA IR FILOSOFIJA

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

111 --------- ------------ -----------------------
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaitė, 99 p..........—
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p........
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p. ....------ -
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr. z

■ Gaidamavičius, 246 p. .......... ..........................

1.00 
0.75 
0.70 
1.00 - 
150
2.00

DISPLAY

MADONNA SHOP
Religious Articies

517 St. John’s Place, Riverhead. L. L
Behind the Auditorium of

St. John the Evangelist School
Phone Orders Filled

TeL PArk 7-3669

Guaranteed TV Service 
Work Done In Your Home

$3.00 per cail plūs parts 
J & J TV SERVICE 

FL ^-9237 Service Today

TO PLACE,
YOUR AD

CALL LO 3-7291
CANCEL OR CHANGE

EMPL. AGENCIES

arba rožančių. visi^kni nemokamai!

MANHATTAN IKM'SE 
Full tfrne or part tinie maltis 
general clcMing, no Sundays 

Mušt speak English. , 
See housekeeper. 
Service Entrance

7*1 ROSEIVOOD ST^ NEW YORK *7, N. Y.
crucifixe?''at $3.75 each uit h ( > gold chain or 

f • pure u hite ( > heavcnly bluc < ) J«?i black. I 
as paymenl In full.

KRYŽIUS 
turintis

ŠVENTŲ DULKIŲ 
NUO

ŠV. PRANCIŠKAUS

KAPO 
IR PALAIMINTOS 

GIMTOSIOS ŽEMĖS!

šis meilu? kryžius turi Kristaus pasekėjo, Sv. Pranciškaus 
Asyžiečio gimtosios žemės Ir jo kapo dulkiu. Pranašystė sako, 
kad jei šios šventos dulkės nešiojamos ant žmogaus su tikėjimu, 
tai jc kūnas Ir siela bus apsaugota nuo daug nelaimiu, apturės 
ypatingu malone įvairiuose sunkumuose ir. jei pamaldžiai ir su 

pagarba uždės ant žaizdos ar skauda čios vietos, dažnai pasveiks
tama. Žemė yra palaiminta Asyžiaus šventojo ir gaunama pra
našystė gražiai išrašyta ir auteotiškas dbkumentas. Jūs tikrai 
■u džiaugsmu priimsite ta gražia dovana — kuri jus be galo 
pralinksmins! #

Puikiai žvilgantis, turjs 22 karatus aukso. Kryžius gaunamas 
su auksine grandine arba prie rožančiaus. Galima nešioti ant 
kaklo, ant rankos arba kaip laikrodžio grandinėlė. Garantuota 
pinigai atgal Tik $3.75. Dovanai jei dabar užsakysite! Tik ribotu 
laiku, jei užsisakysite du ar daugiau, galėsite pasirinkti viršaus 
grandine

Semi mr 
rosary in 
enelose ca»h. ehcck or m< ncy order for $ 
11 J'm not dgiightcd. I na j re t ura it uithln 10 days and receive • 
rrfund

H. W. FEMALE

MANHATTAN

MELLON MORAM 
201 W 49 St Rm 406 CI 7-3318 
Registered nurses short cases 
Practicals .........   Open
Govemesscs ..................... Open
House Workers ...... $45 up

$5.50
3.00

Christmas Decorations

E E M S T u T 0 R !

AT 
MOUNT ST. BENEDICT 

CEMETERY 
Grave Bląnkets 
l'ri* FillinRs

Order now m> that they will be ready for Christmas 

BENEDICT FLORIST 
Teiephone CH 2-4341 or CH 2-5519 

MOUNT ST. BENEDICT /GREENHOUSES 
Greenhouses are located right in tne Cemetery — Enter 

Main Cementery Gate and Turo to the Right.

Individui mstrvction after scheof and Satarday*.

UCSNSCD, EXPERIENCED TEACHCKS

HOME AND FOREIGN MISSIONS
Variety of activities. Reųucst Free Literature: MISSIONARY 
SISTERS of the IMMACULATE CONCEPTION. P. O. Box 1858CN 
PATERSON, N. J.

