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mostas’ ir ‘Ryto’ kolūkiuose.”
Užteks,, visur panaši padėtis

r ~..
L:.

veiklumą jo sūnų išmetė iš sa-. 
vo bendruomenės pirmininkų, 
net su grasinimais, kad šis da- 
ijtoaa galįs visus susitarimus

TaCiau darbadieniai ne vi
siems tokie laimingi, kaip tai 
Pečiulienei, kuri turėjusi 400 
darbadienių. Vidutiniškai dar- 
tittdksbkį i^riidtaito po 150.

IL Aukštas,. tiesas 
# Įdek Svajotojo 

v^eltlu Fuet a iš Įtarto krito

išduos..

M:!i s i?kvtė. Milda išvy-

tikinčM uMrttM t* toi- 
merfya. Pagonimis' save laiko 

. 2,420. JCiti yra protestantai h* 
žydai. Jų priauglis žymiai ma
žesnis negu katalikų.

iiriojUSį 
>r iš<ct;3 iš
(to^riidų. vi i Vel ijo lie.

. riti Anglijoj btato rUinU’ '• i--t 
ter UotL t'ar !:« . • 1 ;:ch-

atif Fudifes. pm Hriuiedeją. ^.sns ikems? mtokHni$ 
i dy»n ’ri Šr.is B?‘ .'z VTen Ftrhsas įsikibo Bristoly į

patiko. Jis pasijuto savas tarp 
ang ų: ruo partinio darbo šalo. 
Hilda į? n priekaištavo, kaltino 
j ėnt. tirtas įšiltu it 
ištotVįiitt Itšrii ėjb, ar ABgiės jo 
netra ka. Vie. ąudieną saųty-

Anglijoje, ramų,

tai? buvo įšerti..ta

:i-

ir 
Tti- 

'emu kęliu iškal entas į K< na- 
dą.

Hilda y3 sksir' dn 
Ta; .i Kalade r.r ? ų F < 

5*8$ turėto laiko nr ^imiati Iii!

juto, kad Hilda jam reZiali: -a. 
Mintis ją susirasti nedavė jam

P-

K

; i ■

'VsUnttane, Vatau statyin. bėghį Ractew»-V«nH<tono Ctaitaate traukinys, Jo stab-
uma sugedus. M 6s buvę mIUsftfrTIPfir ju <•»»» sunkiai.
— . K r-f.. MlfmiHi mm. oir -- --- - - ■ -■- > . - t.

n.anistus? Gal per Raudonąjį 
Kryžių? Jie turi žinoti, kur ji 
yriu Laimė ar nelaknė taip lė
mė, kad Fuchsas pats gavo Hil
dos laišką. Laiškas jau iš A- 
merikos. Ji siūlo jam pagalbą, 

jari i&to valandas apie “darbo nis komunistų judėjimas, ten > Q ga] laisvę, nes jis gi 
motesliffjįnk'ie-

Karo metais atafninio ginklo 
reikalas suaktuafėjo. Buvo rei
kalingi tam mokslininkai. 
Fuchsas 1941 tikrai buvo pa
leistas ir paimtas į daebą. Nors 
žinojo, kad jo praeitis sutapus 
su komunistais, Jam atidavė , 
at!±ta,T‘?artUS-1ir..^n;^ Uno.^buvo 
sutelkė Anglijos pilietybę: 1947 J. ... i - • k -t . w. tuota. jis lankėsi Amerikoj, susipaži
no su atominiu tyrinėjimu. Čia 
matęsis ir su Donald McLean, 
Anglijos diplomatu (1951 jis 
pabėgo į Sovietų Sąjungą).. Su
simezgė vėl ryšiai-ir su Hilda. 
Laiškai ėjo tarp abiejų labai 
artimi ir karšti. Ir Fuchsas 
buvo vėl tvirtas komunistas.

Sovietų įttipfls
Vieną vakarą Londone juodu 

susitiko. f Fuchsas buvo laimė
tas sovietų žvalgybai. Kai rytą 
juodu ’ persiskyrė, Fuchsas iš
vyko su misija į vieną pusę, 

į kitą sujota misija.
nukelta i Š psl.

ttta kttfnto'ternb ageiife. Ji Or
ganizavo špionažą ir Stiprino 
komunistų veikimą Čekoslova
kijoj, Vokietijoj,Skandinavijoj.

Hftė.Jiš tobVė'marksistines į- 
dė:M9, o Hikte t»UV© tikrasis tų 
idėtfų priėffiėjtfe ir Vykdytojas. 
Milda vadovavę kai abudu uo
ste štatais! yąkarois-daiindavo

tMft* 1NM Hitlerio
Ji ėmėsi initoatyyos gelbėtis 

lt jį Ribėti, kai StėjU Hitlerio 
vaidila. Ji pažirto ruchsą, ir 
jo dvasių geriau nei jis pats sa

giffič netoli FratStfurto 1909; 
toto jfi fČVftš buvd dfltimiltaris- 
tos ir draudė sūnui džiaugtis 
Kariuomenės paradais: ji paži
rto. toto jam reikalingas žmo- 
gas. į kurį jie galėtų atsiremti. 
Ypač jam toktoa atramos i^i- 
kėto, Kai hifferrimo persekioja- 
md jo sesuo krito po traukiniu, 
kita sesuo išėjo iš proto, o tė
vas buvo nugabentas į kaeetą. 
Tokia atrama norėjo būti Hil- 
da. Juodu drauge slapstėsi, ji 

tamsiaplaukė sugalvojo bėgti į Angliją, kur 
Hilda * draugai komunistai jų neaplei- 

. Ąpie vieną Klaus Ėrnst Ju- šią.

Itaa atominių Anįijee^asiap-

neapsiėjo tada bė Hildos ran-* 
kOs. 0 ftjchsas tuo fąrpft bai
gė studijas, gavo daktaro laips
nį Edinburgo uniwrs?fcte. Sa
vo darbštumu ir gabumais jis 
pasireiškė kaip pirmaeitis ato
mo tyrinėtojas ir iš traukė į 
tos rūšies mokslininkų eiles. 
Ne tik veikimas, bet ir k 
nistinės idėjos blėso, Hi 
■berašė jarn, nei jis. jai.
liau jis nė nežinojo, kur. ji ka
da yra, Kom.. partija įsakė II’l- 
dai nutraukti su juo santykius;"

Partijai Fuchs buvo miręs.
1939 »rn. rugsėjo 1 d. Hitlė

lio paskelbtas Lenkijai kartis 
dideliu smūgiu trenkė Fudisą

ne- 
ąga-

beit Minam Moskowitz ir kitus 
agentus ar jų bendradarbius, 
kurie šiandien visi jau nuteis-

Lietuviškos šventes Paryžiuje
(Laiškas iš Paryžiaus)

Palydėdami senuosius baltijo tautomis. BUvom drau- 
tuš, lietuviai Studentai Pary- T ’ -

. ifiujė sušaukė savo spsirinkimą.
» Df. Bdčkis skaitė paskaitą a- 

pie lietuvių tautos dvasios vei
dą-. Paskaita sukėlė labai gy-

•. Vtis diskusijas.
BeribeHą Mišios šiėfnet. įvy

ko studentų bendrabučio kop-
’ lyčtojė. Tai didelis įvykis mū-

- SU kototajOje; Paprastai Kalė
dą naktį būdavome išsiskirstę, 
nes niekur hegaiMavome baž 
nyflos. Todėl šiemet buvime 
Viši Karta susirinkę. * Nors ir

■ **--ąTekaip šniokštė vargonų suge- 
. dbstos dumplės, bet mūsų ka- 
•lėdinės giesmės skambėjo gra-' 
žiai ir nuotaikingai. Koplyčioje 
pasigedome prakartėlės. Ta
čiau gražus kun. Jucevičiaus 
parnotislas mums sukūrė tikrai 
šventišką nuotaiką.

Nantas Metas Paryžiaus 
liėtuvūų kolonija, jauni ir seni, 
sctJko draugo su kitomis Pa-

ge išnųgįpavę salę. Latviai pa- 
rucšė gražų birfėtą, estai pasi
rūpino mužiką, lietuviai pa
įvairino vakarą loterija (Lie
tuvių Šalpos Draugijos pastan
gomis- surengta). Susirinko 
gražus pabaltiečių.būrys ir Va
karą praleido geroje nuotaiko-

Ką jie dementuoja?
ELTOS Ūrformacijos nr. 27 

(138) žinioj apto VLIKO po
sėdį paskelbė, jog “Vliko pir-

gą.“ Gaila, kad

ku, ką iš tos mūsų žinios gali 
ma demesituotL , ?5

2. Mutns stebina, jog Vlikas 
.“Darbininko” žinią, kad Lozb- ■ •’ 
raitis statęs Vilkui nepriimtinų 
reikalavimų, dėmentuoja. Ta-, 
ėau laiko teisingortos, nes nede- 
mentuoja, šitokias žinias:-

“Pasitarimų eigoje (su Lo
zoraičiu
kinti ir kiti klausimai ff kons
tatuota, kad ligi šiol buvusi 

. .. - . nenormali veikla, ypač kai fcu-
dęs St. Ložoraitis neatsisakytų Vliko žmonių, ėjusių atsa- 
ntto susitarimų sU Viltu. O da kmgag pareigas, kad tik jie lai- 

turimomis- toforma- ne Lįetuvos
ei jomis, kalbamo j žinioj ^ar* - reikalas. Deltų priežadų ne- 
bi^iko^. IJr. ^buvo dar per galima ir
mažai ir labai santūriai paša- Vokietijoje Lietuvos atstervavi- 
kyta. Visiems jau yta žinoma, mo klaugifflą 
kad St Lozoraitis ne til?Jffepri- , nr 
imtinus reikalavimus statė, bet 
aiškiai nenorėjo susiiartl. Tik ^usų ncmazal
po to. kai K. Zaikauskas ir T. ,^ne . _ . ,
Šidiškis padarė pas JĮ demir&i. « lau “>•

kiais esą įsivaizduoja. Pavyz
džiui, Vlikę sėt^s dr. Karvelis 
įsivaizduoja ėsąs Lietuvos iŠ- '• 
sienių reikalų ministeris. Jis 

į net pradėjo Lietuvos pasiunti
niams ir konsulams davinėti į- 
pakymųs, kad šie apie savo 
veiklą jam raportuotų.” (Vie
nybė,. 1^52. nr. -48). į ’

“...Man iš derybinių užkuli
sių teko sužinoti, kaip visai- tik
rą dalyką, kad pagaliau Vliko 
pirmininkas M. • Krupavičius - 
dabar... jau ^pripažįstąs Reirt- 
lingeno susitarimą su min. Lo- ' 
zeraičiu. Ir net dr. Karvelis jį 
pripažįstąs.-’ (Nėpr. Lietuva, 
1952, nr. 49).

Čia priminėme tik vieną ki
tą tokią žinią. Vlikas ir E, I. 
tokių 
nais.

Turėdami “prieš, akis “Darbr-

ida įtiiti flepatafltafiti žinia 
spaudoje gali jam boti visai

__  taes tą šUsiiĄtoiiitią galime su- 
tartkii^' tam*

kai pažymėti: kad Loždraitis 
Statąs Vitatti ffetpriltmtous fei- 

.katorimtte ir toto pasimatė su 
LRS žmonėmis. Tetom spėti, 
kad.dėttetavimaš liečia piribą^-- 
jį klausfiną — S. Lo/brak^o 
reikalavimus Vilkui. Mums su
sidaro įspūdis, 'jog Vilke yra 
dieglio susirūpinimo, kad S. 
Lozoraitis gali dėl bet kokio 
nieko atsimesti nuo šiokio to
kio susitarimo. Jei jau jis no
tą atsiuntė Vykd. Taryb. pir- rytojaus dieną St. Lozoraitis 
mininkui, kad šis sudraustų pasirodė jau palankesnis šūsi- 
Romos 'lietuvius, kūne už _ne^ tarti. Dėl to mums visai neaiš-

KOLCHOZININK4S LIETUVOJE DŽIAUGIASI

- Red.) buvo.išryš-

(Dirva, 1952,

ne tik svajoja

rytas iš buv. Lieponių, Dainių 
ir Vėrdulių kaimų) pirminin
kas praneša, kad už kiekvieną 
darbadienį išeis po 4 kg-grūdų 
ir 4-5 rublius. ;*
' Biržų rajone '“Bendro dar-1 
bo” kolūky. 1^51 i& darbadienį 
sumokėta 3 kg ir 2,0 rubliai. 
1952 tikisi 3,5 kg ir 3,50 rb. 
‘"Tarybinio rytojaus” kol. gau
sią 4 kg ir 2,9 rb. “Raudonosios 
vėliavos*’ kol. išduoda tik 1,8 
kg ir po 1,1 rb. Tėti buvo 1951. 
Kiek pakelta 1952 nu .nenuro
dyta. Toliau — “GirdCTių” kol., 
1951 — 1,5 kg ir 30 ktip. Ne
jaugi tik tiek? Tai buvo prieš 
metus. Bet šiemet? “Negeres
ne padėtis ir šiais metais”. Gal 
tik tokią,nelaimingas kolūkis?

Kiek fe tfMirba
“Kolūkietis \£k»das Pečiuko- 

nis su savo žmona Karolina 
žiūrėjo į kabančią elektros 
lemputę. Už lango jau šute-' 
mo.

— Gal šitą uždegt??7- paro-^ 
dė žmona į žibalinę lempą.

— Na, išsigalvosi dar ką^. 
nors... Tuoj užsidegs... Kitaip 
ir būt negali. -■

Nespėjo Pečiūkonis ištarti 
paskutinių žodžių, kaip ėlėkt-

- ros lemputės viduje išryškėjo.
. - raudonas siūlelis. Abu liet ąl-

suaukojo n Milijonus ^0^ nustojo-. sekundė.,.' ^ki-
* , SvABŲ. » ' " ta... trečia... ir staiga akin^n-

W&sHtagton, D, C.
žiniomis, pernai praneštas rū
bų ir avalynės vajus tarp 'A- 
merikos katalikų buvo gana 
sėkmingas ’ — surinkta 9.000.- ’ Eišiškių rajūne elektrinį 
000 svarų. Iš jų 2.000.000 pa
siųsta į Korėją, 1.000.000 į Ita-

H*nry jV. Brntter. S-V irtetk. m»Hnis- 
tas »r»nkir»io, kurni nu^jo ’i'uo hėgių 
Vnšinjtonn Union stotyje. Jis greitai 
susiorientavo ir per taliją pranešė, 
kiul m sugedę traukime stabdžiai, 
■tuo bodu išvengta didesnės ttatastro- 
fos. , 
rr- - - 'lę.—.j

Stfkritto Paryžiaus lietuviai 
ir griebėsi darbo, tteveik kiric- 
vieną sekmadienį Bačkių bute 
mužiko UžpoletdčiaUs vėdahias 
mišrus ehofas ruošiasi vasario 
1G dionai. Be to, lietuviai yra 
kviesti į Tarptautinį Studentų 
fFestlvtift, kuris įvyks, sausio 
24 df Sorbofioš 'UriiVėrsitete. tiją; 750.000 svarų į Austriją, 
Dalyvaus apie 3Ū tautų. Lle- 250.000 svarų į Vokietiją. Kiti 
tuviai Žada pasirodyti SU tau* padalyti mažesnėmis siuntomis 
tiniais Šokiais, žada atsilanky- Europoje k A^ajeje.- 
ti daug žymių asmenybių; taip _

pat šis festivalis bus perduotas APLAWKH PUSANTRO 
per televiziją. .

J. A. nhtattttote.

Re*d ind heed all traffic si$nc — ' 
Ihey help M bdh live< and fine* !

NCWC balta šviesa užliejo- kam
barį.”

Taip sovietinė “Tiesa” apra
šo M. Metoinkaitės kolchozo 

ap-
• šrietnną. V

Šviesa kaip šviesa. Kad ji de
ga, kada stotis nori — ką pa
darysi. Gali ir tamsy pagyven
ti, jei stotis srovės neduoda. 
Senoliai kr balanom paaišvies* 
OttVVp mu tfiUuBIttifa nUS0BBO8* 
vo. BfotomMėl oeuždirtrttafi k ,

gal rublio perkamąją galią tai 
.būtų

tik.30-10 dok mėnooitii.
Blcgesriiūoju atvedu, kurie 

už darbadienį gavo tik po 1,5 
.kg ir 30 kap..—. jei-skaity

sim, kad jie darbadienių turė
jo 150 (tai dažniausiai), jie 
gaus metams tik apie 500 rb., 
arba apie 40 rb. mėrfesiui.

Ką jis galt nusipirkti už tą 
uždarbį, jei duonos kg kaštuo
ja 1,G5-M ,85, rb, jautienos kg 
10-15 rb. ; sviesto kg 35 rb. Su
prantu, kodėl 1940 iš Rusijos 
atvežti j Lietuvą kclchozininkai ninko’ 
buvo tokie apiplyšę ir sulysę. „

Toks yra tas džiaugsmas.
Kai Sibiro lagery kalinys suti- 

„_k<? kaitoj ir paklausė: kaip lai
kais, taš atsakėt ačiū, geriau. 
Kiti tas nustebęs teiravosi, kaip 
gi tai geriau, paklaustasis at
sakė: tikrai, šiaridieft geriau 
negu rytoj. ; M.

žinių galėtų surasti tuzi-' * ’ t-

»’ žibios dementavimą, 
laikome turį pagrirido E. L ir 
Vliko.žmones pasiteirauti, ar iš. 
tikro jie čia cituotas ir visas’ 
kitas panašios rūšies žinias lai
ko teisingomis? O jei nelaiko, 
tai kodėl nedementuoja? Atsa
kymas į šiuos klausimus iš tik
ro būtų labai įdomus mūsų vi
suomenei ir pačiai spaudai

Mitom M,

mirti®® štotaktį, jo &nMtus 
palaikus Gm mieste, Intoje)?,

kamadošk «£vmk ra*
GYVRMTtMV YiA KATA.

1AAI nų. Ji įtariami, už dkriMtotonį
= ftirituttoUtf sta* pati flusfembti,

tistik€® daviniai rikto, toto Ha-

. jų katalikai atidaro 44 procen
tus.

antros tonos grikių. “Niekada 
--sakė — beturėjau tiek daug

Susidomėjęs Skubiai
Altų retSICMuną wi 
“Tiesoje” ir stebiu, kiek kituo
se tarichoSMose uždirbę:

Šiaulių rajono “Naujojo Gy
venimo”’' kolūkio (kufta suda-

juk esti 
labai nevfeftodk. Vienas džiau- 
gferi mušt ttogavfa, kitas ir 
primusas kad dar
gyvą ptdto). Tft toli palygmi, 

dtfbiflintott Ui MV© Uždarbį 
matai, ar gy

venti “tapOjteflgviau ir links
miau.“

imam geriausią atsitikimą— 
kumettoftos FriHuHettos. Jeigu 
| iMBfbUsi 400 dienų per me
tas Ir jeigu ji savo uždirbtus 
grūdus paversta pinigais juo
dojoje rirttoje .ji galėtų gauti 
apie 6000 rb. Pridėjus apie 
1200 rt>. pinigais ir kitas gėry
bes mėtinis jos uždarbis būtų 
per 7,000, arba menesiui arti 
600 ri>. Tai jau labai geras te
nai atlyginimas. .Bet tfalygim 
kirti su Amaritoto 'darbininko 
uždarbiu. Oifdalia dolerio kai
na tai būtų 130 dolerių. O pa- -I

iwDarbininko^ Administracijoje 
galima gauti Šiy knygy:

J. Prunškis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. - $1.50 
Nelo Vian, ŠV .ANTANAS PADUVIETIS, 

vertė A. Vaičiulaitis, 145 p. ___ j
' PreJ. P. M. Juras, PRANAŠYSTE APIE . 

