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ūzijos vyriausybe nugalėjo parlamentą
PARLAMENTĄ PALEIDO • MENDES-FRANCE NORI GRĮŽTI

LAUKIA NAUJOS BERLYNO BLOKADOS
SOVIETAI VERČIA VAKARIEČIUS PRIPAŽINTI RYTŲ VOKIETIJĄ

štabas

sroves

.L.-.,

vyriausybė turi pasitraukti, ar 
prezidentas paleis parlamentą.

parlamentas pa
išo 29 \nepasiti- 
sybei 318 balsų

riausybė sS 
lameuto vfei 
puse metų . 
skelbti vasa

• Kanadoje susisiekimo nu
sikaltėlius jau seka iš oro he
likopteriais, kurie tuojau pra
neša radijo būdu policijos au
tomobiliam, ir jau šie čiumpa 
nusikaltėlius.

• Lietuvos atstovas Paryžiu
je min. S. Bačkis pareiškė 
užuojautą Prancūzijos prezi
dentui Coty dėl jo žmonos mir-

• Prezidentas Eisenhoweris 
neatsisako griežtai eiti Į naujus 
1956 rinkimus.

moko: Spauda svarsto: priimti ar ne
priimti satelitus j JT.

VYSK. J. B. JEANMARD (La- 
fayette, Louistona) ekskomuni
ka vo dvi katalikes moteris, 
kurtos sumuSė mokytoja, mo
kiusis katekizfno vienoje kla
sėje baltųjų ir nezru vaikus.

• Ir Anglija jau neiškentė 
ir pasiuntė protestą dėl Sovie
tų partijos boso Chruščiovo, 
kuris Indijoje plepėjo, kad 
antrąjį karą pradėjusi Ameri 
ka ir Anglija, pasiųsdamos 
Hitlerį prieš Rusiją.

nuo savo

reiškė la 
kėjimą vy 
prieš 218.

Pasitarimuose laimėjo min. 
pirmininkas. Faure —= vyriau
sybė pasilieka, o paleidžiamas 
parlamentas. Nauji rinkimai 
numatomi sausio 8.

Faure žygis buvo nelauktas.

GRĮŽTA PRIE SENOS 
GIESMES

vos bosai paleido liežuvius

ANTISEMITIZMAS 
AMERIKOJE?

SOVIETAI DAVĖ LAISVE
Sovietuose vėl legalizuoti 

abortai. Juos buvo pirmiausia 
leidę 1917 revoliucijos metu. 
1936 jie buvo uždrausti. Per
nai nustota bausti moteris už 
abortus, o dabar davė .jiem 
“laisvę”.

SYPSOJIMOSI POLITIKA 
VIRTO PASIŠAIPYMO 

POLITIKA

O patys broliai Alsopai? 
Sprendžiant iš to, kad jie 
aliarmuoja, jog Maskva žengia 
visu plotu ir užima naujas po
zicijas, kuriose buvo Amerika, 
juos tenka laikyti antroje sro 
vėje. Joje yra ir jungtinio šta
bo viršininkas adm. Radfordas.

W. McCTIKSNEY * MARTIN, 
Jr, pirmininką* Federnl RrM>r- 
ve Board, Srrak aHkino, dėl 
suvaržyto* namam itgataikės 
paskolos. Prirėš utis — Įmonės 
per dane ima HakoHnti.

Tokio nebūta nuo 1877. Jis su
kėlė didžiausią audrą pačioje 
Faure radikalsocialistų partijo
je — tame sparne, kuriame 
vadovauja Mendes-France. Ir 
Mendes-France ir senasis Her 
riot pareiškė protestą.

jami, tartęsi su rytų Vokieti
ja dėl naujų susisiekimo tai 
sykiių ir tokiu būdu pripažintų 
rytų Vokietiją.

i — Faure vy
lė dabartinio par
amą sutrumpinti 
h naujus rinkimus 
įo pradžioje. Susi

laukęs nepasitikėjimo Faure 
su vyriausybės nariais nuvyko 
pas' prezidentą apsvarstyti, ar KO NORI FAURE?

Faure negalėjo laimėti par
lamento pritarimo, nes jo siū
lymas buvo tiesiog nukreiptas 
prieš šio parlamento žmones, 
nukreiptas prieš dabartinę val
džios formą.

Jis norėjo tokios reformos, 
kuri sustiprintų parlamente 
rinkimus laimėjusią daugumą 
ir vyriausybei duotų daugiau 
pastovumo__

Faure devyni valdžioje bu
vimo mėnesiai buvo ištisa vy
riausybės kova prieš parlamen
tą; devynis kartus jis reikala-

Amerikos karinį automobili su 
dviem kongresmanais. Po ke
lių valandų juos paleido. Ame
rikos komendantas Berlyne 
gen. L.Dasher protestavo So 
vietų komendantui Dibrovai. 
Tas atsakė, kad Berlynas yra 
perduotas rytų Vokietijos val- 
džiai, ir Sovietai toliau nebe- 
atsakingi už tai, kas ten daro 
si. Kitaip sakant, tarkitės su 
rytų Vokietijos valdžia.

šitas komendanto atsakymas 
labiausiai ir sujaudino Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos dip
lomatus, nes

jis reiškia Sovietų norą pri
versti vakariečius, kad jie pri
pažintų rytų Vokietijos milici
ninkus, duotųsi jų kontroliuo-

• Vokietijoje Įsitempia iš 
naujo kova dėl Berlyno tarp 
Sovietų ir Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos.

Prasidėjo ?nuo kibirkšties. 
Pereitą savaitę rytiniame Ber 
lyne vokiečių policija sulaikė

• Sovietai Bormoje nori 
turėti savo atstovybę iš 300 
žmonių. Nori feip pat turėti 
keliolika konsulatų. Tai būtų 
nauja oficialių šnipų armija. 
Vokietija tuo labai susirūpinus.

vo balsuoti pasitikėjimo klau
simą. ‘

Faure susilaukė pasiprieši
nimo ne tik iš socialistų, de- 
gaulistų, bet daugiausia iš sa
vo paties partijos radikalso
cialistų. Ta partija šeiniai ne
beturi nei radikalumo nei so
cializmo, nei savo pastovios 
programos. Tai partija, kuri 
dedasi su visais, kas tik padeda 
jai išsilaikyti valdžioje. Labiau
siai juos visus sujungia karin
gas nusistatymas prieš katali
kų bažnyčią, ypačiai mokyklų 
reikalu. Bet paskutiniame par
tijos suvažiavime iškilo, kad 
partija savo viduje kovoia.

Kova eina tarp Faure ir 
Mendes-France šalininkų.

Faure yra didelis darbo or
ganizatorius ir specialistas fi
nansininkas, geras kalbėtojas, 
moka kombinuoti, kaip reikia 
valdžioje išsilaikyti. Bet jis ne
sudaro įžymaus žmogaus įspū- 
džo ir to visai nesiekia. Prie
šingas yra Mendes-France, jo 
konkurentas partijoje. Jis vai
dina didelės asmenybės rolę; 
jo propagandos štabas moka 
tokį Įspūdį sudarinėti. Kas blo
gai nutinka, tai priskiria Men- 
des priešų klastai, kas gerai— 
tai jau Mendes-France genialu
mo nuopelnai Jis ateina ir su 
tam tikra programa, kuri turi 

- ^ataaujmti sustingusią radikal- 
----- socialistų partiją, pasukdamas 

ją labiau į kairę, vesdamas ne 
į komunistus, bet bent jau ar
čiau Į socialistus.

Mendes-France 
skaitė, kad

jo propaganda dar neparuoš
ta greitiem parlamento rinki
mam.

Tad jis labiausiai ir norėjo 
neprileisti prie pagreitintų 
rinkimų. Jo grupė labiausiai ir 
buvo suinteresuota, kad Faure 
vyriausybė šiuo metu nuvirs-

KĄ TAS PASIAIŠKINIMAS 
REIŠKIA

Į tai atsako Dąvid Lawrence 
NYHT apžvalgininkas. Jis ra
šo: Retai pasaulio istorijoje bu
vo tokis akinantis pavyzdys, 
kada nemoralumui daro nuo
laidas organizacija, skirta mo
ralei saugoti.

Tiem, kurie aiškina, kad ne- 
priimant komunistinių valsty
bių, Sovietai pavartos veto 
prieš tokias valstybes kaip Ja
ponija, Italija, Lawrence atsa
ko: Tai yra nemažiau kaip šan
tažas, kuriam nusilenkė ir 
Amerikos vyriausybė. (Šanta
žas priešingas Haagos teismo 
sprendimui).

Taikos reikalui — sako Law- 
rence — būtų labiau pasitar
nauta, jeigu būtų atmestas poli

tinis tikslingumas, kuris stu
mia į šalį idealizmą ir moralę.

Dwm būtu šėriau MtN

Kinija pasakys veto
. Į • .

Nacionalinė Kinija paskelbė, 
kad ji Saugumo Taryboje pasa
kys veto prieš Mongolijos pri
ėmimą į Jungt. Tautas. Prezi
dentas Eisenhoweris du kar
tus kreipėsi į Chiang Kai-she- 
ka, kad jis nevetuotų, bet ne
įtikinęs.

Bulganinas ir Chruščiovas 
nesijaudino Indijos parlamente 
kalbėdami- visokius . niekus; 
girdamiesi, kad Sovietai nesi
kiša į kitų kraštų vidaus reika
lus; kaltindami, kad Anglija 
kursčiusi nacinę Vokietiją pul
ti Sovietus.

Bet Maskuos bosai susijaudi
no, kai Anglijos užsienių rei
kalų ministerijos pareigūnas 
Matthews tuos Bulganino tauš
kalus pavadino “visiškai hipo- 
kritiška” kalba (veidmainiau
jančia). Maskva įteikė Londo
nui protestą. Britai paskelbė, 
kad ateity Matthews spaudos 
pranešimus darys su savo vir
šininkų žinia.

Ta proga laikraštis “The 
Daily Mail”t. pasisakęs prieš 

To* Vakarai nenori ir nesu- Bulganino kvietimą pavasari Į 
tinka. Prasideda dėl to popie- Londoną, Įsidėjo paveiksliuką. 
rinių protestų karas. Laukia- kuriame atvykęs į Londoną 
ma, kad jis gali išsiplėsti į Bulganinas pradeda savo kal- 
naują vakarų Berlyno blokadą, bą tokiais žodžiais: “Drauge 

lordų pirmininke, lordai reak
cionieriai ir imperialistai fa
šistiniai karo kurstytojai”.

Kai anglai ant galų pirštų 
vaikščioja apie bolševikus, tai 
bolševikai ir. lipa jiem ant 
sprando.

NUSIGINKLAVIMO 
ANEKDOTAS

Molotovas įtikinėjo Dulles, 
kad prezidento Eisenhowerio 
siūlymas stebėti karinės bazes 
iš oro ir jas fotografuoti esąs 
nereikalingas. Atvirumo pa
gautas, išsitraukęs iš kišeniaus 
fotografiją, “štai nuotrauka ae
rodromo, iš kurio jūsų bombo
nešiai pakils Sovietų Sąjungos 
bomborduoti. Mes tai iš anks
to žinome”.

Vyriausybėje esančios
Vyriausybėje yra dvi srovės 

— rašo broliai Alsopai. —Vie
noje žmonės dar nėra įtikinti, 
kad reikia imtis skubių prie
monių, norint apsaugoti pa
saulio padėtį nuo blogėjimo. 
Šioje srovėje esąs valstybės iž
do sekretorius G. Humphrey, 
valstybės sekretoriaus pava
duotojas H. Hoover jr., užsie 
nio pagalbos administratorius 
J. Hollister ir biudžeto valdy
tojas R. Hughes. Tai juokais 
tariamas “keturių IL klubas”. 
Juos remia ir apsaugos sekre 
torius Wilsonas. Antra srovė 
mano, kad reikia griebtis griež
čiausių priemonių, norint nu
kreipti gresiantį pavojų. Ir jie 
tuo tiki aistringai. Tos srovės 
žmonių yra valstybės departa
mento, apsaugos departamento 
ir pačių Baltųjų Rūmų viršū
nėse.

Svarbiausias pozicijas turin
tieji, tarp jų ir valst. sekr. 
Dulles, dar neapsisprendę, su 
kuria srove jie turi eiti. Pre
zidentas taip pat ne?ąs apsi
sprendęs.

šypsojimosi politika eina to
liau. Neseniai ji apėmė Bristo
lio miestą Anglijoje. Miesto 
vadovybei telefonu pranešė, 
kad juos aplanko sovietų stu- 
dentafiš Kijevo. Miesto parei
gūnai pasiskubino į stotį sve
čių sutikti. Perone ištiesė rau
doną kilimą. Atvyko studentai 
punktualiai, kaip buvo praneš
ta. Raudonu kilimu nulipę, 
buvo įsodinti į puikų automo 
bilį, pavežioti po miesto įžymy
bes; laikraščiai padarė su jais 
pasikalbėjimus. Savo ruožtu 
svečiai užvertė klausimais uos
to valdyba ir jos paaiškinimus 
patikrino pagal savo vadovė 
liūs. Bet atsisakė nuo pakvie
timo į pietus laužyta anglų 
kalba ir dingo į savo numaty
tą viešbutį. Po valandos kitos 
pasklido gandas, kad tai buvo 
tik Bristolio keturi studentai, 
sugalvoję nusišypsojimo poli
tiką pratęsti. Dingo ir raudo
nasis kilimas, Ūko paraudę tik 
miesto pareigūnų veidai.

• Valst. sekr. J. F. Dulles 
kreipėsi į demokratus ir res
publikonus. kad ginčuose dėl 
užsienio politikos nepakenktų 
tautai.

svarstyti pašalinimą iš Jungti
nių Tautų tų obstrukcijas ke
liančių komunistinių valstybių, 
tarp kurių yra ir Sovietų Są
junga. Tada buvimas J. Tauto
se būtų Šio to vertas. Tada 
taip pat žmonėm tų amerikie
čių grupių, kurios garbina 
Jungtines Tautas kaip, pasaulio 
organizaciją, vedančią į taiką,, 

nereiktu slėpti veido nuo
gėdos, kai jie aiškina vaikam, 
jog JT remiasi tarptautine
moralo...

Taip sako Lawrence.

“American Jewish Congress” 
paskelbė raštą, kuriame kalba 
apie žydų diskriminaciją Ame
rikos ūkiniame gyvenime ... 
Esą žydai išjungti visai iš 
daugelio svarbiausių pramonės 
šakų — bankų, automobilių 
gamybos, susisiekimo įmonių, 
žemės ūkio, kasyklų. Jie ver
čiami telktis smulkioje preky
boje, akademinėse profesijose 
ir tarpininkavime. Teisių fa 
kultetus baigusiem yra progų 
gerai tarnybai nežydam dau
giau negu žydam. Bunalteriją 
ir panašias specialybes baigu
sieji daugiausia priimami į žy
dų įmones, kur apmokama pi
giau. žydam esą sunkiau susi
rasti darbo negu nežydam. 
Chicagoje iš 1953—4 darbo 
pasiūlų apie 20% buvo skirta 
išimtinai nežydam.

Nusileisdamos
cnartoje priimtų. principų. JT 
parodė, kad jos pačios tuos 
principus niekina. Didesnė ža
la bus Amerikai, nes nusilei
dimas nuo principo atima pa
grindą ligšioliniam visuoti
niam tikėjimui, kad Amerikos 
politika remiasi principų lai
kymu, rėmimu, gynimu. To
kio nusivylimo tikrieji vai
siai paaiškės tik vėliau.