2.00
3.00
5.00
6.00

....3.50
0.10
0.10

0.25
2.00
1.00
0.50

1.50

3.00 
100 
2.00

1.50
3.50

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

133 p..............„> 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos, P. Kirvelaitis, 159 p............ 1-50

” ” geresniais viršeliais ... 250

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas --------- 5.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1-50 
Telšių kankiniai, 100 p....... .. ...................................
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p..........
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, 100 p. 
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p..........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai,

J. Karys, 255 p..................................... ................
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius. J27 p..........
Laisvę ginant I t., Pulk. J. Petruitis ............. —
Laisvę ginant II t., Pulk. J. Petraitis ................
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petraitis............

Uždraustas stebuklas, St. Būdavas .....
Audra žemaičiuose, Andriukaitis, 
Medinis arklys, E. Williams, 192 p. ..........
Susitikimas. J. Gailius, 155 p......................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. —...............
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 

' Anoj pusėj ežero. P. Andriušis, 101 p.........
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. -----------
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p. ...................
Žirgeliai padebesiais, P. Tarulis, 99 p.........
Pabučiavimas, J. Grušas, 155 p......................
Varpai skamba. St. Būdavas, 180 p.........
Algimantas, V. Pietaris, 267 p......................

ANGLIŠKOS:
Lithuania Through The Ages. A Šapoka 

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

POEZIJA
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p. ..
Sesuo buitis. J. Aistis, 45 p........... ......
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p.
Kelionė, A. Tyruolis, 126 p.--------- ...
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p..................
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p........ .........
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p.........

5.00
2.00
2.00
3.00 !:
1.30

I
2.60 
2.20 
2.00 
1.50 
3.00
1.80 
1.50 
2.00 
2.00 
1.50 
1.50 
1.50
2.00

100
1.00

0.60 
1.1C 
1 80 
1.00

DRAMA
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga, 250 p. ...............
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p.

2.50
150
1.50

RESTAURANTS

Air CwW PL *-42411

GRirsINHM REMTAI RANT 
INC.

324 EmI 37th
NEW YORK M. N. Y.

MVnTVORT rATHtM 
OZOMZ FMK 16. mcw TO«JC

MELLON MORAM 
201 W 49 St. Rm 406 CI 7-3318 
Secretafies Ig co ....... : $59 up
Typist-Clerks $47-50 St.
Domestics . $45 up
Factory Workers ............ Open

FATSIUS M« • Sodely of T*rie*ts and

FATBERS aay volanteer for the fereign

x MUZIKA
Missa in honorem Irom. Cordis 
Lietuviška muzika, Č. Sasnauskas, 133 p.

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, J. žemaitė 
Lapės pasaka, V. Pietaris 
Vaikų knygelė. Vysk.'Valančius 
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys, 93 p. 
Pasakos, Haufas, 93 p.....................
Velykų pasakos, N Butkienė, 32 p 
Baltasis vilkas, K. Binkis. 36 p.

ĮVAIRIOS



ŠAŠ

padė-

šviesos Sambūrio New Yorko Skyrius

ruošia

William J. Drake

Rengt jai

N, Y. Skautų-skaučių 
vadovybė.

Ten pat įvyks Vinco Krėvės knygų ir j) liečian
čios istorinės medžiagos paroda, Sambūrio rengia
ma kartu su Laimos knygynu ir Lietuvių t Enciklo
pedijos leidykla.

M. Norbutas ..........
J. Samalis ....... .
J. Malinauskaitė
V. Narkevičius
J. Staskus ir A.

Kunigų Vienybės
Rytų provincijos metinis su

sirinkimas įvyks Maspethe lap
kričio 29 d. 3:30 v. p. p. Susi
rinkime apie išvežtuosius į Si
birą kalbės prel. M. Krupavi
čius ir parodys parvežtą iš Si
biro lietuvio vyskupo stulą.

HM0S_

Klausykite

Stephen B rėdės Jr 
ADVOKATAS

Atidaryta* skautų būkle*
Lapkričio ^19 New Yorko 

skautai tarėjo trejopą savo 
šventę: atidarė trakią, įkūrė

Ateitininkų Federacijos
•J. Vyr. Valdybos
X' posėdis įvyko lapkr. 23 d. 
Jame be kitų Valdybos narių 

■ |r T. V. Gidžiūno, At-kų Fede- 
;Tacijos dvasios vado, dalyvavo 
idar prel. P. Juras — Sendrau- 
-gių Sąjungos dv. vadas, kun. J.
Kidykas, S. J., — Studentų S- 
gos dv. 'vadas, kun. St. Yla, V. 