PASAULIO PABAIGA, 110 p.
V. Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA, — Lietuvos 

vaizdų albumas.
V. Biržiška, VYSK. MOT. VALANČIAUS 

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI, 100 p. 1.00 
Axel Muthe, SAN MICHELE KNYGA. I dalis. 325 p. 2.50 

” ” II dalis, 308 p. $ffeo
S. Kolupaila, NEMUNAS. 237 p. . $2.50
I. Simonaitytė, AUKSTUJU ŠIMONIŲ LIKIMAS

437 p. $3.50
G. Da Fonseca, MARIJA KALBA PASAULIUI. 264 p. 2.00 
LIETUVIU ARCHYVAS. Bolševizmo Metai, 150p. $3.00
H. Mačiulytė-Daugirdienė.TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00
A. Tyruolis, KELIONE, 126 p. $1.20
J. Gailius, SUSITIKIMAS. 155 p. $1.50
A. Gervydas, UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. 211 p. $2.35

y
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tas Stalino nusižeminimus, kai ^biustus, pavei 
tuo tarpu jis nesigėdi ir leidžia- binėti vietoje 
si “smilkomas”1 bei sutinka bū- užžiebdavo net žva

_______ _________________“dievu.” šį reiškinį daugelis '.viešose vietose atsiranda ”Le- 
šo apie jo paprastumą ir kuklu- aišku
mą. Buvęs Amerikos atstovas 
Rusijoje Davies savp praneši
me valstybės sekretoriui Cor- 
dell Hull rašo ':

tų bet galima žmogų suklaidin
ti, .pakišant Dievo vietoje kokį elgsena net per daug pd-
nors stabą Tr'komimfetąi yra prasta. Iš visko susidariau
padarę tą pati:- pakišo žmo^Z^z**. kaį tikrai kuklus.” 

nėms “dievaitį” su auliniais ba
tais, su ūsais, 'kumpa nosim.

kia! pastebėti, kad komunizmas 
virsta iš politinės doktrinos' į

puikiai žino, kad kiekvieno

išdDdomas tikėjimo jausmas.

naudos.

Visi, kurie turėjo progos as-

is pradėjo ka- 
n^ių ikonų ir 

Visuose

- Rusija caro laikais žydams ne visą boro jrieinama. Kai 
kuriose vietose ir neoštuose, ypač į šiaurę nuo istorinės Lietuvos 
sienos, ilgai neelista buvo jemš kurtis. Vienur kitur p asitaikė 
šiurpių žudynių, vadinamųjų pęgjomų. Vis dėlto ž^dai kliūtis 
palaužė ir prieš pirmąjį Didįjį karą buvo pasklidę -beveik po visą

mes, kurios priklauŠBtik rier 
nam Dievui. Pilni komunistų 
laikraščiai ir knygos giesmių 
tam “dievui” Stalinui, štai ke
lios ištraukos iš Pravdos1

tL Vieni teigė sakydami, kad 
rasai iš-papročio tai daro, nes 
jie buvę savotiškai “sudievinę” 
ir carą, kiti aiškina, kad^o- 
munizmui atmetus religiją, ne. 
sų tautos sieloje likusi tuštu
ma, kuri užpildoma Stalino 
kulto .

Vienas iš pirmutinių, ge
riausiai komunistišką Rusiją 
pažinęs ir apie ją rašęs, buvo

dynių. Jie vėliau susiliejo su revoliucinėmis aistromis. *
Bolševikų revoliucijoje galima įžiūrėti giliai paslėptą tos 

gainiojamos po pasaulį tautos-nepaykantą rusams. Rusų žemė ir 
carųfpaiiktos socialinės negerovės buvo pasirinkta atrama pasauli
nei revoliucijai užkurti. Revoliucijos kurstytojų eilėse buvo gau
su žydų ir kitų tautų. Bolševikų revoliucija dėl to pradžioje turė
jo labai stiprų internacionalinį pobūdį. Rusiškumo joje buvo ne
daug. Jisai pradėjo stiprėti tiktai vėliau. Pirmieji valymai, kurie 
palietė L. Trockį, o paskui ir kitus, buvo ir pirmieji antisemitizmo 
ženklai Žydų pasitarnavimas bolševikinei revoliucijai buvo at
liktas. Atlyginimui jie tegalėjo laukti apkaltinimo. Bet tam rei- < 
kėjo dar vienos priežasties. - *

Kai bolševikai po antrojo Didžiojo karo užėmė didelius Vo
kietijos plotūs, juose rado paliktas naęių antisemitines nuotaikas. 
Niekada pasaulyje jr nei vienoje žemėje nebuvo tiek žydų išžudy
ta, kaip Hitlerio laikais Vokietijoje. Ta izraelio tautos baisi tra
gedija visus jaudino. Bolševikai iirgi dėjos žydų tautos bičiuliais 
ir smerkė nacius, bet jų pačių rankos dar anksčiau buvo žmonių 
krauju suteptos. Nemažai žydų bolševikai jau buvo Sibiran nu- 
trėmę arba kitu būdu nukankinę. Dabar jie vokiškoje žemėje dar 
labiau ėmė prisigerti neapykantos žydams. Mat, paversta sveti
ma žemė nepraranda savo veikmės, o juo labiau šiais laikais, kai 
nevisi žmonės pasitraukia. Bolševikus pritraukė nacių dvasia ir 
metodai gi nemažai pačių buvusių Hitlerio partiečių suėjo. į ko- 

’ munistų partijos eiles. Sąmoningai ir . nesąmoningai ne stiprino 
tarp rusų jau anksčiau prasikišančias antisemitines nuotaikas. Da
bar jos išėjoppaviršių. ' -J.

* To buvo galima laukti jau prieš krienus metus. Kas sekė 
Maskvos pagiežą' vadinamiems titistams, visada suplakamiems,^ 
trockistais, galėjo pastebėti, kai ji vis labiau darėsi antisemitinė. 
Pamažu pirm(5o vieton imta- statyti ir kaltinti sionistai: Nuo pra- 
ėjušių metų' pabaigos, viešų teismų Čekoslovakijoje, jau aiškiai 
matėsi, kad dirva žydams kaltinti paruošta: mėlyna Žvaigždė pa-

- statyta priešais raudonąją. Raudonasis Kremlius dėl to insceni
zavo nauja žydų gydytojų teismą — viešą Stalino žodį, kuris duo-

. tj kovos ženklą lėtiems. Priemonės tos pačios, kaip ir naudotos 

Hitlerio. Galknaa laukti, kad bus ir tas pats galas, nes kas grie
biasi izrąriio tautą žudyti, rizikuoja užbaigti savo * karaliavimo 
dienas. Ta tauta, nors ir yra Dievo Sūnų atmetusi, istorijojeTMevo 
yra išsaugoma. T ,

Su antisemitine -akcija bolševikai jungia dar vieną savo tiks
lą: sukelti neapykantą prieš Jungtines Amerikos Valstybes. Jos 
apšaukiamos “žydiškojo kapitalizmo kraštu.” Kaltinimas yra tuo 
įdomus, kad jis ir kapitalizmą, tą mirtiną komunistų priešą, su
krauna vienų žydų sąskaitom Ir čia yraa nusekta nacįų pavyzdžiu. 
Tuo būdu Stalinas atsistoja Hitlerio vietoje ir, matyti, tikisi su; 
laukti tokio paties galo.

O Staline „didysis, 
o tautų g|lva?^fe._

Tu, kuris sutvėrei žmogų 
žemei suteikei gyvybę,

Tu, kuris apšvieti amžius 
leidi pavasariui pražysti,

Tu, kuris virpini muzikos 
stygas, Tu tiktai vienas...

Arba štai, tik “nata” kito
kia: Z

-^Kalnai aukštesni už 
lygumas, •

Dangus aukščiau visų kalnų,
Bet tu, Staline, esi 

aukštesnis • ?
Už visas.dangaus erdves.
Tavo vardą taria milijonus 

kartų, -
Lieja į metalą kietą „
Ir ore žydriom raidėm

rašo,
.. ..Kaišo rezem ir pina

ir

- ■ ■' ALE. BARANAUSKAS —________
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čonis, kaipjnetu vairijūnas. 
Nesunku įsivaizduoti kokios 
naudos ir paguodos tada pems 
atnešė giminystė.
• Kartą, baigiantis rudens

žmona kalėdinius pirkinius ir 
■į įsakė penėti būrį senų žąsų. 
, >Greitai/užšalo ir pasnigo! Vie* 

rytą jis prikrovė rages, ir 
leidosi į Vilkaviškį.

Ties miesto stogais Jttnksojo 

rudas dūmų ir garo debesys.

žiūrinti į naują kaminą, pas
tatytą iš griuvėsiuose suran
kiotų plytgalių. Jis truputį 
sviro į pietus, ir Šėpa .atrodė 

. nusiminęs, šiaip ar taip, trau
kimas buvo toks geras, kad pro 
dubeles įkištas laikraštis bema
tant išlėkdavo pro kaminą
lauk.

Paskui jie sėdo valgyti pietų. 
Bešnekant apie šį ir aięrfė’tą, 
antrą valandą atsidarė durys 
ir įžengė'trys ūkininkai. Jie 
sustatė kampe botagus ir pasi 
sveikino Mpą; viri trys buvo

nino kampeliai”. Gyvasis Rusi
jos “dievas” Stalinas pradėjo 
pavydėti garbės mirusiam 
“dievui” Leninui ir jo vietą^ 
užėmė pats. Netik fabrikuose, 

_ įstaigose, stotyse atsirado 
^“^tajpno kampai”. bet jsiriogli- 

i no ir -į daugumos privatiškų 
namų kaimus. Tiflise komjau
nuoliai savo “Stalino kampelį” 
įtaisė visiškai panašų į altorių 
ir per susirinkimus uždegdavo 

Q<įaugybę žvakių. Vietinė spau- 
1 da tai statė pavyzdžiu kitiems, 

bet vis dėlto patarė ieškoti sa
vų, nauų būdų išreikšti Stali-

Wattęr Duranty, .. ilgametis 
New Ydrk Times dienraščio 
korespondentas Maskvoje, už- 

. J suniręs apie savo susitikimą su
Stąlinu* tupj po karo, rašo: anglui. -Manchester Guardian^ 

“Stalinas jautėsi tikras Rusijos 
ateitimi, bėt neužsiminė nė 
vienu žodžiu apie savo įnašą, 
kurio dėka Rusija tapo stipri.”
O tuo pačiu metu Stalino pul* . some nustebino pasaulį, pir

mas rašydamas apie komuniz
mą kaip apie. naują, tikėjimą.

* Balzamuotas Lenino kūnas"Vir- 
to savotiška šventovė, kurią 
minios pradėjo lankyti pirmiau 
iš prievartos ir reikalo, o vė
liau ir su savotišku pamaldu
mu, lyg būtų šventasis. Čia rei- “sutveria žmogų, suteikia ž^ 
kia paminėti, kad Rusija, ne
pripažindama Romos paskelbtų 
dogmų ir šventųjų nuo pat at
kritimo datos (1054), t o Bau 
nebepajėgė suprasti, kas tiRru- 
moj yra šyėntieji.- Gal dėl to 
liaudyje susikūrė įsitikinimas, 
kad šventųjų kūnai negendą.
Pačioje pradžioje ^Senino lan

kytojai žinojo, kad jis nei šven-

kai žygiavo Raudonąja aikšte 
ir klojo jam po kbjų sumuštos 
vokiečių kariuomenė: 
Tokiu metu nesikelti nė kiek 
puikvbėn, reikia stiprios va
lios. Duranty liudijimu, Stalinas 
puikiai suvaidino savo nusiže
minimą ir kuklumą. New York 
Times talpino žinutę, esą Sta
linas. skaitydamas kažkieno 
parašytą Lenino biografiją, ku
rioje buvę labai išpūsti ir jo pa
ties nuopelnai, paėmęs pieštu- 
ka ir išbraukęs visą jo “garbės

J^bliovimą.” ..

oks kuklumas’ Koks did
vyriškas paniekinimas pasaulio 
garbes, tuštybės, žmonių pa-

s

ėiiavas.

ntas Arthur Rau
some Jis revoliucijas metu gy
veno Rusijoje. Buvo gerai pa
žįstamas su pačiu Leninu. Ran-

Rusijos komunistinėj san
tvarkoj nieko neįvyksta, ko 
vyriausybė nenori. Jei komu
nizmas virsta į savotišką reik 
giją, ^ra aiškus ženklas, kad

Kitu atveju “Pravda” nespaus
dintų tokių nesąmonių,

mei gyvybę, leidžia pavasariui 
pražysti.” Stalinui jo garbini
mas patinka ir jis pats sudarė 
tokią aplinką, kad vieni tiki j 
jį, kiti dedasi tikf, bet niekas,

Muzikas PHkov:evas, kuris 
buvo Žd^ '^vo “ekskomunikuo
tas” ,atn;rkdamas savo kalte, 
įsijungė į bendrą chorą, ir taip 
“šlovino” Staliną:

— Stalinas,, aš šaukiu dangui 
.ir žemei.

Stalinas, ir nieko daugiau 
nereikia pridėti. .

Visa ar ima šis nuostabusis

Visa: partiją, laukus, mies- ~ 
' tas, meilę, hęt patį I

nemarumą.

Vakarų kultūros žmogui yra 
labai sunku suprasti, kodėl 
Stalinas,' kuris nėra vis dėlto

nesavu ir perdėtu kultu. Jeigu

mas’

Tokią vielą, kaip mano, 
reikia į butelį dėt.

— Kaip taiT

’.C T • į>

JuHjus A. Navika*. Sovietu atsto
vybė* V*tingtoM> antrasis sekre- 
torfua, faivfflM £ Mpiriėjima. Val
stybė* Departamento buvo p<c»i- 
ka^ autas tuė tuojau iAvyJcti tA JAV. . 
Naudodamasis dipiotnato apsauga, 
Nr»v?::«s buvo už-erbaves da fcip 
rus — ntto Verbef fr Kurt Pan

to r, abu M New York. Jie neva 
hnva qwyyke J Austrija stadijuati, 
bet M" tikrųjų rusams, šnipinėjo.

dėl suprantamų motyvų, ne
drįsta šaipytis.

Stalinas žino iš istorijos, kad 
religiją, derindamosi su valsty- - 
be, neša valstybei didelių lai
mėjimų • Po visų mėginimų paž
vengti religiją komunizmo-tar
nybai ir po daugelio visų dva- 
sininkų prievarta sušaukt j
kohfęrencijų, lieka tik vienas : 
kelias 
religija, o Stalnui likti “die
vu.” Bet tokie “dietai!’ anks
čiau ar vėliau pavirsta į puvė
sius. T. m. s.

komunizmą' paversti

rija, gruzinas, riaptoš policijos Šefas (kairėje). Jis milijonas žmonių, 
taip |pat ir Betaria, ižžadė arba ištrėmė j Bibira. Dabar kaltinamas, kad 
buvo apsileidęs;Ji sdlnasi, pennažai žadės, dali* matome Georgijų“Malen- 
kov*, namabtom* “dievo” StalteJ įpėdinį, kariam Berija yra pavojingas 
konkurentas. Koris H jų {pirma bus Hkvidodtas?

nutarė kada nors, niekam ne
matant ,jį išlieti.

Pats • didysis atomo šnipas
atkelta iš 2 pslT"^

Lietingą sekmadienio popietį 
Hilda stebėjo iš tolo, kaip 
Fuchsas išėjo į gatvę, kurioje- 
vaikštinėjo nerūpestingai kaž
koks žmogus. ' Palengvėjusia 
širdim ji atsiduso, kai juodu- 
pradėjo eiti greta ir vienas iš

Rusija galėtų pasaulį išgelbė
ti. . ’

Tačiau visuose prisipažinimuo
se jis nutylėjo vieną ir -svar

biausią dalyką—Hildą.

Jos vardą jis saugojo.

Nuteistas buvo 1950 m. k<> 
.perdavė kitam voką? šitas vo mėn. 14 metų- Bausmę at- 

vokas reiškė, kad Fuchsas .15- lieka Strattfordo ’ kalėjime, 
tesėjo jai duotas pažadus. Jis Kasdien po pusaštuntos valan- 
reiškė taip pat, kad Sovietų <k>s jis siuvą mašina palapines 
Sąjungai susitaupė'TO metų a-, kariuomenei a? pašto maiše7 

* tominiai tyrinėjimai. , liūs: Prižiūrėtojas mano, kad 
- jis darbą atlieka rūpestingai ir 

Mildos vardo neišduoda per porą metų nenusikaltęs ka- 
Kai Fuchsas buvd suiihtas * lė imo taisyklėms. Tarp 720 

jis visa pasipasakojo. Bet kai kalinių su nieku jis nesibičįų- 
jis buvo pasodintas į kalėjimą, liauja, į niekeno reikalus nesi- 
sargyba įšusekė, kad ir įš ka- kiša, ir'niekasų jį neina. Vaka- 
lėjįmo jis siuntinėjo atomines fe pasiskaito sau gaunamus 
formules, kurias jis slėpdavo mokslinius žurnalus, gyvenda- 
lovos kojoje.
Teisme Fuchsas sakėsi sergąs 

šizofrenijos liga. Jis jaučiasi e- 
sąs lyg suskaldytas į dvi dalis, 
ar iš dviejų dalitfsudėtas. Vie
nas jis vienaip elgiasi, kitas jis 
paskui kitaip. Jis dabar nekeb- 

* čiąs komunizmo ir netikįs, kad

mas jam vienam skirtoje celė-

Kur jo Hilda yra, niekas'ne
žino. Kad ji būtų Vakaruose 
suimta, kad būtų jau patekus 
į Stalino nemalonę kaip dauge
lis jo ištikimų tarnų — taip pat 
nėra^žiniųg. : -

ki tavo Jurginių. Pag mane da
bar kalnai suversta — bijau, 
kad kandys neįsiveistų.

— Bėda sų jumis, dėde. Bei 
Sekminių ilgai laukt

— Negaliu nė iki Sekminių.
— Negalilrnė iki Sekminių?'
— Negąliu nė iki Sekminių.
Grigas spjovė į,^einą»

— Gal paduot užkandžio: 
žalių lašinių arba dešros

—- Ne.'nereik.
Tačiau dar nespėjo įsipilti, 

kai priemenėj subildėjo klum
pės, pasigirdo sunkus alsavi
mas ir kosulys. Kažkas skrep- 
iiuodamas apgraibomis ieškojo 
durų ’*'■

—- Kiškit butelį po suolu... ' 
Stikliuką Grigas Užmetė ^ant 

lentynos. • .
Galų gale atsidarė durys ir 

pro jas įvirto žmogus su krep
šiais už nugaros. Ta buvo elge
ta Vytenis Tvardauskas. •

— Geradėjai jūs mano! Ne
jaučiu nė kojelių, nė’ ranke
lių!