Grįžtant prie lietuviškos pa
tarlės tenka abejoti, ar Ameri-

10 CENTŲ

Nepasitikėdamas Dulles, pa
sikviečia savo brolį, saugumo 
įstaigos direktorių ir jam pa
rodo Molotovo įteiktą foto: ar 
tai tiktai Amerikos aerodromo. 
Taą atsakė, kad darbas tikrai 
geras ir. tikras. Gal nė kiek 
neblogesnis negu šios fotogra
fijos — ir direktorius išsitrau
kęs iš kišeniaus įteikė Moloto
vui, — kurioje nufotografuo
tas aerodromas su Sovietų 
lėktuvais, kurie pakils pasitik
ti Amerikos bombonešių. Ame- * • Sovietų susprogdintos 
rikiečiai tetai iŠ anksto žino... bombos dulkės pasiekė ir

Tikrai, kam dar sutartis Ameriką, bet nepavojingas

Lietuviška patarlė 
neik su velniu obuoliauti — 
neteksi obuolių ir maišelio ..

OBUOLIAUTI VIS DĖLTO 
EINA

Kanada pasiūlė su velniu 
obuoliauti, ir Amerika sutiko 
nesipriešintL Būtent, taikai ir 
laisvei saugoti pasiūlyta priim
ti į Jungtines Tautas naujus 18 
narių — 13 nekomunistinių ir 
5 komunistines valstybes. Pa
siūlyta priimti kaip tik tokias, 
kurias pačios JT buvo pripaži- 
nusies netinkamas, nes jų 
veikla priešinasi JT chartos 
principam, laisvei ir teisingu
mui... Nacionalinė Kinija pa
sisakė, kad ji tarsianti bent 
prieš Mongoliją savo veto. Ta
da Amerikos prezidentas du 
kartu kreipęsis į nacionalinės 
Kinijos vyriausybę, kad neve
tuotu r.. Vadinas, ‘ obuoliauti 
sutinka.

OBUOLIAUTOJAI AIŠKINASI
Jeigu nepriims komunisti

nių anksčiau atmestu kandi
datų, tai Sovietai vetuos visus v***" pcvurieti __________________ _________
kitus. Nebus galima papildyti priel taiką mylinčios valstybes,* - j^, obuoliaudama su velniu, 
Jungtinių Tautų. Jeigu priimsi k>d l¥ n^Hristy, mgv «duo- ras “obuolių” — taiką, bet aiš-

• Egiptas ir Syrija sudarė anuos penkis, komunistus, tai principą. ku, tai “maišelį”, (vardą, kad
bendrą karinį štabą prieš Iz- bus priimti 13 nekonranistų. Taip pat būtų daug geriau jos politika remiasi priadpln* 
raelį. Taigi frootes sustiprės... tefkytte cbartss nuostatą tr ap- gurnu) jau dabar praranda.

Jungt. Tautose nusiginklavi
mo reikalus svarstant Sovietų 
atstovas Kuznecovas šaipymosi 
politiką jau vėl keičia kaltini
mų politika. Jis kaltino Ame
riką, kad ji pradėjusi Korėjoje 
karą, kad nenorinti nusigink
luoti ir atominių bombų atsi
sakyti. Sugalvojo dar naują 
kaltinimą — kad Amerika ne
norinti pakelti geležinės už 
dangos. Iš “Ženevos dvasios” 
jo kalboje beliko tik pagyri
mai prezidentui Eisenhovveriui.

SU LĖKTUVU ŽUVO 13
Karinis lėktuvas, sprąusmi- 

nis, iš aerodromo Eielson, 
Aliaskoje, kildamas, trenkė į 
šešių namų grupę ir užsidegė, 
žuvo 13.

• Argentinoje paleista pero- 
nistų partija.

į A



darbininkas

sutartis

O

Pirmininko skambutis bejėgis
buvė aprašyta,

"’fcrip 2000 atstovų susirinko
4 j Vilniaus miesto 

kur Basanavičius atida-

ANT POLITIKOS LAKTŲ

su-

ji

IŠ LIETUVOS

VILNIAUS SEIME (2)

į prozidiumą. Toliau: j

§ RENKAME PREZIDIUMĄ 
SU TRIUKŠMU

Vos tiktai buvo perskaitytos 
kandidatų pavardės, socialde- 
mokratų lyderis daktaras Do
maševičius, sėdėjęs pirmose 

-eilėse, atsistojo ir pakėlė ran
ką. Matyt, tai buvo sutartinis 
ženklas pradėti skandalą. Įvai
riose salės vietose ir galerijoje 
‘prasidėjo nežmoniškas bilde
sys ir klyksmas.
' ' Triukšmavo socialdemokratų 
šalininkai Kiti posėdžio daly
viai šoko tuos rėksnius draus
ti Prasidėjo neapsakomas kle-

Retkarčiais buvo galima nu
girsti balsų, reikalavusių pir
mininku pastatyti inžinierių 
Kairi, šiaip nieko negalima bu
vo suprasti. Basanavičiaus 
skambutis buvo bejėgis susi-

. rinkimą nuraminti. Tik dviem 
Valandom praėjus, kai visi be- 
rėkaudami ir besistumdydami 

. sušilo ir nuilso. tepavyko pa
daryti tvarką ir vienu rankų 
pakėlimu išrinkti kompromisi
nį prezidiumą. Į kuri pateko: 
1) daktaras Jonas Basanavi- 
,čius, nepartinis. 2) Antanas’ 
Smetona, nuo demokratų parti
jos (iš kurios išaugo paskui 
valstiečių liaudininkų sąjunga. 
Red.). 3) Steponas Kairys, nuo 
socialdemokratų. 4) prof. kun. 

-P. Bučys, nuo kunigų krikščio
nių demokratų srovės ir 5) J. 
Stankūnas, nuo ūkininkų. Sek
retoriais likome mes trys pa
čioje pradžioje pastatytieji 

. kandidatai (J. Gabrys. Liudas 
Gira ir Pr. Klimaitis. Red.) To- 
kį kompromisinį prezidiumą 
kiek atsimenu^ sugalvojo ir pa
siūlė advokatas Andrius Bulo
ta (demokratų, paskui, socialis
tų veikėjas. 1941 vokiečių nu- 

~ žudytas su šeima. Red.,, atke- 
liavusis iš Talino, šitas, žmogus 
suvaidino seime, rodos, patį 
ryškiausią teigiamą vaidmenį. 
Tiek ši kartą, tiek vėliau, kai 
kildavo nesuvaldomas ermy- 
deris ir rodydavosi, kad suva
žiavimas turės suirti. Bulota 
pasilypėdavo Į estradą, ir, tu
rėdamas nepaprastai skambų 
ir ryškų baisa. pradėdavo 
triukšmadarius barti ir drausti.
" Galingas ja balsas nustelb
davo kelis šimtus kitu balsu ir 
priversdavo visus nusiramin
ti ir nutilti.

PREZIDIUMĄ IŠRINKUS 
ŠVENTA NUOTAIKA

Prezidiumą išrinkus, visi bu
vo tiek nuvargę ir susinervi- 
nę. kad teko padaryti trumpa 
pertrauka. Kai ūpas kiek at
vėso. vėl paėmė žodi Basanavi
čius, norėdamas sudaryti vie
ningą ir darbui. palankia nuo
taiką. ŠĮ kartą jis pažymėjo.

kokią didelę reikšmę tasai 
važiavimas gali turėti mūsų 
tautos ateičiai, jeigu bus pada
ryti rimti ir gyvenamam isto
riškam momentui derą nutari
mai Baįgdamks trumpą savo 
kalbą, Basanavičius į 
susirinkusiems tuos Lietuvos 
sūnus, kurie praeityje dėl tau-

organizatorių buvo numatyta, 
nenorėjo naulų siūlymų nė 
klausyti.

Tiek Kaipo, tiek Višinskio 
siūlymus besitettant, išf visų pu
sių kilo didžiausi protesto bal
sai ir visokios replikos, kurios 
susiliejo vieną gaivališką gau- 

priminė desi- Prezidiumas, nebegalėda-

DUODA SVIESTĄ IR DAR 
PRIMOKA ..

Kanada pardavė rytų Vokie
tijai sviesto 7—8 milijonus

' ‘S'' :

mas susirinkimo suvaldyti, me
tė į šalį visas pastangas ta 

tos .teisių ir* laisvės kovojo, o kryptimi ir pradėjo savo tarpe 
kuriems bekovojant ir savo 
kraštui geresnių dienų belau
kiant, rasa akis išėdė ...

Trumpi, aiškūs ir nuoširdūs 
jo įžodžiai nepaprastai paveikė 
dalyvius.

Visi tarytum suvirpėjo ir 
kaip vienas žmogus tyliai paki
lo iš vietų pagerbti mirusius 
tautos darbuotojus. Vienas se
nas, augalotas sodietis atsi
klaupė salėje persižegnojo ir 
tyliai sukalbėjo trumpą maldą.

Niekas negirdėjo tos maldos 
žodžių ir negalėtų pasakyti, 
ar tas žilagalvis senelis prašė 
Aukščiausiąjį suteikti dangaus 
ramybę mirusiem kovoje, ar 
jis meldėsi, kad Dievo malonė 
apšviestų čia susirinkusiųjų 
protą. Tik keletą minučių salę 
apėmė kilni nuotaika.

NUSTATINEJAM darbų 
TVARKĄ KOMPROMISO

KELIU
Bet neilgai tetvėrė ta kilnio- 
nuotaika. Dar ne visi daly

viai suspėjo nusišluostyti nu
riedėjusias per skruostus aša
ras, o jau salėje vėl pakilo au
dra. • Mat, Basanavičiaus buvo 
pasiūlyta svarstyti tuos reika
lus, kurie buvo Įrašyti organi
zacijos komiteto patiektoje

^d^botvarkėje. , Socialdemokra- 
-tams ir demokratams tai nepa- 
.tiko. Pirmasis užprotestavo 
Kairys, siūlydamas priimti tuo
metiniuose soiialistų mitinguos 
priprastą darbotvarkės trafare
tą, kuris prasidėdavo praneši
mais iš vietų, o baigdavosi so
cialdemokratų programos ir

| taktikos užgyrimu. Demokratų 
vardu Višinskis pąsiūlė darbu 
programą, sulipdytą iŠ kokios 
20 ar 30 punktų. Tie Višinskio 
punktai buvo gana naivūs ir. 
suprantamas daiktas, visai ne- 
svarstytinl Tenai buvo kalba
ma ir apie atskyrimą Bažnyčios 
nuo valstybės, ir apie klebonų, 
vikarų, vargoninku bei zakris
tijonų pareigas, ir apie vals
čiaus savivaldybių sutvarkymą, 
ir apie teismus, ir net apie 
tvarka demokratiškoje šeimo
je, kur vaikai neturį priklausyti 
tėvų ... Jeigu tuos punktus 
susirinkimas būtų davęs ' ra
miai perskaityti, tai vargu be
būtų atsiradę'mėgėjų tokioms 
tuščioms ir anų laiku aplinky
bėse visai neaktualioms temom 
gaišinti laiką. Visa bėda, kad 

suvažiavimas, įausdamas so
cialdemokratu ir demokratu 
pastangas nukreio!; suvažiavi
mo dėmėsi i- kitą vaga, negu

svarų po 37 čn. svarą. Pati Ka
nados vyriausybėj supirkdama 
iš ūkininkų sviestą, jiem moka 
po 58 cn. Tokiu būdu pardavu
si sviestą bolševikam vyriausy
bė pridės pusantro milijono 
doL

• * Sprausminius lėktuvus 
Prancūzija gabena "Izraeliui, o 
taip pat ir Egiptui. Tad kaip 
čia dabar bus su priekaištais 
dėl Sovietų lėktuvų?
• Vokietija pranešė Sovietam, 

kad jų skiriamą atstovą Zariną 
priima.

tartis dėl kompromiso. Višins
kio punktai jau dėl vienos jų 
gausybės buvo atmesti.

Iš Kairo pasiūlymo buvo pa
imtas pirmas - punktas, būtent, 
pranešimai iš vietų, o Lietu
vos - autonomijos klausimas, 
žemės, valsčių ir mokyklų rei
kalai — iš organizacijos komi
teto siūlytos darbotvarkės.

Kol prezidiumas susitarė, ir 
salėj atslūgo aistra. Tas davė 
galimumo Stankūnui perskaity
ti prezidiumo nustatytą darbo
tvarkę, kurią suvažiavimo dau
guma priėmė ranku pakėlimu, 
protestuojant, rodos, vienam 
tik socialdemokratam.

Buvo jau po 1 valandos die
ną, kai prasidėjo suvažiavusių ą-ilniAL-S SEIMO PREZIDIVMAS. K kairės ir H virSaus: kun. P. Bū-
atStOVU kalbos, (b-d.). ėys, A. Smetona, dr. J. Basanavičius, J. Stankūnas ir St. Kairys.

MASKVA PROTESTAVO
Maskva protestavo Persijai 

kad ji prisidėjo prie Bagdado 
sutarties. Bagdado
reiškianti grasinimą Sovietam 
(taip jie proteste aiškino), o 
pagal 1921 sutartį tarp Persijos 
ir Sovietų pastarieji turi teisę 
Įžygiuoti į Persiją, jeigu jiem 
ten gresia pavojus.

KIEK ATSIEINA SIUNTINIAI Į LIETUVA?
T. Žiburiai lapkričio 17 vėl 

rašo apie siuntinėlius Į Lietu
vą. šiuo tarpu jie pateikia kon
krečios informacijos:

“Šiandien leidžiama siųsti 
siuntinius Į Sov. Rusiją. Tačiau 
Sov. Rusijos piliečiai liko ne
pajėgūs išpirkti tų siuntinių. 
Valdžia apdėjo juos labai aukš
tais muitais ir kitomis rinklia
vomis. Tos; ’ rinkliavos buvo 
aukštesnės. ' kaip kad ’ ^ertė

—siuntinėlio.—Nesumokėjus mui- 
to siuntinėliai buvo grąžinami 
arba palikdavo Rusijos muiti
nėse. Siuntėjai atakavo savo iš
siuntimo punktus, o šie vyriau
sybę. Erzeliui sumažinti Sovie- firmos siūlo ir savus standarti- 
tų valdžia* leido savo konsu- nius arba pasirenkamo turinio 
lams imti muitus ir kitas rink
liavas vietoje. Siuntinio siun
tėjas, gali apmokėti visas rink
liavas vietoje, tada siuntinys $12.95 ir kuriame yra tokie 
išduodamas adresatui be jokio 
primokėjimo. Visokius forma
lumus sutvarko firmos, kurios 
verčiasi siuntinių persiuntimu. 
Jos arba pačios sudaro siunti
nius arba ir sudarytus priima. 
Jos patikrina siuntinėlio turinį 
■— daiktus, įkainoja juos, ap-

SPAUDA

muitiną ir paiiha Įvairias rink
liavas. Jos išduoda ir pakvitavi
mus. Tačiau įkainoja. žinoma, 
nevienodai, o nuo įkainavimo 
pareina muito dydis. Dėlto kar
tais vienas tarpininkas reika
lauja keliolikos dolerių dau
giau už kita tos pačios rūšies 
“biznierių,”.... j *-

• Todėl benet geriausia pirkti 
_ pas pati “bizūferių”, tada rink- 

liavos pasidaro kiek mažesnės 
ne tik nupirktiems daiktams, 
bet ir pridedamiems seniems_

Siuntiniais besiverčiančios

siuntinius pagal katalogą".
Laikraštis nurodo pavyzdžiui 

vieną siuntini kurio vertė yra

daiktai: vyriškas paltas, dėvė
tas — $3. —.kelnės — $1.—, 
dveji skalbiniai — $0.75, suk
nelė — $0.60, batai $1—, šliu
rės. naujos — $1.—; trys po
ros kojinių — $0.75, skalbiniai 
$0.60, skara vilnonė — $1—. 
skėtis — $3.—; taigi viso už