>. Kleiza — Studentų S-gos pir
mininkas ir V. Vygantas cent- 
ro valdybos narys. Tą pačią 
dieną kapelionai turėjo atskirą 
posėdi, kuriame svarstė reli- 
ginę programą.

VINCO KREVES- 
MICKEVIČIAUS

Programoje Kosto Ostrausko paskaita “V. 
Krėvės kūrybinis veržlumas” ir Aleksandro 
Merkelio paskaita "V. Krėvė kūrėjas ir žmogus”.

Meninėje dalyje dramos aktoriai Toska 
Daubaraitė ir Kazys Vasiliauskas atliks ištrau
kas iŠ V. Krėvės raštų.

Visoms lietuvių kultūrinėms 
organizacijoms New Yorke 
Liet. Bendruomenės New 

Yorko apygardos Kultūros Ta
ryba rūpinasi įtraukti visas 
New Yorke veikiančias lietu
vių kultūrines organizacijas į 
Bendruomenės kultūrinę veik
lą, taip pat formaliai sutvarky
ti Kultūros Taryboje dalyvau
jančių organizacijų atstovavi
mą. Todėl prašo visų kultūri
nių organizacijų vadovybes iki 
gruodžio 5 d. prisiųsti pavar
des ir adresus 2 asmenų, kurie 
atstovaus organizaciją Kultū
ros Taryboje.

Primenama,

IŠNUOMOJAMAS vienam as
meniui, tik moterims, kamba
rys su baldais. Galima naudo
tis. virtuve, vonia ir t. t. Kreip
tis Tel. MI 1-1501 arba 
VI 3-6814.

Rengiama šv. Valanda
Bostono vyčiai ir ateitininkai 

gruodžio 9 d. 7:30 v. v. bend
rai rengia šv. Valandą šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje. Ren
gėjai pageidautų, kad visas 
Bostono jaunimas joje dalyvau-

“Naujieji žmonės",
P. Vaičiūno 5 v. komedija, 

Brooklyno vaidintojų trupės 
baigiama parengti. Gruodžio 3 
d. su' “N. žmonėmis” trupė 
vyksta i Baltimore, kviečiama 
Karininkų Ramovės. Gruodžio 
11 vaidins Elizabethe, kviečia 
LB skyrius; gruodžio 18—Ap
reiškimo par. salėje pati trupė 
ruošia vakara ir\parodvs “N. 
žmones”. Trupei vadovauja 
akt V. Žukauskas .

VAITKUS Į 
F U NĖR A L HOME' 

197 Webster Avenue j
Cambridge, į

PRANAS W AITRUS !
Laidotuvių Direktorius? j 

ir Balsamuotojaš I 
NOTABY PUBLIC ’|

Patarnavimas diena ir naktį I
Nauja moderniška koplyčia šer-♦ 
meninas dykai Aptarnauja Cam- • 
bridge ir Bostono kolonijas re-1 

minusiomis kainomis. Kainos 
pačios ir J kitus miestus. |
Reikale šaukite: TeL IR *-*434 Į

Lituanistinės grupės vakaras, 
įvykęs Apreiškimo, par. moky

kloje, vaidinant' V. Kiduolio 
vadovaujantiems' Brooklyno 
vaidintojams, sustiprino gru
pes finansus. Grupės Tėvų Ko
mitetas apyskąitiniame posėdy
je konstatavo, kad vakaras pa
vyko tik todėl, jog jame talki
ninkavo daug brooklyniečių. 
Par. klebonas kun. N. Pakalnis 
nemokamai leido naudotis sa
le, daug vietos biznierių pasi
skelbė vakaro programos kny
gelėje, o Juozas Ginkus davė 
auką mokyklai. Ypač uoliai tal
kininkavo įvairiuose su vakaru 
surištuose darbuose Sandanavi- 
čiai, P. Kleiza, S. Kreivėnas, I. 
Jankauskaitė, P. Navickas, E. 
Padvarietienė, E. Andriušienė, 
J. Krušinskas, M. Jankauskas 
ir kt.