Šitaip rėkdamas, jis krito 
afit suolo, atsiduso ir pragydo 
storu, drebančiu balsu. Rožai
tis kosėjo, viena ranką laikyda- 
maš‘po suolu butui Sumanus 

ir įtaringas Vytenis tuoj nuuo- 
dė ir, pasinėręs į spėliojimus, 
paklydo savo giesmėje. Tada 
jis išsiėmė kantičkas ir akinius. 
Ražaitis jį piktai paklausė:

— Ko tu taip išsižioji, kai 
giedi?

— O ko tu žiūri man į 
gerklę? Klausyk ausimis.

Ir vėl pradėjo iš naujo. Gri
gas atnešė kiaušinį. -Siuvėjais 
ątddusęa tarti

— Imk kiaušinį. Užteks gie
dot.

Elgeta netrukus persižegno- 
ir maloniai krepėsi į Gri-

--- Nuolankiai meldžiu pri
imt į nakvynę, Zenonai.

Ir, nusiėmęs krepšius, Užsi
rūkę. Lauke teįno. Siuvėjas, 
negalėdamas iškęsti, mirktelė
jo elgetai

— Mes tau duosim tokios iŠ-' 
maldos, kokios tu nuo krakus- 
mečio nematei!

Ir parodė butelį. *
— Duok stiklelius, Zenonai.
Siuvėjas ir elgeta bematant 

susidau'ė.
— į tave užgeriu. Rožiiti. O 

kodėl Zenonas neima?
— Jam pilvą skauda.
— Ata ta...
Paskum visi trys prisik mšo 

pypkes iš elgetos kapšio,
— Norš poterius už mane 

atkalbėk, — tarė siuvėjas.
Jie vėl išlenkė po vieną.
— Kieno čia kepurė ant že- 

rns? — paklausė Grigas.
— Mano, — atsakė elgeta 

h* pakėlęs užsidėjo ant galvos.
Po ketvirto stikliuko siuvė

jas pasakė ilgą prakalbą, nuo 
- kurios* elgeta apsiverkė ir svie

dė kepurę į katiną.-Grigas at-

Nuketta į 4 p.

lo, prasidėjo atlydys. Tirpo 
sniegai, varvėjo nuo stogo, vi
dury kiemo — balą. Vieną šeš
tadienį Grigui virtuvėje kažką 
drožinėjant, pas jTStėjo sitrvė-

dai atnešė ingiai atidavė — pa- 
ka<l 

spygliuotą vielą rytamu dėl to
gerai aptivi&ę. -įtartinai žiū- ėmiau. Kai geri atrodo, 
redaifii 
susidomėjo
mė teiraQtis. ščpa, tylėdamas 
ir iš saujos valgydamas džio
vintus obuolius, prayėrė dure
les jr kamine ■ kauks
mas. Jie visi ė iŠ di
delio pasitenkinimo. Po to ūki
ninkai kosėdami negarsiai pa
klausė:

— Ar dar turite kiek spyg
liuotos vielos?

1§ėpa jiems atsakė’

Tai duok ir man butelį.
Teisybę sakant, nenorė

čiau giminei tokio parduot.
— Ąš nebijau. Mano viduriai 

geležiniai: kopūstus galiu vai- • 
gyt verdančius, tik ką nuo ug
nies.

Šėpa Šyptelėjo, įnešė butėlį 
drumsto gėrimo ir tęuųokė:

__ — įdėk medaus, arba, cuk-
— Dar tariu. O butelius at- raiis, jei medaus neturi. Ir at^: 

sivežėte? miešk virintu vandeniu, gryrfe'
Ūkininkai tada 4 išsitraukė negerk: bijau, kad tau nuo jo 

tuščius butelius, užkimštas na<;. airių neapvilktų.
Važiuodamas namo, Grigas 

sustabdė roges laukuose už ka
rei virių, išsitraukė buteli ir at
kimšo. Gėralas atsidavė suo
džiais, ir benzinu. Grigas truk
telėjo, susiraukė ir nusigandęs

muos padarytais kamšteliais. 
Visa tai gilėdamas ir matyda- 
maš^Grigas prasižiojo ir ėmė 
stebėtis, šėpa juos išvedė lau
kan ir po dvide&nties minučių 

sugrįžo vienas.
— Kokios ta dabar jiem vielos 

pardavei?
Pusbrolis išsisukinėdamas 

mostelėjo ranka.
— Spygliuotos man nerek, 

bet jei turi varinės, tai atkirsk 
porą sieksnių

išspjovė ant sniego. Namuose 
jis taip pat neįsidrąsino. Bute
lį žrrtona įdėjo skr^nion. Kar- 
tą^ gal po mėnesio, atėjusi ieš- ' 
koti klevo šaukštų ji pauostė 
gėrimą ir taip nusispiovė. kad 
akyse pasirodė ašaros. Po to ji

— žinai, iš kur aš dabar pa- Tačiau Rožaitis vis dar^gto-
reinu? stė katiną, kuriam atrodė, kad

* Matydamas lazdelę, Grigas jo galva sukasi ore, kaip svie- 
jam tarė: dinys ir kyla palubėn; greit jis

— Iš Pilviškių? ' ėmė nebejausti uodegos ir, čia
— E Pilviškių. * pat užmigų.
Tuomet jie apsikeitė tabaku — Kaip sau nori...

jr Užsirūkė. Tada Grigas pasisėmė kvor-
— Radau kostiumui medžią- tukę vandens ir .siuvėjo seka

mas godžiomis akimis, išėjo 
priemenėm Saulė jau krypo iš 
lango, nes artinosi vakaras.

Praėjo dešimtis minučių. 
Galų gale Grigąs atnešę butelį 
ir stikliuką.

— Zenonai, Zenonai, seniai 
žinojau, kad tu vyruks! O kur 
tavo stiklelis?

— Aš negeriu ■ man krūtinę 
skauda.*

— Ar brangi ?
—’ Susitaikysit.
—- Galim ryt nuvažiuot.
Siuvėjas pasilenkė glostyti 

balto katino.
— O kam duosi siūt?
Grigas labai nustebo.
— O kam aš galiu duot 

tam?
— Aš nelabai galiu apsiimti

ki

ir taip neapsidirbu.
— Tai kur aš čia dabar ne

šiu į kitą parapiją. Dd Velykų 
vis dar spėsit

— Iki Velykų?
Na? Arba iki Jurginių

— Nieko neišeis, Zenonai, i-

— Nepyk; na, dėl kompani
jos!

—Gerkit, gerkit, dėde, aš 
nepykstu. Man šiandien ne
sveika. Čia. ir nėr kas.

Siuvėjas drebančia ranka iš
kėlė butelį.
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Atydžiai sekė Tstffctautinės 

Katalikių. Moterų Unijos kon
gresų darbus, darydama prane
šimus Katalikių Moterų_Dr-jos

Dr. Veroa&a Karvelienė
A (189S-1832)

tevalgė. Siuvėjas pilstė nepa- 
iaikydamaS j stikliukus, tojo 
ant stalo ir žaksėjo.

sams, kad iškeltu lietuvės mo
ters ir . mergaitės dabartini 
kančiqą kelią Lietuvoje ir iš- .
trėmipie.

1947 ir 1950 m. dalyvavo 
motinų klausimams suruoštuo-

besilankydama Kauno sunkių-
1919 m. praėjo dirbti Kata- jų darbų kalėjime, teugiausia^. Te-

-r- a xas valstybėje, ji susipažino su
‘ ,...w vyr. įeiti Briright D. Eisesho-

te buvo daugėto nau-

sau* iŠMaficytas tautietes. Jos

gra&u pavyzdžiu lietuvei mo
teriai.

Gimė 1898 iol3 d.' 
parap.,

Veronika Bakšių šeimoje 
buvo pati jauniausia. Savo vai
kystę praleido Paraudės vien-

* Z- 
fe ■
B-.... ■

Paraudės ežero. Pirmuosius 
mokslus pradėjo E. Vileišienės 
įsteigtoje mokyldoje Vilniuje. 
1912 m. įstojo į trečiąją Vino- 
gradovienės rusų gimnazijos

1915 m., besiartinant vokie
čių omenei, kartu su lie- 

rvažiavo

tf.--

&£■

■į*

j'
K
U

f

kaliniams koncertams ir ruoš
dama pa£r.;aitas įvairių švenčių 
proga. Be to dar lankė Pane- 

' vėžio, gkudh). Alytaus. Varnių.
Dimitravo ir kt. kalamus bei .' 1947-194^ m 
stovyklas su paskaitomis kali- 
niams.’ Paruošė daug maisto 
produktų aiunttofc}. Dėjo 
etaręų rer'želti didesnius kali
nių mrtinų vaitas į tinkamas 

: patektas jų augimui ir jnoky-

m rugpjūčio men. 26 d. su vavo Vokietijoje studijuojančių 
penkių metų dukrele perėjo ateitininkų organizačijoje.
Vokietijos sieną ir pervažiavo Nuo 1929 m., baigus studi- 
į Berlyną. Jame pasiliko. .Ugi ias> Lietuvoje aktingai ir'be

laikotarpyje 
dirbo kaip socialine kalinių 
globėja Wuerttembergo kalė- 
jimuose. Lankė dargiausia il- 
gwh tatai sunkiems darbams 

' ruteistas DP kali dus. Rūpino 
Raudonojo kryžiaus pakie'us. 
Apri^too kalinius ,ų g'mtųjų 
kalbų; knygomis, • susinešdama 
su tautiniais komitetais ir 

steigta socialinė moterų mo- sumesdama juos ^kontaktą su 
komitetais te dvasininkais/ku-_ ' 
rieens išrūpino leidimus lankyti • 
kalėjimuose savo tautiečius.

Išemigravus Pasaulio Lietu
vių .Katalikių Organizacijų Są- 
jungios Pirmininkei Galdikie-

klausė ir gyvai dane Josi Tarp? 
tautinės Mergaičių Globos or- pirmininkavimą, 
gęiizadjos nuveiktais darbais 
te suvažiavimais, stengdamasi 
pritaikyti ir Lietuvoje Šios or
ganizacijos metodus saugoti 
mergaites nuo įvairiausių pa
vojų ir suteikti joms prieglau
dą įvairių nelaimių ir atsitiki
mų atveju. Kaip ilgametė Atei
tininkių Tarybos Pirmininkė 
palaikė santykius su Tarptau
tine Mergaičių Federacija.

Pasibaigus karui, 1945 m. 
Tuebingene atkūrė *Afeitinin

•ligi pat 1940 m. rusų okupaci
jos: KataMdij Moterų Draugi
joje, Katalikių Organizacijų 
Sąjungoje, Ateitininkų Tarybo
je? Absoliciąsistų Draugijoje, 
Mfergaičių^Globos ir Motinos fr 
Vaiko Sekcijoje prie Katalikių 
Moterų Dr-jos, Kalinių Globos 
Dr-joje. »

1929 m. įsteigė prie Katali
kių Moterų Draugijos Mergai
čių Globos Sekciją su Mergai
čių Giduos biuru ir Darbo Na
mais. Tam reikalui išrūpino kių Tarybą, Katalikių Moterų 
pirmąją pašalpą iš Vidaus Rei- Dr-ją-ir Katalikių Organizaci- 
kalų Ministerijos.

1931 m. suorganizavo Moti
nos ir Vaiko Sekciją, paruošė 
jai darbo planus, motinybės 
namų projektą ir išrūpino 
ijiemsūpašedpą.

- Katalikių Moterų Draugijo
je sutvarkė pašlijusią medžia-

Naujai 
pertvarkė Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjun
gos pagrindus. Jos skatinimų ■■ 
ir raginimų dėka įsikūrė dar 3 
naujos Lietuvių Katalikių Mo- —

1950 m., Šventųjų Metų pro
ga, Jo Šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII buvo apdovanota 

, ordinu “Pro Ecclesia et Ponti- 
fice” tiž jos nuopelnus Katali
kiškajai Akcijai.

Nuo 1929 m. redagavo RY
TO savaitinį Moterų Skyrių, 
daugiausia pati užpildydama 
jo skiltis, rašydama taniausia 
aukdejimo ir moteriį veiklos už
sieny Mausknais.-

T929 ligi 1940 m. bendradar
biavo MOTERYJE ir-NAUJ.

save meta bave fsttMkrėjcsi A*sHjo« pritašei Margarita, dabar

grįžo į Vilnių pas 
savo brolį kun. dr. J. Bakšį, 
kuris tuo laiku redagavo lie
tuvių katalikų laikraštį “Auš
rą.” Jis vėliau, 1924 m., kaip 
Merkinės gimnazijos direkto
rius, buvo lenkų pašautas ir 
nuo to mirė. Be kunigo Juozo 
Veronika turėjo dar vieną bro
lį kunigą Praną,' kuris 1918 
m., belankydamas ligonis, užsi
krėtė dėmėtąja šiltine ir visai 
jaunas mirė.

Veronika Bakšytė 1919 m., 
besiartinant Želigovskio armi
jai, pabėgo į Kauną ir ligi 1921 
m. dirbo Eltoje, vakarais lan
kydamas aukštuosius kursus. 
1921 m. buvo priimta į Maen- 
sterio universiteto filosofijos 
fakultetą. Ten studijavo viene
rius metus, po to persikėlė į 
Muencheno ir vėliau į Kara
liaučiaus universitetus. Studija
vo pedagogiką, psihoiogiją ir 
vokiečių literatūrą. Dėl nesvei
katos ir kitų kliūčių studijas ___
galėjo baigti tik 1929 m. Ka- likių Moterų Draugijoje, ' ku- pirmininkaudama^ruošiamiems

• jų Sąjungą. Iš naujo užmezgė 
santykius su Pasaulio Katali
kių Moterų Organizacijų Uni
ja, Pasaulio Katalikių Mergai
čių Federacija-ir* Tarptautine 
Mergaičių Globa. Suorganizavo 
Lietuvos atstovavimą šių „trijų 

________ r_______________ organizacijų kongresuose ’Ro- 
ginę padėtį ir tuo sustiprino _ moję 1947 ir 1952 iri. Didžiau- 
jos Kmlaikymą. Ruošė Draugi- «a dalimi joa iniciatyva te dar- VAIDILUTĖJE, ^gašė daugiau- 
jos veikimo planus, aktii^ai bu buvo surinkta medžiaga ir ša auklėjimo klapsimais ir iš 
dalyvavo paskaitom^ suvažia
vimuose. Tais pat metais da
lyvavo viename■> iš suruoštų

Kalėdų antrąją dieną vienoje 
Los Angeles ligoninėje gimė 
berniukas Mykolas Emanuelis. 
Daktarai jam nebuvo numatę 
lopšio. Dąr negimęs jis turėjo 
atsirasti karste. “Kodėl?” — 
pasipriešino j^ motina. — Aš 
jaučiu, kad~vaikas turi daugiau 
teisės gyventi negu kas kitas.” 
Tai ji pasakė daktarui, 'kuris 
siūlė jai operaciją. J^ųrinti 
vaiką užmušti, nelaukdama, 
kol jia gims, nes gimdymas at
nešiąs jai mirtį. Motina, Jean 
Garett, pasiryžo laukti te ge
riau pati mirti, negu vaiką žū-'

metais grįžo į Lietuvą, bet 
1944 m. liepos mėn. 7 d. oku
pacinės vokiečių valdžios iš
tremta su visa šeima išvyko iš 
Lietuvos. Ligi 1945 m. gyveno 
Austrijoje, Vienoje, po to per
sikėlė ,į Vokietiją: trumpam

- ląikui į Deggendorfą, o 1945 Pabaltijo moterims te vaikams 
m. gale į Tuebingeną, kuriame SUV^aV^T’_-x_x_
išgyveno ligi pat savo gyveni
mo galo. Sveikatai pablogėjus, 
atsigimė į Strasburge esančią 
Visų Šventųjų ligoninę, kurio
je po sunkios kepenų operaci- 
JBą, ir plaučių uždegimo 1952 
m. gruodžio 27 d. 8 vai. mirė. 
Palaidota^gtrasburgo kapuose.

W13 m.. įstojo į Vilniaus at
eitininkų kuopą. Ateitininkų 
organizacijoje aktyviai dirbo, 
vadovaudama mergaičių kuope
lėms ir dalyvaudama mišriose 
mok leivių ir studentų ateiti
ninkų valdybose, rašydama 
referatus ypač mergaitėms rū
pimais klausimais.

1918 m. dalyvavo savivaldy-______ _____ _____ __
bių rinkimuose ir buvo išrink-, beveik kas antrą sekmadienį 
ta į Valsčiaus Tarybą Utenoje.

1933 m. buvo Kcaniteto pir
mininkė Katalikių Organizaci- 

• jų Sąjungos kongresui rengti. 
Tais metais ^bcivo suruoštas 
pats didžiausias katalikių mo-, 
terų kongresas, į kurį buvo su
traukta 15,000 moterų, tuo 
tgrpii kai visa Katalikių Orga
nizacijų Sąjunga skaitė 100.- 
OQC> narių.; _ . .

Mišrių organizacijų atžvil
giu visį-laiką siekė a'tskiro 
mergaičių veikimo. Tuo tikslu 
maždaug 1938 m. buvo suda
ryti atskiri atetiriinkių mergai
čių ir berniukų centrai ir pa-’ 
ruoštas mergaičių statutas. 

, Nuo 1930 m. iki 1940 m. 
. dirbo Kalinių Globos Dr-joj,

ant gklvų pamažu stoja plau
kai Staiga jiedu šoko iš vietos 
ir metėsi pro duris, vos nepar
trenkdami iš kiemo ateinančios 
šeimininkės. Elgeta suriko, lyg 
uždainavo, ir abudu išvyko lau
kuos; -Liko tik jų pėdos šlapiam 
sniege.

Virtuvėje buvo sunku kvė
puoti; Grigienė tuoj viską sup
rato. • ’riie išgąsdmot. Ateik pusryčių;

— Ką tu .čia sugalvojai?
— Negalėjau susišnekėt su 

turėjau duot O
Vytenis paskum užteikė cteopo.

Jie atidarė langus ir duris.
Ant šulo gulėjo elgetos krep
šiai Grigas išėjo į laukus, ta
čiau'niekur nebuvo nė gyvos 
dvasios. Temo, nutilo vėjas, ir 
per sniegus tirštai plaukė ūka
na.

— Zenonai, ar dar turi la
šiuką? čia jau nieko nėra.

Grigas papurtė galvą. Tada 
elgeta ėmė ieškoti kišenėse ir 
rado mažą buteliuką nuo vais
tų, apvyniotą raudona nosine. 
Siuvėjas ištiesė ranką.

— Ką ten turi? Parodyk.

Jis užsidėjo akinius ir at
kimšto; virtuvėje pasklido sun-

— Zenonai, duok plytutę 
cukraus^ jei turi.

GrifeMf-ątidarė indaują.
Plytučių neurim. Yra pa

laido krepškikyje.
— Tai duok mums po saukš-

Elgeta į cukrų, apščiai įvar
vino eterio. Nurijus po tokią 
dozę, jiems iš' akių pasipylė a- 
šaros ir abudu išsižiojo; siuvė
jas metė Šaukštą ant grindų ir 
stvėrėsi tfi gerklės. Baisėda- 
masis Grigas pamatė, kad Sems

BALTAI ROMŲ PIRMOJI DAMA
1953 m. sausk> 20 d., genero

las Dwight D. Etoenhoweris o- 
ffeialiai užėmė Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidento rie
tą. Atsistojęs priekyje tautos, 
kuri šavb rankose laiko milijo
nų likimus, jis tampa labiau
siai sekamu, žinomu vyru. Kar
tu su juo iškyla te kita žvaigž
de, kuri gal labiau te įdomiau 
švies moterims — jo žmona 
Mamie,' busimoji Baltųjų Rū- 
mif pirmoji dama. , '

Ponia J3senhower 'gimė 
Boone miestelyje, Iowa valsty
bėje, 1896 m., lapkričio’'14 d. 
Jos proseneliai buvo kilę iš 
Anglijos, Amerikon atvykę 
1639 m. Ji buvo išauklėta pro
testantiškoj dvasioj, mokslus 
baigė Denvery, Colo. 1915 m„ Mn Mante Ebadwwer, jįtrnaajl dabar moterie Amertaoje, /kal

basi m Mn. W. Crittenberg«r» Pirmosios Armijos vado žmona (kai-

dytir O ji turėjo dar tris vai
kus.