Ražo: LINUS

Leido pamatyti Lietuvą .. neregiui
Koncertų sezonas Lietuvoje 

buvo pradėtas Graikijos pianis
to Georgeso Temeliso koncer
tu. Jis buvo bene pirmasis mu
zikas iš laisvojo pasaulio Pa
baltijo valstybėse per 15 metų. 
Kodėl jis buvo įsileistas, ne
sunku suprasti. Graikų pianis
tas yra neregys.

se karto daugiau verpalų per 
pamainą”. Laikraštis pripažįs
ta, daugumas mašinų gauna
mos iš rytinės Vokietijos ar Če
koslovakijos. Direktorius Ži
linskas rašo, .kad Vilijampolėje 
statomas “Kauno audinių” pa
pildinys. Skundžiasi, kad iš 
“tarybinės tėvynės" 
žaliavos pristatomos nepunk- 
tualiai: tai sukliudo laiku atlik
ti nustatytas kvotas, o jų ne
atlikus tenka mokėti Maskvai 
baudas.
• Linų pyliavas — skundžia

si “Tiesa” — lietuviai pristati-
Bi- 

jomasi, kad kolchozai nesu
skubs išsikulti nė 1956 metų 
sėklos. ,

• Gyvulininkystės fermoje, 
vardu “Bolševikas" prie Rau
dondvario melžėja F. Vyš
niauskienė primelžusi iš kiek
vienos 37 karvių po 4.172 kg. 
pieno ir tapo “herojum".

cheminės

NE VIENO RUSO?
Vilniaus “Tiesa" rašo, kad 

nepriklausomybės metais pa
statytas fabrikas “Kauno audi
niai" tikisi pagaminti 12 mil. 
metru medžiagos. Anot laikraš
čio tiek užtektų visom Lietu- nėja "nepaprastai blogai" 
vos moterim aprengti. Bet ne
žinia, kiek jom teks, nes gamy
ba eina į “plačiąją tėvynę”. Ta
čiau įdomu, kad “Tiesa" randa 
reikalo nurodyti, jog “Kauno 
audinių" kolektyve nesą nė 
vieno ruso: net direktorius 
esąs lietuvis J. Žilinskas. Dar 
Įdomiau: kai iš Rusijos buvo 
gautos šilkui verpti mašinos. 
“Kauno audimų" vadovai, 
užuot pagal įproti pagarbino 
“tarybinę priešakinę technika”. 
"Tiesos” korespondentam ra
šam Manovui ir Svirskiui pasa
kė: “Mašinos naujos, bet tam 
tikra prasme jau pasenusios, 
nes viena užsieninė firma ga
mina tokias pat. mašinas, ku-

$12.95. Tokia yra siunčiamų 
daiktų vertė. O muito ir kitų 
persiuntimo išlaidų susidaro to
kių:

sovietinė
vertės 10%

muitas
mokesčiai
leidimo mokestis

rinkliava prekės
1.30

10.79
1.50 
0.84

Su prekės, verte viso $27,.38
Bet čri dar ne viskas. Toliau 

eina procentai "dar ir nuo šios 
sumos ir dar kitos išlaidos: 

sovietinė rinkliava 1% 0.27 
firmos patarnavimas 7.0
dezinfekcijos rinkliava 1.50 
pašto persiuntimo rink. 5.73

ADENAUERIS: ARBA TAIP— 
ARBA NE

Vokietijos kancl. Adenaueris 
pareikalavo iš savo koalicijos 
nario Laisvųjų Vokiečių Parti
jos atsakyti ar ji remia vy
riausybės užsienio politiką ar 
ne. Mat, partijos pirmininkas 
smarkiai kritikavo vyriausybės 
liniją, reikalaudamas, kad Vo
kietija tartųsi tięsiog su Mask
va dėl Vokietijos sujungimo. 
Prezidentas Heuss, kuris irgi 
priklauso Laisvųjų Vokiečių 
Partijai, mėgina konfliktą su
švelninti.

Socialdemokratai reikalauja 
tartis su rytinės Vokietijos vy
riausybe.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Lietuvių Bendrovė Over- ; 

seas Cargo Co. siunčia į Lie- ; 
tuvą ir kitus Europos kraš- Z 
tus siuntinius su angliška Z 
medžiagZ kostiumams, mai- Z 
stu, avalyne, vaistais ir kit. Z 
su pilna 100% garantija. Z 
Visi reikalingi mokesčiai Z 
sumokami Čia,„ Amerikoje, Z 
gavėjas nieko neprimoka. Z 
Siuntiniai siunčiami iš Lon- Z 
dono, Anglijos, tad iaiduo- - 
jam labai greitą pristaty- - 
mą. (Tik apie 4 sav.).

Mūsų bendrovė atstovau- Z 
ja didelę anglų firmą Lon- - 
done, tad visas siuntimo - 
operacijos yra atliekamos - 
su dideliu rūpestingumu. ; 
Be to, bendrovės darbuoto- ; 
jai jau 8 metai kaip siunčia ; 
į Europą siuntinius. ;

Prašykite mūsų siunti- - 
nių sąrašų: ?

OVERSEAS CARGO CO.. Z 
4426 S. Rockwell St., Z 

CHICAGO 32. ILL. ’

KIPRO SALOJE VIS NERAMU
Anglus neramina naujos riau

šės Kipro saloje. Buvo užmuš
ti 5 anglų kareiviai. Riaušes 
vykdė graikų pogrindinė orga- 
nizacija. kuri reikalauja Kipro 
salą prijungti prie Graikijos. 

—Saloje—yra 400.000 graikų ir 
100,000 turkų. Turkai kaip tik

The Finest! All Occasions!
Air - Conditioned 

KNEERS 
BALLROOM - HOFBRAl 
32- !• Broadway, Astoria 

(1 block froni B’uay “EI" Stationl 
CATERING

Viso $41.83
Bet dar ne viskas. Nuo šios 

sumos dar eina draudimas 5% 
2.09

taigi viso $43.97
Vadinas, pati * prekė verta 

12.95. o visų rinkliavų ir patar
navimų iš 43.97 atėmus 12.95 
išeina 31.02.

Tai yra lupikavimas, pasi
naudojant žmonių badavimu ir 
n e p r itekliais. pasinaudojant 
žmonių jautrumu, kada saviš
kiui nelaimėje žmonės pasiryžę 
ir marškinius atiduoti. Minios 
žmonių laukia tų išnaudotojų 
kontorose eilės.

Reiktų, kad atitinkamos mū
sų Įstaigos, diplomatinės, kon- 
suliarinės ar visuomeninės pa
mėgintų išaiškinti, ar tokis lu
pikavimas yra suderintas su 
Amerikos bei Sovietų Sąjungos 
atitinkamais prekybiniais susi
tarimais. Reikalas opus ir sku
bus. nes jis ritasi per visų 
veiksnių galvas.

Tokios pat rūšies-klausimas 
yra papasakotas Drauge lapkri
čio 12. Esą Chicagos “Kunig. 
Birutės karių šeimų moterų 
draugija” įsteigė “geležinį Sibi
ro fondą", kuris(telktų pinigą 
ir ieškotų “kelių* pasiekti Sibi
re vargstančius ir juos medžia
giškai paremti".

Tai graži idėja, iškelta priva
čios iniciatyvos, ir reikia, kad 
jos vykdymo 'galimybę ištirtų 
visu plotu atitinkami oficialūs 
kanalai.

The Sistcrs 01 The Good Shepherd
Phone JA 3-421$170 SHson Avenue Hartford

Our (Jin Sh<»p nprcla ližes in hand-paintrd ChriMnuu canK pyx and oil 
stoclt cnses, MoJm nml btirscs, hcsides vrstmrnia, antcpendia. mhernaclv 
velK nhar Itnes. surplic«>x. tnllorrd alto with rtppcr-shlrt-fronis. mllari 
and srhrfS for prteMa. Benuitfully rfressed Infant of Pragut- Matue* In all 
•slzrs, rellglous arth ks and vnrtrrf mneHk*.

May wr c«»rrita»ty Invtte ■v'n’ ,o vtwh °',r Šhop?

nenori dėtis prie Graikijos. 
Anglai sala laiko vienintele sa
vo karine atrama Viduržemio 
jūros rytuose, kai pasitraukė iš 
Suezo. Dėl riaušių anglai pa
skelbė saloje išimties padėti 
kuri draudžia susirinkimus ir 
varžo kitokias laisves.

Wed<Ungs Our Specialty!
• 2 Spaeious Dining Room>!
• Catcring to 750
• Special \Vedding Packages 

from only 5.50 per pcrson
• Special Rates for Ct'nimunion 

Breakfast!
For Information—('ome in or Call

RA 8-9007

REAL ESTATE BROKER 
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir t.t.

Sąžiningas ir greitas patarnavimas.
227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 

TeL STagg 2-7524

■ A -

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. SEIMOS. VAIKU. ĮVAIRIU PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaii Str., Ridcewood, Branklyn, N. Y.

Skambinti teL HYacint 7-4677

•

SAVINOS ACCOVNTS CORDIALLY 
INVTTED

A YKAR

Compoundod Ouartorly 
Latost Intorost Rato

ncpnuits made on or bcfore thc lOih bumncss day 
of January. April, July and Octobcr and thc 3 

bualnesji day of all other montha draw interest 
fnrni thc ffrst cf snch month if Icft to thc 

cnd of thc qiw»rtcrly dividcnd perto!.

I3j RROAI)WAT «t RKUFURP AVĖ
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FRANCISCAN F ATKERS 

»
Reentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, undei 

the Act of March 3, 1879, originally entered as second class matter 
at Boston, Mass., September 12, 1915.

SUBSCRIPTION RATES
Domėsite yearly . $6.00
Brooklyn^ N. Y. . $6.50
Balt year $3 50

. Foreign - $6.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams —............ $6.0G
Brooklyn. N. Y.......... .......   $630 .
Pusei metu .......   $3.50
Užsienyje $8.50

New Yorke seniai jau nėra 
buvę tokio gyvo lietuvių poli
tinio judėjimo, kaip šių metų 
vėlų rudenį. Pasitarimai vijo 
vienas antrų, o kalbos ėjo per 
žmones. Nevisada laikraštinin
kai turėdavo progos sužinoti 
iš tikrų šaltinių, kas buvo kal
bama už uždarų durų. Oficia
lūs pranešimai laikraščius pa
siekdavo, praėjus tik geram 
laikui, kai ateidavo jau nauji 
įvykiai. Kai dabar ateina ir 

' Kalėdos, visi tie pasitarimai 
ima atslūgti. Vieni jų dalyviai 
išvažinėja, kiti dairosi, kaip 
šventes praleisti. O mes pasi
dairykime į tai, kas pro tą 
politinį judėjimą paskutinėmis 
dienomis praėjo.

Lietuviškas ruduo New Yorke
. ■. Alto bei Vliko seimai ir vilnieciy siekimai

tų pašonėje” (bolševikų nuo
mone)', bet ir nemaža “paspir
tis Jungtinių Amerikos Vals
tybių politikai” (amerikiečių 
nuomone).

Gyvesnis lietuvių politinis 
judėjimas New Yorke prasidė
jo su

Pavergtųjų Jungtinių Tautų • 
sesija,

priderinta prie laisvųjų Jung
tinių Tautų posėdžių. Bet kiek 
ten kas turi laisvės, dažnai .pa
skaitome laikraščiuose. Pa
vergtose Jungtinėse Tautose 
kiekvienam nariui yra daugiau 
laisvės ir daugiau bendro suta
rimo, nes visus čia suveda ben
dra kova su bolševizmu. Apie 
jį čia netūpčiojama. PJT posė
džiuose buvo priimta visa eilė 
rezoliucijų, kurios laisvojo pa
saulio politikus informavo apie 
padėtį už geležinės sienos ir 
įspėjo nuo galimų naujų bol
ševizmo pinklių.

Lietuviai tame darbe reiškė
si gana aktyviai. Iš Europos 
buvo atvykę net du atstovai— 
dr. P. Karvelis ir min. Ed. Tu
rauskas. Reikia pripažinti, kad 
tos Pavergtosios Tautos yra ne
maža “rakštis Jungtiniu Tau-

Minėtas laikraštis primena priekaištingus Kristaus žodžius 
savo mokiniams: “Negalėjote budėti su manim nė vienos valan
dos”. Dabar Kristus pagrįstai turėtų prikišti nemažam skaičiui 
krikščionių: “Negalite su manim praleisti nė vienos savaitėje die
nos”. Darbu ir prekiavimu sekmadieniais toji Viešpaties diena pa 
verčiama ne maldos ir poilsio, bet naudos diena. “Dolerio garbi— 
nimas pastatomas priešais garbinimą Dievo ir niekais paverčiama 
visa 100 metų kovą už atilsį darbininkui”. Kas to nori? “Apie 95 
procentai prekybininkų sekmadieninio triūso nenori ir visas 100 
procentų tarnautojų to nepageidautų”. Tačiau nedidelė dalis sa
vanaudžių įtraukia kitus. Prasčiausia, kad jai neatsispiria net ir 
tie, kurie gerai žino dešimti Dievo įsakymų. Kuo tai pateisinama? 
“Patogumu, būtinumu, neišvengiamumu — bet tai yra (tas pats, 
kas juodą vadinti baltu ir pikta geru”. Laikraštis nurodo, kad 
tuo būdu stiprinama materialistinė dvasia, nusigręžiama nuo Die 
vo ir stumiamas į pikta artimas, kuris, verčiamas tenkinti pirkė
jo užgaidas. “Tai priklauso nuo tavęs baigti su ta piktybe”. Nuo 
tavęs, pirkėjau, krikščionie!

Kam priklauso sekma diena savaitėje?
Pirmiausia lauktume atsakymo: poilsiui. Tačiau sekmadienis, 

lotyniškai vadinamas Viešpaties diena (dies Domini), nėra skirtas 
vien poilsiui ir nepaliktas tiktai žmogaus nuožiūrai. Viešpats yra 
pasilaikęs savo teises Į septintąją dieną, įsakydamas ją švęsti. Tai 
yra maldos dieba, skirta Jam pagarbinti po šešių darbo dienų; 
na, ir pasilsėti. Tuo būdu su sekma diena savaitėje susisieja so
cialinė ir religinė problema. Iš to, kaip kuris žmogus, tauta ar val
stybė tas problemas sprendžia, galima jau numatyti kokia jų dva
sia: grynai egoistinė, susirūpinusi tik savo nauda, ar turi bent 
kiek atžvalgos Dievui ir pagarbos žmogui. Kai žmogus verčiamas 
sekmadieniais dirbti, negalima kalbėti nei apie pagarbą kitam as
meniui nei apie socialinį teisingumą; jei pats neverčiamas dirba, 
negalima kalbėti apie jo pagarbą Dievui. Vienu ir kitu atžvilgiu 
sekmadienio darbai parodo skaudžią visuomenės opą, kuri dang
stoma visokiais argumentais, tarsi žaizda tvarsčiais, pro kuriuos 
vis tiek pūliavimas prasisunkia.

Amerikoje į šią negerovę yra stipriai savo dėmėsi atkreipęs 
Newarko diecezijos savaitraštis “The Advocate”.

Minėtos sesijos metu lietu
vių buvo pasinaudota pasitarti 
grynai savais reikalais. Vliką 
sudarančios grupės ir atskiros 
partijos turėjo eilę posėdžių. 
Tiesa, jie buvo jau ir anksčiau 
ir vis tebesisuko apie tą, patį 
klausimą, kurį tam tikra spau
da malė iš visų šonų:

kaip Vliką pertvarkyti, ir 
kelti įį Amerikon ar ne?