ši grupė rūpinasi lituanisti
nių dalykų dėstymu normalių 
pamokų metu Apreiškimo par. 
mokykloje ir nuo savęs atlygi
na atitinkamiems dėstytojams.

Amerikos Imigracijos Muzėjus 
bus pastatytas Laisvės statu

los papėdėje; statybos darbai 
kaštuos ’5 mil. dolerių. Tuo rei
kalu visų tautybių tarpe skel
biamas vajus. Viena lenkų ir 
viena čekų organizacijos jau 
paaukojo po 5000 doL

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski s
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas | 
MODERNIŠKA KOPLYČIA , 

423 Metropolitan Avė. i
Br oklyn, N. Y. j

MINĖJIMĄ
Grand Paradise salėje, 320 Grand St, Brooklyn, N.Y.

Tauro tuntą ir paminėjo Lie
tuvos kariuomenės šventę.

Iki šiol skautai neturėjo sa
vo atskirų patalpų, sueigas 
šaukdavo dažniausiai Apreiški- 
mo parapijos mokykloje, šių 
metų balandžio mėn. jiems pa
sisekė gauti iš. SLA vadovybės 
gana geras patalpas 195 Grand 
St, kur seniau buvo, susivieni
jimo salė, valgykla ir baras. Ke
letą metų patalpos buvo par
duotos, dabar vėl grįžo susivie
nijimui, kuris nemokamai per
leido naudotis skautams. Šie 
vienoje salėje iškabino savo 
organizacijos ženklus, vėliavė* 
les, nuotraukas, paveikslus, į- 
rengė staliukus, šio skautų 
būklo atidarymas ir įvyko lap
kričio 19.

Iki šiol New Yorke buvo tik 
skautų (berniukų) vietininkija, 
dabar, narių skaičiui išaugus, 
įkurtas “Tauro” tuntas, tunti- 
lūnku paskirtas R. Kezys, jo 
adjutantu V. Mikalauskas. Tą 
dieną įvyko sueiga, kurios me
tu apie 12 skautų davė įžodi. 
Šventėje dalyvavo ir “Nerin
gos” skaučių vietininkija; jai 
dabar vadovauja J. Janulevi- 
čienė, adjutante Gr. Frankaitė.

Sueigos pagrindinis tikslas 
buvo paminėti Liet kariuome
nės šventę. Trumpą paskaitėlę 
skaitė pulk. J. Šlepetys.

Po sueigos įvyko akademija. 
Į prezidiumą pakviesta Lietu
vos gen. konsulato, Liet. Lais
vės Komiteto, L. Bendruome
nės ir jaunimo organizacijų at
stovai, kurie pasakė svei
kinimo kalbas. Meninėje pro
gramoje parodyta du< filmai iš 
“Dainavos” stovyklos; viena 
dr. V. Avižonio, kita G. Peniko. 
Jaunieji skautai padainavo, pa
skambino pianinu, ypač gra
žiai pasirodė Skautų Vyčių ok
tetas, vad. M. Liuberskio.

Po programos skautų matny- 
tės surengė vaišes, šokiams 
grojo R. Kontrimo orkestras.

Taip pat atsilankė skautų iš 
Bostono, Waterburio, Worces- 
terio, Hartfordo, New Britaino 
ir kit A.

Lietuvių Enciklopedijos re
dakcijos kolektyvas, posėdžia
vęs spalio 30 d. Bostone, toli
mesnį enciklopėrijos redagavi
mą pagal atskiras raides pasi
skirstė šitaip:

K iki Kj — J. Puzinas
Kl iki galo — Pr. Čepėnas
L rakK — J. Girnius
M iki Mn imtinai — Puzinas
Mo iki galo ir N — Pr. Če

pėnas
O ir P iki Pi imtinai — J.

Girnius
PI iki gilo, Q Ir R iki Rn Im

tinai — J, Puzinas
Ri iki gdo S Hci S* imtinai

— Pr. Čepėnas
Sf iki gilo— J. Girnius
t ir T - J. Puzinas

. U, V, W Ir X —Pr. Čepėnas
Z, 2 ir papildymai — J. Gir

nius.
Raidės L bus išleistas atski

ras tomas LIETUVA, kurį re
daguoja V. Maciūnas.