Artėjant Kalėdoms, Kristaus 
Gimimo šventei, artėjo laikas 
ir Jean Garett pasiieškoti už
eigos. Išeidama į ligoninę, ji 
atsisveikino su vaikais tegavo'
vyru. Ji- pasakė jam: .‘‘Mirtis — 
užbaigi mano rūpesčius. Pas- • 
kutinįs Alano noras, jei-vaiku
tis išliktų, kad jis būtų krikščio
niškai išauklėtas ir kad visi bū-, 
tumėte kartu.” Ji turėjo pa- ' 
grindo kalbėti apie mirtį, nes 
gydytojai buvo radę pas ją vė
žio ligos simptomus. “Cezario

- pjūvis” turėjo ją pribaigti. Taip ’ 
buvo laukta, bet ji sulaukė 
sveiko berniuko be jokių ope
racijų. Ir tada pasakė: “Tai bu- . 
vo pačios šviesiausios mano 
Kalėdos.” ' .

Tai karžygiška ir šviesi; mo
teris, viena iš tų, kurias' "šv. 
Raštas vadina “stipriomis mo
terimis” (mulieres fortes). Da
barties gundymai žudyti negi
musius — dėl ^motinos sveika
tos ar kitų priežasčių — yra*- 
stiprūs .dažni ir baisūs. Kas 
prieš juos atsilaiko, eina Viešpa-. 
tieš keliu, kartais nelengvu, 
karžygišku ,be’Kpžtąt sušilau- . 
kia džiaugrmo, ip pasaulis 
nežino, ir tokios pageibo?, ku- . 
rios daktarai neapskaičiuoja’

<» Juzė Augaitytė, Lietuvos 
operos solistė, kartu su-pianis
tu Marco Famese, sausio 25* 
d. išvyksta koncertuoti į Wa-

v terbury, Conn. Jie dalyvaus
..... , , _ , komp. Aleksio vadovaujamo’tą viščiuką, kukuruzus, keptas .. ,1 • r., i--- - parapijos choro 30-tame meti-pupeles ir obuoliu pyargą. Neįįonc^c - -

mėgsta skristi lėktuvu ir labai * . c-t*.
bijo sakyti kalbas.

Rinkimų kampanijos metu 
Mamie nuolat keliavo su savo 
vyru. Savo nuoširdžia šypsena 
‘ji laimėjo daug širdžių savo vy
rui. Ne kartą minios šaukdavo: 
“Mes norime matyti Mamie!” 
Būsimos pareigos Baltuose Rū
muose jos nebaugina. Gyvenusi 
ilgus metus žymaus kariškio 
žmonos gyvenimą, turėjusi pro
gos pažinti daug žmonių, ji jau
čia, kad ji yra pakankamai pa
siruošusi būti pirmąja šio ^raš-č

tapo Columfojos universiteto 
prezidentu, Eįsenhoweriai per
sikėlė gyventi į New Yorką, 
universiteto ribose. Vėliau gy
veno kartu Paryžiuje, kai D. 
Hsenhoweris buvo vyriausiu 
NATO vadas.

Mamie E5serihower yna ne
aukšta, 5 pėdų, 4 colių, sveria 
138 svarus. Jos rudi plaukai, 
kuriuos ji nešioja priekyje ap- 
kirpus, jau žyla. Savo butą ji 
mėgsta dekoruoti žalia ir rūža- 
va spalva, o drabužiams daž
niausiai pasirenka žalią, gelto
ną irc rūžavą spalvą. Mėgsta 
taip pat ir. tų pačių spalvų gė
les. 13 valgių, išsirenka kep- to ponia

-4 Ar saulę dar matai? . susituokė“
A Matau, matau, Zenonai. ' Jaunavedžiai apsigyveno ka-' 
ip nematysiu’ reivinėsę, dviejų kambarių bu-
-Kodėl vakar taip išbė- pirmaus defcnts

Vyras kasmet pridėdavo po vie
ną deimantą jos. platinos žie- 
dan.

Eisenhoverių pirmasis sū
nus mirė 1921* m.! škarletina, 
sulaukęs vos trijų metelių. An
trasis sūnus, majoras John S. 
D. Eisenhowefis, gimė 1922 
m. 1944 m., jis baigė. West 
Point karo mokyklą, dalyvavo 
II-jame Pasauliniame . kare, 
Trijų vaikų tėvas, jis šiuo metu 
tarnauja Korėjoj.

Karinė tarnyba kariškį Ei- 
senhowerį priešė po visą Ameri
ką te net pasaulį. Jo žmona, vi- * 
supmet keliavo ir gyveno su 
juo. Tuo būdu savo šeimos liz
dą jie kraustė iš Texas į Mary- 
land, Kansas, Cdkrado, Geor- 
gia, Wastnngton, D. C. Kurį 

taiką buvo apsistoję netoli Pa
namos kanalo. Nuo 1915 iki 
1939 m., Etoenhoweriai gyveno 
Filipinuose. Tik II-jo Pasauli
nio karo metu, kai jos vyras 
vadovavo amerikiečių armi- želėmis, 
joms Europoje, ponia Mamie 
gyveno Washingtone.

— Cha, cha, cha.... • 
Tačiau dar buvo matyt, kad 

jis nėra pilnai sustiprėjęs.

RoŽaičiu

— Gal jau nėr gyvų....
— Tylėk!
Jie neužmigo visą naktį.
Rytą Grigas išėjo ankstyvų

jų pamaldų ir, joms pasibai
gus, atsistojo ant saulės įšildy
tų medinių'laiptų prieš didžią
sias duris, norėdamas išsitei
rauti naujienas. Čia pat ant pa
kopos snaudė pažįstamas žmo
gus. Grigas palietė jo petį : tai 
buvo Vytenis Tvardauskas. Jis 
pabudo ir ištiesė ranką.

pasiimsi krepšius.
— Tuoj ateinu, Zenonai.
Namuose Grigo jau laukė 

siuvėjas.. .
— Tai mes vakar nepabai- 

gėm apie tą medžiagą.
— Gerai, kad atėjai, 

■sveikata?
— Kuogeriausia!
— Tegul jį kur, tą dropą— 

visai nereikėjo imt
— Tikrai, čia viskaš per dro

pą.
— Antanina!

Kaip IDEALI. VIRTUVE

• Bronė Jameikienč neseniai 
kalbėjo Chičagos Audėjų Są- - 
jungos susirinkime apie lietu
vių tautinius marginius ir vi
sus lietuviškus raštus. Susi- '
domęjimas paskaita buvo labai / ' 
didelis.

• Barbara Dariys su kon
certais gastroliavo Toronto, 
Kanadoje. Sugrįžusi vėl įsijun- , 
gė į savo dalbą “Amerikos 
Balse” New Yorke.

• Aldona šlepetytė, klasiki
nio baleto artistė, kartu su Lie- 
pinu atliks dalį programos At
eitininkų Fondo Chičagos sky- . 
riaus ruošiamame koncerte ba
landžio 19 d. Sokoių salėje.

— Atnešk iš skrynios, kiek 
dar likę. Ir įdėk medaus! Se
niai beragavau.

—'Na, na... \
Tuoj duryse pasirodė ir el

geta Vytenis Tvardauskas, 
žmogus su didžiuoju apetitu.

— Tai ir vėl susirinkome, 
seni draugai..

Schwerdtfeger, Hannoverio 
technikos mokyklos profeso
rius, vieną dieną pasiėmė dvi 
šeimininkes ir nuėjo į virtuvę. 
Jis davė joms pagaminti tre- 
gio — kopūstus su mėsa, pas- 
jopus pietus: kas
dieniškus vieno val- 
padkui šventadienius pietus — 
sriubą, kepsnį su kleckais ir 
pudingą; pagaliau kepsnį su

yra
Vo- 
re-

turi

pirmoji pastovi jų gyvenome ji 
vieta. Kai generolas 1948 m.

patirti, kiek išeina laiko pie
tums pagaminti. Jis stovėjo su 
laikrodžiu ir matavo laikų, 
kiek jo reikėjo darbui ir judė
jimui. jo išvada — moterys

per daog laiko sugaišta virtu
vėje. Amerikiečiai padarę 
daug didesnės pažangos, 
kiečių virtuvė turinti būti 
formuota.

•
Naujus butus statant

būti pe^varkytas virtuvės plo
tas. Idealiausia esanti 6 kv. 
metrų virtuvė., 10-14 ar 4 met
rų reikalaujanti daugiau laiko.

Ideali virtuvė esknti taip su
tvarkyta: nuo durų į dešinę— 
plyta (būtinai į dešinę), nuo 
plytos į kairę vanduo; tarp 
vandens ir plytos 6 cm. plotas 
darbui, jo didesnėj pusėj ne-

plauti indai, viršuj jo sptata at
sargoms. Nuo durų*y kairę 
spinta su šluotom; ‘šalia dar 
dvi virtuvinės komodas, kurtų 
viršus taip pat tinka darbui. 
Viršum spinta su indais.

Esą moteris daugiausia nu
vargsta ne valgį ruošdama, bet 
bėgiodama. Iki pietūs paruošė, 
turėjo subėgioti 115-380 met
rų. Idealioj virtuvėj reikia pa
daryti tik 34 metrus.

Tik profesorių**'
kad laikas priklauso ir nuo šei
mininkės sugebėjimo bei ap-. 
sukrumo.
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13 Kilometrų raštų
i i /•.i. Prof. Dr. Zeaoaas-IriaBkis —-

Fonduose, kurie neturi kata
logų, reikia žiūrėti tomų. tomus

sė man specialią aparatūrą fo-

Vaikys (1950-51) rodė daug 
dėmesio mano darbui, o pran
ciškonų istorikas T. V. Gidži$-

Yra dokumentų, kurių turiu: 
fijmą, pozityvą ir nuorašą.

pasinaudoti ir kili Mano vie
nas iš didžiausių rūpesčių bus, 
kaip ta visa medžiagą ir fH-

ną dieną pargabenti į Lietuvą^ 
Visa minimoji medžiaga stf

70 nfctų laikotarpį 
1630). Tiesa, iš jėzuitų

gretimų dokurpenfų jūroje su- cišfconų istorikas T* V. Gidž$- 
^andi koką naufąnefcindmą ir - nū visą laiką yra entuziastin-

criginalų dokumentą. O tokių gas rėmėjas.
. gausių fondų yra daug, štai konų^ gautoji tinka

sekretaorija” (1!
ima 5660 tomų. Ir čia kartais 
pasidaro darbas panašus į pas-

1845) ap-

žinomoje ežero vietoje nusken-

Vatikane labai rūpestingai 
būdavo saugojami išleidžiamų
jų raštų nuorašai. Vadinami 
“Registrą Vaticana” (1198- 
1605) apima 2041 tomą. Šita- 

" me fonde, be kita ko, yra visų

teranensia” (1389-1847) turė
tų būti 2496 tomai, šitą fondą 
tačiau

pafietė didelė nelaimė. '
Napoleonas I Vatikano ar

chyvą buvo išdanginęs Pary
žiun. Kai paskui reikėjo Ro
mon dešimtimis tūkstančių to
mų atgal sugrąžinti, dalis nu
ėjo “silkėĮns vynioti.” Nesąži
ningi gabentojai dalį transpor
tui skirtų lėšų manė sau tokiu 

' būdu susitaupyti, šitaip Pary
žiuje žuvo "vien iš “Registrą 

' ... Lateranensia” daugiau kaip 
1000 vertingų tomų. Sakoma 

į. dar, kad dalis jų virto pelenais, 
r. 'kai vežant reikėdavo pakelėse 

. pasišildyti...
J\ ; ' Iš Vatikano archyvo 250 

; \ fondų pirmiausia teko sustoti 
ties tais, kurie turi daugiausia 
medžiagos apie Lietuvą. Bet 

— kartais^ visai netikėtai pasitaiko
dokumentų. Ką bendro, rodos, 
su Lietuva galėtų turėti popie
žiaus rttincijus Ispanijoje? Bet 
įr jis Romon praneša įdomių 
žinių. Dėl*to reikia pasižiūrėti

per 26,000 lapų. Tiksliai net ne
bežinau, nes daug fiimrukių, 
kur lapai nedideli, talpina ant 
vienos nuotraukos du pusla
pius. Taip yra nufotografuota 

"‘jėzuitų archyvo metinės Apys
kaitos, kur liečiama Lietuvos 
jėzuitų veikla.

Filmavimas tačiau nėra ge
roji priemonė. Ji neišsaugo il
gam laikui dokumentų. Filmai 
.turi būti rūpestingai prižiūro- 
mi. Jie nemėgsta kiek drėgnos 
patalpos. Pasirodė, kad mano 
kambarys jiems laikyti netin
kamas. Apskritai ,tik- mikrofil
muose laikant svarbius doku
mentus, su laiku gali atsirasti 
visokių netikėtinumų. Nors 
pats jokios laboratorijos netu
riu, bet daugiau kaip tūkstantį 
persivesdinau į pozityvus.

ko daug dokumentų, kurių ne
galima nufilmuoti. Štai, pvz., 
lapas į knygas taip įsiūtas,do. 
galas teksto visai nepatenka į 
fotografiją. Arba vėl, per šim
tus metų antrojo puslapio raš
tas taip prasimušė į pirmąjį, 
kad itk didelėm pastangom ga
lima įskaityti originalą; arba 
vėl — tas originalas yra jau 
skylėtas ir trupa ir Lt. Tokius 
lapus prisieina nurašyti. Iš 
Vatikano, Jėzuitų ir kitų ar
chyvų ištisai padarytų nuora
šų yra jau prisirinkę, per 5600 
lapų. Propagandos kongregaci
jos archyve iš viso neleidžiama 
fotografuoti, čia nuorašus ma- , 
šinėle parūpina "(1 pusi. 12 a- 
mer. centų) paties archyvo tar
nautojai. Jų čia prisirinko 430 
lapų. r

Visa surinktoji medžiaga 
(filmai, nuoraąSj/ atvirutės, 
formato ištraukų kartoteka) y- 
ra taip sutvarkyta, jog kiek
vienas bet kada tiksliai žįpos, 
iš kurio arhyvo-ir kuris pusla
pis yra fotografuotas, ar nura
šyta. Surinkta medžiaga turės

rijai Lietuvoje, yra surinkta iki 
pat galą Toji medžiaga pasi
rodė ypač svarbi mūsų kultu- ; 
ros istorijai. Iš propagandas 
archyvo išrinkta medžiaga taip 
pat visam 18 amž., juk 

. kongregacija atsirado 1622 m.
(Kitarų numeryje bus apie 

vyst Merkei Giedraitį.)

VATIKANO ARVCHYVAS
Slaptasis Vatikano archyvas 

jau įkurtas Inocento III 1198 
•m. Per septynis šimtus metų 
jis sutelkė dAug brangios me
džiagos. Dabar jis susideda iš 
8 archyvų. Dokumentai yra rū
pestingai susiūti į tomus. 14 a. 
kiekvienas tomas turi 2000 do
kumentų. 1901 m. po daugel 
metų darbo buvoišleistas pir
mas katologuotos medžiagos 
vadovas* kuris nurodė kaip su
sigaudyti dideliuose medžiagos 
labirintuose. -

Popiežius Paulius V pastatė 
pagrindinius archyvo rūmus 
1611-13 m. Vėlesni popiežiai 
nuolat plėtė archyvą, o pop. 
•Pijus XI praplėtė patalpas ir 
sumodernino visus įrengimus. v

VaUkA.no hihl Utieka

dar akyliau reikia vartyti 
“Nunriatura diGermania” ir 
t.t. Kai kurie fondai sistemin
gai apie Lietuvą patiekia .ge
ros mėdžiągcp. Jei laikas leis, 
įdomesniorpis žiniomis pasida-.. 
lysių su skaitytojais. ' V;

Archyvo didumas
Medžiaga Vatikano archyve 

yra, tiek pat gausi, kiek pats 
v archyvas yra didelis. O jo di

dumą iš dalies gali pavaizduoti

ą kai popiežius.Pijus XI didelę 
jplalį Vatikano archyvo perkėlė 
į buvusias Vatikano muzėjaus 
galerijos patalpas, tai jose pri- 

v statė, lentynų archyvo folian
tams tik 13.000 metrų, vadinas 
13 km. Pabrėžiu, tai yra tik 
svarbiausia archyvo dalis, nes. 
dar atskirai yra laikomi kiti 
fondai, į čia neįskaičiuojama 
Vatikano bibliotekos rankraš- 

’, čių skyrius, kur tarp 25.000 ko
deksų yra Barbąrinit Ottobo- 
niani ir kiti fondai,© juose įdo
mios korespondencijos apie 

X. Lietuvą.
\ Apskritai reikia p&sakyti, 
kad didelė dalis Lietuvą lie
čiančios medžiagos iki 15 am
žiaus galo jau yra paskelbta. 
Mūsų Ged i mino-Vytauto lai
kams vargų kokia nauja žinutė 
beužkibtų. Užtad 16 amž., nuo 
kurio antros pusės medžiaga 
vis gausėja ir gausėja, atsiran
da jau daug ko nežinoma. “Ai- 
dų*.skaitytojai (1951-m. Nr. 
3-7) galėjo tai įsitikinti. Vadi
nas, ir apie užkamplnę Medi
ninkų vyskupiją čia prisirinko 
medžiagos.

Medžiagos surinkimas
Surastą medžiagą nufotog

rafuoju arba nusirašau. Fotog
rafavimą pirmiau atlikdavo ki
ti. Jėzuitų archyvas, kuriame 
jau,' rodos, viską apie Lietuvą 
esu surinkęs, tatai rūpestingai 
pato atlikdavo ir filmavimą. 
Vatikane pats dabar fotogra
fuoju. Tėvai pranciškonai įtai-

■ 1:,
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. ' ŠEŠTASIS BALFO SEIMAS BOSTONE
Sausio 9 ir 10 d. nuo 9 vai. metus laiko tiesioginei šalpai Hon. John Hynes, kan. dr. J. 

ryto tiuvo pamaldos šv. Petro duota $56,445.10 pinigais ir /B. Končius. Pirmininkavo adv. 
lietuvių parapijos bažnyčioje. .. $210,430.66 gėrybėmis,, į* kuk- I J.-Grigalius. Dainavo Kauno ir 
Penkįadienį švs miąjas,'atlenkė•’A^rias įkaitomi gautis- maištas, /Vilniaus operų sollst. S. Liepas 
ir pamokslą pasakė kun? dr. avalynė, rūbai. Vaistai, CĄREySijr dr. Antanėlis. Akompanavo 
J. B. Končius už vąrgsįančiąją pakietai ir kito^ dovanos.