Rastas buvo sprendimas da
ryti Vliko sesijas betkur, o su 
tuom sesijom surišta ir prezi
diumo būstinė; tik Vykdomoji 
Taryba palikta savo vietoje— 
Vokietijoje. Tuo pačiu laiku 
užklupo tautininkų pasitrauki
mas iš bendrojo Lietuvos lais
vinimo darbo. Visuomenėje 
tai sukėlė mažiau dėmesio, 
negu tautininkai buvo laukę. 
Tik tuo galima paaiškinti, kad

sukaktuvinė Alto konferen
cija

praėjo be didesnių atmainų 
ir pleišėjimų: tautininkai Alte 
pasiliko. Tuo atžvilgiu Ameri
kos lietuviai pasirodė vienin
gesni, negu tremtiniai, kurių 
rankose yra vadovavimas atski
rom partijom, čia vis dar te
bėra daug pleišėjimų, kuriem 
nevisada gali rasti ir pateisini
mą, jei žiūri tiktai Lietuvos 
reikalų ir jos laisvinimo akci
jos.

Tais reikalais pasitarti New 
Yorkan atvyko pats Vliko pir
mininkas preL M. Krupavičius 
ir čia, dangorėžių unksmėje, 
įvyko

pirmoji Vliko sesija Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

Oficialaus nutarimų praneši
mo dar laukiama, bet neoficia
liai jau žinoma, kad sulaukta 
naujo pirmininko Jono Matu
lionio ir Vykdomosios Tarybos 
pirmininkės Alenos Devenie- 
nės. Pasikeitė tiktai asmenys; 
partijos (krikščionių demokra
tų ir liaudininkų) išlaikė savo 
vietas.

Gali būti dėl to įvairių nuo
monių, kas geriau — rinkti 
asmenį nepaisant grupės ar 
rinkti grupę nelabai paisant 
asmens. Ginčytis tuo klausimu 
būtų tuščia, kol tie reikalai 
atremiami į partijų santykius, 
kaip ir nepriklausomoje de
mokratinėje valstybėje. Bet 
kai dėl nepriklausomybės dar 
reikia kovoti, o svetur jokiu 
balsavimu negalima patikrinti 
partijų svorio, tai jis dar ma
žėja, kai asmuo savo autorite
to ir grupės svorio neįstengia 
reikiamoje aukštumoje išlai
kyti. Be to, čia daug kas pri
klauso nuo grynos intencijos 
ir nuoširdaus bendravimo. Ti
kėkime, kad Vliką sudaran- 
čiom grupėm gerų norų ne
truks ir. gal būt, rasis dar ke
lias grįžti atitrūkusiem peliti
niam vienetam.

šia proga tenka išreikšti pa
garbą

buvusiam. Vliko pirmininkui

preL M. Krupavičiui,
kuris su‘70 metų našta pa- 

dėjo ir sunkia 10 metų naštą 
kantraus, ištvermingo ir nevi
sada dėkingo darbo Vlike. Ji
sai lieka tiktai Tautos Fondo 
pirmininku, bet turės skaity
tis su faktu, kad yra dar Ne
priklausomybės Fondas, tel
kiamas tautininkų. Vadinasi, 
einam kas sau, bet sakome, 
kad einame į tą patį tikslą ..

Savo keliu, kaip podo politi
nėm grupėm išsiuntinėti, me
morandumai, nori pasukti

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga.

Ji seniai jau beldžiasi į Vli
ko duris, kaip kitada Mažosios 
Lietuvos veikėjai. Gerai pame
name, kiek dėl to buvo ginčų 
ir priekaištų tiem, kurie įrodi
nėjo, kad Vlike neturi pasiro
dyti teritorinis lietuvių separa- 
tizmas. Ginčas baigėsi tuo, kad 
Vlike laimėjo “aritmetika”, 
anot “Vienybės” teisingu žo
džiu. Bet kiek iš to naudos 
pačiam Lietuvos reikalui — 
galima bus geriau matyti, kai 
tarptautinėje plotmėje iškils 
Lietuvoj teritorinės sudėties 
klausimas, bolševikų vergijai 
pasibaigus. Reikės tada atsa
kyti į klausimą, ar Lietuva yra 
nedalomas kraštas ar suma at
skirų vienetų. Mes' dabar ta
riame, kad Lietuva nedaloma, 

reikalauti, 
išdalyta ir 
vienetų at- 
naudai
bus panau-

J 
dotas? Tik ne Lietuvos labui; 't|

Kai Mažosios Lietuvos vei
kėjai čia pramynė* taką, tai juo 
patraukė ir vilniečių sąjun-* 
ga, kurios vardu sakoma, kad 
“Vlike Vilniaus reikalai neat- 
stovaujami”. Lygiai taip galė--/-^ 
tų sakyti žemaičiai ar kita ku
ri Lietuvos žmonių grupė, su
sitelkusi į būrį, kada spren
džiami bendrai visos Lietuvos 
laisvinimo reikalai, o ne vie
nos kurios jos dalies.

Vilniaus kraštas niekada ne
buvo mūms tik Lietuvos dali
mi, nors jisai buvo prisegtas 
prie Lenkijos.

Tos sienos mes niekada ne- 
pripažinome, ir ji praėjusiame 
kare sugriuvo: sudegė šiaudi
niai pagaikščiai, kurie skyrė 
Vilnių nuo Lietuvos, čia ne
svarstysime, kokiomis aplinky
bėmis tai atsitiko, bet mūsų 
pačių rankos šiandien negali 
statyti naujų pagaikščių jokios 
“aritmetikos” ar politinio ne
apdairumo vardu. Faktas yra ; 
tas, kad Vilnius buvo praeity- ' 
je ir yra dabar Lietuvos sosti
nė, nors ir pavergtos Lietuvos. - 
Nelaisvei praėjus, neturi ras
tis kitos vergijos, kuriai 'neva 
už akių nori užbėgti anas vil
niečių beldimasis į Vliką. Jo 
kitaip negalima būtų pavadin
ti, kaip beldimu, kuri turėtų 
lenkai išgirsti ir pasidaryti sau' 
palankias išvadas Norėtume 
tikėti, kad nevietoje ir netin
kamai rodoma vilniečių ener
gija bus pakreipta daugiau į 
kitas Vilniaus krašto proble
mas, kurių bus daug pagrįžus 
į laisvąjį Vilnių. S. Suž.
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Adventas taip pat yra susitelkimo metas, bet jis paverčiamas 
trukšminga turgaviete. Kas to prekybinio potvynio nešamas su 
visu gyvenimu, turi kabintis bent už sekmadienių, kad nenugrims 
tų su visa savo dvasia.

KRYŽKELĖJE

o vis dėlto linkę 
kad Vlike ji būtų 
atskirų teritorinių 
stoyaujama. Kieno 
argumentas vėliau

tas

VLIKO POSfcDAIO NEW YORKE DALYVU. Sėdi K k*. i d.: K. Bielinis, į. Kaminskas, H. Biazas. preL M. Krupavičius, J. Stikiiorius, R. Skipitis, V. 
Sidzikauskas, dr. P. Karvelis, J. Andrius. Stovi iš k. j d.: J. Valaitis, dr. «J. Petronis, Pr. Vainauskas, J. Audėnas, dr. A. Trimakas, Ed. Turauskas.
V. MašalaitK dr. D. Krivickas, inį. A. Novickis, prof. B. Vitkus, A, Petruos- kas, V. BaneHs, M. Brakas, A. Mažiulis. Nuotr. V. Maželio.

— Toji knyga, pilieti pre
zidente, nėra jokia logaritmų 
knyga. Skaičiai ten reiškia ne 
logaritmus, o šifrą.

— Šifrą? —

ATVIRAS LAIŠKAS 
AMERIKOS LIETUVIAMS

Vokietijoj ir Austrijoj liku
sius lietuvius pabėgėlius dau- f 
gumo vietų aplankiau ir susi
pažinau su jų vargais. Ypatin
gai skurdus ir sunkus gyveni
mas gausių šeimų, nes juo di- ' 
desnė šeima, tuo mažiau jie 

_ gauna pašalpos iš vokiečių val- 
džios. Labai gaila mažų vaiku
čių, kurių čia yra virš 2.000. 
Jų tėveliai neturi iš ko Kalėdų 
šventėms dovanėlių suteikti ir 
todėl Kalėdų “diedukas” jų 
neaplankys. Būkite tad jūs, '*•
Amerikos lietuviai, jiems tas 
Kalėdų “diedukas” ir kiekvie
nas, kas galite pasiųskite Ka
lėdų šventėms, kad ir mažą au
ką į Balfo Centrą adresu:

105 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y. 

Balfo Centras greit perduos
čia bus išdalinta Kalėdų šven
čių proga vaikučiams.

Kan. Dr. J. B. Končius

ir

domina ir tas faktas, kad jūs jos išorėj ir sieloj atrodė, pa
buvot sustojęs amerikoniškam vertė ta moterį į raganą. Kalė- 
viešbuty. Bet, kai jūs grįžot iš jimo 
Anglijos, kai susitikOt 
vyrą Varoneže, tada.
jūs keliavot tada?

Uljanas tylėjo. Jis pažvelgė 
į Godlevskį, kuris giliai susi-

kodėl to įtarimo ji savo laiku 
nepranešė revizoratui.

— O taip, aš buvau revizo- “J
rate, — Šaukė Dzenkinsova ir ;;

— Bet jūs visvien atsime
nate tą vizitą, — spaudė Bez- 
nadeždovas.

— Vieną priešpietį jis atvy- 
išpūtė akis No- ko į fabriką ir prisistatė kaip 

atstovas prancūziškos firmos, 
kuri prekiauja žuvim, — Go
rickis bandė padėti.

Uljanas atrodė besistengiąs rietęs tūnojo fotely ir žiūrėjo 
prisiminti.

— Taip, man rodos, aš ži
nau, apie ką jūs kalbat. Jis no
rėjo parduoti žuvis darbinin
kų virtuvei. Sardines, jeigu aš 
neklystu...

— Prancūzijos žuvis parda- 
šyptelėjo UI- vinėti turi teisę tik Rybtresto 

janas ir staiga pasijuto saugus. Paryžiaus skyrius, — kibo Go- 
šyptelėjimas suerzino revi-

vakas.
— Taip, šifrą!
— Ir ką jis reiškia, — tas 

šifras? — pašaipiai paklausė 
generolas.

— To mes nežinome.
— Iš kur gi jūs tada žinot, 

jog tai yra šifras, — neatsilei
do generolas.

—. Mes spėjame, —7 atsakė 
suerzintas Gorickis.

— šitaip?

— Taip ir ne!
— Ką tai reiškia — taip ir 

ne? Prašau kalbėti aiškiau!
— Tą logaritmų knygą ra

dau vieną dieną autobuse, — 
melavo jis visiškai šaltai. — 
Buvau pavargęs ar išsiblaškęs, 
dėl to neatidaviau jos konduk
toriui.

— Knyga drauge su kita 
kaltinamąja medžiaga buvo zorių, ir jis paraudo.

kančios, “perdirbimo” 
jauną baimė, baimė revizorių kanky- 

kur nių jos nė kiek nesutaurino, 
bet visiškai sužlugdė. Prezi
dentas nusišluostė akinius ir 
kritiškai pasižiūrėjo į moterį. 
Jis jau apie ją buvo girdėjęs 
ryšium su Langasovo eksperi
mentais. Ir kodėl šią nuodingą 
ragana ligi šiol paliko “neper
dirbtą”?

— Ar pilietis Krasnoznam- 
jevas sakė jums buvęs vasarą 
uzbekų maudyklėse? — pa
klausė Gorickis moterį.

— Taip, jis man sakė, —

! 3.
Grįžtant į temą, gal pilie

tis Krasnoznamjevas bus malo
nus prisiminti potvarkius, ku
riais Sovietų piliečiai įspėjami 
neklausyti amerikonų ar kitų 
radijo stočių?

Uljanas ilgai žiūrėjo į savo 
rankas, jam buvo truputį ne
jauku.

— Žinoma, — pripažino jis, 
— kad man tai nebuvo paslap
tis. Bet aš nemanau, kad betku- 
ris iš jūsų, pavyzdžiui, būtų 
tiems potvarkiams paklusęs, 
įstatymas, kuris tinka plačio
sioms masėsm, nevisada priva
lomas atsakingiems pareigū
nams, kurie, vis dėlto, turėtų' 
būti informuoti... O gal aš 
klystu, prezidente?...

’ —■ Savaime suprantama! — 
užtikrino Novakas.

Tuo tarpu Gorickis 
niojo knygą, į kurią 
mas Uljanas . sunkiai 
nerimą. Tai buvo jo tariamoji ■ — Paskutiniu laikų man ne- -r Atleiskit, bet aš nerašau janas. 
logaritmų knyga. į klausimą, reikėjo jokių matematinių iš- dienoraščio! — atsakė Uljanas — Tai mes žinome, — pyk- slypėjo ne tiek baimė, kiek kai jos parodymas labai bėpati- rius. 
ar tai jo nuosavybė, jis atsakė: skaičiavimų. mandagiai telėjo Gorickis. — Mus ne taip pyktis ir įsiutimas. Maišatis ko ir jis paklausė šiurkiaai, (Bus daugiau)

į Uljaną mažom, piktom, rau
donom nuo uždegimo akim. 
Tik po Gorickio klausimo God- 
levskis nuleido žvilgsnį.

— Aš vykau į Rytus, — lė
tai atsakė Uljanas.

— Kur?
<— Anapus Uralo. , 
Gorickis nekantriai ėmė 

barškinti pirštais į logoritmų 
knygą.

išsivy- 
žiūrėda- 
apvaldė

pristatyta iš Kirovo. Mūsų re- 
vizoratas dirba puikiai, kaip las toks juokingas, pone 
niekad, — i 
iškilmingai. — Ir ryšium su ta 
knyga aš norėčiau duoti jums 
porą klausimų, pilieti Krasno- 
znamjevai. Kada jūs radot ši
tą knygą?

— Prieš du mėnesius — Ul- 
jano akys susiaurėjo.

— Ir jūs kada nors opera
vo! tais logaritmais?

—' Ne, niekad.
— Kodėl niekad?
Uljanas patraukė pečiais.
— Paskutiniu laikų man ne-

rickis,. — Mes susisiekėm tele
fonu su . Rybtrestu Naujajam

— Man neatrodo šis reika- Paryžiuj, ir jie pasakė nieka
da nesiuntę į Rusiją jokio at- jūs buvot, — iškošė jis dus- 
stovo. Ką jūs į tai pasakysit? liai. — Dzenkinšova tvirtino,

— Nieko! — atsakė Uljanas kad jūs praleidot dvi savaites 
atkakliai. — Ką aš kaltas, kad uzbekų maudyklėse. Mes da-
kažkoks nepažįstamas prisista- bar apklausinėsim pačią Dzen- 
tė kaip Rybtresto atstovas. Juk kinšovą. Pilieti Valkovai, įves- 
aš iš jo nieko nepirkau. Ko gi . kit draugę čia. 
jūs iš manęs dar norit?

— Daug ko, — lakoniškai 
numetė Gorickis. — Pavyz
džiui, sužinoti šį tą apie jūsų 
paslaptingą vasaros kelionę.

— Buvau Anglijoj gipsinių 
figūrų parduoti, — atsakė Ul-

pareiškė Gorickis pone vaikų ieškotojau!
— Prašau jokių asmeninių 

pastabų! —. šūktelėjo prezi
dentas. — Mes esame Krem
liuj, o ne Lubiankos aikštėje.