Prašomi visi kas turi kokios 
nors medžiagos, ypatingai lie
čiančios* Lietuvius, ar šiaip ko
kių pageidavimų siųsti juos LE Kat. Moterų sąjungos 4 kp. 
redaktoriams adresu: Lietuvių parengimo pelną paskyrė Va- 
Edklopediji, 265 C Street, sarto 16 gimnazijai. 
South Bota 27, Mm.

ENCIKLOPEDIJOS 
REDAGAVIMAS

paskirstytas iki |>a$kutinio 
kad numatyti tomo.

atstovai turi būti pilnateisiai 
ALB nariai Visas kultūrines ar 
kultūrinių tikslų turinčias or
ganizacijas prašome į šį prane
šimą atkreipti dėmesį ir iki nu
rodytos datos šį prašymą įvyk
dyti Įgaliojimus siųsti šiuo ad
resu: A. Dimas, 505 Lafayette 
Avė., Brooklyn 5, N. Y.

Kult. Tarybos
Prezidiumas.

Dr. Rosengardui
to paties vardo klinikos So. 

Bostone vedėjui lapkr. 17. 
Faulkner ligoninėje sėkmingai 
padaryta vidurių operacija. Ją 
padarė lietuvis chirurgas.

Vyskupas Fulton J. Sheen
veteranų šventės vakare šv. 

Kryžiaus katedroje laikė .mišias 
rytų apeigose. Savo pamoksle 
vyskupas pareiškė, kad tvirtai 
tikis sulaukti dienos, kad jis 
galėsiąs laikyti pamaldas Krem

liuje, Maskvoje. Šių pamaldų 
metu katedra buvo perpildyta, 
apie 1000 žmonių negalėjo Įei
ti vidun.

šventės
minėjimas įvyko lapkričio 20 

Latin mokyklos auditorijoje, 
kalbėjo senatorius J. F. Ken- 
nedy, Karls Kalninš, dainavo 
jų mišrus choras “Liga ” ir ok
tetas ‘Tėvija”.

J.B. SHALINS- i
ŠALLNSKAS J

Laidotuvių Direktorius 5 
84-02 JAMAICA AVĖ. - 

(prie Forest Parkvay Station) J
Woodhaven, N. Y. j

Suteikiam garbingas laidotuves.?
Koplyčios nemokamai visose? 
miesto dalyse; veikia ventiliacija ?

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas J Amalo 6-7272

Sekmadienį, gruodžio 4 dieną
4 vai. p.p.

Rengiamas bazaras
Šv. Petro CYO organizacijos 

orkestro dalyvių tėvai gruodžio 
4 d. parapijos pobažnytinėje 
salėje rengia kalėdinių dovanų 
išpardavimą. Išpardavimui va
dovauja kun. A Kneižys ir Al
bertas Kleponis.v

Šaukiamas susirinkimas
Gruodžio 9 d. 8 v. v. šv. Pet

rė parapijos salėje šaukiamas 
lietuvių katalikų Federacijos 
Bostono skyriaus susirinkimas.

27 SheridM Avė, 
BrooHyv 8, N. N.

Tai APplefste 7-7083

Newjorkiečiai kalba ‘ apie 
naują LONNIES RESTORANĄ 
—PIZZERIA, 135 W. 45 St., 
New Yorko mieste. Savininkas 
yra Lonnie Maggio, pirmiau 
laikęs St. Louis restoraną. Nuo 
daug metų jis yra gerai žino
mas mieste itališkai ir ameri
koniškai paruoštu maistu pus
ryčiams, pietums ir vakarienei. 
Daug garsių žmonių regulia
riai lanko Lonnies restoraną.

BARASEVIČIUS Ir SŪNUS ;
F U NĖRA L HO M E!