Balfoą^eikŠmė
Jėl BALF gėrybės būtų siun

čiamos atskirais pakietėliais 
(paštu, kaip kai kurie darp, tai 
už-jas būtų, reikėję sumokėti 
apie $57,000.00, neskaitant pa
kavimo laiko ir įvyniojimo iš- lot, Vyskupijos organas, ku- 
laidų. ' riame ir telpa -arkivyskupo R. >/

Cushing kalba. -
Aęję R. Cushing savo kalbą 

pradėdamas pareiškė nusivyli
mo šioj pramogoj nematyda
mas lieutviųjaimūnoSavo kal- 

kia stipraus Balfo. ------bą-Jis kaip tik paruošęs lietuvių.
Seimas priėmė biudžetą se- jaunimui. Toliau kalbėdamas 

kantiems metams^367,70Q,00, priminė, kad Lieuva per 700 
mėtų kenčia nuo rusų ir vokie
čiui Esą: “Mes su širdgėla se-* 
kame, kokiu tikslumu materia
listinės valstybės išdavinėja 
savo dvasios alijantuš, kai tai 
tarnauja jų tikslams. Prieš 700 - 
metų Lietuva, patapusi vakarų 

ujyilizaicjos sala, apsupta teu- 
tonų ir rusų agresorių. Ji tokia 
sala ir dabar tebėra. Jos pozi- ■ 
cija pasauly nė kiek nepasikei
tė. Jos ištikimybė vakarų ci
vilizacijai nepasikeitė nė vienu 
laipsniu, tik painterisyvėjo. 
Mes melskimės, kad vakarų pa
saulis įvertintų lietuvių ištflu- 
miirrtą. Mes matome, val
stybės ir tautos, gyvefid^os 
saugioje vakarų Europoje, Eu
ropos civilizacijos širdy, kai 
kada savo alijantusf'palieka ir 
išduoda, išduodamos ir tikslą, 
kurį skaito bendru.” Arkivys
kupas reiškė vilties, kad lan
kantis Churchilhii Washingto- 
ne būtų paliestas ir Lietuvos 
klausimas.

Dargana '
Dar primintina, kad sausio 

9 ir 10 d. BALF seimo dalyviai 
matė tokius siengus ir pusnis, 
kokių Bostonas nematė per 7 
metus. Užpustytus kėlius pas
tebėjo tik ją pačią dieną iš ar
timesniųjų kolonijų vykstantie
ji į vekną veikėjai. Kai kurie 
įklimpo ir buvo priversti grįžt, 
nepasiekę tikslo.

(Balto Inf.)

Kačinskas. J. Gaideliui vado
vaujant, dainavo Bostono vyrų 
choras. *

Lietuvą ir. visus lietusius, o 
šeštadienį Mišias ■ celebravo 
vysk. V. Brizgys — už lietuvių 
tautos geradarius. Pamokslą- 
pasakė prel. J. Balkūnas:

Seimo atidarymas
Seimą Hotel Statler atidarė 

Remisijos pirmininkai: M. Mi- 
chelsonienė ir F. Razvadaus- 
kas, taip pat kitas sesijas Bai
to 17 skyr. pirm. K. Nemaksy.

Seimo pirmininku išrinktas 
A. Kalinauskas iš Bostono, vi
cepirmininkais: dr. kun.: A. 
Juška iš Chicagos, V. Končie
nė iš Pittsburgho, O.' Roznie- 
kienė iš Philadelphijos. Seimo 
sekretoriais išrinkti: O. Valai
tienė iš Brooklyn ir Zaranka iš 
Norwood, "Mass. * .

Sveikinimai ir dalyviai
Seitnas pradėtas Amerikos ir 

leista apie 17,000 dol. Bėt tai Lietuvos himnais, kuriuos su- 
palengvino visų organizacijų 
veikimą. 1936 m. sudėti baž- 

ir lietuviams kunigams pata-. nyčiai vitražirūąi langai; kurie 
kainavo apie 1,300, o 1937 m. 
už $1,400 įtaisyti nauji vargo
nai. 1938 m. vėl išdekoruota 
bažnyčia. Už šį darbą sumokė
ta apie $1000.
1938^n. parapijos statybos ir 
puosimfiu^arbams išleista apie 
$47,00^. to, buvo įsigyta 
daug visokių vertingų daiktų 
bažnyčiai ir ^padaryta patobu
linimų, pagražinimų ir t.t. Pra
eitais metais pastatė vaikų dar
želiui naujas patalpas ir, jas 
tinkamai,įruošė. Pastatas ij jo 
įruošimas atsiėjo apie $10,-000. 
Šiais metais ėmės naujų dar
bų: iš pagrindų puošia ir deko
ruoja bažnyčią.

... Kunigas jubiliatas, atvažia-
kun. KA5L BįcKAcskas Vęg į Harborą, neužsidarė

JIS PASITINKA IŠSKĖSTOMIS RANKOMIS
Kun. K. Bičkauskas, India- 

aa Harbdr, Ind*_šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos bažny
čios klebonas, sausio 18 d. su
laukė kunigystės 40 metų su
kakties. ‘

1921* m., bolševikų valdžiai metais pastato kleboniją (už 
leidus Lietuvos piliečiams grįž- $14000). Po metų pastatoma 
ti, kun. K. Bičkauskas taip pat seserims namai ir tais pačiais 
tuojau leidosi kelionėn ir lap- .metais (1927 m.) įsteigta lie- 
l^ričio mėn. pasiekė tėvynę. tuviška mokykla. -Mokytojauti

• Šiek tiek pasilsėjęs, 1922 Pakviestos seserys kazimierie- 
Sukaktuvininkas yra gimęs m. saųpio ’ mėn. paskiriamas

1888 m. kovo 27 d. Pazariškių Kazlų-Rūdon klebenu, kur jam 
k., Žaslių par., .Tflakų apskr. 
Pradžios mokyklą baigė Žas
liuose, gimnaziją Vilhiuje, o 
kunigy seminariją Seinuose, 
čia 1913 m. sausio 18 d. buvo 
įšventintas į kunigus. Pirmoji 
jo pastoracijos vieta buvo 
Krosna/’Čia jam teko išgyventi 
'tik 6 mėnesius. Buvo toms pa- 
. čioms vikaro pareigoms per
keltas f Simną, -kur jį užklupo 

. karas, kurio audros 1915 m.
' liko' nublokštai j Rusiją. Čia 
su kitais lietuviai^ karo pabė
gėliais apsigyveno Jeroslavlio - 
mieste, kur ėmėsi lietuvių pa
bėgėlių globos organizavimai. 
Tuo pačiu metu kapelionavo ir 
lietuvių gimnazijoje. Vysk. 
CepDakas, įvertindamas kun. 
K. Bičkausko darbus ir gabu
mus, 1916 m. jį paskyrė 
tramo katalikų klebonu, 
lietuviai karo pabėgėliai 
K. Bičkauską išsirenka 
pirmininku. O pirmininkaujant 
teko imtis didėlę darbo naštą. 
Reikėjo rūpintis lietuvių karo 
pabėgėlių mokykla, jos išlaiky- 
jgjui surasti ne tik lėšų, bet ir 
patalpas.-bei mokytojus. Rei
kėjo taip pat rūpintis ir sene
lių prieglauda, kuriai taip pat 
reikėjo lėšų, patalpų, aptarna
vimo ir maisto. Jo žinioje buvo 
ir siuvykla bei valgyklą. Ne • 
kartą jam teko belstis ir į val
džios duris su visokiais pabė
gėlių reikalais,, o ypač ieškant 
lėšų.

įsigalint bolševikams, kun. 
Bičkausko veikla jiems nepati
ko, ir netrukus jis buvo suim
tas. Tačiau parapijiečiams dar 
pavyko jį iš kalėjimo išlaisvin
ti. Po to-vyskupas jį paskyrė 
į Sibirą rūpintis ten esančių 
lietuvių ,lenkų ir latvių katali
kų pastoracijos reikalais. Ta
čiau bolševikai pastoracijos 
darbą nelaikė darbu ir draudė 
naudotis tikinėtųjų aukomis. 
Todėl jis turėjo sau duoną pel
nytis žiemą prie miškų kirtimo, 
o'vasarą valstybiniuose ūkiuo
se prie žemės ūkio darbų. Tai 
jį didžiai vargino, nes dieną 

teikti tikintiesiems dvasinius 
patarnavimus, kartais nuke- Persikėlęs į š& parapiją, 
liaudamas ne tolimą kelią. kun. Bičkauskas tais pačiais

piją ir rūpintis bažnyčios ir ki
tų bažnytinių trobesių statyba. 
Tačiau trūko lėšų. Tad, gavęs 
iš vyskupo 4 mėnesiams leidi
mą, išvažiavo į Ameriką aukų 
rinkti. _

Atvažiavus į Ameriką, Alba- 
ny, N. Y., vyskupui pasiūlius

tės. Seserų namo pastatymas 
ir mokyklos-įrengimas kainavo 
apie 10,000 dolerių. 1928 rti. 
išdekotuota bažnyčia, kas at
siejo apie 2300 dolerių. 1929 
m. pastatyta parapijos salė, 
prie kurios įrengta virtuvė ir. 
300. žmonių reikalingi indai. 
Salei ir visiems įrengiinagis

Kas- 
Cia 

kun. 
savo

Gugienė, akompa- 
M. Januškevičienei, 
skaitė preL .^Jonas

Balfo pirm. .kan.
Bostono 

atstovas J.

Bostono arkivyskupo kalba 
. Seimo ir banketo eigą apra
šė Bostono angliški dienraš
čiai^ Herald, ^ost, Globė ir Pi-

laidų.
.BALF visai didžiulei šeimai 

rūpi likusiuosius Europoje 10,- 
00 lietuvių šelpti, o. kurie dar 
galėtų emigruoti, jiems pagel
bėti. Tiems darbams atlikti rei
kia stipraus Balto.

kurių tiesioginei šalpai $360,- 
207.00 ir administracijos išlai
doms Amerikoje Ir Vokietijoje 
$2p,650.00. ' ; , - ’

/Naujoji vadovybė*
Leidus Valstybės Departa

mentui 25% BALF direktorių 
rinkti nepiliečių, seimas šia 
galimybe pasinaudojo ir išsirin- 

. ko tris buvusius tremtinius di
rektoriais: dr. kun. A. Jušką ir 
adv.-J. Skorubską iš Chicagos 
ir adv. P. Viščinį iš Brockton, 
Mass. ’

Po seimo direktorių posėdy 
pasiskirstė pareigdmis: pirmi
ninku kan. dr J. B. Končius, 
vicepirmininkais r A. Olfe, A. 
Devenienė, B. Spudienė ir dr. 
kun. A. Juška. Nacionale sek
retore Nora Gugienė, iždininku 
S. Trečiokas. Finansų sekreto
rium adv. S. Bredes, Jr.

Reyižijbš"komisija: M, Zujūs, 
M. Mihelsonienė, affi&.P. Višči
nis. Direktoriais prel. J. Balkū
nas, J; Boley, St. Gegužis, J. 

^Ginkus, P. Gribienė, M. Kase- 
vičienė, J. B. Tuinila, J. Sko- 
rubskas, A. Kaniušis, J..Kas- 

. mauskąs. Naujasis' dirėktoria- 
tas pirmiausia nutarė šalpai 
Europoje pasiųsti $5,000.00. <

Banketas
Sausio 10 d. sUrngetas pui

kus bantaetas, kuriame dalyva
vo apie 200 žmonių.' Bankete 
kalbėjo J. E. arkivysk. R. 
Cushing. Bostono mayorasr

giedojo N. 
nuoj^nt A. 
Invokaciją 
Balkonas.

Sveikino
dr. J. B. Končius, 
miesto mayoro 

Nuo 1925 iki Brovvn, vysk. V. Brizgys, Lie
tuvos Garbės kons^as adv. A. 
Shalna”, ALT vadovybė: pirm. 
L. .šimutis, ižd- M. Vaidyla^ 
sekr. P. Grigaitis, LOC pirm, 
prel. J. Balkūnas, Tautininkų 
Š-gos A. S. Trečiokas, Jonas 
Kasmauskas ir kiti.

Raštu sveikino arkivyskupas 
J. Skvireckas. Lietuvos minis- 
teris P. žadeikis, Lietuvos kon
sulai : J. Budrys iš'Nevv Yorko, 
dr. I5. Daužvardis iš Chicagos 
ir daug kitų.

Skyrių ir orgainzacijų atsto
vų dalvavo 70 ir Balfo ditsrirto- 

*s Indiana, bažnyčioje ,bet ir už jos sienų, rių bei svečių 32,>viso 102 vei
kėjai..

Pranešimai.
Balfo-vaidybos raportai bu

vo paruosti raštu ir jfeime išda
linti atstovams. Juos papildė 
žodžiu, atsakinėjo į klausimus 
ir dalyvavo diskusijose: kan. 

^J. B. Končius, A. Devenienė, 
s ižd. A; S. Trečiokas ir N. Gu

gienė.
Apskričių ir skyrių veikėjai 

raportavo vietos veikimą ir su
aukojo virš $4,000.

Revizijos komisijos vardu* 
raportavo M. Zujus. J Balfo 
raštinę revizijai negalėjus at
vykti M." Michelsonienei ir St. 
Gegužiui, reviziją padare: M. 
Zujus. V. Tysliavienė, prel. J. 
Balkūnas ir adv. Š. Bredes. Jr. 
Peržiūrėję pajamų ir išlaidų • 
knygas, čekius, bankų knyge
les ir kitus rekordus, jie viską 
rado tvarkoj. Pažymėjo, kad 
1952 m. tiesioginių piniginių 
aukų gauta daugiau, negu 
1951 m. Pažyift4jo< kad iŠ 140 
skyrių, mokesčius teužsimo- 
kėjusių yra 48. Per tuos du

klebonas, miaukęs w metq . yra uolus darbininkas, apie ku- 
kunigystės sukakties, popiežiaus J?i-

riant, bei. Vilkaviški vyskupui 
sutinkant, ryžosi kuriam laikui 
pasilikti JAV, kad papildytų 
lietuvių kunigų trūkumą. Grei
tu laiku gavo iš vyskupo ir 
paskyrimą į Schenectady kle
bonu. čia lietuviai dar neturė
jo nuosavos bažnyčios ir para
pija tinkamai nebuvo suorga
nizuota. Iš vietos žydų nupirko 
sinagogą, iš kurios ir padarė 
gražią, jaukią bažnyčią. Čia 
pustrečių metų ir klebonavo.

čikagiečiai lietuviai, išgirdę, 
kad kun. K. Bičkauskas sėk
mingai tvarko Schenectady pa
rapiją, pradėjo jį kalbinti, kad 
persikeltų ir pabaigtų organi
zuoti bei tvarkyti Indiana Har- 
bor, Ind., šv. Pranciškaus lie-

rį sukasi visas lietuviškasis 
gyvenimas. Jo pastangomis ir 

. buvusios silpnesnės organizaci
jos sustiprėjo ir gražiai vei
kia. įsikūrė ir naujų. •
Naujakuriams Jubiliatas taip 

pat gerai žinomas. Jo pastan
gomis gražus tremtinių skai
čius turėjo laimės j šį kraštą 
atvažiuoti. Naujuosius ateivius 
jis pasitiko su išskėstomis ran
komis. Kad jų vaikai nepamir
štų savo gimtosios kalbos, pa
sistengė mokykloje paprasta 
tvarka įvesti lietuviškas pamo
kas, o sau pagalbininku iš 
tremties pasikivetė kun. dr. P. 
Celiešių. Bažnyčioje lietuviai 
jaučiasi pilni šeimininkai. Kle
bonijoje tik lietuvių kęlba te
girdėti, 
praeivį 
miausia 
kai.

Šios sukakties proga sveiki
name Jubiliatą ir linkime daug 
gražių ir sėkmingų metų.

Jonas Ervydis

Klebor^s kiekvieną 
ir sutiktą žmogų pir- 
užkalbina tik Hetuviš-

ALRK Federacijos skyriaus 
susirinkimas įvyko sausio 11 
d. šv. Juozapo parap. svetainė
je. Dalyvavo visų vietos kata
likiškųjų draugijų atstovai. 
Buvo padalytas pranešimas iš 
gruodžio 7 d. So. Bostone. 
Mass.. įvykusio ALRK Federa
cijos suvažiavimo. Pranešimus 
padarė T. Verseckas. O. Gri
gienė, V. Valentinas ir V. Pau
lauskas. Visų pranešimai pri
imti ir taip pat pasiryžta dėti 
pastangas, kad liūtų įgyvendin
tos tame suvažiavime priimtos 
rezoliucijos. Nutarta priklausy
ti Federacijos apskričiui, apsi

mokėti jam priklausančius mo-

Mass.
kesčius ir aktingai dalyvauti 
Nauj. Anglijos Katalikų Akci
joje.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą nutarta suruošti va
sario 15 d. Pamaldos numaty
tos šv. Juozapo lietuvių parap. 
bažnyčioje 10 vai., o susirinki
mas po mišparų parapijos sve
tainėje. Minėjimo ruošimu rū
pintis įgaliota vaidyba.

Sausio 11 d. įvyko ir DLK 
Vytauto Klubo susirinkimas to 
paties klubo patalpose. Nutarta 
įsijungti į AI.RK Federaciją jr 
atstovais į ją paskirti J. Rusas 
ir S. Kandrotas.
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Tadsiekimams.

(Los

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa

Išvyko 
Kaliforniją

KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo 1:30 Iki 2:00 vai. Jei norite 
itoje radijo programoje skelbtis, kreipkite* adresu: • 

KNVGHTH OF MTOIJANIA WIZ>A 
BKADOOCK, PA .

i

Naujos- valdybos. Vyčiai sa
vo susirinkime ateinančių me
tų valdybon išrinko pirminin
ku — M. Petkų, vieepirm. Va
nagą, protokolų .šekr. — M. 
Ambrazaitytę, fin. sekr. P. Ži
linskaitę, .iždininku — Pr. Gu
delį. Alfredui Lugauskui* pave
dė rūpintis kegliavimo reika- 
kalais, kad tinkamai pasiruoš
tų kėgl. turnyrai, kuris įvyks 
Cleveland, Ohio. Taip pat ir 
lietuvių piliečių klubas išrinko 
naują vadovybę. Jon patdfco 
Juozas Augusi (pirm.), Gude- 
deliai, Markevičius, Eretikas, 
Goldikienė, Akelaitis **ir kiti. 
Džiugu, kad klubas, vadovau
jamas sumanių lietuvių, daro

Kuzmickioveikalėlį “Mažasis

šv. Jurgio parapijos * salėje. 
Mažieji artistai puikiu vaidme- 

-nu atlikimu ir įsijausta vaidyba 
pralenkė anksčiau matytus 
mčgė jiškus vaidinimus ir su
teikė publikai tiesiog nelauktą, 
malonią staigmeną. Scena gi, 
kurioje lietuvė motina (jos ro-

) išvaroma vokiečių

Roehesler. N. Y.

? Telephaae DRARBORN
TO PLAČE HELP WANTED AD8.

Ask For Ad Taker •

. K/ --i’
, OHIO

pirko namus ir baigia krūtis.
Linkime sėkmės.

Statosi namus. Jonas ir Ade
lė Kvietkauskai, tur būt, bus 
pirmieji iš naujai atvykusiųjų* 
kurie praėjusią vasarą per 
ketvertą mėnesių savo jėgomis 
pasistatė namus ir jau spėjo 
patogiai įsikurti. ,

Lietuvis šimtininkas. Davto- 
mškiai savo tarpe turi labai pa
jėgų imtininką Kazį Gckiiką.
Pireš mėnesį laiko ysf turėjo 
Chicagoje susitikimą ai Juozu 
Vinča. Pastarasis kviečia mū
siškį į partnerius.