Čia įsikišo jaunasis revizo
rius, visą laiką rašęsis pasta- 

( bas | knygelę.
— O gal galima būtų pa

klausti pilieti Krasnoznamje- 
vą, kas buvo tas nepaprastas 
svetys, atsilaukęs pas jus š.* m. 
liepos 16?

rimą tuoj pat pranešiau revi- 
zorato atstovui SobelsovuL Bet 
reikalas, matyt, nebuvo toliau ų 
tyrinėjamas. Kirovo revizora- 
tas nesidomėjo kaltinimais 
prieš pil. Krasnoznamjevą.
—O ką dėl to sakė pilietis So- 

belsovas?— paklausė Novakas, 
kuriam cypiantis ir girgždantis ’į 
liudininkės balsas gadino ner
vus. 1

— Pilietis Sobelsovas dingo
karštai ir skubiai patvirtino panikos metu. — trumpai pa- 
Dzenkinšova. — Bet aš jam

— Mes norime žinoti, kur netikėjau. Dar daugiau — man 
E karto dingtelėjo, kad jis me
luoja. Juk tada buvo įvykęs 
anas didysis skandalas — pi
lietė Biedniakova nuplikė mau
dyklių komisarą Machmedino- 
vą vitriotiu. O nejau Karlovi- 
čius apie tai nieko — nič nie-

Jaunasis revizorius pašiau- ko nežinojo...
giai pašoko, iškišo galvą pro * Moteris turėjo atsikvėpti. Ji 
duris ir įsakė įvesti Dzenkin- dar netinojo, kam buvo čia
šovą. Du sargybiniai įstūmė pakviesta, bet vidinis nujauti-
apdriskusią moterį. Iš jos vei- mas jai sakė, kad ji paleng-
do galima buvo išskaityti, kaip vins savo padėtį, jei kiek gali-
blogai buvo su ja elgtasi, o ma daugiau kalčių' primes UI- Krasnoenamjevo
panašiose į beždžionės akyse janui. Tačiau generolui Tusę- —įsimaišė vėl jaunasis revtao*

aiškino Gorickis.
Generolas žvalgėsi ir siuto ant 

Dzenkinsovos, kam toji sen
mergė vėl dienos švieson iš
vilko vitriolio aferą. Mechme- 
dinovas turėjo kažkokių ryšių 
su jo paties gyvenimo drauge, 
ir Bjedniakova iš pavydo jam 
išplikė akis. Jeigu, generolas 
jau buvo susitaikęs su mintim, 
kad reikia savo drauge dalin- į 
tis su prezidentu, bet išdidų- . 
mas jam neleido dalintis ja su 'J 
anuo nusususiu totorium.

— Juk jūs buvot pffiečfo 
kontroiautė.



OLANDIJOJE Kalėdų seni atstoja Mikalojus-, karia dar prieš Kalėdas JotBnėja miestu gatvė-

A. MICKEVIČIUS IR JO RYŠIAI SU AMERIKA
Lygiai prieš šimtą metų 

tremtyje mirė žymusis lietuvių 
lenkų poetas Adomas Mickevi
čius. Buvo gimęs netoli Nau
garduko iš aukštos lietuvių 
(kunigaikščių) giminės. Nors 
vėliau rašė išimtinai lenkiškai, 
bet Lietuvą laikė savo tėvyne ir 
ją didžiai mylėjo. Bus turbūt 
mokėjęs ir lietuviškai, kaip 
rodo jo užrašytos lietuviškos 
dainelės ar jo pamėgimas 
tremty (Paryžiuj) klausytis lie
tuviškų dainų. Savo žymiausią 
veikalą “Poną Tadą” pradeda

DABBIN1NBAS .

UŽ SESERS APLANKYMU 6 SAVAITES KALĖJIMO Jisai ateina...
Vietos gyventoja Dora Sta

naitienė lapkričio 23 ' gavo 
linksmą, bet drauge ir graudų

PATERSON, N. J. Jisai ateina pas mus įvairiai.
Ateina mišių maldose, toje sa- * 
vo nekruvinoje aukoje, ateina 
komunijoje, _ .ateina žodžiu 
Evangelijoje, ateina palaimini
mu, teikiamu žmonėm kunigo 
ranka. Jisai ateina ir kančioje, 
bučiuojant kryžių, kurį šven
tieji visada taip pamilsta ir sa
vo gyvenimui kryžių deda. Ar 
nekvietė Jis kiekvieno nešti 
savo kryžių kartu- su Juo?

Viešpats ateina pas mus ir 
kaip artimas. Jisai yra sakęs 
Kristaus žodžiais: “Kiek kartų * 
jūs tai padarėte vienam mano 
mažiausių brolių, man padarė
te (Mat. 25, 40). Jisai dengiasi 
tuo mažiausiu broliu — alka
nu, trokštančiu, nuogu, ligo
niu, persekiojamu ... Sauliui, 
kuris pirmuosius krikščionis 
persekiojo, pasirodęs Kristus 
rūsčiai prikišo: “Kam mane 
persekioji?” (Apd. 26, 14). Tuo 
tarpu šv. Martynui, pridengu
siam savo apsiaustu nelaimin
gąjį Viešpats taręs: “Sušildei 
mane!”

Viešpats ateina pas mus malo- t 
nės keliu, kebu savo dieviškos ši
lumos. Jo malonė yra mums 
jėga, šviesa, sielos gyvybė. Su
sitikimas malonėje su Viešpa
čiu dildo neapykanta, gydo var
go ir skausmo padarytas žaiz
das, pakelia neviltyje. Tiktai 
Jis vienas savo malone neša 
taiką — tą alyvos šakelę be 
užslėptų spyglių. Viešpats ne
žino politinių intrigų ir tamsiu 
pinklių, kuriomis vieni kitus 
mes gaudome. Jisai ateina pas 
mus su tikra taika.

Kodėl ateina? Ateina sunai
kinti nuodėmės, sutaikyti žmo
gaus su dangumi. Įsteigti šven-* 
tumo ir meilės karalystės — 
savo Bažnyčios. Ateina pareik
šti visiem savo begalinę meilę 
ir būti visų mylimas.________________

O kaip Jis sutinkamas? žy
dai Jį atstūmė dar negimusi. 
Romėnai Jo nepastebėjo. Ero
das kėsinosi nužudyti. Visa tai 
žinome ir dažnai nežinome, 
kad meilės Viešpats taip su
tinkamas visais amžiais. Ar 
mes būsime tarp tų. kurie at
stumia. nepastebi, nori nužu
dyti?

Mes seksime geros valios 
žmonėmis, giedodami su ange
lais garbės himną Dievui ir 
prašydami taikos vargstančia- 
jai žmonijai. Jį pasitiksime 
piemenėlių paprastumu, trijų 
karalių garbingumu. Juozapo 
ir Marijos nuolankumu.

Laukdami Kalėdų, mes ta
riame: Ateik. Viešpatie. Tavęs . 
išsiilgę laukiame!

. B. M.

kalėjimo. Už ką? Už aplanky
mą savo sesutės toje pačioje 
Vokietijos žemėje, tik per
skrostoje geležine uždanga, už 
tekėjimą už amerikiečio tuo 
laiku, kai Ženevoje vyksta bi
čiuliškos konferencijos.

Kai Ritą pasodina kalėjiman, 
vyras Amerikoje “sujudina 
dangų ir pragarą”. Jis rašo pa
čiam Amerikos prezidentui,

sistatė bolševikinė liaudies 
milicija ir, kaip didžiausią nu
sikaltėlę, su sargybomis nu
tempė į policijos nuovadą. Ją 
uždarė į ankštą vienutę. Ji ne
gavo 24 vaL nieko valgyti. Po 
to prasidėjo tardymai, kratos, 
keiksmai, įžeidinėjimai ir grą- 
symai. “Kaip tamsta galėjai 
už amerikiečio tek'ėti? — buvo 
svarbiausias Ritai priekaištas valstybės sekretoriui, kongre- 
ir didžiausias kaltinimas. “Mei- ~ ‘ L
lė neturi nieko bendro su po
litika” — buvo Ritos vieninte
lis atsakymas.

Tai nieko nepagelbėjo. Teis
mo prokuroras pareikalavo 
trejų metų kalėjimo. Aštuo
niolikmetė Rita paskęsta aša
rose ir liaudies teisėja pasigai-

tės duktė Rita Baltutytė (Bal
tut), klaipėdietė, 19 metų, iš
tekėjusi už amerikiečio ir vos 
išlipusi į šio krašto žemę. Laiš
ke įdėta vakarų* Berlyno laik
raščio. iškarpa ir pačios Ritos 
fotografija. Trumpai Ritos is
torija yra tokia:

Karui baigiantis Rita apie 9 
metų Rytprūsiuose, buvo at
skirta nuo tėvų, kurie buvo iš- 

, vežti į Rusiją. Jos tėvas Oto
nas Baltut, kilęs nuo Tilžės, 
nuo tada ir pradingo be ži
nios, o motinai, iškentus tre
jus metus ir 7 mėn. pragaro 
kančias apie Uralą, pavyko iš 
vergijos šiaipMąip išsikrapšty
ti, bet jau be sveikatos. Ji da
bar gyvena vakarų Vokietijoje. 
Pati Rita šiemet sausio mėn. 
ištekėjo už amerikiečio kariš
kio ir rengėsi atvykti į Ameri
ką. Bet gegužės 24 ji nuvyko į 
rytinį Berlyną atsisveikinti 

į savo sesutės. Vos tik ji Įžengė 
į sesutės kambarį, tuojau pri-

sui ir net Jungtinėms Tau
toms. Tačiau, anot Berlyno 
laikraščio “geležinė uždanga, 
skrodžianti Berlyną per vidu
rį, sukliudė bet kokią Ritai 
pagalbą”. Rita turėjo atlikti 
bausmę.' Bet ir to neužteko: 
ji turėjo pasirašyti, kad niekad 
iš bolševikinės rytų Vokieti
jos neišvyks. Rita pasirašė, 
bet, vos tik paliko policiją, 
jau buvo vakarų Berlyne. Iš 
ten tuoj pat pasiuntė telegra
mą" savo vyrui, jau gyvenan
čiam Harrison, Ohio. “I am 

Yree” — Rita pranešė, o lap
kričio 8 jau buvo pas vyrą 
Amerikoje.

Rytinėje Vokietijoje gyve
nusi Ritos sesuo taip pat pa
spruko į vakarus.

Apie Ritos suėmimą rytinia
me-Berlyne plačiai aprašė Vo
kietijos laikraščiai ir buvo 
transliuojama per radiją.

Rita ir jos motina* (Jaku- 
meit) dar kalba lietuviškai 
Jos yra mažlietuvės. Dabar Ri
ta vadinasi Mrs. Adams.

Jurg. Ežer.Rita Baltut — Mrs. Adams.

laiškuose amerikiečiams toji 
rašytoja Mickevičių vadina 
kalbėtoju, kurs turėjęs “elek
trinės jėgos”. Su garsiuoju 
amerikiečių rašytoju Cooperiu 
(kurį mūsų jaunimas, ypač 
skautai, taip mėgdavo, Micke 
vičius buvo itin artimai susi
draugavęs Romoj. Cooperis bu
vo taip persiėmęs 1831 metų 
sukilimo Lietuvoj -Lenkijoj rei
kalu, jog tapo amerikiečių ko
miteto tiems sukilėliams padė
ti pirmininku. Mickevičius 
ypač gerbė amerikiečių filoso
fą Emersoną, kurs intuiciją ir 
moralę kėlė prieš ihtelektą.

šiandien jau turim nemaža 
Adomo Mickevičiaus vertimų 
į anglų kalbą čia Amerikoj (be
ne žinomiausias ir geriausias 
Califomijos universiteto * pro-

Amerikoj buvo Jurgio Vašing
tono kapitonas ir Amerikai pa
dėjo kariauti Nepriklausomy
bės karą. Mickevičius savo vei
kale šiltai atsiliepia apie did
vyriškąjį Kosčiušką, kurs bu
vo kilęs taip pat iš Mickevi
čiaus tėviškės apylinkių ir 
laikė save lietuviu. Jo kardas, 
sako Mickevičius, buvęs dvi
ašmenis, tai yra toks, kokį ma
tom Jogailos paminkle New 
York© Centraliniame parke.

Bulvės vardu buvo pava
dintas vienas ankstyvesniųjų, 
mažiau žinomų Mickevičiaus 
eilėraščių. Jame pasakojama 
Amerikos atradimo legenda, 
kaip, būtent, šventiesiem dan
guj užtariant, Kolumbo laivas 
nenuskendo tik dėl to, kad 
naujo krašto augalas — bul
vė — turėjo prasiplatinti vi- ______

čia po įimto mc *am pasauly ir pasidaryti kas- tuometu, 
dieniniu žmonijos maistu. Tuo 

, būdu jaunasis Adomas Micke
vičius, dar prieš savo atvyki
mą į Kauną, jau domėjos Ame
rika ir jos pavaizdavimu savo 
kūryboj.

Mickevičiui teko gyventi 
garsių ano meto Europos ir 
Amerikos literatūros, meno 

/bei mokslo vyrų gadynėj.
Jam teko matytis ne tik su 

garsiuoju anuo metu vokiečių 
Goethe, su kuriuo jis kalbėjos 
ir apie lietuvių dainas, bet 
bendrauti ir su žymiais ameri
kiečių asmenimis. Amerikietė 
rašytoja Margarita Fuller Mic
kevičių pažino Florencijoj, kai 
jis ten kalbėdavo apie laisvės 
ir demokratijos reikalus. Savo

Lietuva, tėvyne mano, tu 
esi kaip sveikata...

Bet Adomas Mickevičius 
Amerikoj niekad nėra buvęs. 
Jis ją pasiekė kitu būdu — sa
vo raštais, draugavimu su amė-; 
rikiečiais rašytojais, pagaliau

narna priežastis tiksliai neiš
versti krašto vardo.)

šimtametės sukakties proga 
Adomas Mickevičius plačiai 
prisimintas ir šiame krašte.

Buvo ruošti ar dar ruošiami 
minėjimai, rengiamos parodos. 
New Yorke didžiosios Kolum
bijos universiteto ir Valstybi
nė (Public) bibliotekos suren
gė tokias parodėles, kurios dar 
truks kurį laiką. Jos, žinoma, 
daugiausia teišstatė savo turi
mus dalykus, ypač knygas. Tik 
Valstybinė biblioteka teparodė 
vieną ir Jono Konrado Valen
rodo vertimą. Gaila, kad vadi
namais gerais laikais niekas 
nepasirūpino čia atsiųsti gerų

kitos 
kurios 
vande- 
mūsų 

kraštą, 
mokės

Bet mums įdomios 
Mickevičiaus kelionės, 
jį buvo pasukusios tais 
nais, kuriais daugelis 
tautiečių pasiekė šį 
Adomas Mickevičius
Vilniaus universitete, mokyto
javo Kauno gimnazijoj, Kaune 
rašė savo Vėlines, bet buvo pa
siekęs ir Palangą, o tik vėliau 
iš Petrapilio Baltijos jūra iš
plaukė į Vakarus.

Skaitydami Poną Tadą, pir
mojoj knygoj randame vietą, 
kaip iš svetur grįžęs jaunasis 
Tadas savo tėviškės namuose 
vėl atpažįsta senuosius pa
veikslus. Jų tarpe ir Tado Kos- 
čiuškos, kurs, kaip žinome,

kai dar tik mūsų 
“Aušra” pasirodė (1883), 
Scribnerio leidiny randame iš
verstus į anglų kalbą A. Mic
kevičiaus raštus. Tuo pačiu 
jau tada buvo garsinamas ir 
Lietuvos vardas, nes tokių vei
kalų, kaip Gražina, Konradas 
Valenrodas, Ponas Tadas me
džiaga imta iš Lietuvos istori
jos, praeities. Ponas Tadas net 
turi antrinę antraštę Paskuti
nis užpuolimas Lietuvoj. Tik 
gaila, kad kaikurie vėlesni ver
tėjai kaikur žodį Litwa ir pa
liko lenkiškoj formoj neišvertę 
į Lithuania, pvz Krimo Sone
tuose lyg jiems nebuvo aišku, 
kur tas kraštas (o gal kartais 
to reikalavo ir eilių metras, 
nors tai ko mažiausiai pateisi-

čio ir K. šąkenio) arba Gus
taičio Vėlinių Krimo sonetų 
vertimų, net M. Biržiškos iš 
Mickevičiaus raštų.