254 W. Broadvvay ’
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS j
Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrew 8-2590

MASPETHO ŽINIOS 
Atlaidai

Lapkr. 27, 28 ir 29 dieno
mis Maspetho lietuvių bažny
čioje vyksta 40 valandų atlai
dai. Pamokslus sako kun. V. 
Gutauskas, SJ. Pamaldos rytais 
—- 9 vai. suma ir vakarais 7:30 
muarai. Atlaidai prasidėjo 
sekmadienį su suma---------------

Kalbės apie Šiluvą
Gruodžio 4 d. 6:30 vai. vak. 

per radiją WINS Maspetho 
choras giedos giesmes, o prel. 
J. Balkūnas atkalbės su choru 
rožančių ir pasakys trumpą pa
mokslėlį apie Šiluvos apsireiš
kimus. Viskas vyks anglų kal
ba. Šiluvos giesmę choras gie
dos lietuviškai.

L. Bendruomenė* valdybos
ir kultūrininkų pasitarimas 

įvyko lapkr. 13 d. dr. Jurgio 
ir Marijos Gimbutų bute. Platų 
pranešimą apie bendruomenės 
centro valdybos darbus padarė 
-pas Gimbutus apsistojęs Alfon
sas Mikulskis iš Clevelando.

Parapijos istorijos leidimui
S. Bostono Liet. Piliečių d-ja 

paskyrė 100 dol. St. Dariaus 
Am.. Legijono posto patalpų į- 
ręngimui taip pat paaukojo 
100 dol.

Whist party
Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 

vienuolyno rėmėjų Bostono 
skyrius gruodžio 10 d. 8 v. v. 
šv. Petro parapijos salėje ren
gia whist party. Surinktas pel
nas eis naujos seserų koplyčios 
statybai Brocktone.

Pratęsė drabužių rinkliavą
Amerikos katalikų vyskupai 

lapkričio 20—27 dd. buvo pa
skelbę vartotų drabužių ir ava
linės rinkliavą neturtingiesiem 
ir nuo karų nukęntėjusiem. 
Rinkliava dabar pratęsiama dar 
vienai savaitei. Bostoniečiai au
kojamus drabužius gali prista
tyti į šv. Petros parapijas salę.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszv
____ G RA BORIU S

BALSAMUOTOJAS

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Paieškojimas
Mykolas Gailius 1933 m. gy

venęs New Yorko apylinkėje 
ir aktyviai dalyvavęs prie pas
kutinio pasiruošimo Dariaus- 
Girėno transatlantinio skridi- 
mo iš Brooklyno Į Lietuvą. La- 
bai prašau, kad jis pats ar ži
nantis apie jo dabartinę gyve
nimo vietą susisiektų su A. Ma
žeika, 147—31 120th St.. So. 
Ozone Park 20, N. Y.

Skautę padėka
Reiškiame nuoširdžią 

ką J. Cinkui, kuris mums dhug 
padėjo, rengiant mūsų šventę 
lapkr. 19. Taip pat dėkojame 
p. p. Reventienei, Remėzienei, 
Noakienei, Audėnienei, Kliveč- 
kienei, Nemickienei, Tercijo- 
nienei, Vakselienei, Ulėnienei 
ir kitoms, kurios mūsų šventės 
metu paruošė tokį puikų bufe-

Mirė
U Antanas Stankus lapkričio 16 
nelaimingai žuvo sunkvežimio 
katastrofoje. Palaidotas lapkr. 
22 iš Apreiškimo par. bažny- 

. čios šv. Jono kapinėse. Paliko 
Žmoną, 2 posūnius, 3 anūkus. 

' Giminės dėkoja kun. D. Kru- 
zui kun. A. Račkauskui ir ki
tiems kunigams už suteiktą re
liginį patarnavimą, giminėms, 
pažįstami^ns už mišias, gėles, 
aplankymą ir Rogers Funeral 
Home už gerą patarnavimą.

Dail. P. Puzinas
iš Los Angeles Calif., persi

kėlė gyventi į New Yorką, da- 
'’bartinis jo adresas yra 45 E.

49 St, Apt. New York Ci
ty, N. Y.

J. Janulevičfenė
paskirta naująja New Yorko 

~ skaučių vietininke vieton į 
Chicagą išvykusios sktn. T. Žu- 
kienės. Jai vadbvavimo darbe 
talkininkauja R. ir G. Frankai- 
tės, A. Noakaitė, D. Audėnaitė 
ir kitos.

Dr. Stasys Mikal-Mikalonis,
Tufts medicinos kolegijos 

cnirurgijos instruktorius, savo 
darbą su studentais atlieka 
Bostono miesto ligoninėje.