Damą, rinkinėlis. Vietos Vy
čių kuopa visuotinio seimo pro
ga išleido gražų, kišeninio for-

~ . mato lietuviškų dainų rinkinėlį. N. Metu sutikimas. Vyčiai ~ , . . ;Z ,y Dainorėlis labai patogus nau-
au^‘ e 1 -* ana doti įvairiose iškilose, pikni- mokėti už laikraštį. Remkime

' kuose ar šiaip pobūviuose. Yra vieną iš žymiausių laikraščių Toleikis, Arnastauskas, kun __ _ _______ ___
šiek tiek jų likę.' Norintieji ; į-“Darbininką”, kovojanthuž v DemikK, Butkūs, Adomai- dėkojame" "vajaus KonittiJtes 

Knights of * Dievą ir Tėvynę.

atsisveiikndama bučiuoja že
mę, pati su trimis vaikučiais 
išeidamąj nežinią — žiūrovams 
.^spaudžia ašaras. . .

Mažieji vaidintojai savo ro- darbą, (be to, A. Ciemenis sti> 
les visa atliko pavyzdingai; vai
dyboje buvo laisvi, natūralūs ir 
judrūs .suprantą sakinio mintį

.^irsavo vaidmens užduotį. Ta- 
' čįali jndeHeds vaidybiniais ga

bumais ypatiangai atsižymėjo 
Kristina Stankaitytė (Laimu
tė) ir Vytis Lelevičius, pasta
rasis vaidinęs pagrindinį Jonu
ko vaidmenį. Rūtė Vaičiūtė, čia 
gimusi lietuvaitė, Lietuvos 
Dvasios vaidmenį atliko labai 
gerai, pasigrožėtinai švariai. 
vartodama lietuvių kalbą. Kiti 
vaidintojai: Marytė - Regina

JPoūkutė, Kaziukas
mantas, Katrytė — Otilija Vo
syliūtė, Stasytė —Ina Vidman- 
taitė, Onytė — Miliutė Choro-

G. Vid-

bas tilcrai griftus-ir didelis; vai
dinimas prisidės prieJietuviškų 
pamokų išlaikymo parapijos 
mokykloje,paltegivnsieėvų ko- 

•miteto rūpesčius, svarbiausia, 
betgi, labai sutvirtins mūsų 
mažuliuose lietuviškos kalbos 
meilę ir norą jos dar daugiau 
mokytis* ’ VL Jjib.

Intryguojaftčios komedijos 
“Nesipriešink” ir ‘.‘Pavyzdin

gas vyras” bus suvaidintos 
sausio 24 d. parapijos. salėje. 
Abi vertos pamatyti. Atsilankę 
turėsite gąna smagų vakarą. 
Pelnas skiriamas džiovinin-

-manskaitėr ♦ Sigitas - Ant;, 
Mackevičius ir Vincukas —Al
inis Jankus^

Suaugusiųjų roles gražiai ir 
harmoningai su visuma'atliko- 
Br. Vehninskas (mokytoms), 
Jurgis Valiukevičius (Morkū- 
za) ir'. Mali ja Polinauskaitė 
(motina).

Už tą puikiai pasisekusią . 
kultūrinę pramogą Rochesterio 
lietuviai yra giliai dėkingi ga
biai kultūrinių pram^ų orga
nizatorei pt Izb.’ Stankaitienei, 
režisorhii Andriui Cieminiui ir 
tėvų komitetui (St Poškui, Va- ninkams Vokietijoje. Valdini- 
liukevįčhii ir J. Vėsai),' kurie mo 730 vak Po 
dirbdami sunkų fabrikuose 'vaidinimo bus bufetas ir šo- 
dijuoja vakarais technologiją), kiai.--Bffietiis galima bus gauti 
savo poiliso valandas aukojo, prie įėjimo. Prašome nepasi- 
kilmam lietuviškam darbui. Jų vėluoti. v - Rengėjai

/

tfelp Wanted Malė

TOP WAGES TO TOP MEN
• PRESS OPERATORS
• FOLDERS
• SPOTWELDERS
• SHEAR OPERATORS

Permanent employment Outstanding opportunity to work 
in new modėrn plant Clėan new„ eųuipmeht & modern 
lighting. Paid vacation. Paid holidays. Paid Insurance and 

hospitalization. Pain pension plan. Apply in person.w.
Ask for Mr. StikcHng

-Advertisinę Metai Display Corp.
462QW. 19th, Cicero, m.

GREENFELD, MASSJ

LDS 113 kp. metinis susirin
kimas. įvyksta sausio sek
madienį, 1 vai. po pietų, pas 
Mr. ir Mrs. AIex Stepankevi- 
čius, *187 Conway St Kviečia
me visus narius ir “Darbinnko” 
skaitytojus dalyvauti ir užsi-

- Paterson, N. X — Balfo 86 
į skyrius, vykdydamas 1952 m. 

rūbų ir pinigų vajų, išsiuntinė
jo 430 laiškų, prašydamas au
koti vargstantiems ’ Europoje 
lietuviams. Pinigais atsiliepė 
tik 75 asmens ir aukojo: Wal- 
ter Saurs — $25, kleb. kun. J. 
■Kinta — $15, A. Bražinskas, dūkas, Lapinskas, 4 
F. Saranka, J. Memicfc, J. Oc- -Misiūnas, Ališauską 
chipinti, St. ir E. Auguliai, či- Volkus, Gilius, ŠhS' 
žiūnai, V. Baltutis, Petronė O 
sip — po $10; J. Serapinas, A. 
Stepenosky, J. Kinevich, M. 
Kuchar, J. Kaunas, A. ir E. 
Pristernik, J/'Sprainaitis, E.

' Kin^Yej^Skuoų šeima, Mikniai, ženkli
W. A. Malin, M. Papečkienė, 
V. Augulis, M.-Ragauskaįi Ma
sionis, Iškauskas, A. Rugys, 
Wrighley Park Tavėrn, Br. 
Kasperavičiai, ų St G. Pavlak,

tis, Mr. & Mrs. - Vito Tafaro, 
Jacobs Drug Store, Dr. H. SĮI- 
verstein, A. Eitmanas ir A. Ge- 
lažėla —po $5; Pr. Vilimas— 
$4; RubUževičius, Senuliai, J. 
Rugys, Litvaitis, Giliene, Jasiū- 
kevičius, Obelevičius ir Juraš
ka—p(/$3; A. Neubauer,- Ai- 

-Baliuška,

REIKALINGI TUOJAU KAIP

- - HIE SETTERS
Puikios d rbo sąlygos. Nelaimingų-'atsitjkinių ir sveikatos

draudimas. Apmokamos atostogos.

WILSON - JONĖS C0. *
8800 FRANKLIN BOULEVARD «

' 3300 West ’ .

S.WITCHMEN
NAMU DARBININKAS

nuo 8 vaL ryto ligi 5 vai. vak. Indų 
ir bendMt valymas. Geros sąlygos 
DP’s pageidaujami. *

. Kreiptis asmeniškai:
BISMA&K HOTEC

133 N. VVelbi

Freiffht HandlerR
skas, Zeleniąi, M. Sarpalius, 
Černelienį’.Sfepakovas, Truče^ 
lauskienė — po $2; kiti mažiau? 
Viso suaukota $340. Laiškų bei 
vokų spausdinimui ir pašto 

išleista $36.50, ,o 
Balfut“išsiųsta $303.50. Rūbų 
surinkta 1267 svariii, iš kurių 

. 1015 sv. savo' priemonėmis į 
- Balfe entrą pristatė pp. Stanai- 
‘ čiai, o 252 sv. Kasparavičius.

?• Pinigais, rūbaisJr kt. prisidėju- 
L siems prie vajaus nuoširdžiai

Needed by

t ILLINOIS 
NORTHERN

gd namuose; labai gražioje šei
myniškoje nuotaikoje. Skam- 

' _ bant lietuviškoms dainoms, 
vaišindamiesi gardžiais. .„už- .
kandžiais (ir lietuvislcasis ku- ’. 
gelis čia labai mėgiamas) vy
čiai jautėsi lyg vienos šeimos 

. „ nariai.
Grižo atgal. Zuplų šeima, 

prieš metus išsikėlusi į Floridą, 
sugrįžę atgal į Daytoną, nusi-

įsigyti rašykite^
Lithuaąia CoUnčfl 96,129 Rita •
St., Dayton 4, Ohio. < LDS 113 kp. sekr.

PIT T SB U R G H. PA.

RAILWAK
COMPANY

Experienced up to 
50 years of age

HelftJVantedFeiiiale 

(.rtritKTYPIST
• ■ ’ . LIGHT TYPING

GENERAL OFFICE W0RK

For Our Shipping Dept.

Vyčių 19 kuopos pirmas su
sirinkimas, sušauktas naujos 
vaidybos, įvyko sausio 8 d. 
Pirmininkavo R. Grebliūnas, 
sekretoriavo M. Onaitis. Apie 
vyčių auklė jimąsi kalbėjo J. 
Aleshunas. Lieuviškiems reika- 
kalasm draugijų suvažiavime 
paskirtais iždo 5 dol., suauko
ta susirinkime 10 dol. Dainų ir 
šokių vakarą nutarta surengti 
vasario 8 d. Pelnas būs paskir
tas Vyčių Radijo valandai pa- 

•' remti. Kitame mėnesiniame su
kalbės A. Beak cm.

Oe vėl and, Ohio
Pamatykime “Atžalyną”!

Nėra aebjonės. kad mūsų ra
šytojo ?K. Binkio 4 veiksmų 
dramos “Atžalyno” pastaty
mas scenoje bus vienas iš reikš
mingesnių įvykių Clevalando 
lietuvių kultūriniame gyveni
me. Režisūra ir dekoracijos P.

... Maželio. Apie 40 artistų, jdo- sirinkkhe 
mus* turinys. Kilni idėja- Susirinkimas praėjo darbščioje

Vaidinimas įvyksta sausio 25 • nuotaikoje.^
* ; Jonas Skemundris. prieš ge
lius metus atvykęs į JAV, įsi
kūrė savo namuose (1108 Cen- 
te«iū kuriuos patšrątremontavo 
atliekamu nuo darbo fabrike

lietuvių salėje. Pirmojo spek
taklio pradžia 1:30 vai., ir jis 
skiriamas daugiau musų mažiė- * 
sieroj ^ateinantiems kartu su 
savo tėveliais bei mamytėmis 
(mažiesiems ir bilietai parduo- 
dąmi už pušę kainos!). Antrojo . 
spektaklio pradžia 6 vai., ir po 
to šokiai, bufetas ir 11.

Bilietai po $2, 1.50 ir 1. Pa
tariama juos įsgyti iš anksto.

Vaidinimą rengia ateitinin
ką! ir skautai. .Jukų atsilanky-

• maSį, suteiks jums ne tik 
dnatiŠ&TK). bet ir paramos mū
sų jaunimo 
ateikime!

Povilas Kvedaras yra nauju 
šv. Kazimiero kapinių sargu. 
Buvęs tose pareigose Stankau-, 
skas, 80 metų, dėl senatvės 
pasitraukė, .

Vasario 16 • gimnazijai Vo
kietijoje paremti būrelį suda
ro: P .Baltakis, S. Bakanas, 
B. Bražinskas, J. Grebliūnas, 
B. * Jucevačiūtė-Cyvienė, B. 
Karklius, Kasulaičiai, A. Kra- 
pavičius, V. Količienė, V. Ma
žeiką, K.' Pakštas, A. Paleckis, 
P. Pivaronas, J. Podžiukas, 
kurs.A. Susinsiąs, A. Sutkaity- 
tė, S. Talat-Kelpša, J. Taoras ir 
A. Žaliaduonis. Galėtų būti 
daugiau. Kas norėtų prisidėti, 
prašomi kreiptis į Juozą Tau
rą, 3301 Slope St., tel. FE 1-

PATARIMAS SENOJO 
ST.NICK IR JO MĖGIA- 
MIAUSIO BENDRADARBIO

Apply—Mr. Kelly
2610

• South Western Avė.

HELP WANTED FEMALE

. -€

SENASIS" ST. NICHOLAS TARIASI SU SAVO 
. BENDRADARBIU MR. EUGENE KLYCZEK 

ŠIO OFISE 1542 HALSTED STREET,
■ CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

NO EXBERIENCE NECEŠSARY

5 'Day Work

Free Hospitalization

& Life Insurance

PROGRE& TAILORINfMCO^

532 S. Troop

4th Floor. Near Racine 
& Harrison Bus.

MERGINOS - MOTERYS
tuojau reikalingas kaip Punch Presg Operatore. Puikios 
darbo sąlygos. Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų drau

dimas. Apmokamos atostogos.

WILSON-JONĖS
' 3300 W. Franklin Blv. . 5M N.- 3300W.

gyventi į
Angeles) Jonas Petruškevičius. 
Clevelande išgyvenęs apie 2 
metus. Mėnesiui atostogų į 
Floridą išvyksta Gražina Nat
kevičienė. J Europą rengiasi 
grižti teisininkas Zienius su 
šeima. . .* A. R. V;

-C. K. Pildei sausio 11 d. She- 
raton viešbutyje buvo suren
gęs vaišes su šokiais atžymėti 
savo kaip notaro darbuotei. 
Tarp kitų svečių dalyvavo 
kleb. M. Kazėnas, kleb. E. 
Vasiliauskas, kun. J. Karavec- 
kas ir kun. J.’Skripkus.

JAV kariuomenė :e yra daug 
pittsburghiečių lietuvių jau
nuolių. DažnAi. jvos tenka pa
matyti didesnių švenčių metu 
grojusius atostd^ų.

Kun. V. Karavec’^m buvo su
sirgęs. bet dabar jaaAlėl svei
kas. Jis'gražiai‘kalba lietuviš
kai, nes 2'metu mokėsi Lietu
voje. Gimęs yra Amerikoje.

“Darbininkas” ir “Draugas” 
Pitssburghe daugiausia skaito
mi laikraščiai. Tai rodo daugu

moms lietuvių katalikišką nusi
statymu ’ ,.

BoSevizmas griūva į Euro-

dus skiria ginklavimai' Gerian-

lynus “DarUnteke

riaosiai hrformuotą laikraštį

hftaafam USA. “Arcade” ki
ne (Carson St) buvo rodomas

oro į šį kraštą. Filmas pradė
tas rodyti nuo PittSburgho, nes 
šis miestas esąs bolševikų pla
nuose kaip pirmoji naikintina 
pramonės vieta. Filmas yra 
naudingas pamatyti. Kas matė 
ir išgyveno Europoje tikrus 
bombardavimus, galvoja, kad 
filmas galėjo būti “stipresnis”. 
Bet būtų Kinti šiurpesni 

parodytų da-

Tas linksmas seniukas, taip išmintingai mo
kąs apsipirkti Kalėdoms, nepažeisdamas biudže
to, su savo mėgiamiausiu bendradarbiu *Mr. 
Eugene Klyczek, president/rf Citizen’ą Federąl 
SAvings and Loan Association įn-. Chicago

. Heights, UI., pataria kiekvienam, galimai grei- ' 
čiau prisidėti prie jų greitai augančio Kalėdų 
Taupymo Banko.

• Jis štai kaip veikia. Kai Jūs tampat klubo ba
riu, Jūs padedat kiekvieną savaitę iš savo savai
tinio uždarbio į specialią Jums atidarytą sąs
kaitą. Suma yra tokia maža, kad Jūs vos paju
sit skirtumą. Bet kai ateis Kalėdos 1953 m., 
Jums bus duotas labai žymūs čekis išleisti, kaip 
tik Jūs norėsite, kad būtų Jums užtikrintos la
biausiai laisvos nuo piniginių rūpesčių Kalėdos, 
kokias, tik Jūs, kada turėjote.

Tad Santa’s asi 
aplankykite Mr. 
Heights.
jam, ir jis atsiųs Jums visas smulkmenas apie 
įstojimą į Kalėdų Taupymo Banką. Kuo grei
čiau įstosite, tuo didesnį gausite išlaidoms čekį. r

OTIZENS FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL 
EARN AND SAVE

AB Aecouate iMured FederaBy op to SIMM

inis patarimas visiems — 
ugene Klyczek Chicago 

O jeigu Jums patogiau, parašykite

tuvoa

Disphry :

“SERVTNG YOU SINCE 1922"

KVIEČIAME TAUPYTI PINIGUS 
PAS MUS PER 1 9 5 3 METUS

DABARTINIS DIVIDENDAS YRA 3% 
SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $10,000 

TURTAS SIEKIA $6.000,000.00

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Onurt CICERO 50, inteois
Telefonas: TOwnbaB 3-8131

JUOZAS GBIBAUSKAS. Vedėjas

. Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Pirmadienį iki 8 vai. vakaro. Šeštadienį iki 1 vai. po pietų.

Trečiadienį uždaryta visą dieną.



Naa keas Aoftlyets (įtfie WdnHtA, N. Y.j gasoUno ĮaaaAb

“DARBININKO” RĖMĖJAI
AtšliygtodAlRi už kalefldtoi^,

P& $200
Miss Jankevičiūt, New Ydrk.

Po $10.00
Mrs. V. Daukstuskas, Btook- 

lyn, N. Y., K. Baltrušaitis,' 
Kfttriebunk Port, Me., F. šla
pelis, Rdchestef, N. Y.

_ Po $7.00
■ “ S, Kudzma, Nashua, N. H. .

To $5*00
Mrs. A. Čemauskienė, Jer- 

\seyjCity, N. J., Mrs. C. Kal
vutis, Watertown, Conn., Mrs. 

j?'£toB^Ba3fiskienė, tkirchester,
. Mass., S. Stąpui, Dytrcrit, Mich., 
Mrs. P. Baltrušaitis, Scranton, 
Pa . - *

HiH, L. L, N. Y., B. Valiulis, 
Greerpoirt; J. Petrauskas, As- 
totia; A Cirkelis. VVoodhavėn; 
Mrs. T. Staugaitis, Mrs. į. Yu- 
čius, A. Kaminskas, Vaškas, 
Newark; J. Stukas, Hillside; 
D. ^kuja, Kenilworth; Mrs. M; 
Daugjla, Spotswood; Mrs. E.

kis, Mrs. M. Jurienė, Mrs. V. 
LTančiauskienė, Mrs. A. ttaz'

orFemaie

Nuri* ARta, Ctatatea. Ofbee.
Kit<^HL iferim, Malte Mėtotai 

Appiyj žtt M- BMtR « 8k. optata 
vvootrtirtvii, 1 btoeh Wbst at tUMšiii 
Avė. -r

Help wanfetk-Mnl?

Pastofrte čtatois, fėfds' atlyiddtadš 
Matatab Mrite šctlygbs.

40

>*ont

Utt 9 ABHHr

NEW YORKE IR APYLINKĖJE ’ EVėfgrėef) 8-977(>

J Joseph Garšva

Po $4.50
K. Skudzinsfcas, Brooklyn, 

N. Y.

kus, Mrs. A. Kmtalas, Mrs. A. 
KettAvičiefiė, Mrs. O. ©HtSiene, 
Mrs. M. Tamuiaitifi, Mrs. M. 
Petravičienė, Mis. V. Trinka, 
j. Lhitkč&iis, J. Mafče4k>nis, A. 
Jankan, Mrs. A. Jaewiez, Wm. 
Gedamsk’as, Mrs. A. Grigaliū
nienė, So. Ęoston; P. Jarama- 
vieia, S. Vaitkus, Brockton;

manufacturing shop, full time, 
hour week; steady. Non-defense; op- 
portunity to supervise.