Įdomesnės diagramos, pa
veikslai, reti poeto rankraščiai 
Kolumbijos universiteto paro
dėlėj. šalia Mickevičiui dova
noto Goethės plunksnakočio 
ten matom ir lietuvišką Pono 
Tado miniatūrą tarp kitų 18 
to veikalo vertimų. Ten žymi- juto esąs visai nuogas — ri
mą, kad Mickevičius gimė Lie
tuvoj (tada Lenkijos ribose), 
kad eiles Pulkininko mirtis po
etas skyrė garsiajai 1831 me
tų sukilimo herojai grafaitei 
Platerytei, tačiau pasigendame 
vaizdų iš Kauno, ryškesnio negalais pakelti akis ir mels- 
veikalų susiejimo su Lietuvos tis. Kai išgirdo tolumoje laivo 
istorija. A. š. signalą, jis manė, kad kliedi,

Dvylika dienų be maisto ir duonos M ’
Italas jūrininkas Bruno Ro- ir neteko sąmonės. Atsigavo 

ta, 35 metų, išplaukė lapkričio tiktai laive, gydytojo trinamas. 
6 į jūrą. Po 6 valandų jo lai- |$ BAIMĖS NUO 
vas nuskendo. Tai buvo naktis, 
ir Rota iš karto pasijuto vande
ny. Jis sugriebė tik lentą ir 
jos nepaleido. Jau lapkričio 18 
čekų laivas pastebėjo Rotą jū
roje ir ištraukė jį dar gyvą.

Laive Rota pasakojo, kad jis 
surado toje lentoje vinių. Ant 
jų užvėrė savo rankoves, kad 
galėtų pasilsėti ir net numigti 
nenuskęsdamas. Po kurios mie
go valandos pabudęs jis pasi-

sus jo drabužius buvo nuplo
vusios bangos. Jo vienintelis 
noras buvo — gauti dar stik
linę vandens ir tada mirti. 
Paskutinę naktį jis jau negalė
jęs pajudėti. Tepajėgė vargais

RAUDONARMIEČIŲ
Berlyne prie statybos darbų 

įvyko nelaimė — pagalys nu
krito Martynui ant galvos. Kai 
jį nugabeno į ligoninę, paaiš
kėjo, kad tai ne Martynas, bet 
Morta, 25 metų moteris, penke- 
rių metų vaiko motina. Išaiškė
jo, kad ji vyriškais drabužiais 
apsitaisė, bijodama raudonar
miečių išprievartavimo, o pas
kiau ir likus su vyriškais dra
bužiais, nes vyram lengviau 
buvo gauti geriau apmokamų 
darbų prie statybos. Taip ji iš
dirbo 8 metus.

• Neturtinga moteris... 
Philadelphijoje mirė neturtin
ga dažnai kaimynų pašelpiama 
moteris, 65 metų. Policija bet
gi rado jos skurdžiame kam
barėlyje ... 65 000 dol.

SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
OF KEARNY, N. J.

Draugijos Valdybą sudaro:

-v&

24 Davi* Avenue ĮSTEIGTA 1924 M. Kearny. N. J.

Ši Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugija, įsikūrusi prieš 30 metų, 
šiandien pasiekė aukšto finansinio lygio ir įgavo didelio visuomenės pasiti
kėjimo.

Metai iš metų finansiškai stiprėdama, draugija jau turi virš milijono 
dolerių aktyvo (Assets), yra FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK 
narys, o taip pat kiekvieno taupytojo pinigus yra apdraudusi ligi 10,000.00 
FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORPORATION. Todėl ši lietu
viška finansinė įstaiga yra saugi vieta taupyti ir prieinamomis sąlygomis 
gauti paskolai (morgičiui) namams įsigyti.

DRAUGIJA ATLIEKA ŠIUOS PATARNAVIMUS:
1. Priima taupymus (indelius)
2. Duoda pirmų morgičių paskolas namams įsigyti
3. Keičia čekius
4. Priima gazo bei elektros bilas (sąskaitas)
Už indelius moka dividendą 2,5% metams. Dividendas išmokamas 

dukart per metus.
Draugijos raštinė nuosavuose namuose:

24 Davfs Avė. Kearny, N. ).
Telefonas: KE 2-7260- . * , v ■
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Krautuvės lange gražiai iš- 
dėstyti vaisiai patraukė pono 

llč* Tokio akį ir gomurį. Nei pats 
nepajuto, kaip jau buvo viduj, 

kišenėje neturėjo nė cento.
— Tamsta gražių vaisių be- 

turis, — pagyrė pardavėją. — 
' Parduodi ar duodi?

lįgfe8 Pardavėjas patrynė delną į 
ĮBjĮ^ delną ir antrojo klausimo tar- 
Lf.; tum nenugirdęs paklausė:

\... — Kokių norėtum: vietinių 
gĮjy~ ar užsieninių? Kiek atsverti? 
feT ' — Ar būtinai turi sverti? —

pasiteiravo ponas Toks. — Aš 
> galėčiau imti ir nesvertus. Bet 

jei jau imu, tai renkuosi viė- 
Hi" =ną iš dviejų: vaisių ar sūrį.

. — Gaila, — sumizgęs kalbė- 
' j° pardavėjas. — Turiu prisi- 

' pažinti, kad sūrių nepardavi- 
g/" nėju.

— Hm! — šyptelėjo ponas 
Toks. — Tai diskriminacija 

? prieš karvės produktą. O jis nė 
kiek nemenkesnis už arbūzo 

Įs/- produktus. Bet palikim neesmi- 
nius bruožus. Galiu ir aš pa- 
reikšti kad ne sūris čia mane 
įtraukė.

— Malonu, — pakrapštė pa- 
kausi pardavėjas.— Visada jū- 
su patarnavimui paslaugus.

— Deja, jūsų paslauga nega
liu pasinaudoti ir nieko neim
siu, jei ir duotum. Aš vaisius 
tevartoju baigdamas valgyti o 

'■ dabar nesiruošiu dar greitai 
sėsti prie stalo.

— Gali tada jų nevalgyti,— 
pridėjo pardavėjas, nežinoda
mas ką besakyti.

— Tai nušnekėjai, meldžia
masis,— džiūgavo ponas Toks. 
— Ką su vaisiais veiksiu, jei 
jų nevalgysiu? Gal manai, kad 

O? tavo vaisius nešiuos i susirin-
kimą?- Praėjo jau tie- laikai. _ kai 

ii’ susirinkimuose buvo gliaudo-
/ mos ir spjaudomos rusiškos se-
| mačkos. Dabar kramsnojama
' guma. Tamsta tai žinai? An-
V traip apvertus, ne visi vaisiai

ir tinka visuomeniniam subu
vimui. čia geriausi yra pami- 
dorai. Jie aiškiausiai Įtikina ir 

. guzo neiššokdina, kas visuo- 
% menniame darbe yra pagei- 
;’r dautina.
r — Tai tąpsta skubi į susi-

MOTINA (Mrs. V. Cornier, Los Angeles), naktį užsidegus namui, 
5 vaikus išgelbėjo, o mažiausiai gelbėdama žuvo kartu su vaiku.

Reportažas iš Chicagos
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MCSĮJ MENININKAI JUNGIASI VIENYBEN
Tiesa, kad mūsų tauta tebe

gyvena sunkias dienas, kad " 
mes' būdami tremtyje ir išei- 

\ vijoje, turim jungtis vienybėn 
1 ir bendromis jėgomis dirbti 

Lietuvos laisvės ir • lietuvybės 
labui1 '

Lapkričio 20 d. L. B. Kultū- 
. ros Taryba Chicagoje surengė 

spaudos metę uždarymo iš- 
leilmas.

Pati akademija buvo supla-; 
nuota kruopščiai ir atitiko mo
mento dvasią, žmonių susirin
ko apie 2000. Garbės prezidiu
me be Lietuvos konsulo dr. 
Daužvardžio, L. B. pirm.. S. 
Barzduko ir rašytojų atstovo 
B Babrausko dar susėdo 21 
Chicagoje išeinančių laikraš- 
čių bei žurnalų redaktoriai ir 
trijų lietuviškų knygų leidyk
lų atstovai. Susidarė gražus

• netikėtai- sklandžiai ir origina
liai su dideliu visų dalyvavu
siųjų pasitenkinimu. Tai minėji
mo dvasiai gal įtakos turėjo ir 
senuko knygnešio Kulio aša
ros, išlietos scenoje prieš pus
antrų metų atidarant jubilėji- 
nius lietuviškos spaudos atga
vimo metus.

bar . tik lieka paraginti visus 
geros valios lietuvius, gyvenan
čius JAV ir Kanadoje, nepa
miršti busimosios Dainų šven
tės ir ateinančių metų atosto
gas suplanuoti taip, kad kuo 
gausiausiai liepos 1 d. suva- 
žiuotumėm Chicagon ir daly- 
vautumėm didžiojoje lietuviš
kos dainos demonstracijoje — 
Dainų šventėje. Vietos užteks 
visiems. Puikioje halėje, kuri 
išnuomota Dainų šventei (nuo
ma 1500 dol.) galės laisvai.su-

eilėraštį ar skaitomąjį lietuvių 
grožinės prozos dalyką (arbaj® 
ištrauką, nes kiekvieno daly
vio skaitymui skiriamos ne 
daugiau kaip 3 minutės) gali

riausiai pasirodžiusiems moki
niams skiriamos 9 premijos: 3 
pirmosios po 10 dol., 3 antro
sios po 7 dol. ir 3 trečiosios po 
4 dol. Premijas aukoja Ben
druomenės apylinkės ir paskiri
asmenys. Tarp jų jau yra K. S. ■ skirtas pagerbti dabartinei lie- 
Karpius, paaukojęs 10 dol., ir tuviškai skaudai, knygai ir 
J. Milius bei J. Virbalis, paau
koję po 5 dol.

Mūsų spaudos darbininkams 
pademonstravus vienybę, štai sėsti 20000 žmonių. Taigi, anot 
artėja ir kitas įvykis, kada bus ~ 
pademonstruota lietuvių daini
ninkų vienybė su šūkiu: 

tegul skamba mūsų dainos 
už laisvą Lietuvą! 

• *
Tai įvyks Dainų šventės me

tu 1956 m. liepos 1 d. Chica- 
spaudos darbininkų prezidiu- goję. Ši' šventė bus vienas iš 
mas. Tiesa, publika prie gar
bės stalo pasigedo “Sandaros” 
redaktoriaus M. Vaidylos. Tur
būt, tas didysis L. B. “propo- 
gatorius” šį kartą rengėjų bu
vo sąmoningai aplenktas ...

Iškilmių metu į akis, krito 
didelė demokratinių spaudos 
darbininkų vienybė. Antai, 
“Draugo” redaktorius kun. dr. 
Prunskis šį kartą kalbėjo ne
tik “Draugo”, bet ir socialisti-

didžiausių įvykių JAV ir 
nados lietuvių kultūriniam 
venime. Dainų šventėje 
yra pasižadėję dalyvauti 
choras su maždaug tūkstančiu 
dainininkų. Jau vyksta šventės 
paruošiamieji darbai. Užsire
gistravę chorai jau turi Dainų 
šventės repertuarą ir mokosi 
dainų, rengia paskirus koncer
tus, kad sutelktų lėšų 'kelionei 
Į Chicagą. Dainų šventės ben-

gy- 
jau 
41

P. Nato, reikės ne tik gerklių, 
bet ir ausų ... ....

ir P. J. 
iš valdy- 
valdybos 

konkursų,

nių “Naujienų” vardu. Tai pir- drasis komitetas Chicagoje 
mas įvykis Chicagos lietuvių 
gyvenime. Daugelis buvo pa
tenkinti ir B. Babrausko trum
pa, bet taiklia kalba .. Iš vi-, 
so pats minėjimas, kuris buvo

spaudos darbininkams, praėjo

diena iš dienos dirba, rengda- • 
mas dirvą artėjančiai šventei 
Komiteto • priešakyje stovi 
Amerikos lietuvaitė muzikė A. 
Stepehns su J. Daužvardiėne, 
V. Radžium, A. Dzirvonu, J. 
Kudirka, J. Kreivėnu ir kitais 
energingais talkininkais. Da-

Daugelis žino, kad ir Chica
gos teatralų tarpe kurį laiką 
nebuvo vienybės. Dabar reika
lai gerėja,

L. B. administruojamas teat
ras rengiasi net dviem premje
rom.

Ir “Trylikos žiburių” litera
tūrinis montažas, pastatytas 
jubilėjinių spaudos metų už
darymo proga anoje akademi
joje, priminė tikrą lietuviško 
teatro spektaklį. Dekoracijos; T~r 
šviesos ir aktoriai sudarė vien
tisą spektaklio harmoniją.

Įdomiausia, kad visus teatra
lus ir šiaip scenos mėgėjus, 
pasireiškusius įvairiose Ameri
kos lietuvių kolonijose nuo

devyniolikto šimtmečio pabai
gos iki šių dienų, draugėn su
veda mūsų scenos veteranas 
Stasys Pilką. Juos visus suri
kiuoja į didįjį.

Teatro ■ Almanachą.
_ Tai bus 500 pusi, knyga, 
apimanti visą lietuviškojo teat
ro veiklą Amerikoje nuo 19 
amž. pabaigos iki mūsų dienų. 
Tarp kitko almanache tilps 
akademiniai straipsniai teatro 
ir vaidybos meno temomis, pa
minėti mirusieji teatro darbuo
tojai ir dramaturgai, sudėta 
daugybė retų ir labai vertingų 
fotografijų. Tai bus tikra teat
ro enciklopedija.

Kai kurie žmonės Teatro Al
manacho adresu yra pareiškę 
nepasitikėjimą, kad, girdi kny
ga perilgai nepasirodanti. Bet 
patirtis rodo, kad vertingiausi 

-yra tie veikalai kurie pasirodo 
po ilgo ir sunkaus darbo, šių 
eilučių autorius, matęs visą 
Teatro Almanacho korektūrą, 
buvo tiesiog nustebintas taip 
kruopščiai surinkta medžiaga, 
žinovišku medžiagos surikia
vimu ir begale iliustracijų.

VI. Ramojus.

TELEPHONE- 
DEARBORN 2(1X19 

TO PLACE 
HELP VVANTED ADS. 
ASK FOR Al) TAKER

— Dar ir kaip. — pasigyrė 
ponas Toks. — Tik tavo ne
lemta krautuvė man po kojom 
pasipynė.

— Tai ko tamsta iš manęs 
nori?

' — Gi nič nieko, — dėstė po
nas Toks. — Va» pasakysiu, 
kad esi nesocialus žmogus, sa
vanaudis. Neturi jokiu kilnes
nių idėjų, o nori tik įbrukti 

, man kokį arbūzą, žinok; kad 
pataikei ne ant kelmo! Tavo 

. vietoje koks pienininkas, užuot 
r davęs man buteli pieno, norė- 

tų įkišti visą karvę. Aha!
Jr ? * Pardavėjas patraukė pečiais,

pageltęs it pernokęs agurkas. 
ą o ponas Toks it vijurkas nu- 
>, skubėjo į susirinkimą, kur ta-
? rė trumpa pusantros valandos

atidaromąjį žodį, sujungęs ji 
f au sveikinimu, ir padaręs vi

siems gilu, neužmirštama įspū
dį.