Tarėsi kunigai
Lapkričio 22 d; šv. Petro 

parapijos klebonijoje įvyko N. 
Anglijos Kunigų Vienybės susi
rinkimas. Susirinkime dalyva
vo apylinkės parapijų ir vie
nuolynų kunigai.

AL Tarybos
Bostono skyrius savo susi

rinkime nutarė Vasario 16 mi
nėjimą ruošti vasario 19 So. 
Bostono Hign School salėje.

Didž. Vilniaus Seimo
50 metų sukakties minėji

mas Įvyks gruodžio 4 d. 3:30 v. 
p. p. Municipal salėje .

Nauja šventovė miesto centre
Lapkričio 23 ark. R. Cushing 

pašventino pranciškonų šv. 
Antano šventovę Bostone, šis 
trijų aukštų pastatas, talpinąs 
apie 3 tūks|ansius žmonių, yra 
pačiame miesto centre ir tar
naus darbininkų, tarnautojų 
bei praeivių dvasiniams reika
lams .

Naujoji bažnyčia yra moder
naus stiliaus. Į ją visą sielą su
dėjo garsusis New Yorko ar
chitektas brolis Kajetonas 
Baumann, OFM. šventovės pa
statymas ir įrengimas siekia 4 
mil. dol.

Archivyskupas savo šventi
nimo kalboje pabrėžė, jog yra 
išsipildžiusi jo seniai laukta 
svajonė: miesto centre turėti 
modernų pastatą, kuriame be 
pertraukos . būtų apaštalauja
ma. Pažymėtina, kad dar seno
se pranciškonų patalpose buvo 
kasdien išklausoma apie tūks
tantis išpažinčių, rytais- ir va
karais laikomos mišios, o an
tradieniais šv. Antano novenos 
pamaldos kartojamos net 12 
kartų.

Pašventinimo iškilmėse daly
vavo per 4 tūkstančius žmonių, 
400 kunigų ir vienuolių, mies
to majoras ir visa eilė aukštų 
pareigūnų. Lietuvius pranciš
konus atstovavo provinciolas T. 
Jurgis Gailiušis ir T. Gedimi
nas Jočys.

Ramunių arbatą vi- 
/įį į sada yra gera gerti.

Ramunių šviežių 
JJk' žiedų* pusė svaro

kainuoja $1.25.
A J' Liag>o* žiedų arba-

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

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

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S co. 
414 Broadw*y

South Boston 27 Mo**.

CAMBRIDGE, MASS

Jean Bildžiukiutė su Juozu 
Bower priėmė moterystės sak
ramentą.

Į Liet. Kat. Klubo valdy
bą 1956 m. nominuojami šie 
kandidatai: į pirm. J. Saras ir 
J. Tamašiūnas, į vicepirm. P. 
Radaitis ir F. Novošinskas, 
prot. rašt. J. Mockevičius, fin. 
rašt. B. Jakutis) ižd. F. Valaika 
ir J. Malinauskas, maršalka P. 
Kirslis, board direktoriais H. 
A. Plekavičius, A. Survilienė, 
J. Miškinis, S. Mačiukaitė, J. 
Puzinas, A. Praspeliauskaitė, 
A. Keršis, A. Malinauskienė, J. 
Survilas. Nauji nariai: A. Ved- 
!uga, E. Adam, J. Survilas, J. 
šaparnis.

Klubas laukia naujų narių, 
ypač iš jaunosios kartos ir vė
lesnių emigrantų. ,

Whist party šeštadieniais 
darbuosis Radaitienė, Teberie- 
nė ir Survilienė.

A. a. P. Janiūno, buvusio 
pirm, prisiminimui, klubas nu
pirko mišiolą, kurį padovanojo 
jo sūnui kun. A. Janiūnui.

Bažnyčios remontai aukojo:
......... $25.00 
............20.00 

........ 10.00 
.............5.00. 
Kisonis pa

laidoti iš N. P. P... Marijos baž
nyčios.

Liet. Vyčių 18 kp. gavusi iš 
Whist party $702.00
pelno, paskyrė Jėzaus Nukry
žiuotojo seserų vienuolynui 
Brocktone.