~ R. F PROD. CORP.
1 Wyckoff Avė. cor, FfūsMdg, 

EEV. 6-6444 B’klyn.
_________ Ji-------------------------------------

maAinlstai
prityrė prie įšvirkštimo formų (in- 
jeetion mold). Geras atlyginimas, pa
stovus darbas. _

PLASTIC WARK, INC; 
238 William SL, NY.C. -

FURN1TUBE
Beffaaftstaer -Bepafar Maa. Exp'd on used 
offce furniture. Steady job. Mušt 
spe^c English.

blank desk
M Befcrd SL 80 9-9884

* Po $1.09
B. Ramanauskas, Bronx, N,

PO $3.00
Mrs. M. Kučinskas, Brook

lyn, n. y:
Po $2.50 t

Mrs. T. Mazonas, B. Sližys,
Mrs. E.’ Ambrazevičienė, 
Brooklyn, N. Y.

Po $1-50 *
A. Černiauskas, J. Pečiukai-

kus, Brighton, Mass.; Mrs. A. 
Kvaraciejienė. *4 Brock-ton. 
Mass.; S. Leinartas, ~ Detroit, 
Mich. .

z Po $2.90
Mrs. P. Plaktonis, J. Batus, 

. Miss Ph. Strolia, Miss P. Jon- 
kus, Brooklyn, N. Y., Mrs. M. 
Markūnas, Maspeth, N. Y.,>ZP. 
Sinkevičius, Hempstead, L.
L, N. Y., G. Kudirka, Eliza- 
beth, N. J., J. Wolkusv_Ęąter-

‘ son, •'$'?. J., J. Balkonais, Miss
M. Ausškaitė, So. Boston, 
Mass., j. Francus, Medfbrd,

, Mass., A. Vincūnas, Somerville, 
Mass., k.; Kudzma, F. Gudiš
kis, Mrs. A. Rrivjnskas, Wa-y 
terbury, Conn^ 1. Grušas, E. 
Hartford, Cortn... J. 'Rashuba, 
Torrington, Conrį., G. Kupstis, 
Simsbury? Conn.

P© $1.00
Mrs. L. Lytičhėski, Wrn. Ge- 

tohaitis, L; Mathews, Mrs. Shu- 
kis, Mr. Bacauskas,
Simkevich, A. Šimkus, Mrs. M. 
Skirmont, J. Sakalauskas, Mrs. 
B: V. Gedviliene, Jj Tubutis, 
Mrs. St Ramoška, Q. Juškaitis, 
K. tJobrovofekis, S. Raginis,
J. Klimas, Mrs. K. Vitkus, 
Mrs M. Miklasevičius, A. Yan- 
kus, T. Chase, S. Lukas, Mrs. 
P. Remsh, Brooklyn, N. Y.; 
Mrs. M. Aleksandravičius, A-. 
Kisielius, Amsterdam, N. Y.,
K. B. Razmantas, Richmcnd

Matulevičius, M?’ Pajaujis; 
Worcester; N. Jodka, J. Sker- 
šys, Lowrence; D. Razulevi- 
čluš, V. 1 Kudirka, J. Avižinis, 
Norwood; M. Rizokas, Dorches- 
ter; Mrs. E. Navadzelskis, W. 
Hanover; Mrs. A. Collier, ’W.

' Lyrai; M. Lukis, N. Weymouthį 
W. Kuzmiski, N. Amherst; X 
White, Fumace; Mrs. M. Chel- 
konas, Springfield; J, Markū- 

‘ nas, Cambridge; H. Zply, Wha- 
fely; J. Zavadskas> Haverhill; 
Mrs. A. ChapHkas, A. Satkevi
čius, Dorchesters - ___ -y v rrrtf' - __

Nuoširdžiai dėkoja
Tetai Praildškonai

Business opporftm.
PARDtODAteA GKOSERY —

BR0NX. -Taip pat pieno gaminiai, 
alus, šaltos mėsos. Gerai įrengta. 
Duoda geras pajdmas. (Lengvai gali 
būti padidintos). Gera verslui vieta. 
Tikra bizniui galimybė už prieinamą 
kainą. Skambinti savininkę!

PO 4-3957 K-

Display

ba sąlygos. Kreiptis:
LINBRO MFG. CORlk '

385 Gerittd Ave^ Bronx

JA - PATARNAUTOJA
Norinti mokytis. Pastovus dattes, 5 
dienos j savaitė — kartais ydRarais.

ttf salygo*. Krriteto:
Bromcvffle 2-0766—Esi. 188

GtRLS A W

P. J. BAGDANAV1C1US, M. D.
ifamMte IR CHIRURGAS

Jutote Aveatate- Brooklyn 5, N. Y.

tiiafto 10—12 ryto ir susitarus.
'tHUAUY 4-232#

Nkmu tet? GLetaincfrė 3-444S

DR, VACLOVAS PAPROCKA9
- 1357 ltaihwiek Ave~, Brooklya 7, N. Y.

Priėmimo valandos: '
Kasdien 12:30—2 ir 6—8 J^P-. šeštad. 10 iki 3 p.p. 

ttskyrus ketirirtadienius ir šventadienius.

231 Redford Avenue.
‘ Brooklyrt, N Y

TM. SThgg 8-56*8

MattlieU' P. Palias
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L H O M E
M. P. Balins — Direktorius

D*. vyt autas ąj^jonts, m. d.
Aktu, AUSV, NriSM Valandos:

GERl&flB UGOBv Susdtariri: aritrad., ketv. ir
30. E. 60th SL Mew Įtek City . tešt nuo 5 im 8 v.v.

Telef. Murray HiH M677 Susitarus: pirm., tręė. ir
12 ShdrtrLane* Bay Store, L. L * P^t. visą diena ir šešt 

Telėf. Bay Shore 3710 - tik U ryto. <

- - ------------- - - - ----—— ■■•■ ■..■■• r ,.-.

KAITYKITE IR PLAUKSITE ' D. INKĄ”. Ii savaites*- * 
skaitomas, tas _DAU> i 

GIAUSIA duoda žaių iš Amerika/ir pasaulio Sėtuvių gyvenimo. (

Reikalu Vedėjas
OSo’Grand Street.

BROOKLYN, N. Y. 
N O T A R Y PUBLIC

SHALINS

AIR CONblTlONED
84kO2 JttttOĮtai AVė.

WoeAavea4 N. Y

LAIDOTUVIŲ DIESXTOBŽAI> 
F. W. ShaitaM ir J. B. ShaKm 

OM. VIrgiaia 7-4488'

tovER
LACES, ESiPERlfeNCED 

DRY DYE1NG 
SUNSET LACE DYERS 
39 E. Si St. New Yoflc 

MU 4-6795

EMPLOY AGENCIES

-’-ELLlS, 355 E. 149th, BX.
Gear eutters, day or nite ....... $2J25
Powėr press sM Up $1.50; Macft to $2 
Mech - car, refrig. wash tnach

to .......  $1.75
Maint trainee $1.25; Sprayer Open 
Auto irteeh. helpers; Porters $40-45 
Order pickers; Factory help $.80-$l 

L hoases 
BIS. 2.50 bourAutomatic Setup

D1EMAKER
First Class Experienced on Progres
sive Dies. Modern Plant. Permanent 
Npn-Defenše, Work. Good salary 

Overtirfte. IL 8-6500,
f SLATER ELECTRIC & MFG Co.

56 St & 37 Ąve., Woodside

4<eal Ėst ate
BLOG.—with 4 apts. Capdy-Statione- 
ry & Fountain & 3 riti apt, vacant. 
Location Coilege Pt opp. Paroclfial 
Sehool & chųrch; good retėth. Exeel- 

‘lent terms. M. Rassnick. Phoiie NE. 
'9-9111; after 5 pm. FL. 8-6810

Vilto of the Sacred Heart 
€AU>WELL, NĖW JERSĖY 

Guest llouse for tVomeii
VILLA OF THE SACRED HEART! 
While avvay your leisure. momchts in 
thė "Detrver trf the East-’ amoj)g 
majestie Pines of Caldwell, New Jer- 
sey.\One of the heatlhiest spots in the 
United States. Enjoy our religious dt-

MfS. B. mosphOre, spacious grodnds, attd deli- 
cious hotne cooked fttėals? Guests tk> 
eonimodated at any tirne throughout 
the year. Weekly rates.

Resident Chapfaun—Daily Mkš$ 
Fhofte: StSTEK GRACE. O) P.

CAkhreB 5-9723 '*

ELMONT. Franklin Square. Garden 
City Parit and YVniistaa Park.

New Bungak>ws — starting-at $10,500
—$13.500 Beautiful modelš.

YANK-UTTT
1100 Jericho Turnpike (cor Ilth St.)
New Hyde Park. Fiekistone 7-1449

Florai Park 4-4790
Open 7 days

PRESS OPČRATORS A 
ASSĖMBLERS

Light clean assembly of small patts, 
press or bench work High eariiftigs 
for good workers, incentive piece 
work.

GEMEK €O. *
Makers of feno Wateh banda 

1260 Commerce Avė. Union, N. J.
UN 2-4160

Bus. 141, Newark & Planfield 
Buses 94, 5 Irvfiigton & Roselle

SIUVĖJOS SINGER MAŠINOMIS

patyrusios ptfcK,pagalvių ar užvalkalų.
Apmokamos šventės, atostogos ir ap- 
draudos piibias.

ULsterdkAMO

Prie moterų ir vaflni paltu. Geras 
atlyginimas, puikios darbo sąlygos. 
Gera proga Bronxe gyvenančioms. 
Patyrusioms ir ndpttyritsšorrtš. StO

St4* Mt. 'Vernock ■*

TARNAITE

Patyrusi'prie košei deRkatestj.

Kreiptis: 3119 SaiiArridge AreL,

5-9769

DARBININKES 
> darbui. PastovusLengvam

Si -a - W- -(nurtnus
darbo sąlygos. Kreiptis:

SUPEHtOR MAGffl&tic COttP.
38-ėO 19Ch Ate.

Ra »-veto

=i-:=k=K s >: >:=e= x=

PARDUODAM NAMUS
Turime! gerti namų pardavimui *— Woodhaven, Richmend 
Hill k kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
fr pataroaujtone visokios apdraudos (insuranče) reikaluose

J. P. MACHUL1S
REAL ISfATE ^INSURANCE 

8656 8501 Sted, WoocRutoen 21, N. Y
Tel Vlfginia 7-1896

, Telęfonaš: EVei-gteėn 4-8934

PARAMOHNt BAR & CRILL
STANLEY MlšftJNASiR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

Sa v i n i n k a i ‘
LIETUVIŠKA WGA, KUR WI MYLI .U2ĘITI

Pavieniai ir su šeimem, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti
Importuoti konjakui - Uftandfiai - Telėririja - Muzika - Sportas -

902 GBAND ST„ tafcp» Union Avė. BROOKLYN, N Y.

Tel. EVergreen 64181

KARL EHMER -
__^eros rūšies i vairios mėsos, į 

'''- Ėr kiti maisto produktai šiose to

S tephen Aromiskis
(Armakauskta)

Grabodus - BalsamUotejM 
Moderniška Koplyčia

Brooklyn, N. Y»

’ POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs gaŠie mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti geferiHų „ 

laidotuvių.
$290 

ąžuolinis 
karstas

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

^Sletrioka Už kopfyflą

ANTANAS P0LAKAS
LAlDOTUVTU KOPLYČIA 

151 Metropolitan Ate.
Telefonas EVergreen 7-8479.

.. t

BAY RIDGE — IMMEDlATE PUS- 
SESSION, HANDYMAN’S SPJECIAL 
2 family, 40x100; 12 rooms, 3 bathš; 
ofl bur^r. 4 garages; neat TUdge 
Blvd:nWls repairs and decorating. 
$1*380 ' \

• _ HOGAN. & GALVTN 
6926 4TH AVĖ. . ' SH 8-5Š00 
. Open Evenihgs and Sundays

RKIK ALINGOS DAREtNUNKES dat- 
btfl mašinomis prie Jumping Basting.
Geras atlyginimas, pastovus darbas.

AJAX SHOULDER Pa£)
62244 6th Avė., Brooklyn.

BMT Sea Beach Line—8th Avė

sniYMOB
patyrusios tik pJfe" moterų sijonų.
Pastovus darbas, gėrds ”&flygirtHhaS.
Puikios darbo sąlygos. Kreiptis:
M61—l«th Avė., Brooklyn (in store!

arba skambinti UL 4-1585

69-3$ Myrtle Avenue 
Glendale, N. f.

.. 68-38 Forpst Avenue 
W**«< lit

188*86 ItdOA vH( Avenue 
Flushing, N. Y.

«K STORES 
lestos, tampiai 
itavėsej*

185-24 Horaee Harding Blvd
Preidį Meadews, Fhijfttag 
219-17 Janudea Avėrnė 

Qėeem Viliūge, N. Y.
176 Roekuvvay Avenue 
Vtflet Stream, R. T.

4386 tfhfte PkUm Read
Brome, N. Y. 

iŠAtaeMtot Roto / 
WpKe PftfiM, A. Y.

Store 
0202-10 MYRTLK AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

P ARPUODAMI NAMAI MJ 
TUŠČIAIS KAMBARIAIS

Woodhaven 2 šeimų medinis, 11 
kambarių, 2 karam garažas. Atskifas. 
$14,000. 2 šeimų medinis, 11 kamba
rių, $10.500. 2 šeimų medinis, 11 kam
barių'! 9,706. - .

Cypress HiH 3 šeimų mūrinis, su 
vėliausiais įrengimais. Dviejų florų * 
kambariai tušti.

East New York 2 šeimų mūrinis, 
11 kambarių. $10.500. 2 šeimų medi
nis, 9 kambariai. $9,000. 3 šeimų mū
rinis, 13 kambarių. $9.000.

Skaitykite ir platinkite ktiltu-

FIVE DAY LENTEN J 
RETBEAT

Opens Asta Wednesday Eteidug, 
Febroary 18

Closes Menday Eve„ Feb. 23 
Retreat Master:

’REV. E PAUL AMY, S.J. 
For reservations call or write: 
Mary Repartrix Retreat House 
14 East 29th St, NeW York 1A 
Telepteoae MU 3-2257 N. Y.

* 
*

INCOME PROP SALE

YONKERS(198 Park HiH Avė.)
3 krautuvės, plytų-akmenų ir rėmu 
apartmentu narnai gražiame 2 akru

3'Z_- kamb.). 
Aliejum šildomas, su visais pagerini
mais. Pajamos $7,638. Išlaidos $5.200. 
Grynas pelnas $2,400. Pirtogi vieta— 
arti visa kas. Parduodama tik už 
832.000. Platesnei iaformacijai apžiū
rėk arba kreipkis:

ANGtLA ABATE
510- McDonald Avė. Brooklyn 

▼rl. «E 5-1818

REAL ESTATE - FARMS

GOOD PLACES TO RETTRK ON 
Small farm, 12 aeres, mile from a 
lake, electricity, good running water 
gravity; system. 3 rooms up. 2 down, 
flush toilet, shed and barn. sleeping 
porch screened in, some hardvvood 
floors. ręst wide boards, flreplace 
elosed. up. price $4950.

22 room — 2 apartment house, in 
fair shape. good running water. good 
floors, make good place for retire- 
ment. Can be had on easy terma, 
price $3,000.

Good country home within*Ajj mile 
o fstores, churches, children carried 
to sehool, owner has to movė. New 
hen house, 12-ft. sųuare; good trout 
brook, very good place to retire to. 
price $6,000.

W. EDWARD BENSON. REALTOR 
96 Mata St, Greenfleld, Maas.

Tel. $866

reikalingos siuvėjos
moterų paltu. Siuvimas daDnris, Pas
tovus-darbas, geras atlyginimas. Pui
kios darbo sąlygos. Arti nuo visų susi- 
sdiekimo linijų. Kreiptis:

GENEVA CLOAK CO.
285 Jay St (BoYo Hali), Brooklyn.

REIKAUNGOS SIUVĖJOS 
5-6 ir 8 suknelių. Gabalinis darbas 
(piece work). Turi būti patyrusios vi
sam darbe. (Unijinė dirbtuvė). Geras 
atlyginimas, pastovus darbas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis: -

MISS KAYE DRESS CO. 
6018 — 18th A^6., Brooklyn

* Telef. Beachview 2-6376

Dr. S. Chernoff j» - Ui M * t d 
<&r. IMU SU
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Joseph Vastunas
REAL FSTATE 

and INSURANCE 
108-07 Uitar^r Avė,

Trt. Vi M29?

tavestuokite j MUTUAL FUNDS. In- 
tamacijų reikalui • kreipkitės į atsto
vi: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt A Co. 111 Broadway. Room 515, 
New York 6, N. Y. Members New 
York Stock Exchangc. TA WO 4-6000

SCHOLES BAKtNG, Ita.
V. Lukas — Vedėjas

582 Grumi St, Brauki?*, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir .ki
tokioms ^kilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildami kogeriau* 
šiai. Išvežtajame į krautuves ir 
privačius namus.

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS ..

91 MmvMm 
feANltyl & M t.
TeL APpiegate 7-7083

William J. Drake
.1

?"■ r-
LIETUVIS ADVOKATAS 

«M1 IVASMAM PL. 
4AMA1CA. N Y.

Tel. Jamaka 6-7272

i BOSTON, MASS. |

ARBATA NUCL- 
ŠALČIO

fMfd'ltelfi vienu
Al 1 po kitam, kenti Mam*-

m SUIIIIU jAHaUMRUH Ir

\ J * rf&KTK NUO IAL- 
™ CIO yra mišinys, lak-

nų. sėklų, žiedų, žievių it žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdieną išsigertume, 
tai gal nei nežinotume kas šoltls'yfa, 
arba tas šaltis būtų lengvesnis per
kęri. Ta arbata yra $2.00 už pokeM Ir 
prlsiunčiant į namus. O jeigu nori ut- 

. atmokėti pastoriui C.O.D.. tai ta pa
ti arbata $2.30.

ALEKANDElfS C0.
414 BROADWAY

Sonth Borto* 27, Mass.

♦
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tautinių šokių grupe.

j New Yorką d ti Vidu-

kasin.,

Pas Bostono skautus

momis.

kaus parap. L»wrence klebo
nas, yra Kvykęs trims savai-

K. Grigas, pirm., 
A. Peldžms, rait.

lyginti trumpą savo egzistavi
mo laiką turėjo du visuotinius 
narių suvažiavimus T. V.

certą parašysime kitame Dar
bininko numery. -

komiteto posėdžiuose. Prof. K. 
Pakštas yra šios sąjungos vice-' 
pirmininkas.
V. J. Atsimainymo parapijos

kuriam neseniai buvo pada
rytos dvi operacijos, jaučiasi

jai perrinkti tie patys vadovai: 
seniūne — pasktn. Elena Gim
butienė ir pavaduotojas -HJskt 
Kostas Nenortas. Sueiga baig
ta diskusijomis aktualiomis

Km. A Ktotaitas tik su nario knygutėmis. 
. ir p-lė Ph. Grendelytė, <<Vy- ' /
ties” redaktoriai®/ pade ėja, Amžinojo Rožančiaus draugi- 
sansio IS įPbupaafvykė j ,New Jos-Marėms -.

šaukiamas 
sausio'30 d. 7:30 val> Lietuvių , 
Piliečių Klubo patalpose 280

— Bostono skautų ir skau
čių vietininkijos. gruodžio 20

fu kitomis Maryknoll seselė
mis, atsiuntė laišką iš Pacifikų 
salos Koror-Vakarų Karoliną

Uni^dteto rektoriaus pareigu. Jas perėmė Dr. Grayson Kirk 
(kairėje).

BOSTONO*™105

j.-

F

£■
i: •

t:

šv. Vincento Agrarinėje sveika- lianc#
Šeštadienį Al- 

Brooklyne.

linis Lietuvos konsulas J. Bud-

baigė. Ragindamas aukotojus
Didžiojo New Yrate) Baito va-
jaus’ komitetas surinko viso Union Avė., Brookįyn. Bus 
$8,989.86, trūksta vos kelių renkamą Valdyba ir svarstoma 
dolerių iki 9 tūkstančių. tolimesnė įdubo veikla. Įsusi; oner.^olist V. Jonuškaitėir J.

čerto ir pasitarti su Vyčių 
" Centro (žmonėmis. -*• _ •

Atestatų įteikimo aktas
šeštadienio Maironio moky

klą baigusiems mokiniams į- 
vyks vasario 1 d. 4 vai. p. p. 
Apreiškimo parap. salėje. Po 
iškilmingosios dalies bus at
likta įdomi meninė programa.

Naujas pašto potvarkis
Naujės statybos rajonams 

dažnai pramanomi nauji var
dai, kurie visai skiriasi nuo o- 
ficialų pašto žinomų ir naudo
jamų vardų. Tai apsunkina pa-

- što tarnautojų, darbą ir pašto 
adresatams įteikimą. Tpdėk 
pašto viršininkas’ J. P. W.

, Finn, bendradarbiaudamas su 
JAV pašto valdytoju, ėmėsi- 
iniciatyvos šį reikalą sutvarky- ta^°o^r7solist.'A? Br’azis/fi- 
ti. Išleistas potvarkis, pagal ^o^retės choru. .
kurį norint, kari pašto siuntos "
pasiektų adresatus, privalu ra- A. Kaskas ir A. Brazio 
syti oficialų namo numerį ir * koncertas,
gatvės vardą, pašto zoną (jei . .surengtas Lietuvos Vyčių 
yra mieste daugiau kaip viena 
pašto įstaiga), miesto vairią ir 
valstybę. Siuntos, adresuotos 
neoficialiais vardais, bus grą
žinamos su užrašu “No such

Amžinojo Rožančiaus * draugi
jos narių bendra komunija bus 
sausio d. per 8 vai mišias. . rio Europos 
Visos narės kviečiamos daly- mokratų Sąjungos vykdrano o 
vauti bendroje komunijoje ir 
vakare pamaldose bei susirin
kime. Draugijos mišjps būna 
kiekvieną ketvirtą mėne^) 
sekmadienį 8 vaL Prieš mišias 
kalbama ’ dalis rožančiaus. 
Kviečiamos visos parapijos 
moterys stoti į draugiją.

Lietuvos nepriklausoinybės 
minėjimas.

ruošiamas New Yorko Lie
tuvių Tarybos vasario 15 d. 3:- 
30 vai. p.p. Webster Hali. Iš 
lietuvių kalbą pasakys adv. A. 
Olis. Amerikiety kalbėtojas 
bus paskelbtas vėliau. Meninėj 
programoj dalyvaus Metropbli-

..-katalikų karo veteranų pos
tas organizuo a para-ijos ber
niukų beisbolo komandą. Pri
imami 12-16 m. berniukai. 

Parapijos 45 m. sukakties 
pradžiai ruošiami šokiai įvyks
ta ateinantį šeštadienį Kias- 
čiaus salėje. r
BALF PINIGINIO VAJAUS 

REZULTATAI LINDENE 
Prieš pat BALFo seimą 

baigtas'piniginis vajus Linde- 
nė. šalpai sukelta 143 doleriai 
ir 25 centai? Aukas rinfco J. 
Statkevičius, J. Prapuolenis, V. 
Lozoraitis ir Br. Baublys. Au
kojo: $20 Lozoraitis. Po $5 — 
J. Liudvinaitis, M. Varneckas, 
D. Budreckas, E. Ramanaus
kienė, J. Plungis, S. čerienė, . 
Ą. Getchis; V. Sabaliauskas,.J. 
Čemaska, v._____
Prapuolenis. Po $3: — O. Zu-

- bavičienė, M. Klimas, L. Pad- * 
lecfcas, A. Petrutis ir K. De-

- gutis. Po $2: J. Buhdonis, St. 
Meilus, A. Dovydauskienė, V.

, Petuchovaš, A. ^frshus, A. 
Raudys, A.-Strazdas, A. šūkis, 
A. Rubis, J; Strazdas, K. Joffe 
ir Br. Baublys. Daug kas auko
jo po $1, 75c ir 50c. Visiems 
aukojusiems raižiniame nuošir- 

giją. šios organizacijos tikslas sekmadienį į .repeticiją iš džiausią (padėką. ' 
grąžinti pasaulį Kristui ir.rem- Hartfordo buvo atvykusi Albi- 
ti misionierių darbą. Pernai 
metais į šią draugiją Brookly
no vyskupijoj įsirašė 220,000 
asmenų, neskaitant vaikų, šį-

Brooklyno,. Muzikos 'Akademi
joje, sausio 18 d., praėjo labai 
gražiai ir. sutraukė daug pub
likos. Buvo net is tVaterburio, 
Bostono, Philadelphijos ir

0. in Štate named”. Paštas Pittšbfirgho. Plačiąu apie kon- 
ypač ragina į šį potvarkį at
kreipti dėmesį naujai apstatytų 
rajonų, kur dažniausiai pasitai
ko tekių neoficialių vietos pa- 

; vadinimų.

Arkiv. Th. E. Molloy
..paraginus, visose vyskupijos 

parapijose vyksta narių įrašy
mas į Tikėjimui Platinti drau-

Lietuvių Dramos 
aktoriai

J. Blekaitiš, H* Kačinskas, 
Alb^Katiliūtė, A. Škėma ir K. 
Vasiliauskas intensyviai ruo
šiasi Darbininko vakarui -kon
certui vasario 18 d. Pereitą

na Katiliūtė - Janukevičienė.
Visi šu dideliu susidoęiėjimu 

laukia pasirodant scenoje.

met tikimasi, kad įsirašys dar t Federacijos New Yorko 
didesnis skaičius. Į šią draugi- apskrities susirinkimas .

- ją 'įstoti raginami visi katali- bus sausio 30 d., 8 vai, vak., 
kai. ~ Apreiškimo parap. salėje* No.

5th ir Havemeyer St. kampas, 
Brooklyne. Visos šios apylin
kės lietuvių katalikų draugijos 
prašokos į šį susirinkimą at
siųsti savo atstovus ir įteikti 
apskr. valdybai savo atstovų ir 
Valdybų sąstatą, bei antrašus 
ir hžsimokėti Federacijai meti- 

*-nį mokestį už 1953 metus. Su
sirinkime bus .svarstomas da- 
.bartinės veiklos reikalai ir pa-

Laimėjnrrų vakaras
’kngelų Karalienės Amžino

jo Rožančiaus draugijos laimė
jimų vakaras ruošiamas sausio 
25 d. Pradžia 6 vai. vąk. Visi 
kviečiami atsilankyti ir malo
nioj nuotaikoj praleisti vaka
rą. Bus nemokamai užkan
džių. Jėjimas tik 60 cent Pel
nas draugijos ir parapijos rei
kalams.

jog įš Bostono į ten keliavo 37 
dienas. Kelionė buvusi labai į- 
drani. Pakeliui buvo sustojusi 
Wake, Saipon, Guam irTdtose 
salose, kur misijonieriai jau 
dirba, matė jų darbą. Koror sa
la^ kurioje sustojo, turi daug 
kalvų ir žalumos. Žmonės yra 
paprasti, draugiški, jų vaikai 
malonūs, aprengti‘amerikietiš
kai. Sesuo Kotryna dėsto mo
kykloje — 5 skyriuose. Tuo 
tarpu moko anglų kalbą. Bet 
pati mokosi vietinės kalbos, 
kad geriau galėtų aipaštatauti?
Vitalijos miestelis Prepezzano 

susilaukė gausios dovanos, pa
liktos pernai balandžio - mėn. 
mirusio John Cifrino. Jis buvo 
iš to miestelio kilęs. Amerikoje 
gyvendamas, jis labai praturtę-- 
jo ir mirdamas didesnę dalį 
savo milijoninio turto paliko to 
miestelio našlaičiams bei ki
tiems šalpos reikalingiems aš
menims Šelpti. -

ko tuojau pų Balto seimo.
Prof. AL Bfarfi&A buvo pas

veikintas 70' m. amžiaus, Ka
lėdų švenčių ir N. Metų proga 
Bostono' Liet. Bendruomenės 
apylinkės ^vardu ir pasiųsta 
piniginė dovana. Profesorius 
atsiųntė^širdingą padėkom laiš
ką ir praneša, kad yra sveikas 
ir dirba įprastą mokslo darbą.

Šeštadieni"ės mokyklos mo
kiniai pakviesti dalyvauti Min- 
kų rengiamam talentų vakarė 
vasario 1 d. Tikimasi, kad ne
mažas skaičius mokinių daly
vaus. ..

Operos solistes A. Damb
rauskaitės ir kitų solistų kon
certas Bostone numatomas ko
vo mėn. vidury. Koncertą 
rengs vietos Bendruomenės a- 
pylinkė. -

A L. Sąjungos Ramovės 
.skyriaus Bostone - - 

valdybą sudaro A. Stapulio- 
nis—pirm., J. Vasiliauskas — 
viceprm., J. Vaičjurgis — še
fe ret., A. Rudausfeas — 
V. Lukas — narys.

Wyatt
buvęs. Stevenson kampanijos 

vadovas, dalyvaus Bostone 
ADA konferencijoj sausio -31 
d .ir sakys kalbą prez. Roose- 
velt atminimui pagerbti.

Sesuo M. Kotryna (Razva- 
dauskaitė), išvykusi į misijas

veikia Bostone, Clevelande, Či
kagoje, Detroite, New Yorke, 
Urbanoje ir Vvorcesteryje. In
formacijos Lei ryšių -'palaiko
mo reikalams S-gos CV leidžia 
neperiodigį JtijuĮetenį. Jaučiant 
studentų šalnos reikalą, 71952 
m. suorganizuotas S*gos Ipos 
Fondas (kuris, deja, (įfėl lėšų 

 

stokos nepajėga išvystyti pil- 

 

terio ir k. Numatoma pl>ti ir / nos veiklos). Sąjunga/ per* pa- 
įdomi programa. Referatus stuy 
dentų veiklos klausimais skaįZ 
tys Vyt. Kavolis, T. Naginionis 
ir Vyt Vygantas. Dalyviai taip 
pat girdės Centro Valdybos 
pranešimą, pranešimus i£ vietų, 
diskutuos aktualius studentijos 
reikalus.' šeštadienio vakare 
numatomas koncertas daly
vaujant rinktinėm meno pajė-

J. Masteika ir J. gom. Bus ir linksmavakaris. \d. parapijos salėje turėjo-tra- 
. . dicinę Kalėdinę sueigą. Ta pro-

orgamzuoja f*a keturi DLK Gedimino drau-
govės kandidatai davė vilkiuko Skautų. Sąjungos veikimo te- 

. įžodį. Po oficialios dalies bu-
' vo švęntiškos nuotaikos laužas.

Studentų suvažiavimas New Yorke
Vasarib 7-8 New York; 

vyksta pirmasis rytiniuose pa
kraščiuose studijuojančių liet, 
studentų suvažiavimas. Spren
džiant iš rodomo susidomėjimo 
šiuo įvykiu, tomis dienęmis 
New Yorke galima laukti pasi- - 
rodant gausaus būrio studentų 
iš Bostono, Brocktono, Balti-

-morės, Philadelphijos, Worces-

BROCKTON, MASS.
LDS 2-ros kuops susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio
(Jan.) 25 d: tuojau po mišpa
rų, 2:30 v. p.p., šv. Kazimiero

' paj, mokyklos salėje. Prašome 
visų narių dalyvauti, nes tai 
metinis susirinkimas, kuriame

. bus renkama nauja 1953 m. 
valdyba. Taipgi šiarite sūsirin/* 
kūne bus proga kiekvienam už
simokėti už organą “Darbinin
ką.” - .. -

BALF.132 sk. valdyba

IŠNOMUOJAMI 
šviesūs kambariai be centrinio 
apšildymo. Prieinama kaina.

Frank Vaitukaitis
" _ 4O3 Chauncey St.

LIETUVIU ŠEIMOJE išnumuojnmas

Suvažiavimą.
Stud.. Sąjungos JAV.. centro
valdyba. Techniniams suvažia
vimo rengimo darbams atlikti 
sudaryta komisija vietoje. Ko
misijos pirm, adresas: 100 
Cook St, Brooklyn 6, N. Y. 
Numatą suvažiavime dalyvauti 
prašomi ne vėliau kaip sausio ‘

- 20 d. rengimo komisijos pirmi
ninkui pranešti atvykimo laiką

. ir ar turės nakvynę.
Ta proga verta pažymėti, 

• kad prieš du metus įsisteigusi
Liet. Studentų Sąjuilga JAV 
Šuo metu savo eilėse jau turi 
372 narius. Sąjungos skyriai

MONTELLO, MASS. 
Dn namai 4 tehnom su žemės plota 
už IMM. Dėl darbo permaihoskuriu 
išsikelti ir greit parduoti du ’ųamus " 
trims ir vienai šeimai su visais -jrengię 
mais ir žemės daržui, sodui ar 
Vištininkui. Nepaprastai geras pirki
nys, arti Romuvos parkoj tang^kas 
pirmiausia atsišauks. FRANCIS IPf-

SaiBio 3-4 d. Bostono vakicnas^ži Dongus Avė., MonteL 
Mazieji vilkiukai improvizavo, skautai vyčiai turėjo naktinę lo, m^ss. Tei.»Brockton 4117 
Šventosios šeimos kelionę į iškylą Čžunp Sayre stovykloje 
Betliejų, jaunosios skautės prie Blue Hills. Praleidę kelias £ 
ir skautai paskaitė Kalėdinių smagias valandas žiemos prie- $
legendų ir. bendrai sugiedojo gfobsty, paryčiu pilni įspūdžių £ 
Kaleriinoc cmvcmoc diliai nroc- -ii-____ *

Betliejų, jaunosios skautės

0. Si jevičienė metų veiklos. Valdyba

r

IŠNOMIOJAMAS KAMBARYS 4-me 
aukite su baldais; galima naudotis 
virtuve. Kreiptis: \ *,. ' . ’

414 S. 5th SU BTclyn, N. Y.

TęL ST. 6-4658.

■

4»5 GRANO ST.
J. P. GINKUS 
Direktorius

KIRPYKLA
su dviem kambariais užpakaly par
duodama arba išnomuojama. Gera 
bizniui'proga. .

193 Berry St, Brooklyn ■*“ 
Teief. EVergreen 4-5843

Lithuanian 
Furniture Co. * **Kalėdines giesmes. Giliai pras- grįžo ąamo. Energingas kęstop * 

mingų minčių davė skautų dva- ’ tėnų. vadovas skiltn. C. Kiliulis * 
vios vadas kun. J. Klimas, o šioje iškyloje davė skauto’vy- 

čio įžodį.
— Sausio 4 ccper p. Minkų 

-radijo programą Bostono “Bal
tijos” vietininkijos skautės į- 
spūdingai perdavė N. Mazalai- 
tės legendą “Kalėdų kelionė.”

1— Pereitų metų pabaigoje 
skautų “Lapinų” būrelio ini
ciatyva pravestoj Kalėdinė 
rinkliava Bostone puikiai nusi
segė. Surinkta $228.00 aukų, 
kurios atitinkamai paskirsty
tos ir išsiųstos lietuviams skau- 
tams-tėms Vokietijoje; Diep- 
holze, Lebenstedto, Muenche- 
ni, Memmingeno ir Luebecko 
vietovėse. “Lapinai” broliškai 
dėkoja Bostono "Baltijos” vie
tininkijos skautėms ir kitų vie
netų skautams už gražią taficą 
šioje rinkliavoje. Rinkliavą

sktn. I. Končius priminė žie
mos gamtos grožį.

— Gruodžio 28 d. buyo me
tinė Bostono Skautininkų Ra
movės sueiga. Naujai kadenci-

Brooklyno moksleivių ateitininkų “Marijos Pečkauskaitės” 
kuopos valdybos nariui Gediminui Naujokaičiui, jo tėveliui 

.p. Pr. Naujokaičiui ir sesutei Daliai, jų brangiai mamytei 
ir žmonai

ANTANINAI NAUJOKAITIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Marįjos Pečkauskaitės kuopa.

.i " .

ANTANINAI NAUJOKAITIENEI
netikėtai mirus, mielam Pranui Naujokaičiui, mažame
čiams vaikučiams Daliai ir Gediminui, Keblinskų, Bublių, 
Polteraičių ir Užupių šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

MERECKIU ŠEIMA

mė: po $10 p. A. Ivas, p. J. Tui- 
nila, p. Pilietis, p. Romi M. 
Veltas; po $5 p. A. Ivaška, p. 
J. Janušl'-evičius, p. S. Kiliu
lis, inž. J. Mikalauskas, p. Br. 
Veitas ir p. K. VUaišis; 
kojo po mažiau. Visien
tojams skautų “Lapinų” būre
lis savo ir Vokietijoje Kalėdi
nes dovanas gavusių skautų- 
čių vardu taria nuoširdų dė
kui. *

iti au- 
wko-

•H SO 8-4918
INSURED and BONDED 

Local and Loag Dtstąnce Mover * \

* 80. .BOSTON, MASS. - . *■

S. Bancevičbis ir Š&rus' 
FUNERAL HOME 

, 254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JO8EPH BARACEVIČIUS

Tel. SOoth Boston 8-2590

ZALETSKAS
FUNERAL BOSO

594 EAOT BROADWAY

' i 
:: . mhtary pirni ir

Te» ao S-66U -

ietuviij liadio Draugios Programos
J. P. OTNKTTS. mrrtcte^as .

Trefiadienteh 9:M ▼*!. vale—WWRL l«M w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
t naujienos, muzika.

Te«. F.V. 4-6MU 
AD JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

WAITKUS 
FUNEBAL HOME 

167 WEBSTER AVĖ.

PRANAS W AITRUS

NOTARY PUBLIC

BROOKLVN 11, N. Y. j
J. VALAKAS 
Pranešimų Dir

7 Office TH. 90 66*48 
REAL ĖST ATE & INSURAN^

409 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

Nau ja modemitka koplyčia ter- 
menims dykai. ApUtmauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kaino* 

toa pačios ir | kitus miesto*.
Reikale laukite: TeL TJt 66484

VASARIO 8 D.« SEKMADIENĮ, 7 vai. vak 
Šv. Juozapo parapijos salėję^ ;

1080 Willoughby Avė., Brooklyn, K. Y

. BB& 87 ORIOLE 8TREET 
~West Roxbury, Mass.

TeL PA 76M8-M

f
•A? ,