Lapkričio 27 d. Įvykusiame 
Bendruomenės apylinkės susi
rinkime valdybos nariai St. 
Barzdukas, J. Virbalis ir J. že
maitis padarė pranešimus apy
linkės kultūrinės veiklos, šal- pasirinkti pats mokinys. Ge- 
pos, iždo ir kt. klausimais. Dėl 
pranešimų kalbėjo J. Gulbinie
nė, A. Jonaitis, St. Lazdinis, 
A. Garka, K. Budrys, H. Idze- 
lis, B. Bacevičienė, V. Kasa- 
kaitis, Vyt. Braziulis, M. Rat- 
kus ir kt. Plačiau buvo aiškin
tasi dėl buv. vicepirmininkų 
Edv. Steponavičiaus 
žiūrio pasitraukimo 
bos, dėl apylinkės 
vykdymų mokinių
dėl tautinio solidarumo įnašų 
rinkimo, dėl šalpos darbų ir 
kt. klausimais.

Susirinkimas buvo taip pat 
painformuotas ir apie centri
nės Bendruomenės Valdybos 
darbus. Čia taip pat buvo pasi
sakyta dėl šios valdybos suda
rymo būdo, dėl senosios išeivi
jos lietuvių atstovavimo ir ’kt. 
viešumoj kylančiais klausimais.

Reikia pastebėti, kad kaiku- 
rie (pvz. Flor. Saukevičius) 
pasigedo dažnesnių susirinki
mų. Kiti (A. Jonaitis) siūlė su
aktyvinti gražiai < pradėtą, bet 

' šiemet nutilusią ekonominio 
skyriaus veiklą. Iškeltas Vasa
rio 16 gimnazijos Vokietijoje 
ir lietuvių radijo valandėlės 
Clevelande rėmimo reikalas. 
Apskritai susirinkimas buvo 
gyvas visais jame iškilusiais 
klausimais. Pirmininkavo Ase- 
vičius ir J. Darnusis, sekreto
riavo iš Worcesterio atsikėlęs 
L. Leknickas.

Metinis Bendruomenės apy
linkės susirinkimas šaukiamas 
1956 m. sausio 22 d. 11:30 vai. 
didžiojoj lietuvių salėj.

Iš Bendruomenės apylinkės 
valdybos spalio 29 d. surengto 
seniesiems Amerikos lietuvių 
veikėjams pagerbti pobūvio 
gautas 114 dol. likutis lapkri
čio 24 d. apylinkės valdybos 
posėdy buvo paskirstytas ši
taip: $35 Clevelando Vaidilos 
teatrui, $25 lituanistinės vysk. 
Valančiaus mokyklos tautinių 
šokių Grandinėlės grupei, $25 
Balfui, $15 Lietuvos karų in
validams ir $10 G. Siauntkai- 
tės laidotuvių išlaidoms.

Lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokyklos mokinių dek
lamavimo ir skaitymo konkur
sas įvyks gruodžio 11 d. 11:30 
vai. didžiojoj lietuvių 'salėj. 
Deklamuojamąjį lietuvių poetų

apylinkės val-
24 d. posėdy 
deklamavimo

Bendruomenės 
dyba lapkričio 
sudarė mokinių 
ir skaitymo konkursui praves
ti komisiją, į kurią buvo pa
kviesti ir šutiko įeiti: Bendruo
menės apylinkės atstovas K. 
Žukas, lituanistinės mokyklos 
atstovai mokytojai V. Kavaliū
nas ir E. Mackevičienė, teatro 
atstovai aktoriai Ig., Gatautis ir 
P. Maželis. * Kaip stebėtoja 
kviečiama dalyvauti ir visa lie
tuvių visuomenė. Kiek tenka 
patirti, mokiniai šiuo konkursu 
rodo susidomėjimo ir rengiasi 
jame gausiai dalyvauti.

Lietuvių studentų suvažiavi
mo metu per lietuvių radijo 
valandėlę lapkričio 25 d. buvo 
duoti pasikalbėjimai su sąjun
gos pirm. Pr. Joga. T. Remei- 
kiu, D. Valančiūte ir Br. 
dėlių.

Juo-

jų 
at-buvo 

Teatstovau- 
modernusis 
paroda te-

Studentų meno paroda 
suvažiavimo metu 
vežta į Clevelandą. 
jamas išimtinai tik 
menas. Gailą, kad
galėjo įvykti tik toj pačioj po
sėdžių salėj, tad paveikslams 
žiūrėti sąlygų beveik kaip ir ne
buvo. Taip pat paroda tebuvo 
labai menkai išreklamuota, tad 
ir žiūrėtojų menkai teturėjo. 
Ją surengė Lietuvių Studentų 
Santara. Dalyvavo D. Juknevi
čiūtė, A. Pagalytė, D. Sakalaus
kaitė, J. Šapkus, N. Vedegytė, 
Vytautas O. Vir’ au. E Žukai
tė. Gr. K. asaisl ait< ir kt. .

Laiškas dėl Šatrijos Raganos minėjimo
Gerbiamas Redaktoriau '

Tik ką perskaičiau Darbinin
ke strp. “Paminėta Šatrijos 
Ragana” .(Cleveland, Ohio) ir 
pasidarė liūdna ir neramu. O 

"tuo tarpu minėjime buvo dau
gumos, tokia maloni ir gera 
nuotaika.

Man neaišku, Įjoki tikslą tu
ri tokio turinio informacijos? 
Ar tuo norima paskatinti dirb
ti mūsų visuomenę kokį nors 
viešą darbą, ar dirbančius tik 
išplakti. Man neaišku, kodėl 
korespondentas taip primygti
nai užsipuolė p. Balčiūną. Ko
kios gi paskaitos koresponden
tas norėtų iš p. Balčiūno, jei 
ne “mokyklinės”, kuri tiko ir 
suaugusiems klausytojams ir

Įvairios žinios:
— Lietuvių Radijo Klubo 

susirinkimas įvyksta gruodžio 
18 d.
' — Pabaltijo Moterų Tary
bos Clevelando klubo koncer
tas įvyksta gruodžio 11 d. 5 v. 
po pietų Severance Hali mažo
joj salėj. Dainuos solistė J. 
Krištolaitytė - Daugėlienė.

— Čiurlionio ansamblio po
būvis su svečiais įvyksta gruo
džio 3 d. Tigro kavinėj.

— Meilės J. Grėbliūnaitės ir 
sutuoktuvės 

. šv. Jurgio
Alg. J. Krygerio 
įvyko lapkr. 26 d. 
bažnyčioj.

— Aukštuoliai 
dukrelės.

susilaukė
SP.

OMe). Vkea mertyt* p» 14 vatonOe nHr*. KetvIrtakM paMtaikn

' atsilankusiam jaunimui ir net 
patiems pipirams? Toki buvo 
salėje mišri publika. Buvo duo
ta trumpa' Marijos Pečkauskai- 

. tės biografija ir išvardinti jos 
svarbesnieji kūriniai ir nuopel- 
mat Be to, kai kurių kūrinių 
pav. Vinco Stonio “Viktutės” , 
atpasakota trumpai ir turinys. 
Tai rodo, kad paskaitininkas ! 
taikėsi prie salėje esamos miš- < 
rios publikos ir jis, kiek buvo ; 
jaučiama iš salėje esamos nuo- ; 
taikos, neapsiriko. ;

Bet visiems niekuomet nei- ; 
tiksi žinoma, jei koresponden- ; 
tas norėjo išgirsti kokios nors ; 
plačios/Studijos apie “Šatrijos ; 
Raganą” ir kokių nors nauja- ] 
nybių, tai, rodos, ne čia ture- Į 
tų jų ieškoti. !

Labai nemalonu, kad išsineš- <Į 
tus gražius iš minėjimo įspū- <[ 
džius drumsčia tokios asme- ;! 
niškos informacijos. O jei jos ;! 
yra. korespondento nuomone, ;! 
tikros tai galima buvo asme- 
niškai p. Balčiūnui pasakyti. ;! 
nes. rodos, geri pažistami. \

Visai kitas susidarė Įspūdis, •' 
perskaičius “Drauge” apie tą - 
patį minėjimą. Ten pasakyta, į 
ko kitą kartą reikėtų vengti, ; 
bet netiesioginiai, ne pirštu į • 
akis badoma. Iš viso, man ro- • 
dos. visuose mūsų laikraščiuo- j 
se per daug pavardžių — ar- j 
ba perdaug išgirtų arba per- f 
daug išpeiktų. Kalbėkime apie ? 
įvykius, o ne apie žmones. •

Clevalandietis ?
1955. XI. 23. -

LMMEDIATE OPENING!
FOR

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

MACHINE
Operators and Helpers

$1.72 PERHR.
Jos. T. Ryerson & Son. Ine.

2553 West 16 St.

NEW YORKAS

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JUOZĄ ANDRIUŠĮ
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobil’ai. 

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

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford. 
Connecticut

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

vai. vak. ’
Juozas Andriušis

238 Leonard Street Brooklyn 11. N.
X EVergreerf 7-8247.

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A NC A

SU RIDGEWOOD AVK. BROOKLYN. N. V.

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

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

Darbas atitekamas prityrusio techniko. pripažinto 
RCA Instituto. Ncw York*.

LAIMĖSIĄ DEMOKRATAI
A. Stevęnsonas demokratu 

kongrese skelbė, kad prezi
dento rinkimus 1956 laimėsią i 
demokratai. Demokratai prezi- ■ 
dentą labai gerbia .bet žmonės 
esą nusivylė, kad respublikonų 
vyriausybė labai mažai tepada- i 
riusi. Ženevos konferencija bai- j 
gosi nesėkme, šaltasis karas te- ; 
beina. Amerikos saugumas ; 
silpsta. Ūkinė gerovė ant klai- ; 
dingų pagrindu, nes žemės ; 
ūkio gaminių kainas smunka. ;
• Philadelphijos arkivysku- ; 

per dvejus paskutinius ; 
metus 15,549 vyrai ir moterys ; 
dalyvavo vedybom ir šeimos ; 
gyvenimui parengiamuosiuose ; 
kursuose. !



Ne-

231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y

1330 M. 9Z 9 MĖGOM)

Įžanga: auka.
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MŪSŲ KRAUTUVE 1956 M. MINI 
35 METŲ GYVAVIMO SUKAKTI

pradeda-' 
Marijos 

Rytais ir 
šakys žy-

KRAUTUV® ĮSTEIGTA 
1921 METAIS

495 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 
ToL: EV 4-9293.

puseserę P. 
(Bostone), du 
- J. Stankevi-

HULAN E. JACK (viduryje), Manhattan Borough prezidentas, j- 
Uikė atšžymėjfano ženklą Monsgr. John Patrick Caroll — Abbing, 
kuris Italijoje įsteigė “Vaiku miestą'*, panašų i Nebraskos “Boys 
T»wn”. Kairėje James L. Macwithey, American Public Relations 
Ąss. pirmininkas- At sižj njėjirno ženklas yra tos draugijos metinė 
dovana.

Amerikon rugsėjo 
gruodžio 2 laivu 

vėl išplaukė į Pran-

Reikalingas vyras, gerai mo
kąs angliškai, savistoviai dirb
ti prie baro ir savarankiai ves
ti mažą virtuvę.

Skambinti pirmadieniais ir 
antradieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto HY 9-5153.

ALRK Moterų Sąjungos
24 kuopa

gruodžio 8 d. Angelų Kara
lienės par. salėje po vakarinių 
pamaldų šaukia metinį narių 
susirinkimą. Visos narės pra
šomos dalyvauti.

paskutines gyvenimo valandas, 
lankymą koplyčioje, palydėji
mą į kapines, gėles ir užuojau
tos pareiškimą.

Dėkojame Dr. T. Savickui 
už nuoširdų rūpestį velionės 
ligos metu ir laid. dir. J. Garš-

REIKALINGA ŠEIMINI N Kt 
klebonijoje. Prašom kreiptis į 
“Darbininko” administraciją: 
680 Bushwick Avė., Brooklvn 
21, N. Y. Tel. GL 5-7068.

Ten pat įvyks Vinco Krėvės knygų ir jį liečian
čios istorinės medžiagos paroda, Sambūrio rengia
ma kartu su Laimos knygynu ir Lietuvių Enciklo- 
pMijos leidykla.

Liet. kariuomenės minėjimas,
kurį rengė L. $. Ramovės 

New' Yorko skyrius, įvyko lap
kričio 27 d. 11 vai Apreiškimo 
bažnyčioje atlaikytos pamal
dos,, pritaikytą pamokslą pasa
kė kan. J. Meškauskas. 5 v. p. 
p. Apreiškimo par. salėje įvyko 
pats minėjimas, kurį atidarė 
V. Alksninis. Paskaitą skaitė 
pik. inž. J. Vėbra. Meninę pro
gramą išpildė' pianistė Aldona 
Kepalaitė, Skautų Vyčių okte
tas, vad. M. Liuberskio, ir Mai
ronio mokyklos tautinių šokių 
grupė, šokiams grojo J. Vede- 
gio orkestras.

Didįjį Vilniaus Seimą
paminės ir New Yorke. Tuo 

reikalu Liet. Tautinės Sąjun
gos Sandaros, Krikšč. Demo
kratų ir Amerikos Liet. Tauti
nės Sąjungos iniciatyva (inicia
toriai J. Ginkus, A. Novickis ir 
A. Starkus) lapkričio 29 Ap
reiškimo par. salėje buvo su
šauktas pasitarimas, kuriame 
dalyvavo 15 įvairių organiza
cijų atstovai Minėjimą rengti 
perėmė Liet. Bendruomenė.

VINCO KREVES- 
MICKEVIČIAUS

PARDUODAMAS namas, labai 
gražus iš lauko, o dar gražes
nis iš vidaus, su šildymu, vari
niai vamzdžiai, pajamos per 
metus $17,700.00. Išlaidos, į- 
skaičius remontus, nuošimčius, 
metinių skolų išmokėjimus ir 
Lt, siekia apie $12,000.00. 
Gryno pelno lieka apie $5,600. 
O jei kuklus žmogus pats at
liktų namų aptarnavimą ir ei
namuosius pataisymus, tai gry
no pelno per metus liktų virš 
$8,000. Grynais įmokėti reikia 
tik $15,000. Bet jei kas turė
tų bent pusiau tiek, gali kreip
tis: Juozas Grabau, 227 Bed- 
ford Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
STagg 2-7524.

TrecBcMai Kattdy šokšai
bus linksmi ir įdomūs. Gros 

Joe Thomas orkestras. Sve
čiams šeimininkai Lietuvos 
vyčiai žada duoti įėjimo pri
zus.

Vokietijos rajonp skautams 
reikalinga ir drabužių, kuriuos 
visi skautai prašomi aukoti 
per Balfą,< nukreipiant viską 
minėtu adresu. (SKS).

_R - ---- T - —te* *. Kunigy mtnmcimn

Lapkričio 29 d. Atsimainy
mo parapijos klebonijoj įvyko 
metinis Kunigų Vienybės susi
rinkimas, kurį malda pradėjo 
preL J. Balkūnas. Tuojau sekė 
valdybos pranešimai:^ pirm.* 
kun. J. Aleksiūno, sekr. kun. 
V. Pikturnos ir fid. kun. J. Pet- 
rėno. Priėmus metinės veiklos 
apyskaitas, buvo pakviesti ka- 
taūškų organizacijų dvasios 
vadai padaryti pranešimus: 
Katalikų Federacijos, ateiti
ninkų studentų ir skautų — 
kun. J. Pakalniškis, ateitinin
kų sendraugių — kun. V. Pik
turna, ateitininkų moksleivių 
— kun. A. Račkauskas, soda- 
liečių — kun. šernas ir vyčių 
kun. V. Karaltvičius. Du pasta
rieji nebuvo.

Einamuose reikaluose buvo 
iškelta mintis Vasario 16 minė
ti prieš Gavėnią ir ruoštis Ka
talikų Federacijos seimeiliuū

Susirinkime dalyvavo gar
bingas preL M. Krupavičius, 
kuris tarė trumpą sveikinimo 
žodį, dėkodamas Amerikos lie
tuviams kunigams už nenuils
tantį darbą kenčiančios Lietu
vos vadavimui. Kvietė kunigus 
globoti ir ruošti visuomeni
niam darbui lietuviškąjį jauni
mą, kuris bus taip reikalingas 
atgavusioj laisvę Lietuvoj.

Praėjus prie naujos valdy
bos rinkimų, vienbalsiai buvo 
perrinkta buvusioji valdyba 
antram terminui. Susirinkime 
dalyvavo 45 kunigai.

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.

Vladas ir Eufrozina 
Veselauskai,

atsikėlę į Jungtines Ameri
kos Valstybes iš Argentinos, 
gavo darbą White Plains ligo
ninėje. Praėjusią savaitę buvo 
užėję aplankyti Darbininko re
dakcijos.

Ramunių arbatą vi
sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromi ski j* 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

žavimą.
Visiems kitiems, kurių dėl 

vietos stokos negalime išvar
dyti, tariame nuoširdų lietu
višką ačiū.

Nuliūdę sūnūs
Antanas ir Jonas 
ir jų šeimos .

J.B. SHALINS- į
ŠALINSKAS >

Laidotuvių Direktores . 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) J
VVoodhaven, N. Y. J 

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

TeL VIrginia 7-4499 I

KJtusyHtt
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Gydytojų Draugijos Valdyba 
gruodžio II d. 12:15 vai. p. 

p. Apreiškimo parapijos mo
kyklos salėje šaukia metinį na
rių susirinkimą. Bus dr. V. Ka- 
naukos pranešimas apie vėžį 
ir jo gydymą, koreferuos dr. 
A. Starkus ir dr. J. Dičpinigai- 
tis; valdybos narių ir revizijos 
komisijos pranešimai; naujos 
vaidybos ir rev. komisijos rin
kimai; einamieji reikalai, klau
simai ir sumanymai. Visi lie
tuviai gydytojai prašomi kuo 
gausiausiai susirinkime daly
vauti (N. Y. Liet. Gyd. Dujos 
.Valdyba).

POBŪVIS
Gruodžio 2, penktadienį, 8 

vai. vak., Leonardo Di Vinci 
salėje, 350 Flatbush Ext., 
Brooklyne, The Exchange Club 
of Brooklyn ruošia pobūvį, 
kurio pelnas skiriamas našlai
čiams. Įėjimas $2.00. Savo at
silankymu į šią vakarienę su
teiksite džiaugsmą 300 našlai
čių, kuriem gautu pelnu bus 
suruošta kalėdinė eglutė su 
dovanomis.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) ’ | 

FUNĖR AL HOME
M. P. BALLAS—Direktoriui j 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalu Vedėjas į
660 Grand Street į
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

iš gilios širdies noriu tarti 
nuoširdžią padėką visiems, ku
rie man mano nuliūdimo va
landoje ištiesė draugišką ran
ką. Dėkoju P. Brazdžionienei, 
O. Rušinskienei, Moterų Są
jungos 4-tai kuopai — už mal
das ir gėles, taip pat visiems 
už aukas mišioms ir gėles, se
kančioms draugėms už svečių 
priėmimą — S. Griškienei, M. 
Miškinienei, M. Mačiukienei. 
M. Burokienei. E. Daukantie
nei ir M. Vaitkienei.

Ačiū parapijos kunigams už 
dvasinį patarnavimą laidotu
vių direktoriui P. Vaitkui už 
mandagų patarnavimą ir, ben
drai, ačiū visiems draugams ir 
giminėms už aukas mišioms, 
gėles, dalyvavimą šermenyse ir 
laidotuvėse. ,

Priimkite iš skaudančios šir
dies mano giliausią padėką 

Nuliūdusi
Anelė Ambrazaitienė.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime, žmoną Anelę, brolį 
Juozą (Lietuvoje) seserį V. 
Stankevičienę, švogerį (Wak- 
field, Mass.), 
Brazdžiūnienę, 
krikšto sūnus 
čiu ir J. Marcinkevičių.

Likusi didžiame nuliudime

LAPKRIČIO MĖN. AIDAI
Šis numeris pradėdamas iš

samiu • kun. dr. M, Ražaičio 
straipsniu apie regimąjį meną 
ir katalikų bažnyčios mokslą, 
sutelkinant būdingų architek
tūros pavyzdžių; St. Yla toliau 
tęsia savo, s t ūdiją apie lietuviš
kąjį nacionalizmą liberalizmo 
ženkle; Z. Ivinskis rašo apie 
žemaičių religinę padėtį vysk. 
J. Petkūno laikais. Dailiosios 
literatūros duoda: K. Bradūnas
— Grabdirbis pasakoja savo 
gyvenimą (eilėraščiai); E. Tu- 
mienė — Pomegrahtai (eil.), 
A. Landsbergis — žodžiai, gra
žieji žodžiai — novelė.

Apžvalgų skyriuje randame 
A. Tyruolis — Thomo Manno 
tragiką, Dr. A. Baltinis — Blo
gio problema pasaulio istori
jos perspektyvoje; religiniame 
gyvenime — K. Mockus—Nek. 
Pras. seserų kongregacija pa
šventino koplyčią; meno sky
riuje — J. Grinius — Kokia 
M. K. Čiurlionio vieta Europos 
mene; Visuomeniniame gyve
nime — L. Andriekus — Dar 
nevėlu. Numeris iliustruotas 
lietuvių dailininkais. Viršelyje
— Lietuvių bažnyčia Marųuet- 
te parke Chicagoje.

Ed. Turauskas, 
.* atvykęs 
pabaigoje, 
““Liberte” 
eūziją.

NSį' kainuoja $1.25. 
k\ J' Liepos žiedų arba- 
ę* ta geriama prakai- 

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

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4-00.

ALEXANDER'S CO. 
414,Braedw«y 

South Boston 27 Mass.

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

Skautę Kalėdų gerasis 
darbelis

Liet, brautų Brolija paskel
bė visiems LSB vienetams 
gruodžio mėn. Kalėdų gerojo 
darbelio mėnesį Vokietijoje 
esantiems skautams ir skau* 
tems paremti. Nedirbantieji- 
brolijos nariai aukoja nė ma
žiau 10 centų, o dirbantieji 
nemažiau 25 et. Draugininkai 
surinktus pinigus perduoda 
tuntininkams, vietininkams, 
kurie juos išsiunčia Vokietijos 
rajono vadeivos adresu: Mr. 
Adolfas Venclauskas, (16) 
Huettenfeld b/Lampertheim, 
Litausches Gymnaz., Sschloss 
Rennhof, Germany.

Joseph Garszv
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

CAMBRIDGE, MASS. 
Nekalto Prasidėjimo Novena
Lapkričio 30 d. Nekalto Pra

sidėjimo bažnyčioje 
ma pamaldos į švč. 
Nekaltą Prasidėjimą, 
vakarais pamokslus 
mus 'misionierius kun. J. 
bilius, S. J.

40 Valandų atlaidai
Gruodžio 2, 9 vai. ryto 

kalto ^Prasidėjimo /bažnyčioje 
prasidės 40 Valandų atlaidai. 
Pamokslai rytais 8 vai., vaka
rais 7:30. Išpažinties bus klau
soma po piet ir vakarais. At
laidai baigsis sekmadienį 3 v. 
popiet iškilminga procesija.

Visus nuoširdžiai kviečių į 
Noveną ir į 40 Valandų atlai
dus. Klebonas.

A f A 
IZIDORIUS AMBROZAITIS 
Spalio 24 d. po sunkios ligos 

mirė Izidorius Ambrozaitis, 
gvvenes 59 Cragie St. Somer- 
ville, Mass. Velionis atvyko iš 
Lietuvos 1912 m.; kilęs iš Pet- 
kaičių kaimo, Skaudvilės var
čiaus, Tauragės apskr. Išgyve
no Amerikoje 43 m. Buvo veik
lus katalikiškose organizacijo
se ir didis muzikos mylėtojas. 
Priklausė LDS, Šv. Kazimiero 
dr-jai, A.R.K.S.A, Federacijai, 
buvo ilgametis laikraščio “Dar
bininko” skaitytojas ir rėmė-

BARASEVIČRS ir SŪNUS
F U N E R A L HOME

254 Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590

WAITKUS į 
FUNERAL HOME* 

197 Webster Avenue | 
Cambridge, Mms. J 

PRANAS VVAITKUS ♦ 
Laidotuvių Direktorių? ♦ 

ir Balsamuotojas I 
NOTARY PUBLIC { 

Patarnavimas diena ir naktj | 
Nauja moderniška koplyčia šer-1 
menims dykai. Aptarnauja Caro • 
bridge ir Bostono kolonijas že- I 
miausiomis kainomis. Kainos « 
pačios ir j kitus miestus. ♦ 
Reikale Saukite: Tel. TK 6-6434 «

PADĖKA
Skaudžios triūsų nelaimės — 

mirus mūsų mamytei Elenai 
Strazdienei — metu mieliems 
giminėms, draugams ir Arti
miesiems, mus giliai užjautu* 
sius ir padėjusius dalintis dva
siniais skausmais, reiškiame 
nuoširdžiausią padėką.

Ypatinga mūsų padėka: ka
nauninkui J. Meškauskui, kun. 
J. Pakalniškiui, kun. J. čeka- 
vičiui, kun. L. Klimui dr. kun. 
A. Račkauskui už atlaikymą 
šv. Mišių velionės intencija, 
lankymą koplyčioje ir palydėji
mą į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame dėdei 
’P. Rumšui, giminėms O. ir J. 
Cooley, A. Reivytienei, V. Jo
cienei, E. Jankauskienei, E. vai už gerą laidotuvių organi- 
Sandanavičienei, P. Visman- 
taitei, O. Zenaitienei, J. Jaku- 
čioniui, Ramanauskui, J. ir K. 
Budraičiams, Ut. Grup. Tėvų 
Komitetui, Chas. Pfizer liet, 
darbininkams už šv. Mišių au
kas velionės intencija, lanky
mą ir palengvinimą velionės

Dr. P. Karvelis,
t-. Vykdomosios Tarybos narys, 
^gruodžio 1 išvyko į Detroitą, 
□š teų keliauja į Kanadą, iš 
'kur skris tiesiai į Vokietiją.

Vinco Krėvės
•v mirties metinių minėjimą 
-rengia “šviesos” sambūrio 
New Yorko skyrius. Paskaitas 
skaitys: K. Ostrauskas — “V. 
Krėvės kūrybinis veržlumas” 

-■ir A. Merkelis — “V. Krėvė 
įkūrėjas ir žmogus”. Meninėje 
^■dalyje V. Krėvės kūrinius skai
tlys Toska Daubaraitė ir K. Va- 
. siliauskas. Minėjimas vyksta 
gruodžio 4 d. 4 v. p. p. Grand 

‘jParadise salėje, 320 .Grand St., 
: Brooklyne.

Moterų Sąjungos 29 kuopa
) Apsireiškimo parapijos salė
je rengia laimėjimų vakarą 
-gruodžio 4, sekmadienį, 3:30 
vai. p. p., tuojau po pamaldų.

Dr. K. Ambrozaitis,
neseniai grįžęs iš kariuome

nės, gruodžio 10 išvyksta į 
Clevelandą, kur vienoje ligo-

- ninėje pasirašė sutartį metam.
Naujų Metų sutikime,

kurį ruošia Lietuvių Bend
ruomenė, programą išpildys 
skautų vyčių oktetas. Sutiki
me jau pasižadėjo dalyvauti vi
sa karininkų “Ramovė”. Tau
tinių akademinių organizacijų 
sambūris, vadovaujamas p. Si- 
ruso, užsakė tris stalus. Dr. B. 
Radzivanas vieną stalą su 16 
vietų. Bilietų kainos į N. Metų 
sutikimą 5 dol., moksleiviams

- ir studentams — 3 dol.

KalMų ir Naujų Metų ftventtoe aiOIo

GERIAUSIŲ SALDAINIŲ puošniose dčžutSse, tinkamų dovanoms.
UetuvHkų saldainių RŪTA. Kaina nuo 31.50 iki $2.50 už dėžę.
šokoladinių Kalėdų Senelių ir kitokių žaislų.
EGLUTEI meniškų papuošalų, importuotų U Europos, ir įvairiausių elektrinių lempučių eglutei.
Taip pat gausus pasirinkimas kitų {vairių žaislų.
AUKSINES RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS Parker ir kitų žinomų firmų.
ATVIRUTES su angliškais ir lietuviškais {rašais, piešiniais lietuviškais, tautiškais raštais ir religi

niais motyvais, su žinomų poetų — Bernardo Brasdžionio ir kitų — šventiniais eilėraščiais ir 
sveikinimais.

UŽSAKYMAI ATVIRUTĖM atliekami ir paštu, iš anksto atstunčiant pinigus. Atviručių kaina nuo 
5 iki 20 centų.

Daugybė kitų aukštos vertės prekių, tinkančių dovanoti moterims, vyrama ir vaikams.
KRAUTUVE ATIDARA KASDIEN.

Visiems mūsų pirkijams ir lankytojams linkime geriausiyKalidų Švenčių ir laimingų 
Naujų Metų.

JUOZAS IR ONA GINKAl, 
SŪNUS IR MARTI

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

šviesos Sambūrio New Yorko Skyrius

Tautinių šokių grupė,
- vadovaujama O. Ivaškienės, 

buvo nuvykusi į Westwood 
Mass, ir to miestelio ruoštame 
Jungtinių Tautų dešimtmečio 
minėjime atliko lietuvių tauti
nių šokių programą.

Vilniaus Seimo
50 metų sukakties minėji

mas bus gruodžio 4, sekmadie
nį 3:30 p. p. Municipal salėje. 
Programoje: prof. A. Kučo pa
skaita, inž. Sirutavičiaus prisi
minimai, akt. H. Kačinsko de
klamacijos, St. Liepos,' solo 
dainos, akompanuojant muz. 
J. Kačinskui. Minėjimą rengia 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos, Alto ir Lietuvių Ben
druomenės Bostono skyriai.

Mirusieji
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti: j .

Matas Mockapetris 76 m. am
žiaus. Velionis gyveno 385 
Park St., Dorchester. Nuliūdi
me paliko žmoną ir du sūnus. 
Lapkričio 17 d. palaidotas Nau
jose Kalvarijos kapinėse.

Romualdas Mickevičius 65 m. 
amžiaus, gyvenęs 600 E. 6th 
St. So. Boston. Paliko žmoną 
ir dvi dukteris. Lapkričio 18 
d. palaidotas Naujose Kalvari
jos kapinėse.

Vincentas Kališius 49 m. 
amžiaus, gyvenęs 335 Fuller 
St., Dorchester. Nuliūdime pa
liko žmoną, motiną, brolį ir se
serį. Lapkričio 21 d. palaidotas 
šv. Benedikto kapinėse.

Juozapas Faltonavičius 67 m. 
amžiaus, gyvenęs 114 West 3rd 
St., So. Boston. Lapkričio 23 
d. palaidotas Naujose Kalvari
jos kapinėse.

Jonas Vartavičius 61 m. am- *
žiaus, gyvenęs 25 Hecla St., 
Dorchester. Nuliūdime paliko 
sūnų ir dukterį. Lapkričio 23 
d. palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse .


