
t

lenkai ir čekai

auciuje

negauna ar

rodė, nors rinkinių komisija 
turėjo išnuobodžiauti iki ' 7 
vakaro. Pasirodė, hetd čUi.pa
gal planą turėjo būti Mttiją, 
bet ji dar buvo tik. statoma 
ir niekas negyveno. Komisija 
iš uoium6 to nepastebėjo ir a- 
atidarė baisavhno punktą.'

gebėjimus, Molotovo nepaliau
jamą darbštumą partijos la
bui ir valstybei, o apie Beriją 
sako:

Tame pačiame Albany mo
terėlė W. F. Murphy turėjo 
nužingsniuoti pusę .mylios iki 
rinkimų punkto. Tai būtą ne
daug, jeigu ji beturėtų 88 me*- 
tų. Tačiau ji' nenorėjo rinki
mų praleisti. Ji iš eilės jau-da
lyvavo 34 rinkimuose nuo 1920 
metų, kada moterys gavo teisę 
balsuoti.

tarė nusikaĮtėlį Fay. Neišgel
bėjo nė pfrez. Efeenhowerio 
parodyta* jam simpatija, ir ta 
valstybė, kuri pernai balsus a- 
tidavė už prezidentą respub
likoną, dabar pasirinko guber
natorių demokratą.

New Yorfco mieste lengvai 
laimėjo didele persvara demo
kratas R. F. Wagner, kuris bu
vo nugalėjęs pirminiuose rin
kimuose savp partijos draugą, 
ligšiolinį nu *

Apskritai
gau laimėjo’ demokrątai. Res-

ELZBTETA D, AwHJm karalie
nė, atMarjAaaaa oariamenta. 
rimto? »•** refluda tertfe Vaka
rams su Sovietais.

N. SMdsnid, kuris gydęs Sta
liną. Berijo* “natūrali mirtis” 
esą HgelbMą Mtientoovą nuo

Albany vienoje apylinkėje 
jau poškai aštuntą ryto pabal
savo ponai Lantzai. Per visą

natorius Mayner, resp. majoras 
Snycter).

Sujaudintas gyvenimas įeis 
vėl į ramias darbo vėžes Iki ki
tų rinkimų. O iš praėjusių rin
kimų štai kelios linksmesnės 
nuotrupos.

intereso imtis agresijos. O dėl 
trijų didžiųjų susitikimo Chur- 
chillis pripažino, kad nepasise
kusi konferencija užvarytų 
politikos laivą ant dar didesnės 
seklumos.

Pavtovjč, 
mano Ištikimas drangas, tad- 
mėjfr$tpsaa!rštamų nuopelnų 
partljri. Tartija turi teirautis 
jo patarimą ir fl vtaMod rem-

Jauniausias Mtamtofr* kte 
vo Ntw Yorfco mieste R 
A. Mt Rinkimų dteną jb.dar 
neturėjo 21 metą. Tik rytojas*

MARgAL£ PAULŲ, 
sugrąžintą' iš nelaisvės į 

Vokietiją, sovietai dabar kal
bina vadovauti rytų Vokietijos 
karinėms pa jėgoms, kurių yra 
110,000.

/ TOKIŲ NEDAUG
Belgijos min. pirm. Jean van 

Houtte atmetė senato pasiūly
mą pakelti jam metinę algą iš 
450,000 frankų (9000 dol.) j 
720,000 (14,000 dol).

Korėjoje /derybos dėl politi
nės konferencijas nedavė nie
ko naujo. Komunistai tfcaspyrę 
reikalauja pirma sutarti daly-

Kai gub. Dewey atėjo Ša
šuoti, Žurnalistas paklausė, ;ką 
ps mano apie rinkimų rezul
tatus. Gubernatorius rimtai 
atsakė, kad nuo 1948 jfe-at
prato pranašauti rinkimų re
zultatas.' Mat, tada jis buvo 
tikras laimėstąs; jau ir kai ku
rie laikraščiai pranešė, kad Jte 
isrminas i prezmemus, o pas
kutiniu momentu jį nurungė 
Trumanas.

Italą studentai Trieste 
rengė riaušes prieš amerikie
čius ir anglus.

. nutarta svarstyti pilnatyje. 
Sovietai protestavo. Tbfiau 
būsią svarstoma tik 1905. Pa
grindais dalykas, tūris reika
laujama* keisti, yra vėto teisė 
Saugumo Taryboje,

Laikarštis taip pat mini, kad 
iš anapus uždangos propagan
dinės agentūros palėktosios .ži
nią, jog Berija sunkiai sergąs. 
Esą atsinaujinusi jo sena

Amerikoje rinkimai baigti. 
Svarstomos priežastys, kurios 
pastūmėjo dali balsuotojų į 
demokratų pusę.

, Viena, demokratiniame 
krašte opozicija paprastai yra 
geresnėje padėtyje. Ji turi lais
vę kritikuoti, o ją kritikuoti 
nėra dėl ko. Tad jei-demokra
tai kiek laimėjo ,tai pirmoje 
eilėj, kad jie opozicijoje;

jas. valan- 
tramvajai

Berlynas. — Du jauni čekai 
ir viena mergina paspruko į 
rytų zoną ir pasiekė vakarų 
Berlyną. Taip pat du lenkai ir 
viena lenkaitė pasiekė vakarų 
Vokietiją. Jų buvę penki, bet 
pakeliui du žuvę. Čekai taip 
pat sakėsi, kad pakeliui jų du 
žuvę.

NATO' ĮUESKLEB, 'prilit— IteniMeJb .vaiphMj* 
kampas* — tikro kelte rodyklę ir akrtttft — vfeaybė» iM)*. Prie 
emblemos stori Nata gon. sekr.

tų rajonas.
jus. lietuvių padėtis Sibire sunkesnė nei karo belaisvių

Šveicarų “W. Z.” skelbia vėl 
naujų žinių apie Beriją. Esą 
Berija, jau' būdamas kalia
me, pasistengęs, kad Stalino 
testamentas būtų padaugintas- 
ir išsiuntinėtas apie 200 įvai
rių Sovietų Sąjungos įžymių 
partijos ir kariuomenės asme
nų. Testaipentas rašytas Stali
no ranka ir turi 1952, metų ge- 
gitiės 3 (Senos datą, taigi de
vyni mėnesiai prieš mirtį.

Testamente Stalinas pataria 
partijai jo vietoj skirti “troi- 
ką” ir sumini ’ jos nartas— 
Beriją, Molotovą, Malenkovą. 
Tokia efle jie Stalino rašyti. 
Jspėją “trotilą” cfirbti broliš
kai ir vengti vaidų, nes jie su- 
skaldysią partiją ir padrąsinsią

Miunchenas. — Miunchene 
suimti 67 žydai, nelegaliai grį
žę iš Izraelio. Jų žmonos ir 
vaikai nesuimti. Vokietijoje 
apskritai jau gyvena apie 600 
tokių grįžusių žydų, kurie lau
kia emigracijos į kitus kraš
tus. ’

Spauda mano, kad visos 
ankstesnės žinios, jog rytų Vo
kietijoje buyo gaudomi parti
zanai; jog tam reikalui buvo 
sutraukta apae 20,000 milici
ninkų, šiuo atbėgimu pasitvir
tinusios. Tačiau šitas čekų ir 
lenkų vienodumas daros įtar
tinas.

VOKIETIJOS MUSU kalavimų, vis dėl savo širdyse 
BENDRADARBIS PRANEŠA yra išlikę geri patriotai. Kol

chozai visai susmukdę krašto 
ūkį. Lietuvos miškuose ir da
bar aktyviai reiškiasi partiza
nų daliniai, kurie esąs gerai 
ginkluoti. Sovietai laiką Lietu
voje 6 divizijas kariuomenės ir 
turį apie 2000 lėktuvų.

— Kai kurie vokiečių laik
raščiai pranešė iš Suomijos 
gautą žinią, kad Baltijos kraš
tuose vyksta nauji trėmimai. 
Šį kartą palietė daugiausia 
žvejus. Tremiami pirmoj eilėj 
latvių žvejai iš pajūrio, ypač 
nuo Liepojos ir Ventspilio. Jie 
siunčiami kaip savanoriai dau- 
gausia į Kaspijo pajūrį, o kiti 
kaip “nepamainomi specialistai 
savanoriais”
Apie trėmimus rašo ir latvių 
komunistų spauda.

Londoata. — Lapkričio 3 
karalienė Elzbieta II atidarė 
pąrmento sesiją, perskaityda- 
ma vyriausybės programą. Jo
je buvo minima Sovietų ir 
Vakarų konferencija įtampai 
pašalinti; skurdžiųjų kvartalų 
panaikinimas, butų nuomos 
kontrolės sušvelninimas, par
lamento reforma. Po karalie
nės kalbos optimistiškai kalbė
jo Churchillis. Esą karo pavo
jaus nesą, nėrato-

sjcapdalaiš, korupcijomis, ry
šiais su nusikaltėliais. Palinko 
balsuotojų dalis į tuos, kuriem 
priekaištų nebuvo padaryta.
Trečia, dalis balsuotojų, kurie 

prezidento rinkimuose atidavė 
balsus už respublikonus, tik
rai matė, kad rinkimuose pa
žangi programa gyvenime lė
tai vykdoma; o čia dar prisi
dėjo istorija su darbo sekre
torium Duridnu, dėl kurios 
negalėjo būti patenkinti darbi
ninkai; prisidėjo žemės ūkio 
sekretoriaus Bensoho politika, 
kuria nėra patenkinti ferme
riai.

Ketvirta, įdomus buvo rinki
minėje propagandoje kaltini
mas priešininkui, ir pasigyri
mas sau: priešininkas esąs 
klusnus savo partinių bosų į- 
rankis, o aš tai savarankis.' 
kas, laisvas. Agitatoriai nu
jautė, kad žmonėm ima labiau 
patikti ne ta ar kita partija, 
bet žmogus, švarus, savaran
kiškas. Taip .buvo ir prezi
dento rinkimuose. Taip' dauge
lyje vietų nutiko ir dabar -» 
išrinko ne dėl to, kad kandida
tas buvo dent‘ar resp., bet 
kad jam pasitikėjimo daugiau 
reiškė kaip žmogui.

Penkta, įdomu, kad štaoeą 
rinkimuose kaip ir pernai pre
zidento, kai kurie kandidatai 
stipriai mėgino atsiremti tau
tinėm grupėm ir kreipėsi J lie
tuvius, vokiečius ir kt Jie, be
rods, k* laimėjo (dem. guber-

būtų Sovietai. <
Grįžimo agitacijoje komunis

tai vėl panoro šnekėtis su ki- 
ndečiais. Iš 205 agituojamų 
prikalbino tris. Dabar, komu- 
Itistai griebėsi kitos taktikos: 
pirma per garsiakalbius' visus 
drauge agituoja, paskui komi
sijoje nepaprastai ilgai kiekvie-

Diilles neturi 
vilties

Washmgtoaas. — Valst. se
kretorius Dalies spaudai pa
reiškė, kad Sovietai vengia 
svarstyti klausimus politinei, 
padėčiai atleisti. Korėjoje ne
pasistūmėjo niekas pirmyn 
kaip ir Europoje. Malenkovas 
nori pirma įsistiprinti. Dulles 
pareiškė taip pat, kad Ispani
joje nenumatoma turėti ato
minių bombų.

“Pravda” ir “Izvestijos” skun
dėsi, kad tramvajai važiuoją 
viena kryptimi, o nuvežą visai 
kita; kad tenka iš 
das laukti, iki tie 
pasirodys.

—. Tarp grįžusių iš Silūro 
vokiečių karo belaisvių esą 
ir keli baltai. Tarp kilusių iš 
Rytprūsių grįžusių vokiečių 
kai kurių pavardės visai lietu
viškos. Keliems iš jų tekę su
tikti tremtyje lietuvių. Jų są
lygos esą daug sunkesnės nei 
karo belaisvių vokiečių. Be
laisvius daugiausia gelbėję iš 
tėvynės atsiųsti maisto siunti
nukai. Lietuviai ir kiti baltai 
tokai šunį 
ba vos vieną kitą.

— Bremene leidžiamas vo
kiečių dienraštis, “Weser-Ku- 
rier” skelbia iš Skandinavijos 
gautą žinią, kad Lietuvoje gy
ventojų moralė nėra palaužta; 
nors it turėdami prisitaikyti 
prie gyvenamojo momento rei-

KUR LINKSTA AMER. BALSUOTOJAS
JAUNIAUSIAS BALSUOTOJAS IASIKOSOJO TEISES . /

Lapkričio 3 savivaHjjfcli rin^ 
kimai praėjo 13 ..yąbdįįbšą. 
Gcd)ernatoriaix buvdiflMMMI 
tik dviejčisą— New

išrinktas demokratas R. B. 
Mayner ir Virginijoj — taip 
pat demokratas T. B. Stanley. 
Šešiose valstybėse buvo ir 
konstitucijos papildinėjamos. 
Pvz., N. Jersey įteisintai bin- 
go žaidimas ir k. New Jersey 
taip pat buvo išrinktas atsto
vas į Kongresą 
tas; kitą antradienį bus tokis 
atstovas renkamas Kaliforni
joje.

Rinkimuose labiausiai dė
mesys buvo nukreiptas į kovą 
dėl New Jersey gubernatoriaus 
vietos ir New Yorko miesto 
majoro. New Jersey valdė res-

Cįiurchillis tiki 
bombomis

Testamentas esąs tikras. 
Stalinas laikęs jį savo seife. 
Bet Berija tam ir buvo slap
tosios policijos šefas, kad pasi
rūpintų to testamento fotoko
pijom, kai dar Stalinas laivo 
gyvas.'

Šis testamentas esanti viena 
iš priežasčių, kodėl Stalinas 
dabar taip retai minimas. Ma- 
lenkovas norįs sau populiaru
mo laimėti ne tik Staliną nu
tylėdamas, bet darydamas kai 
kurias miolaidas gyvento- 
janks, o iš kitos pusės nuo 
balandžio mėnesio pravesda- 
mas jau septynis didelius va
lymus. .Tai tik rodą, kad Ma- 
lenkovas turįs daug opozici-

— Eilė vokiečių laikraščių 
susirūpinę dėl šiaurinės Ryt
prūsių dalies. Turima žinių 
kad. bolševikai ją rengiasi pri
jungti prie Lietuvos. Rytprū
siuose, kaip pažymima vokiečių 
spaudos, paskutiniu metu, be 
rusų kalbos, kai kuriose sri
tyse mokoma lietuvių ir vo
kiečių kalbų, o senuosius gy
ventojus bolševikai paskelbė e- 
sant prievarta suvokietintus.

Pačiame KaraEauSuje esąs 
ir baltų rajonas. Tik jame ne
kaip gyventi, jei Maskvos

rūpestį. Bet įsitikinęs, jei 
prezidentas Eisenhoweris su 
naujais metais duos prograošą 
ir Kongresas jos vykdymui 
pritars, reikalas gali būti pa
taisytas. Panašiai pasisakė ir 
prez. E5senhoweris.

Demokratų kandidatas į 
prezidentus Stevenson padarė 
išvadą, kad rinkimai rodo gy
ventojų nusivylimą respubliko
nų pažadais ir darbais. Gy
ventojai nusikreipia atgal į de
mokratus. šie rinkimai didina 
demokratų viltis 1954\rinki- 
muose į Kongresą ir 1956Xin- 
kimuose į prezidentus.

Ir Eiscnhoweris 
kaltina Sovietus
Dėl Maskvos atsisakymo da

lyvauti džsienių reikalų minis- 
terių konferencijoje pasisakė ir 
prez. Esenboweris spaudos 
konferencijoje. Sovietai daro 
visokias kliūtis, kad konferen
cija neįvyktų — kalbėjo'pre- 
žideritas.

Po jo pareiškimo korespon
dentai susidarė įspūdį, kad pre
zidentas mano, jog visi mėgini
mai suartėti su Maskva yra 
beprasmiai.

Berija paskelbė Stalino testamentą
E Maskvos skettia, kad Berija sūkiai serga

Sovietai atmetė
v

Maskva. — Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos siūlymą 
šaukti užsienių reikalų minis
trių konferenciją Lugane 
lapkričio 9 sovietai atmetė. 
Jie pakartojo savo seną siūly- 
/ną: šaukti viso pasaulio klau
simams konferenciją su kom.

okĮgogįnni 
jėgų konferenciją Vokietijos 
reikalams; dėl Austrijos tartis 
diplomatiniu keliu.



SPAUDA

PRIDEDA 25.000

VIRVE jm NIAGAROS

mano laikrodis

tj Kent - Pėr jb rankas ėjo 
stepčianri dokumentai ig Wa- 
shingtono į Londoną Ir atgal. 
Jis buvo pirmasis, Jcuris suži
nodavo didžiausias karines pa- 
slaptis, kokias tik Anglija ii*

riuomenės išdėstymą bei pajė
gumą namie ir kolonijose, apie 
karklės gamybos bei fabrikų 
vietas su smulkiais žemėlapiais, 
Praktiškai Kent buvo lyg vo- 
kiečių generalinio štabo atsto
vas angių kariuomenėj. Niurn
bergo teisine liudijo Keitei, 
Jodl ir Raeder, kad* bė Kent 
pajprnayimų būtų buvę vokie
čiams žymiai sunkiau t 1939- 
40 meta js pasiruošti Prancūzi
ją sutriuškinti

Volkovą ir Kent suklupo per 
savo neprotingą pasitikėjimą, 
gal būt dėl to, kad darbas se
kėsi lengvai, ir nenujautė, kad 
anglų Scotland Yardas su Nr. 
5 užmetė ant jų akį. Pirmiau 
juodu patys fotografuodavo 
namie paslaptis, bet greit nu
sibodo. Susigundė nešti fotog-

ir pats jai vadovavo apie. An
glijos nejveikimą. Prikalbėjo 
apie specialius pakrančių dali
nius, daugybę pabūklų, įsi
tvirtinimų, užminuotas pajū
rio zonas ir kt Toks burbulas 
pradėjot tikinti vokiečių gene
rolus, kad gal ir pavojinga 
keltis į Angliją. Jei Kent dar 
tada būtų “atstovavęs” vokie
čiams Anglijoje, kažin ar vo
kiečiai nebūtų nupūtę Angli
jos imperiją? O tada be abejo, 
galėjo ir viso praeito karo eigą, 
pasisukti kita kryptimi.

Sekliai gina išsijuosę impe
riją, bet sunku ir jiems laiky
tis prieš aukštųjų britų politi
kų trumparegiškumą, kurie 
visaip tūpčiodami komuniz
mui, kaskart vis labiau paro
do Anglijos didybės saulėlei
di. ’A. Revaitis

Kent atliekamas šnipinėjimo 
darbas buvo labai paprastas ir 
lengvai prieinamas. Užbaigęs 
įstaigoje darbą, pasiimdavo 
namo slaptus dokumentus,

•tai jom* galutinis Įrodymas,.MMOkFordM už pinigus duo
da daugiausia: vartotu gtatlsttka rodo, kad
vfeneriu metu Fordas saw Vtrtt.*artM Mtaflto ut vtsus 
kitas stataiaoMHeBt "

Trečiasis prisipažino: “O aš 
suimtas, nes visada punktu
aliai ateidavau į darbą —įtarė 
kad aš savo laikrodį pirkau? nių nutiesta vieta 
vakaruose.” * motociklu.

cija
yra Teodoras Herzl, Rumuni
jos žydas. Jis įsteigė žydų sa
vaitraštį “Die Welt” (1897), 
kuris virto sionizmo organu. 
Tais pačiais metais Šveicarijo
je jis sušaukė pirmą sionistų 
kongresą. Toliau jie buvo šau
kiami kasmet. Sionistų tikslas 
atgauti žydams Palestiną. •

Vienintelis įmanomas kelias 
buvo kolonizuoti. Palestiną.’Bet 
Palestiną Ada valdę turkai

• ifak kurte ano, kad Fordo* pinigu* duoda daoghnila. 

.FkvynHM, palygink Fordo gerai padMta* ratonvoMlios 
■ji* pono akgitaSo matoRMBta aa kita*. gamyba* k kitų 
i&iffll aataebcMhd*. Tkda pamigink Ford* vairu*<t Tik 
dioiK jam “(tarto”.- notygfa* kada*, itaCta* kata**. Jtta

kliudė. Pirmojo karo' metu 
žydai dėjosi su anglais. ir 1917 
kai angių kariuomenė sumušė 
turkus- ir įėjo į Jeruzalę, buvo 
paskirtas Palestinos valdytoju 
Anglijos žydas (Herbert Sa- 
muel. Sionistų organizacija 
dirbo tada visomis jėgomis Pa
lestinai kolonizuoti ir kultū
rinti. Kitais mętais jau buvo 
padėtas kertinis akmuo hebra
jų universitetui.

Tik po antrojo pasaulinio ka
ro per susikūrusias Jungtines 
Tautas žydams pasisekė pa
siekti, kad 1948 m. gegužės 15 
buvo vėl atstatyta Izraelio val
stybė, padalinant Palestiną 
tarp žydų ir arabų.

Astatytoji valstybė turi apie 
aštuonis tūkstanfes "kvadrati
nių myKų, ir tada turėjo apie 
pusantro milijono gyventojų. 
Tačiau specialistai apskaičiuo
ja, kad pavartojus visas mo
derniąsias technikos priemo
nes, Palestinoje būtų galima 
apgyventi apie šešis milijonus 
gyventojų: \

- Pirmasis Izraelio valstybės 
prezidentas buvo Chaimas, ki
lęs iš Lietuvos, pereitais me
tais jau miręs. Jis buvo pada
ręs vertingų išradingų chemijos 
srityje. Kai jo paklausę kartą, 
kuo Anglija galėtų ‘ atlyginti 
jam už tuos nuopelnus, jis 
atsakęs : “Man nieko nereikia, 
bet mano tautai duokite tė
vynę.”

Laikrodžiai kalti
Rytų Berlyne buvo suimti 

trys darbininkai ir uždaryti to
je pačioje kameroje.

“Aš buvau suimtas už sa
botažą”, kalbėjo vienas, “nes 
atėjau penkias minutes per vė
lai j darbą 
vėlinosi.”

Antras pasakojo: “Aš buvau 
jtarpas šnipu, nes aš atėjau de- 
imtį minučių per anksti j įstai
gą — mano laikrodis skubino-

hOdak mėgtajes nadeMJ Musor pasodinti tamsoje? Tuo 
Ifatio stofmą į karą. . kai Jerįsren-

žfaria, kad Kent, nuo karų gėsi išaocfinti savo kariuomenę 
pradžios" Hgi areštavimo, ' tai An^jatkripitųose, nutrūkus 
yra —’ Ugi gegužės 1& 1940, žigioms, nežinojo vokiečiai 
nadgms tte&ė 1500 slaptų raš- angių gynybos jėgų, Ta proga

paprezidentaus ketveris metus, 
tai pridės iš savo kišenės 100,- 
000 vien už garbę preziden
tauti, neskaitant jau rūpesčių 
ir nervų, kurių ir pinigais ne
nupirksi.

Prezidentas Trumanas, išei
damas iš valdžios siūlė, kad 
kongresas pakeltų busimajam 
prezidentui algą, bet respubli
konai nesutiko. Nebus gražu 
darbus pradėti nuo algos kėli
mo. .. ’

Prezidentas pensijos neišsi- 
tamauja. • Trumanas išėjęs 
gauna 112 dol. pensijos kaip 
atsargos karininkas, o Eiser.- 
howeris tos rūšies pensijos at
sisakęs. Tačiau Baltui vis tiek 
nereiks rūpintis buvusiais pre- 
zidenais Prez. Trumanas rašo 
atsiminimus ir už juos gaus 
apie purę' milijono. Kai Eisen- 
howeris išeis, jis turės nema
žiau ką parašyti. O tai duos ir 
ninisfo.

Laiškuose Lietuviais 9 nr. 
J. Venckus, S. J., duoda įdo
mių žinių apie žydus ir jų 
valstybę. '•

Europoje atsidūrę žydai esą 
trejopos kilmės: hetitai, ispa
nų žydai ir šiaurės žydai He
titai yra vadinami žydai, ^tė
ję į rytų Europą per Juodąją 
jūrą ir Krymą. Jie yra maišyti 
su totoriais. Įdomūs dalykas, 
kad nacių karikatūriniai žydai 
sū .išlenktomis nosimis yra 
kaip tik hetitai. Tai, galima 
sakyti, nėra tikri žydai,, ir kas 
dar svarbiau, jie nėra semitai, 
bet arijai. Kita grupė yra ispa
nų žydai (hebrąiškai yadinami 
‘Sefardin’). Jie gyveno Ispani
joje ir Portugalijoje. Kai 1492 
m. jie iš Ispanijos buvo išvary
ti, išsisklaidė po visą paSėūlį. 
Trečioji grupė yra šiaurės žy
dai (hebraiškai vadinami ‘As- 
kenaznrt*). Jų kaltes yra vo
kiečių dialektas, šios grupės 
žydų prieš paskutinį karą buyo 
apie 16 mil. Bentk trečdalį jų 
išžudė naciai.

kė, kad jis pereiti
virve viršum Niagaros kriok
lio. Tačiau vargiai jam paari* 
seks tai peduytį. nes Kanados 
vyriausybė prieš pony metų to
kius dalykus ridrtudl, kąi 
vienas narsuolis iu -senom ^gu
minėm kamerom mi^no ■už
leisti per krioklį ir daugiau 
neiškilo.

Schwanhoiz ariau Bavari
joje tarp dviejų-kalnų vtršū-

- KOMUNKTTNftS 
SĄSKAITOS

VHnls lapkričio 2 susirūpi- 
nusi, kad Lietuvos laisvinimas 
brangiai atsieina. Girdi lais
vinimo reikalais taika važinė
ti, o “kambarys viešbuty $25 
dienai (dienai, ne mėnesiui). 
Pietūs (pigiausi) $4,85. Alaus 
butelis $L50. Stipresni gėrimai 
proporcionaEai brangiau, o 
vien privilegija atsisėsti prie 
stalo (cover charge) —$5.”

Tos lietuviškų • komunistų 
minimos sumos įdomios; ma
tyt, tokias, sąskaitas pateikia 
jie savo bosams už savo važi
nėjimus. ■ '

ri-Jsakymjj"yra_ išvaromi net 
du ar tris kartas per atskirus 
siaphic kodus. Taktops slap
tiem* raštams saugoti ir skai- 
tyti jMistat^minėtą amerikie-^ vędė ’i pažintį su grafiene Ona 

_v“ Volkovą, buvusio caro admi
rolo dukterimi o dabar jau e- 
esančia Anglijos piliete ir di
džiulio madų salono savininke 
Londone. ' _

Volkovą nebuvo iš pieno 
plaukusi, bet savo 37 metų 
amžiumi ir išsilavinimu pa
spendė pirmiau meilės, b vė
liau ir šnipės spąstus. Ji buvo 
gabiausia vokiečių Šnipė, kokią 
tik admir. Canaris, vokiečių 
šnipų vadas, galėjo tuo metu 
Anglijoje turėti. Kent šnipinė
jo ne už pinigus, bet iš mei
lės grafienei ir dėl savo įsiti
kinimo, nes manė, kad tokiu 
būdu galįs daugiau pasidar
buoti pasaulinės taikos idė-

žydų valstybė buvo žuvusi 
70 metų po Kristaus. Nuo to 
laiko prasidėjo, žydų tautos 
kryžiaus kelias. Daug kartų 
žyliai mėgino atvaduoti Pales
tiną. Gabus karys Bar Kocha 
132 m. po Kristaus atkovojo 
laisvę, bet tik dvejiems me
tams. 614 jie vėl sukilo prieš 
Bizantiją, bet nepasisekė.

Naujaisiais laikais ' didelės 
reikšmės žydų kovai dėl Pa
lestinos turėjo žydų organiza- 

sionistal Jos įsteigėjas

Mukti ChurcųiUo butebuvo su* 
lV0 šauktas-skubus ntinįsterių po^ 
J®8, sįBdfal Įgirtame aptarta realy- 
06- W ir nctsižauijs nū»ti nrcls

Pamėgink vairuoti Amerikon 
“Daugiau Vertą” - automobilį

visose
visa tai tinka visiems Fordam?. Jums netenka už tai ekstra ne 
vieno cento mokėti! Ir tik Fordas savo rūsyje tai turi*

PULK. J. LANSKORONSKIS 
ROMOJE

•Pulk. J. Lanskoronskis su 
savo šeima visą spalio mėn. 
praleido Romoje, studijuoda
mas muziejus ir monuntentus. 
Ta proga jis aplanke eilę Ro
mos lietuvių. Pulk. Lariskoron- 
skio sūnus Jonas Petras labai 
sėkmingai baigė Briuselyje 
Solvay institutą, įgydamas 
komercijos ihžtteriaus riplo- 
rhą. Duktė'Danutė - Monika 
studijuoja ten politiitių ir e- 
konominių mokslų fakultete 
diplomatinės tamytjo® skyrhi-

2\Feturi> pinigų 
sakydavo 'seniau Lietuvoje, o 
Amerikoje dabar dar reiktų 
Pridėti — neik prezidentauti...

Prez. Eisenhoweris gauna 
metams 150,000. Bet jis su 
tais pinigais negalį išsiversti. 
Gaunama alga tik atrodo to
kia didelė. Kai iš jos atskaito 
mokesčius, y tai buvęs prez. 
Trumanas į kišenių įsikišdavo 
95,000, o E5senhoweris .dabar 
tik 55,000. Už praėjusius m.% 
tus Eisenhoweris tūrėjęs pri
dėti iš savo kišenės apie 25,- 
000. Laimė, kad jų turėjo, nes 
už karo atsiminimus buvc, ga
vęs 475,000. pž tą sumą jis 
gauna kasmet procentų pc 
10,000, nors už. tuosį|Srteehlus 
tori vėl mokėti mokyčius. Jei



jie būro atsidūrt
y,? ?? už fa&stinnj, beveik nenaudingo
bofcvmtaių ar danokretma, daflrt0_

sovietine F
Sovietų Sąjunga, po karo dar labiau išsiplėtusi, lapkričio 7 

kaip tik mini savo atsirado 36-tąją sukakti. Kadangi sovieti- 
.. nė diktatūra laikosi ne kuo kitu, kaip tik kančia ir žudymu mi

lijonų politinių kalinių, tai ir nežinomo kalinio (Sena jungiama .... 
su lapkričio septintąja. Tuo norima atkreipti pasaulio dėmesį, P8 k^ias neleistų spėti, jog 
kad už bolševikų revoliucinės šventės, už tų raudonų vėliavų, ^ažl°'
kurias išneša į gatves ir aikštes išginti žmonės pareikšti savo ** '^x^ono giminei.
“cEtiaugsmui” Sovietų Sąjungos laimėjimais, už viso to raudono- I parodą einant, buvo gali- 
jo fasado kenčia beteisis, pavergtas ir sutryptas žmogus, žmo
gus kalinys.

Jis pats nebegali prisišaukti nei žmoniškumo nei išsivadavi
mo. Jis ir laisvėn išėjęs, jei tokia laimė jį kada ištinka, dažnai 
lieka, nebylus, kaip tie vokiečių belaisviai, buvę taip pat Sovietų 
kaliniai, kurių paroda šiame puslapyje aprašoma. * ■

Vienas iš buvusių nacinės diktatūros kalinių, kunigas Stasys 
Yla, savo prisiminimų knygoje “Žmonės ir žvėrys” rašo:. “Sun
ku kalbėti apie buvusias spygliuotas užtvaras. Žmogus vis lieki 
jautrus tam, kas išgyventa. Dar sunkiau kalbėti apie žmones,

jų kaulėti veidai ir rankos,, 
skarmalais apdengtas pragy

Šiandientektų kalbėti apie milijonus, kurie dar baisiau ken

itįhis kalinys, kuris visa sava širdies

ir lūpas sučiaupia. Ar gali žmogus žmogų taip kankinti? Žmo
gus lyg pradingsta .tame siaube. Iš jo prasikiša žvėris, kuriam 
jau nėęa kaip reikšti nei neapykantos nei keršto, kaip gyvuliui. 
Lieka tik sunkus klausimas: kaip gaįj.toks piktas laikytis že
mėje ir tarp žmonių? Kaip gali visas kraštas pavirsti viena di
dele spygliuota užtvara — masiniu kalėjimu?

Prieš tą piktą, buvę politiniai kaliniai kelia savo balsą. Jie: 
reikalauja, kad laisvieji, kuriems kalinio pančiai dar neuždėti, 
suprastų, jog ir jie nelieka be atsakomybės, kad sužvėrėjęs 
žmogus siautėja, pametęs protą ir sąžinę. Jis negalėtų laikytis 
be laisvųjų tolerancijos, jis negalėtų kitų pavergęs kankinti be 
laisvojo pasaulio talkos. Tik dėl to, kad laisvieji bendradarbiau- 
ja ir posėdžiauja su masinio sovietinio kalėjimo administracija, 
ji gali žudyti milijonus politinių kalinių, kurių lieka nežinomas 
nei vardas nei kapo, vieta.

Nežinomo politinio kalinio diena nori padaryti tas baisias . 
kančias labiau žinomas. Gal vadinamųjų teisiųjų sąžinė* pabus 
ir supras, jog nužmogintų kalinių kančia yra tai baisus mūsų 
amžiaus šauksmas teisybės?

KARUS SKALBĖ

pridėjo savo lūpas prie me-

plaus mane drauge su visais

Ir todėl aš gyvenu nelaimln-

Paėmęs knygų, jis atskleidė

didele, skaidria liepsna, kuria

&..

mokytojo darbą. Jis tada aiš
kiai nuvokė, ką turi daryti, ir 
jo dalbas buvo ištisa galinga,

riedu, ji plūdo iš jo širdies Ir 
visas gyvenimas jam atrodė 
tdks aiškus, suprantamas ir

mediniai 
skutimosi

storų šaknų stovėjo baltas ki
biras lazdyno tartais.

barj, pradėjo skaityti. Bet 
staiga bkrtkė , knygą ant sta
lo ir ėmė bėgioti, lyg sužeis
tas žvėris.

— Kam man tos visos skais
čios mintys? Ar man reikia 
džiaugtis tik dR to, kad galiu 
jas galvoti? Kokia nauda iš jų,

Mokytojas Abeltinis atsikėlė 
iš .tavos, kurion buvo atvirtęs

jūryje ir statau iš smėlio 
šventoves ir bokštus. Prieina 
grubus praeivis, nuvaro mane 
šalin ir sugriauna mano šven
toves. E! Ir ar ne vis viena?

Bet vieną pilką dieną jo upė 
buvo sudrumsta.

ferendjoje lietuvius atstovavo 
Beito pirm. kan. J. B. Krai
čius ir reikalų vedėjas P. Min-

* kūnas.
Iš padarytų pranešimų iš- '

Arijos kraštų. Atrodė, kad eu-

I

MOKYTOJAS 
ABELTINIS »

— Kas yra mano darbas?— 
klausė jte pats save.

neapykantos... Dėlto mes ge- ' Belaisvio tragiką 
riau nutylime tai, kas liko už ■ Stambia minimos pa
mušų. Nutylime net skausmą .rodos dalį sudarė vokiečių ka- 

~dėl skurde mirusių draikų. ro belaisvių va radai Sovietų
Mes, kurie kentėjome, netrokš- S-gos. Airiai, jog ši paroda 
tame neapykantos...” yra tik mažas buvusios bai-

. sios tikrovės atspindys. Ir tai 
keliais atžvilgiais. Viena, tie 
nedideli prisiminimų doku
mentai, slapčia pargabenti na
mo, nepajėgia išpasakoti viso 
to, kas už jų slypi. Antra, pa
roda vaizdavo tik vokiečių be
laisvių pergyvenimus. O pana- 

NAMV ILGESYS

kai, rusai ir kiti. Bet ir jos pa
rodytų tą patį — belaisvio

Į nelaisvę imamas kareivis 
' stovi prieš hamletišką alterna

tyvą;- nurižbdyti arba eiti į. 
tamsią, nieko gero nežadančią 
nežinią. Ir via, kurie parodoj 
atstovaujami, pasirinko antrąjį 
kelią, nes “likti gyventi, —a- 
not vieno belaisvio, — yra 

, sunkiau negu nusižudyti.” To 
apsisprendimo skaudžias pasė
kas labiausiai, patyrė visi tie, 
kuriems likimas lėmė keliauti

je 1944-45 metais likosi am
žiams ilsėtis 4320 vyrų.

Parodos eksponatai
Parodoj buvo išstatyti ne 

tik. meniniai . darbai, bet ir 
atsinešti daiktai 
šaukštai, pypkės, 
peiliai, liumiri
turbūt 100 kartų sulopytos ko-

Buvo balandžio mėnesio pa- telių mirgėjo maži,' maži 
baiga. B žemės findo ji Ten dygo širma

aukštai

Rudi pumpurų apvaflcalė-

siu porą deširnOų
Praeis tūkstanSai ir mffijo-

dies krauju.

sutikėti su visata!

Išėjo laukan.

sta —
gus. Praradęs išorinę laisvę, 
jis tapo nustumtas |, daiktų 
pasaulį, kuriame nėra asmais

ją bent vidiniai: ilgesio spar- 
ynais skrenda jis namo žinoda

mas, jog tik ten, atgavęs lais
vę,. jis gali būti vėl žmogum

dją. Priežastis nurodo patys 
kankiniai savo skatinimu: -4 
“Sukilkite prieš tuos, kurie 
dega nežmoniška neapykanta!

bejingumą!”

Kristus buvo- atėjęs skelbti '■%- 
Sukfflrite prieš neapykantą! meilės evangelijos ir išplėšti |
Paroda giliai paliečia jos * savo meilės karalystės iki pa- 

■lankytoją. Jį verčia susimąs
tyti ir paieškoti to blogio, 
griaunančio žmogaus egzisten-

neš, degdami neapykanta, / 
vis dar kankina vieni kitus? *

Kan. J. Končius atkreipė amerikiečiu 
dėmesį į vargstančius Europoje

Spalio 28 d. New Yorke, Car- 
jiegie Endowment Internatio
nal Centre patalpose buvo di
džiųjų Amerikos šalpos orga
nizacijų metinė konferencija, 
kurioje dalyvavo apie 80 
stambiųjų Amerikos valdžios 
pripažintų šalpos organizacijų 
atstovų ir nemaža valdžios pa

7/

ropiečių tremtinių klausimas 
laikomas kaip ir baigtas.*. Ą

Konferencijai baigiantis, 
kan. J. B. Končius paprašė :; 
balso ir savo karšta ir

ti dalyviai
(nukelta j 8 psl.) *

galvojo Abeitfcr-

stebėti. tinėlį.

kurtai M



saro tyrtnėjtaus pKtojo toBau. 
SKSt fta amerilde&ai buvo dvi- 
nA} dirbtuvės savininkai B 

taika savo bandy
mu* paslaptyje, kad už savo.

Jie pa-toųjų švenčių mišių maldas 
Itatuviiimi ir "kitų daug mal
dų bei Į iiutunii^ rasi maldą -

minti tok} šviesos lankų, kur po 
kelių tolmjčk} pasiekta 50,000 
ĮsĮpanfaĮ flridjąut m Aoi to
kių aukitų tessperatttrų duoda
vo tik atocDO sprb*lttias»

ntoufc žmogui yra dar nepažįs
tamas. Tiek tepastebėta, kad 
nei metalas nei stiklas, jei jie 
nėra storo riuogsnio, kandžių 
nesulaiko, nes jos savo seilė
mis suminkština ir kiečiausi 
metalų.

Australijos stebėtojai prane
ša, kad tos kandys keliauja po 
žeme, labai giliai ir tofi. Jų

reikia j s i g y t i 
JUKGfO JANKAUS

H5D redakcijoje jau rašo
ma!' Skraidymo klausimas iš 
tikroj* buvo Apneštas rusų

gTOpci, vad. X Karalienes. So- 
tipais gros B. Butkaus orkes
trus. Kadangi tai pirmas toks 
1B parengimas savo radijo 
programai paremti ir pagerin
ti^ tad laukiama labai daug

gerti kavų, antras arbatų. 
Abudu minkai lėliai sutiko ir 
neblogai jautėsi, nes sulaukė 
gtiaus amželio. Kai arbatos 
gėrėjas, sulaukęs 83 metų, 
pirmas natri, švedai buvo įti-

SWM9M9MM9MMMM<h 
"Viafins, kurie ryžtasi vanagams 
nudaužyt piritus, pelėdoms papeš
ti peauafaa, H pikčiausiu raganų, 
kurio* Atandfen pasauli baigia' 
paveržti plūstančiu ašarų ir ne
išpasakytu kemėjimu vieta.—at
imti kiekviena, dar nespėta 
doroti Mtyte” —

PO RAGANOS
KIRVIU

Kaina >1JS

tem, Pa^ kur gavo naujų pas
kyrimų. Pasisekto^ naujose 
•pareigose. ę..'-

Lietuvių ansamblis, vad. U 
Kaulinio* nuolat stiprėja. Ypač 
choras «daųk» vių daugiau ir

VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATK REIKALAIS

Adam Realty Co.
1149 KAST JUMEY «T.

nuK mums 
malonus.
P* rei|i

FREL. F. BARTKUS 
413 pusi

mų.

ŽMOGAUS AMŽIUS IR KŪRYBA

Br. Zum.

IŠRADĖJAI IR IŠRADIMAI
kapi

lyginimų. Jis sušaukė savo ti-

“Nesibaiminkit, eminencija.

Man nėra dar gerai žinoma,

KANDYS KĖSINASI Į KNYGAS

Vokietijoj. Nuo tų kandžių

ciabstų tvirtinimu, jos keliau-

68» Bnrireiek Avė.
Brokd Vright pirmieji 1899 
trfMfrfr ~ 'Įtitningai skridimų ir

hotekas. Tos knygų kandys 
jau pasirodė kai kuriose bfiblio-

spėti. Kai laivas buvo kelyje' 
iš Tokib j Pusanų, oras pablo
gėjo, ir jūra įsisiūbavo. Nera
mus kardinolas paklausė kapi-

gą dėmesį kreipė šiai aukštajai 
teologijos ir filosofijos mo-

Iš Afrikos savotiška kandžių 
rūšis plinta Europoje. Jos rim-

vėliau pakelti 574 į vyskupus 
ir 77 į kardinolus.

f Sėtuvių. Visi dalyviai praleis 
gerai laikų ir parėtos lietuviš-

vienbalsiai išrinktas ir į nau- 1 
jųjų valdybų- Valdyboj sutiko į

iškmdančtouus viršun, ėsdamos 
visa, kas joms kelių pastoja.

Italų vyriausybė jau paskyrė 
750 ntilionų lyrų kovai su 
tuo . knygų priešu, kurio gyve-

kalų ir padalino jiems 900 do
lerių, kiekveinam po 10, pra-

lionė jau baigiama, kad baig
tųsi ramybė bibliotekoms vi
suose pasaulio kampuose. Md.

vartų tuos pinigus, kad jie 
<duotų kuo daugiausia pelno. 
Daugumas nusipirko gėlių sėk-

zaus Draugijos (Societas Je- 
su) kūrėjas, įkūręs Romoje 
vadinamųjų gramatikos mo
kyklų kunigams paruošti. Tuo 
metu reikėjd gerų, šviesių Ir 
ugningų kunigų reformacijai

čiausios politinės galios pasie
kė 80 metų. Liudovico 115 me
tų rašė atsiminimus, Tomas 
Skotas pradėjo mokytis heb
rajų kalbos ir jų išmoko 86-šių 
metų. Gladstonas 80 metų įgi-

rie ne savo, bet Jėzaus Kris
taus garbės ieškotų, kurie E-

kios ir atrodytų.

• Apie kardinolo SpeUmano 
kelionę į. Korėjų pasakojama

tautines kolegijas, iš kurto at
eina aukštojo teologijos mokslo 
semtis Grigaliaus Universitete. 
Jam šiemet jau 400 metų su- 

' ėjo. Sustokime ties ta garbin
ga sukaktimi.

Šventojo ispano įžiebta ugnis

Grigaliaus Universitetas, tie-

praėjus, darbas buvo atnaujin
tas Borromeo rūmuose, o 1930 
metais išaugo dabartinis mo
derniškas pastatas.

'iškilmingai antru kartu atida
rytas. To popiežiaus vaidas, su
rištas su kalendoriaus reforma, 
liko ir universitetui visam lai
kui.

Valančiūnas. Gaila, kad susi- 
rinkime nedalyvavo daugiau

tas jaukia arbatėle. Pastaruo
sius dvejus metus sėkmingai

nuteisti mirti už žmogžudystę. 
Karalius pakeitė jiems mirties 
bausmę j kalėjimų iki gyvos 
galvos, jei jie sutiks vienas

Tad joks amžius nėra kliū
tis, ko nors didesnio siekti ir 
laimėti. Kas ryžtasi, visada ko 
nors pasiekia, bet daugumai 
trūksta drąsos. Jie užsikasa ir

tų jokių pastangų, kurie, rei
kalui esant, mokėtų sudėti ir

Balto skyriaus metinis sūri- i 
rinkimas įvyko lapkričio 1, 
šv. Kazimiero par. salėje. Pri- 
imta veikimo apyskaita, kuri 
praeitais metais davė nemažų 
pelnų lietuviškai labdarybei— 1 
virš 1000 dolerių. Išrinkta nau- į

prantama, tokio vabalėlio ke
lionė iš Australijos į Ameriką 
savo paties gamintu povande
niniu tuneliu turi. užtrukti 
šimtmečiu s br tūltstan-

niversitetui. Darbų teko nu
traukti tiktai 184B3 nu, kdi 
masotoška Italijos valdžia 
konfiskavo rūmus, nusavino 
Jėzuitų bibliotekų ir net pats

vykę iš savo krašto, o 1553 
m. pradėtas ir pats mokslo 
darbas. Jis taip 
gražiai sekėsi, kad 1584 m. šv. 
Igno sukurtas mokslo židinys 
buvo perkeltas į didesnius, 
naujai pastatytus rūmus ir pa-

“Tai ačiū Dievui”, nurimo 
kardinolas.

Išradėjai Šatrijoje

♦ KingsĮey, metodistų ku
nigas Wilsone, buvo reikalin
gas pinigų bažnyčiai remon
tuoti. Kur jų gauti — negalėjo 
sugalvoti. Pagaliau nusprendė

kraštuose. Tad po meto dar 
įsteigta Germanų kolegija 
(Germanicum), kur busimieji

A. Briškai fiaansūp»nt, 
įgyti dabartiniai šv.^Korimiero 
kc^egijos rūmai, kur prisi-'. 
glaudžia lietuviai, studijuo
jantieji garsiame Grigaliaus 
Universitete.

žmogaus kūrybinės galios 
reiškiasi ne vienodai. Vieni 
pačioje jaunatvėje sušvinta 
kaip žaibas ir daug nuveikia, 
kol staiga užgesta. Jaunatvė 
yra atlikusi didelių žygių, su
kūrusi didelių kūrinių.

Štai Napoleonas, būdamas 
24 metų, nugalėjo Italiją, o 
Bayronas ir Rafaelis mirė 37 
metų. Nėwtonas didelių atradi
mų padarė turėdamas 25 me
tus. Liuteris metų jau pasi
darė reformatorius, šv. Ignas 
Loyola svarbiausias keliones 
atliko 30-ties metų. Viktoras 
Hugo 15-kos metų parašė tra
gedijų, Goethe — 12 metų, o 
Listas 12-kos mefų^jau skam
bina publikai, z * - #

Kiti tik subrandinę savo jė-

šytojai, misionieriai, bet visa 
eilė popiežių, vyskupų, šven
tųjų, kankinių* Universiteto 
aukso knygoje yra 7 šventųjų 
ir 30 palaimintųjų vardai. Tik 
vieno ispanų gfliettoio karo 
metu žuvo apie 100 šio uni
versiteto auklėtinių, gimtai 
kardinolų bei vyskupų ir 13 
popiežių gavo čionai mokslinį 
išsilavinimų. Tarp 1824 ir 

sukaktį dvejais metais anks- 1953 metų iš auklėtinių buvo 
čiau minėti. Mat, pradžių jam

diąo visų tautų seminarija, 
Pijus XI — brangiu jo širdžiai 
universitetu, o dabartinis po
piežius Pijus XII yra Griga
liaus Universitetui palinkė
jęs: ‘Tesuteikia Viešpats, kad 
iš to universiteto į apaštalavi
mo dirvonus išeitų vis nauji 
būriai jaunų kunigų, kurie su
gebėtų sujungti mokslo gilumą

' Minkai dabar?’'
“Ar negirdit, eminencija?

Kai 18 amžiuje paplito Eu
ropoje kava ir arbata, kHo gin
čas, katras tų gėrimų yra svei- . 
kęstos. Švedijos karaliui Gus- | . Imant po>100 egz. ir 
tavui IH atėjo paiki idėja iš- | , daugiau — 7,5 c.
mėginti su nusikaltėliais. Buvo Į Užsakymus siųsti:

Mokslo švyturys 
įsiliepsnoja

Iš šv.Igno pradėtos užuo
mazgos išaugo stambi ir garsi 
aukštojo mokslo įstaiga, į ku
rių buvo sutelktos pačios ge
riausios jėzuitų pajėgos. Jie 
visų laikų Grigaliaus Universi
tetu ir rūpinosi, kol Jėzuitų 
Ordinas buvo išdarytas 
(1773). Profesorius tada pa
keitė kunigai pasauliečiai, bet 
kai jėzuitai atsikūrė (1824),

rašyti į Grigaliaus Universite
tų. Yra žinių, kad jau praėju
sio šimtmečio viduryje buvo iš 
Lietuvos kilusių studentų, ku
rie tačiau save lenkais užre
gistravo. Praeito amžiaus gale 
ir šio šimtmečio pradžioje uni-

apakęs, parašė “Odisėjų”. Vie
nuolis Petro, senukas, sušaukė 
Europos riterius kovoti su mu
sulmonais Palestinoje. Valing- 
tonas laimėjo garsiausi mūšį,

• būdamas 80 metų. Newtonas 
83-jų metų rašė svarbiausius 
savo mokslo komentarus. Ga
lilėjus turėjo 70 metų, kai su
sekė judėjimo dėsnius. Jokū
bas Voltas išntoko vokiečių 
kalbos, būdamas 90 metų. 
Grantas ligi 42 metų buvo vi
sai nežinomas ir niekur ne
pagarsėjęs. Bismarkas aukš-

davė. Akcija davė apie 5000 
dol.
• Bostono laikraštyje moki

nė J. van Lunwin skundėsi, 
kad ji su draugėmis bijojosi 
eiti į mokyklų, nes kelias eina 

•per miškų, kuriame medžioto
jai jau nušovė porų malkų kir
tėjų, porų arklių ir vienų ož
kų. Tačiau mergaitės buvusios 
išradingos: eidamos per miškų 
jos sugalvojo' taip triukšmauti 
ir ūkauti, norėdamos iš tolo 
duoti ženklų medžiotojams,

pultų ant kelių ir šauktųsi į 
dangų.”

Nuramintas kardinolas nu
sileido į kajutę. Bet po pusva- 
landžoi laivas dar labiau įri- 
riūbtoro. PraskubanSam pro 
kajutę kapitonui kardinolas

■ jp JS80. -Po dvidešimties metų 
Hdktatrų laidų ir pasistengė 
atitaisyti klaidas pagal nuro
dymus “komiteto, kuris turėjo

1M1 m. ląĮfciinn 11 d. gaisro. Ataaojintoje bažnyčioje pamaldos pradėtos 
laikyti 1953 m. sausio 1S d. Prieš 33 metus bažnyčia taip pat buvo gaisro 
stipriai pa Ii f rta ir beveik sunaikinta. Ji atstatyta 1933. &v. Kazimiero pa
rapijai vadovauja preL Ig. Valančiūnas.

ciai. šiandieninės formos dvi
ratis yra 19 amžiaus išradi
mas (Drais ir kt.) Prancūzas 
Micbeau pirmasis išrado peda
lus 1855. '

1950 rašo: Dviratis buvo iš
rastas rusų baudžiauninko Ar-, 
matavo. Jis pagamino daugel 
dviračių, ir vienas iš jų buvo

. pademonstruotas 1801 Mask
voje. Caras jam atlygino, o jo 
įpėdinius atleido iš baudžiavos. 
Vakaruosesu dviračiu susipa
žinta daug vėliau.

Atjauninimo vaistas (SAC 
serunAs) platesniu-mastu pra
dėtas gaminti Kuboje. Jis su
darytas pagal nurodymus prof. 
Bogomoletco, kuris savo laiku 
yra gydęs (“atjauninęs”) Sta
linų. Atjauninimas remiasi tuo 
-principu: iš sąnariu jungiamo
jo audinio pagamintas seru
mas atjaunina ląsteles ir krau
jo apytakų.

♦ Skleisk Lietuvos kaukimų! 
| garsų tarp svetimtaučių, pa-1 
I dovanodamas T. Narbuto .iš- • 

leistų, gražiai iliustruotų •

♦ 
“4 MAKTYRED BISHOPS”’

__ I
♦

z I ' i



BALTIMORES ŽINIOS

mokyt. Iz. Matu

pakliuvusi

dvasinis ir fizinis

IMMACULATA LElMh/ff

p. ir.tęsis Hgi . 6 vaL vakaro. 
Paskui svečiai galės pasilinks
minti parapijos salėje. Laukia
ma daug atsilankančių.

pradeda nuo lapkr. 9 rūbų 
vajų. Norintieji aukoti dar tin
kamus neiioti drabužius, pra
šomi vakarais atvežti j par. ra- 
lę Wn0K PARINKI tdOvOOU • £«JU 
2-T2TT. Drabužiai bus patarti.

ĮĮrtotiJojt taborai
vikarams gyventi patogesni 

k-amtortai ir nariktinama nėra- 
pijos raštinė, nes lig šiol bu
vusi negalėdavo sutalptoti di
desnį interesantų skaičių.

nijos sena gyventoja Grabaus- 
kytė Julijona. Gimė Lietuvoje 
1884 m.

Schteseno lietuviškai seniū
nijai sėkmingai vadovauja Fri
dą Mauraitytė ir žada'sukurti 
gražią lietuvišką šeimą. Viri 
lietuviai džaugiasi, kad Vokie
tijoje auga mūsų lietuviškų 
šeimų skaičius.

kitur — 
užkalbina 

kalba —

is viešai atidaromas Visų 
tų dieną. Vedėja yra se- 
felidja Rogalskytė ir dar 

3 seserys. Jos labai energingai 
imasi darbo.

Parapijos kiemelyje 
pastatytas. aukštas metalinis 
stiebas, kuriame bus iškelta 
tautinių švenčių proga JAV 
vėliava.

Žinios iš lietuvių gyveninio Vokietijoje

tus naujai bažnyčiai Viskas 
bus vietoje — geriau bus gali
ma sekti darbus.

Kazimieras Keidoiius
po sunkios ligos mirė spalio 

30 d. Jis paliko žmoną Mortą, 
sūnų kunigą Kazimierą, Eli- 
cott City klebeną, dukterį vie
nuolę kazimierietę seserį Ksa
verą, dirbančią mūsų parapi
jos mokykloje 
zą, Melviną ir Antaną, dukte
ris: Oną, Leokadiją, Anelę, 
Teresę, Mortą ir Dolores. Ve-, 
lionis buvo gimęs Lietuvoje, 
Vilkaviškio apskr., Gražiškių 
parapijoje. Palaidotas lapkri
čio 3 d.

žtoomaa Newuko prekybi
ninkas, paaukojo 100 dol «ta- 
tomai naujajai Bet. bažnyčiai 
Keamy, IftioftRfi padėka už 
šią stambią auką

klubas, Ptttsbuighe, koval» 
komunizmu paaukojo 25 do0|

• Begotoje,' Colombijojėg 
netrukus, išleidžiamas naųj» 
didelio formato ir gausiai ilhto^ 
truotas laikraštis.

• Lietuvos Konsulatas B>' 
gotoje jau veikia, atlikdamas 
visus konsuliarinius aktus.

• Medettine, Colombijoje, 
kun. Tamošiūnas daro pastan
gų pastatyti lietuviams kultū
ros namus ir koplyčią.

• Dr. Totoraitienei Medel- 
line buvo padaryta sunki vidu
rių operacija. Ligonė jau sveik-

vėna netol Kielio. Iš dešimties 
vaikučių du mokosi Italijoje 
saleziečių gimnazijoje. Dabar 
rengiasi sūnaus krikštynomis. 
Gyvena vieni tarp vokiečių, ne
užmiršo sayo lietuviškos kal
bos ir rengiasi emigruoti į Ka
nadą.

Išskrido iš Hamburgo per 
Švediją j JAV vilnietis Liudas

Vėlinių iškilmės švenčiant, 
šv. Alfonso bažnyčioje kiek
vieną kartą paminimi praei
tais metais mirusieji lietuviai. 
Ir šiemet, pradedant Vėlinių 
pamaldas, prie gedulingai pa
puošto karsto (katafelio) buvo 
paskelbtos pavardės šv. Al
fonso parapijos lietuvių, miru
sių po praėjusių metų Vėlinių. 
Jų buvo 57 lietuviai —39 vy
rai ir 18 moterų. Išskyrus 
vieną kareivį, žuvusį Korėjoje, 
visi mirusieji buvo gimę Lietu
voje. Taigi senoji mūsų karta 
gana gausiu būriu kas metai 
traukia į amžinybę.

paklausiau žinodamas, kad iš 
Paryžiaus yra čia atvykęs.

— Bus jau ketveri metai —

Austrių (oysters) vaišės
Šv. Vardo Draugija lapkričio 

8 d. parapijos salėje ruošia 
austrių puotą, šiais metais to
ji puota turi būti ypač šauni, 
nes šv. Vardo Draugija šven
čia savo veikimo 25 metų jubi
liejų. Vaišės prasidės 1 vaL p.

Luebecke „ susituokė Vincas 
Raudonaitis su Lena Gustaite. 
Vestuvėmis džiaugėsi visa Lue- 
becko — Artillerie Kaseme— 
tremtinių stovykla.

Pakrikštijo Ritos - Laimutės 
ir Marijos vardais savo duk
relę Jonas ir Frieda Ivanaus
kai. Jie žada emigruoti į Ame
riką.

klebonija. Į ją reikia lipti iš 
lauko mediniais siūbuojančiais 
laiptais irpereiti paauglių pri
pildytą salę, čia jie daužo bili
jardą ir patys daužosi triukš
mingais žodžiais. Už to ^ildesio 
įrengti trys kambarėliai, pri
meną Vokietijos stovyklų po
pierines persvaras. Ir ankšta ir 
ramybės nėra. Man knietėjo 
sužinoti, kaip tas lietuvių nau
jakurių gyvenimas prasidėjo ir 
kur jis veda. Dėl to prisitai
kiau prie* Tėvo J. Kubiliaus ir 
ėmiau kamantinėti.

mobilizuotas ir pasiųstas į 
frontą. Pakliuvo į vokiečių be
laisvę ir čia išbuvo kentėda
mas vargą ir badą iki kapitu
liacijos. Po kapituliacijos vedė 
Vokietijos danaitę ir ramiai 
gyvena Luebecke. Nedarbo 
metu tarnavo anglų sargybų 
daliniuose. Dabar žada apsigy
venti Ghicagoje pas savo tetą 
Czelną.

— O kas, tėve, Jums dar 
padeda pastoracijos darbe?

— Esame šiuo tarpu keturi 
kunigai. Be manęs, yra dar tė
vas J. Kidykas S. J., tėvas J. 
Aranauskas S. J. ir kun. Vil
kaitis, buvęs Alvito klebenąs. 
Bet jis turi kvietimą išvykti 
į JAV, tik laukia vizos. -

KeMguūs vaiko auklėjimas 
ryšium su jo dvasine raida

I dalis: vaiko kelias į pa
saulį

vystymasis; 3
n dalis: vaiko kelias į re-j 

ligi ją —religinis brendimas;! 
m dalis: religinis vaiko 
auklėjimas šeimoje ir mo
kykloje; ;
IV dalis: ypatingieji religi-; 
nio auklėjimo uždaviniai. ' i 
Knyga tėvams, mokytojams’ 
ir tiems, kurie domisi vaiko 
psichologija.

atsakė. — Atvykau 1951 m. 
rugsėjo 1, o sekantį sekmadie
nį jau turėjau kur rtbrs lietu
viams laikyti pamaldas. To
kia buvo Montrealio kardinolo 
Paul Leger valia. Jis kvietė 
tam, kad pietvakarių Monre
alyje būtų įkurta nauja lietu
vių parapija, nes senoji’šv. 
Kazimiero bažnyčia, kur kle
bonauja kun. J. Bobinas, visų 
lietuvių neapima. Man pačiam 
reikėjo susirasti vietą pamal
doms. įėjau į miestą klaidžio
ti, kol užtaikiau ant a. a. 
Monsg. Elliot, šv. Willibrord 
parapijos klebono, iŠ kurio ir 
gavome nuomoti tas patalpas. 
Jos buvo baisiai apleistos; da
bar klek aptvarkytos. Paskui 
pradėjome dairytis naujos 
vietos bažnyčiai ir klebonijai 
statyti. Pasirinkome Verduno 
priemiestį.

Jonas Balsys, Alfonsas Stan
kus, Petras ir Jonas Lukoše
vičiai, Gediminas Rukšėnas, 
Steponas Kęsgailą ir Alfonsas 
Vazelinskas. Padeda ir drau
gijos ir paskiri uolūs parapie- 
čiai.

abeji, 
tave 
susi-

Dairantis po (Piestą, visur 
matėsi kaip jis auga, stiepiasi, 
šaukiasi vjs naujų darbo ran
kų, j kurios stato ir stato — 
namus, fabrikus, įmones, ligo
nines. Kur prieš metus kitus 
dar buvo ganyklos ar farma, 
parduodama už 25.000 doL,

— Al* daug jų yra prisirašę 
prie naujos parapijos?

— Turime daugiau kaip 500 
šeimų, kurios gyvena arčiau 
ar kiek atokiau naujai stato
mos bažnyčios. Jų tarpe yra 
ir senų ateivių ir naujai atvy
kusių. Gaila, kad darbas anks
čiau nepradėtas, ir nebuvo ko
kio mecenato ar bendrovės, 
kuri naujai atvykstančius bū 
tų telkusi vienan rajonan. Da
bar yra kiek pabirę: statosi 
namus, kur kam gėriau išei
na. Mano žiniomis, naujai at
vykusieji jau turi įsigiję apie 
350 namų. Verčiasi ne blogai, 
uždirba nuo 50 iki 70- doL į

Antanas Remeilus
sulaukęs vos 37 metų amž., 

mirė staiga nuo širdies prie
puolio: jis rastas negyvas 
sunkvežimyje (truck), kuriuo 
išvežiodavo žmonėms duoną. 
Gyveno vienui vienas. Velionis 
iš artimų giminių paliko tik 
vieną tetą. Palaidotas po ge
dulingų pamazdų šv. Alfonso 
bažnyčioje, kurioje atlaikytos 
trejps Mišios, dalyvaujant 5 
kunigams.

170 mokioį^Mfesto švietimo 
komisija duoda patalpas. Bet 
reikia teyus raginti, kad leistų 
vaikus, ir mokytojų ieškoti. Li
gi šiol gražiai dirbo ir tebe
dirba Verdunė - 'Lukoševičie
nė, Pakui ienė ir Vaišvilienė, 
Rosemonte - Rinkevičienė ir 
Paškevičiene, Longueille - Ga
velienė, ir dabar Efertienė. Tu
rime prie parapijos lituanisti
kos kursus, kuriems vadovauja 
Aug. Ališauskas, o dėsto*, Jo
nynas, Nagys, Kardelis, Biki
nis, Kerbelis ir aš. Daroma, ką 
galime lietuviškai dvasiai stip
rinti.

Kleb. kun. M. Kemėšis
jam ruoštos vakarienės pel

ną 628 dol. paskyrė bažnyčios 
remonto išlaidoms padengti.

• šv. Kryžiaus ligoninei 
Chicagoje lapkričio 4 d. suėjo 
25 metai. Ji buvo pašventinta 
1£28 m. lapkričio 4 d.

• “Baltosios meškos” Va? 
ryklą ruošiamasi parduoti vo
kiečiams Joliet, III.

• Toronte aukštesniuosiuose 
lituanistikos kursuose šiais me
tais numatomos dvi klasės. 
Kursų lektoriais bus: tikybai— 
prof. dr. J. Gutauskas; lietu
vių kalbai 
sevičiūtė ir mokyt. K. Gečas; 
Lietuvos istorijai -r- prof. dr. 
A. Šapoka; Liėtuvos geografi
jai — mokyt. A. Rinktinas; 
Lietuvos tautodailei r- dail T. 
Valius; muzikai h* dainavimui 
—Vacys Verikaitis; tautiniams 
šokiams — A. Ličkūnaitė — 
Šadeikienė.

Norite ga-os-mem^os fotografijos 
portreto, semos, VAlKV.jVMRtVprogų 

ibūvių P*“-} 
fotografiją?

— Mažai kas bažnyčią pa-, 
sistato iš pilnos kišenės. Labai 
dažnai pradedama iš nieko. 
Pradžiai jau turime pora de
šimčių tūkstančių, o* kitą tiek 
žadėjo duoti kurija. Visa mū
sų sąmata, be vidaus įrengi
mo, siekia apie 150.00 doL 
Svarbu po stogu paeiti, o to
liau jau stumsimės su Dievo 
parama. Patys parapiečiai su
moka po 100 dol. Vieni jau 
sudėjo, kiti tebemoka. Yra en
tuziazmo ir pasiaukojimo. Gra
žiai dirba ir. mums talkina 
bažnyčios statymo komitetas, 
kurį sudaro Kostas Žemaitis,

kuri pro Ba liejasi į Atburtą. 
Atlantu atitekėjo j Montrealį 
ir nemaža lietuvių dar senais 
laikais ir po praėjusio karo. 
Sako, galėtų viso būti arti 10,- 
000.

'Pirmasis Montrealyje mane- 
pasitiko tėvas J. Kidykas S. J-» 
pasiėmęs beveik iš paties New 
Yorko traukinio ir nusivedęs į 
Aušros Vartų kleboniją. Va
žiuodami užsukome dar į ryt
mečio turgų su milžiniška ha
le, pakvipusia nunokusiais vai
siais ir daržovėmis. Vienur ki
tur matėsi kuokštės gėlių, 
prisirpusių rudens saulės. Jų 
reikėjo Kristaus Karaliaus 
šventėje altoriui papuošti. 
Montrealyje jos gana bran
gios, bet lieknos ir grakščios, 
kaip prancūzų kalbos skambė
jimas.

Montrealyje prancūzų kalba 
visur maišosi su angliškąja. 
Vienur gatvių ir pastatų už
rašai tik prancūziški, kitur tik 
angliški, dar 
Taip pat ir 
viena ar kita 
gaudyk kaip nori. Man to ma
lonumo neteko patirti, nes tu
rėjau gerus vadovus.. Kai tė
vas J. Kid; S. J^ paleidp iš
savo globos, pne kitų rūpesčių 
nubėgęs, pasiėmė mane tėvas 
J. Kubilius S. J., išvežiojęs po 
visą miestą. Sukome ir pro di
delius miesto centro namus ir 
pro nedideles, miesto pakraš
čiuose sutūpusias vilas, vienur 
kitur užtaikydami ant lietu
vių. žinoma, neatsitiktinai. 
T. J. Kubilius S. J., Aušros 
Vartą parapijos klebonas, nuo
lat lanko savo parapiečius: 
vienur nuveja jį šeštadieninės 
mokyklos rūpestis, kitur — 
rūpestis pasistatyti naują baž
nyčią, dar kitur 
į bėdą kuri lietuviška šeima 
Vieną tokią teko kartu lanky-

Ataaujnimo par. namų 
darbas

. parapiečiai gausai remia. 
Patys žmonės, nelaukdami pa
raginimų, neša stambesnes au
kas. Po $1.000 aukojo Šv. 
Vardo D-ja, Tėvų-Mokytojų 
D-ja (ekstra $100 pridėjo baž

nyčios pagražinimui), Berno
tienė; po $100
šeima, §v. Onos D-Ja, M. Ba
ronas, M. Balčiūnienė, šv. Ro
žančiaus D-ja, J. ir V. Stifel, 
B. ir P> Kiršliai, J. Leikauskas 
ir NN. parapietis.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Schuyl- 

kill County Lietuvių Mepos 
Komitetui ir jo Gerbiamajam 
Pirmininkui Kun. M. Daukan- ' 
tui už stambią 700 doL auką,* 
skirtą mums iš Lietuvių Dfe*t 
nos pelno. Mums labai dŽta»*. 
gu patirti tokį didelį nuoširdų- i 
mą ir atjautimą mūsų darbų 
ir rūpesčių. Negalėdamos ta» 
kitu atsidėkoti Nukryžiuotojo’- 
Jėzaus seserys prašo Dievo i. 
malonių visiems dosniems sek ’ 
vo Geradariams. Gerasis Die
vas teatlygina! Liekame vi
suomet Jums dėkingos

Mum besikalbant kleboho 
jau laukė daug interesantų ir 
kitų reikalų. Buvo metas ir 
man sukti atgal. Tėvo J. Kubi
liaus rūpesčiu įtupdytas į lėk
tuvą ir padangėj supdamasis 
galvojau: kur mus likimas 
išsėja? Kristaus Karafiato 
šventėje buvo pilna bažfiy&a 
žmonių, iš gimtos žemės išim
tų, giedojo “Pulkim ant keHų” 
kaip Lietuvoje, bet tas kraštas 
taip toli tr tokiam (fidefiam 
varge. Išmelsti iš Dievo Lietu- 
'vai laisvės, o sau susiraminimo 
-ir palaimos naujam gyvenime, 
fie statosi naujus Aušros Var
tus prie šv. Laurynb upės. Ga
lėjau tfli Unkšti, kad greičiau 
į juos įeitų. S. 8sL

HABR1SON-KEARNY, N. J.

gv. Varde Draugija 
lapkričio 28 ruošia naujosios 

Bet bažnyčios fondui padidinti 
šokius, kurie bus Jaekson’s 
Auditorium, 756 Harrison 
Avė., Harrison, N. J. Gros 
Joe Thomas orkestras. Jžan- 
gos^biletas 1 doL •

Balfo vakaras
Vietinis Balfo skyrius (64) 

spalių 31 d. Lietuvių Svetainės 
salėje suruošė rudeninį vaka
rą lietuvių tremtinių Vokieti
joje naudai. Ik. X Pajaujis, 
atvykęs iš Washingtono, pa
sakė kafibą apie Lietuvos atei
ties reikalus. Tautinių šokių 
ansamblis, kuriam vadovauja 
B. Brazauskas, pašoko Lenciū
gėlį, Stogelį ir Malūną. J. Pu- 
kelytė n* B. Bogutaitė, piani
nu skambinant N. Bogutaitei, 
šoko baletą. J. Palubinskaitė 
ir N. Brazauskaitė pianinu, o 
Ir. Diliauskaitė akordeonu pa
grojo keletą* muzikos dalykų. 
Programa, kad ir kukli, bet 
sava, rūpestingai atlikta, su
sirinkusiems svečiams patiko.

° Šį kartą atsilankiusių į va
karą buvo daugiau negu kitą
syk. Tačiau, galėjo būti dar 
daugiau. Prie pajamų padidi
nimo prisidėjo suaukotų daiktų 
loterija, bufetas ir, žinoma, 
pinigine rinkliava. Pelno liko 
$300.00 su viršum.

siųsti tik 4 savo, raekykfe ji 
gautų ValdSos paramą. Se- ’ 
niau Sa , b u y 0 6 bebirių 
naoltyktos ^pora fimtų mdti- 

nSų: Veliasi sumer^ėjo. Dabar 
siekiama orgąajhinąi bent šeš
tadienines ntokyklas. Jų turi-

— Padeda, žinoma, spauda 
ir draugijos?

— Taip. Prie parapijos turi
me spaudos kioską, kuriam 
vadovauja D. Jurkus ir J. Ru- 
dzinskas. Pareina beveik visi 
lietuviški laikraščiai, leidžiami 
Kanadoje, JAV ir kituose 
kraštuose. .Daugiausia skaito
ma vietoje leidžiama “Nepri

klausomoji Lietuva” ir “Tėviš
kės žiburiai”. Iš organizacijų 
gausiausi ir judriausi skautai, 
yra apie 50 -ateitininkų, veik
lios katalikės moterys.

— Teko būti pas Nekalto 
Prasidėpmo seseris netoli nau
jai statomos bažnyčios. Ar se
niai jos Sa įsikūrė?

— Bus jaH antras mėnuo. 
Montrealio kardinolas joms' 
pavedė rūpintis vaikų darže- 
liuAJ 
Šven1 
šuo I

SVEIKAMĄK.OĄ
A\ĄŽĄSIŠ 

MĄL D Y b/AS

ELIZABETH, N. J. 
n 

Šv. Petro ir Povflo - 
parapijos draugijų suruoštas 
kleb. kun. M. Kemėžio pager
bimas buvo gražiai paminėtas 
Elizabetho ir apylinkės angliš
kosios spaudos. Vakarienėje 
dalyvavo apie 500 žmonių.

t- A
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Salėj akadt
Ad. Darnusis:
matyti krikščionybė: 
vimą, tačiau griūva ne 
modernieji stabai, privedę pa 
šaulį prie bedugnės. Toliau 
kun. dr. V. Cukuras. taip pat 
svečias iš Columbus. kalbėjo 
katalikų akcijos klausimais: 
katalikų akcija — tai mūsų 
pašaukimo įsisąmoninimas: ti
kinčiųjų uždavinys grąžinti į 
pasaulį iš žmonių išplėštą sau
gumo jausmą, todėl katali
kams būtina išeiti iš gynimosi 
padėties į akciją dėl Kristaus 
gyvenimui paskelbtų pagrin
dų.

Meninę programą atliko so
listė N. Aukštuolienė ir J. 
Kazėno vadovaujamas Ąžuolų 
oktetas, Pr. Ambrazo pianinu 
palydimi. B. Brazdžionio du 
eilėraščius padeklamavo R. 
Braziulevičiūtė ir L. Apanavi- 
čiūtė. Scena buvo papuošta di
deliu skoningu dail. K. Žilins
ko darbo Kristaus paveikslu.

Kristaus šventės minėjimą

mas
SK AISMt 

UTIS

Manos - Zuccos Ak. gyvent. 
Karnavičiaus vaidilos dainą iš 
•■Gražinos” operos, 
Tereadoro .dainą iš “Carm 
operos, Moniuszkos Patarimą, 
Brahmso Ei, balnokit, Budriū- 
no Ant marių. Solo partijas 
dainose atliko J. Laurušonis 
(dainavęs sirgdamas, bet pub
likai tai nebuvo pranešta). 
Taip pat du dalykai buvo pri
dėti bisui.

Koncerto programoj dalyva
vęs St. Baranauskas pirmojoj 
daly padainavo: Banaičio At
minimą ir Aš per naktį, Kača- 
nausko Patekėk, aušrine ir 0, 
kaip miela išgirst: antrojoj da
ly — dvi “Aidos” ir “Žydės” 
operų arijas. Taip pat du da
lykai buvo pridėti bisui.

Pianistas Al. Kučiūnas a- 
kompanavo chorui ir solistui.

Kristaus Karaliaus švente Norwoode
Šv. Jurgio bažnyčioje spalio 

25 buvo švenčiama Kristaus 
Karaliaus šventė. Ryte atlai
kytos ta intencija šv. Mišios, o 
po pietų salėje Federacijos 10- 
sis skyrius suruošė iškilmingą 
minėjimą. Pirm. V. J. Kudirka 
pakvietė vadovauti kun. P. ša
kalį. Kleb. kun. F. Norbutas 
savo kalboje iškėlė lietuvybės 
išlaikymą Amerikoje, o sve
tys kun. V. Parulis, MIC kal
bėjo apie katalikiškos spaudos 
reikšmę. Pagrindinis kalbėto
jas buvo kun. J. švagždys iš 
Brocktono. kuris paskaitoje 
“Tiesa ir melas“ kalbėjo apie 
Kristaus atneštą tiesą ir ko
munistų bei bedievių brukamą 
melą. Ragino laikytis Bažny
čios. nes tik ji yra tiesos mo
kytoja. Dėl blogo pasitaikiusio 
oro. žmonių buvo neperdau- 
giausia. Kat. Akcijos fondu: 
surinkta 1G dol.

torius, sakė pamokslus apie 
katalikišką spaudą ir užrašinė
jo laikraščius “Draugą”, 
“Laivą" ir kitus. Pasisekimas 
buvęs geras.

Susituokė
Lietuvių bažnyčioje spalio 17 

kleb. kun. F. Norbutas sujungė 
moterystės ryšiais Bertą A. Bi- 
čiūnaitę su Jonu F. Dineberg 
iš Coilinsville, Conn.

Bolininku ratelis
Šv. Jurgio liet, bolir 

telis aktyviai veiki: 
kartų supliekė kitu 
ratelius. Spalio

vakarienę.
daug svečiu t

kas, muzikai dirigentai Alf. 
Mikulskis ir Br. Jonušas ir 
Chicagos choro valdybos pirm. 
V. Radžius. Be vaišių, buvo ir 
šokiai. Ateities klubas po pro- 
gramos namo išvykstantį 
chorą pavaišino kava ir su
muštiniais. Svečiai, rodos iš
vyko patenkinti.

Ateities klubo surengtame 
Chicagos choro koncerte spa
lio 25 d. buvo matyti svečių ir 
iš toliau: gydytojai J. Meš
kauskas, J. Balčiūnas. P. Kaz
lauskas. kunigai V. Cukuras ir 
J. čekanavičius, senosios emi
gracijos veikėjas J. Bačiūnas 
su žomna, Kl. Pocius. V. Jace
vičius ir kt.

•
Lietuvių namu remonto ir 

vasarinės sodybos įsigijimo rei- 
• kalui buvo pritarta LB apylin
kės spalio 18 d. susirinkime. 
Susirinkimas taip pat pavedė 
Ekonominei Tarybai sukviesti 
specialų visų suinteresuotų 
lietuvių susirinkimą šiems 
klausimams pagrindinai ap
svarstyti. Toks susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 8 d. 11:30 
vai. lietuvių salėj. Nėra abe
jonių, kad Clevelando lietuvių

reišis, o pamoks.ą pasa.se sve
čias iš Čikagos sun. Dr. J. 
Prunskis. Pamokslo pagrindi
nė' mintis, kad žmonės pripa
žintų Kristų Karanum, xad ne
paliktų Jo tabernakulio kaliniu 
ir elgeta, maldaujančiu trupi
nėlio meilės. Tik Kristaus ka
ralystėj mes pajuntame įgy
vendintą laisvę, lygybę ir bro
lybę. Dievą my.įs yra .aisvas 
savo elgesy, nes jis niegada iš 
meilės Dievui blogo nepada
rys. Kristui esame vis: lygūs. 
Prie Dievo Stalo klaupia ir mi
lijonierius. ir elgeta, ir jaunys
te žydįs, ir raukšlėta močiutė 
sengalvėlė, ir tas. Kurs gra
žiausiu automobiliu bažnyčion 
atvažiuoja, ir tas. kurs lazdą 
priešbažnyty palieka... Ir kur 
■vaši didesnę brolybę, kraujo 
brolybę, kai mūsų gyslomis te
ka Kristaus kraujas...

Šv. Mišių pabaigoje bažnyti
nis choras sugiedojo K. Ka- 
vecko didingąją giesmę. “O 
Kristau Pasaulio Valdove".

Kristaus Karaliaus akade
mija įvyko 3 vai. po pietų buv. 
lietuvių salėj. Pavėluota t:.< 
15 min. Akademiją atidarė :r 
vadovavo visai programai 
LARK Federacijos 4-to sąy- 

pirmininkė E.zbieta 
razienė. Invokaciją su.<a.- 

. Dr. J. Bore: šis. Pa
kalbėtųjų ouvo 

edaktorius kun. Dr. 
kalbėdamas gyvai.

k's’Jsvtojo šzrdj. 
<:ų na vyzdžių 
:a!n mylėjo

rys. diroancios tarp pus.auKi- 
TliLį čir rSUpSLlOt
jis priminė, kad daug yra 
“netarnausiu" šaukiančių. Mes 
turime Kristų Karalių išlaiky
ti ne tik savo tarpe, savo šir
dy. bet vesti į Jį visus, kad 
grįžus į Lietuvą, būtų atsta
tyti pakelėse Rūpintojėliai, 
bažnyčios, tikėjimas, dora.

Po paskaitos ateitininkai— 
Dalia Mikaitė ir Juozas Poli- Į 
kaltis — padeklamavo re'.igi- į 
r.ių eilėraščių, o buvęs B. 
Budriūno kvartetas, akompo- 
nuojant varginninkui J. Bla
žiui. sugiedojo trejetą gies- 
miu.

Akademija užbaigta giesme 
“O Kristau pasaulio valdove”. 
Minėjimą rengė LRK Fed. Det
roito 4-tas skyrius.

— Balfo rinkliava gatvėse ’ 
davė gražių rezultatų. Surink
ta 84507. Dar keletas dėžučių 
negrąžinta.

— Lietuvos Kariuomenės ;- 
kūrimo minėjimas įvyks XI. 
22. Bus pamaldos bažnyčioje 
už žuvusius karius ir po sumos 
minėjimas. Po paskaitos bus 
turtinga meninė programa. 
Rengia Detroito lietuvių karių ! 
Ramovės skyrius.

— Lietuvių Studentų Sąjun- Į 
gos Detroito Skyrius XI. 14. į 
svarstys aktualiausius lietuvio ! 
studento uždavinius svetimam , 
krašte.

— Detroito studentai ir šen- Į1 
draugiai ateitininkai Įtaisė i

P. Natas

• L. Kublickas, vienas iš 
Lietuvos pabėgusių žvejų, pra
dėjo lankyti inžinerijos mo
kyklą Illinois universitete. 
Šiuo motu jis gyvena Chica- 
goje.

šio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiarni dykai.

ROSSE PRODUCTS CO,
2708 I’arueil Avė.. Cliieago 45. UI.

Telephone: DEAKBOKN 2-U8LH 
TO PLACE HELP iVANTED APS.

Ask For Ad Taker

Help Avanted Feinale Help Vi anted vhvu*

MI IMAMA. NEBRASKA

Lankėsi kun. V. Parulis, MIC
Per visas Mišias bažnyčioje 

spalio 25 kun. Parulis. Chica- 
goje midžiamo “Laivo“ ;-edak

~.ip pa* buvęs mokytojas 
c Lemi s nupirko namą “W”

Namas yra senos 
bet *uri labai gražų

MOTERYS
5 ASSEMBLERS 

atlikti lengvus 
MONTAVIMO DARBUS, 

kaip tai: 
operuojant suspausto oro 

prietaisais sukti vinis, 
lengvas pakavimas ir kt.

Teikiama daug 
kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai į įstai
gą:

Mali Tool fio.
7774 South Chicago Avė.

M A I D S

FOR HOTEL WORK
No experier.ce necessary 
S+eady em.p'ovment _ -
B-dny \vpek. if possible. 

5-hour day.
Exce..en* hour'y rate plūs 

one meal.

Ca'.l YArds 7-55 8r 
from ūuC a.m. 5 p.m. 

n r a pply a*

STOCK YARD INN
4178 S. Halsted St.

HpTi Vi anlp'l

STEADY JOBS 
TOP WAGES

FOR
TOP MEN

S A L S A G E
S T L' F F E R S

and
B E N C H 

MEN

D. P’S WELC0ME 
Lithuanian Speaking 

Co-Workers
INTERNATIONAL 

SAUSAGE CO.
2512 S. Western Avė.

VIr 7-7170
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MKAso 4 t<
nejaukus lietuviui žiūrovui, (ir

kurie' apieg,
Brooktya 21,N.Y.lietuvių širdyse suliepsnojo

taurės.

lentelėje aštunta vieta.

Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p.

LIETUVOS ISTORIJA IR RAFIJA ..

•žįSto, Lietuvių tautos keliu, H t, 255 p.

ai (Dabartinis

aukštų

laime ir čia atsuko mūsų vy-, 
rams savo nugaras, o, teisėjas !

" tinę Myrtie lir 
nes MetropoF

, Tofimię 
das nabė

'Protaujantį žiūrovą išvedė iš 
kantrybes. *

Po šių rungtynių mūsų vie-

1.00
3.00
5.00

antrosios vienuolikė 
nės bus mūsų aikštėj

bruožai, 100 p.
archyvas. Bolševizmo metai, 436 p. 
ttoas, Lietuvos vaizdų albumas

kvoteefs svaro $L6&

platinkite “gv. 
a Varpelį”!

414 B8OADWAY 
SOUTH BOSTON 27, MA8&

flo Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kšmbarj ir pati ligonį 
užartus šakai* darytis arbata b 
gerti, sutrynus šaknis maišyti J taba 
to— rūkysi ir džiaugsies! mfilomu

ICO 
1.00

1.00
• 150

L5O

0.6»

150
100
1.10

150
150
LOO

tidynas,mįrištas, 156 p.
iK mal^rnaą KB p.

Ilsiųjų mtidos

150
250
125

; COLUSION m AUTO TAISYMO D-VE

SAVINGS BAN

' SAWNG BANK

BBOOU
4unond

S -iVSKAS 
.uivių Direktorius 

_-d2 JAMAIKA AVĖ. 
(prie Fore«t''Čarkwa>'sSiatįon> 

Woodhavea, N. Y.
Suteikiam garbingas UOdotuvea 
Koplyčios nemokamai vtsoai 
miesto dalyse; veikia ventiUad-

JOHN DERŪHA, M. D.
Inkstų, pūsles, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas
Apžiūrėjimas ir kraejo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir *40 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

• Užsisakykite

irgrą^fitoHC 
sta,ĮMtt Cambridg< 
Lietuvių komanda: K.
A. Klfauškovas, A. Ketu 
P. Kantautas ir J., Starinsu 
Atsargoje: R. Karosas.

• Montrealio žaibo pirmeny
bėse Guze išėjo su 7 taškais, 
Fox. (buv. Kanados meisteris) 
ir Bodner 5^ taško, Brunei, 
Nurme, Žalys ir Shilov 5 taš
kais. Viso buvo 18 dalyvių, 8 
ratų rungtynėse. Dalyvavo dar 
Vytautas Sirvydas, gavęs • 2 
taškus

. • Latvis J. Pamilj&s iš 
New Yorko, dalyvavo Neyv 
Jersey — p-bėse. Baigė 12-ju 
su 4te—2y3 taško. Buvo 47 
dalyviai.
• Alfred C Ludwig, 40 me

tų, Omahoš ir Nebraskos mei
steris, mirė, praslinkus voš 2 
dienom po jo laimėjimo Swen-

- son Memoriaį turnyre, Ctaa- 
, ha. Ar Ludwig dalyvavo 1950 

Grand National korespon. p- 
bių baigmėje, atstovaudamas 
su kitais dviem žaidėjais Cen- 

. tral divizijai. Toje baigmėje 
lošia mūsų K. Merkis, kaip 
Eastem divizijos nugalėtojas.
• 1953 JAV open pbių, 

Milwaukee, Wis., laimėtojai 
buvo apdovanoti šitaip: 1. 
Byrne $1500, 2. Pavey $750, 3. 
Rosscdmo (Prane.) $500, o ki
ti mažiau. 1954 m. Kanada 
rengia pirmąsias open p-bes 
Montrealy. Pirmos vietos lai
mėtojui numatoma $500-800. 
Norima patraukti netik Ka
nados, bet ir Amerikos žaidė
jus į tas pirmenybes.

prie! EŠntracht mūsų vienuofi- 
kė atsiteisė ir įveikė graikus 
(4:2). Brooklyno S. C, (4:3), 
sukirto Kolisman ir Hoboken. 
Lietuviai žiūrovai jau ne de
šimtimis, bet šimtais sekė mū-. 
sų vyrų laimėjimus. Jiems ko
vojant prieš.. Newark S. C. 
(Newarke) lietuviai žiūrovai, 
kurių buvo virš trejeto šimtų, 
visom leistinom priemonėm 
skatino saviškius, bet prieši
ninkaspaskutinėse rungtynių 
minutėse pasiekė pergalės į- 
vartį, “Ir nors lietuviaiJ pra
laimėjo rungtynes, tačiau jie 
laimėjo New Jeręey lietuvių 
širdis” — pasakė po rungtynių 
vietos lietuvis p. Valiūkas. Jo 
žodžius patvirtino New Jer
sey lietuvių visuomenės su
ruošta sportininkams . kukli 
vakarienė, kurios metu pasi
keista kalbomis, o radijo di
rektorius. J. Štokas pažadėjo 
dovanoti sporto klubui tautinę 
vėliavą. •

Džiugu, kad atsirado žmo
nių, kurie įvertino sportininkų 
dedamas pastangas garsinti 
lietuvio ir Lietuvos vardą sve
timųjų, tarpe.

Nuoširdi sportininkų padėka 
vakarienės iniciatoriams ir 
darbo skruzdėm p.p. Jokūbai- 
tienei, Kalašinskienei, Molerie- 
nei ir kitom. Bet permeskim 
akimis tolesnes ruųgtynes.

rikos futbolo mei^eriu Ger- 
man - Ų n g a r i an s. Ži
nant jų pajėgumą ir 
mūsų vyrų ambiciją žaidžia’ 
su stipriu priešininku, žiūro 
vas negaus šiose rungtyn' 
nuobodžiauti. Rungtyn?

' . Td. EV.8-9794

M. Md Z. AITO CPLUSJON WORKS

DOfTT DCSLAY! -

Help Youreel 
Help Y d

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darlaninko adminiatraeijoje

250
31.00

p. * 250 - 
100

111 p. 100
150 
0.70

$1.00 
2.00 
050

2.00 
2.00 
2.00

Skini 437 p. 350 
2.60 
2.00 ‘ 
150 
230 
2.06

0W
LOO

p. LOO

TeL EVergreea 6-5181

KARL EHMER-PORE STORES
Geros rūšies Įvairios mpsns, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto prodBktaį šiose krautuvėse:
69-38 Myrtie Avė. 

GSendale, N. Y.
185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing

136-59 Roosevelt Avenue 
Fhishing. N. Y.

219-17 Jamaica Avenue > • *
Oueens Village, N. Y. J

68-38 Forest Avenue 176 Rockmvay Aviane > J
Ridgerood, N. Y. ValJey Stream, N. Y. , q

60-04 Woodside Avenue 4380 White Plaim Road
Woodside, N. Y. Bronx, N. Y. . į

19 West Post Road J
Whtte Plains, N. Y. J

MAIN STORE .'' Vf
d'ENDALE 27, M. Y. Z $
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AętUN^bės darbų Ša
te ^‘ir pareiškė norų. 
įteLatete tarpe ir su 
Bajodb^n lietuvK-

Park Avė. ir 34 St, lietuvių 
■ programa bus lapkr. 8 d..nuo 
b-8 iki 9 v.v. Programoje “Rū- 
v tos” choras, solistė V. Jonuš- 

kaitė, J. Matulaitienės vado 
. vaujama tautinių šokių grupė. 
. Kviečiama atsilankyki apžėrė- .
ti įdomią 30 tautų parodą, 
ir dalyvauti lietuviškoje prog- 
lamoje. Bilietus prašome pirkti 
pas lietuvius.

Moterų Sąjungos
N. Y. ir N. J. apskričio su

važiavimas įvyks lapkričio 15 
d. šv. Trejybės parapijos salė
je, Adams St ir New Yorker 
Avė. kampas, Nevarią N. J. 
Prasidės antrą vai. po pietų. 
Tad visos sąjungietės, kurioms * 
rūpi organizacijos gerovė, ma
lonėkite šiame suvažiavime 
dalyvauti. Užbaigus susirinki
mą, Newarko sąjungietės ruo
šiasi visas delegates maloniai 
priimti ir gardžiai pavaišinti.

Suvažiavime kalbės. Ada 

kalų bus svarstomi ir švietimo 
bei kultūrinės veiklos klausi
mai

Kan. J. Končius..,
(Atkelta iš 3 psl.) 

Pagaliau, pasikeitę nuomo- 

stovai nutarė iš naujo susido
mėti antrojo Pasaulinio karo 
aukų vargu ir tam tikslui at
gaivinti tarporganizacinę šal
pos komisiją, kuri ypač rūpin
tųsi Vokietijoje tremtinių šel
pimu ir jų įkurdinimu.

Jei esantieji Europoje trem
tiniai vėl pajus šalpos organi
zacijų naują paramą,, tai bus 
nuopelnas kan. J. B. Končiaus,. 
nuolat besisielojančio visų’ be
namių žmonių likimu.

p

BklWwimi’t taiiiinliisi I dM

Daugiau kaip žM nfciparatu 
Scenos vaMtaimai 

Paroda tęsiasi 
LAPKRIČIO 1 - 8 D. 

Kasdien atidaryta nuo vidurdie
nio ligi 11 vakare. 

Banga c. phn takso*. 
71st REGIMENT ARMORY, 

34SL ir Park Avė.
Aplankyk Betarta parodu 

'1 " L ■' ■' ■ ■ ■ - . ■ ■ . !---------------------s----------------- :------------- -—

Pirmą kartą toks meno vakaras musy apylinkėje 
*v. Trejyt* panpijog, Nmik, N. X, ŽV. VARDO DRAUGIJA ruošia

1953 m. lapkričio (Nov.). mėn. 8 dieną 
UETDV1ŠKŲ VAIZDŲ-DAINOS-DEKLAMACIJOS

VAK A R Ą 
■■ ■■■ ■ Programą išpildys ........ ■■— ■■■■■■i .'u- ■■»■■■■■

H. KaFteriraa, T. Dnbaraitš, X Šlekaitis, A Minti—irto, Vyt. Aogaatinas. 
Atipią iaraBrals parapijos (Braoklyn) ehoras, ved. Myk. LinbersMo ir 
Skanią oktete*. 

iBM—M—n———M—Mnra^Mmn—BranM—nMensMM—8^—MM

po prograkte ŠOKIAI, grojant puikiam orkestrui Vakaras Jvyks tr* Jursio Drujos saUje, 
\ New York Ave^ Nen—k, N. X

...................

kun. BL Gaurtmskis—Hart
fordo prov. .vardu, kun. V. Va
gys — Bostono prov. vardu, 

latvių kat.preL Stukdis 
atstovas, kan. X R Končius— 
Balto pirm. Ekscelencija pade-

tonų priėmimų ir Kun. Vieny-

jo 60 metų sukakties proga, 
surengtas N. Y. “šviesos” 
sambūrio meno sekcijos, įvyko 
lapkr 1 d. Grand Paradise sa
lėje. Apie menininko visuome
ninę ir pedagoginę veiklą kai- * ] 
bėjo dail. V. K. Jonynas, apie 
jo kūrybą Aleksis Rannit 
Programoje buvo išryškintas *, 
gamtos motyvas mūsų lyriko-' 
je ir dainoje. Daklamavo H. , 
Kačinskas ir A. Katiliūtė, sa
vo kūrybą skaitė J. Tysliava, 4 
solistė V. Jonuškaite padaina
vo liaudies ir mūsų kompozi
torių dainų, pianinu solo skam
bino ir akompanavo pianistė 
A. Kepalaitė. Programos gale 
sukaktuvininkui ir programos 
dalyviams buvo įteikta gėlių, 1 
perskaityti raštu atsiųsti svei
kinimai. Programa buvo gerai 
suorganizuota ir praėjo gra
žiai. Publikos buvo piįna salė.

Angelą Karalienės par.
Šv. Vardo Draugijos vyrai 

lapkr. 8 d. per 8 vai. šv. Mi
šias eis bendrai prie Komuni
jos, po tų mišių 9 vai. ryto pa
rapijos salėje bus mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti.

Nelaukime su aukomis 
Baitui

Balto vajaus komitetas norė
damas, kad aukos pasiektų 
tremtinius dar prieš Kalėdas, 
prašo nelaukti paskutinės va
jaus dienos, bet kuo skubiau
siai siųsti aukas į surinkimo 
punktus arba tiesiog į Balto 
centrą: 105 Grand S., Brook- 
lyn 11, N. Y.

Vajaus komitetas ’ prašo 
taip pat visus tuos, kurie nėra 
gavę aukų lapų, paimti juos iš 
Balto Centro arba iš aukų su
rinkimo postų.

. IŠNUOMOJAMA S kambariai 
su pilnu įrengimu ir baldais 
2 žmonėms East New York 
rajone — 88 CrystaI St (tatp 
Glenmore Avė. ir Liberty).

telefonu TA 7-4586. 

dėtis. Ekseetendja savo kalbo
je linkėjoateitinii^djai išlikti 
uoliais katalikybės apaštalais 
ir lietuvybės stiprintojais.

. Amerikoje 5 mėn. ir 2 savai
tes, aplapkęs visas lietuvių ko
lonijas, lapkr. 4 d. lahnj “An- 
drea D’Oria” išvyko tiesiai į 
Italiją.

JURGES BUKAITIS, H. KAČINSKAS ir T. DAUB ARAlTfi dalyvaus Nevariu . šv. Varde DiaogijM 
moSamame koncerte lapkričio 8 d.

susirinkimas šaukiamas lap
kričio 14 d. 7 v.v. Baltic Free- 
dom House, *131 E. 70th St., 
N.Y.C. Dienotvarkėje: techniš
ka filmą “Steel-Bachstone of 
Progress” ir pasitarimas dėl 
atleidimo iš projektavimo fir
mų. Kviečiami atvykti inžinie
riai, architektai ir technikos 
studentai.

BAYONNEi N. X

Šventojo Mykolo lietuvių 
parap. Maldos Apaštalavimo 
skyrius suruošė yad. “cake 
sale,” kurio pelnas $56.40 ski
riamas likusiems seneliams ir 
ligoniams lietuviams Europoje 
sušelpti Tam pačiam tikslui 
paaukojo šv. Onos D-ja, šv.

11 vai prieš piet Hunter Col- 
Jege, Park Avė. ir 68 gatvės 
kampas, New Yorke. Be kitų 

dalyvauti ir garsusis radijo 
bei televizijos kalbėtojas vysk. 
Fufton Sbeen. Pageidautina, 
kad lietuvių visuomenė 
gausiausiai dalyvautų;

kuo

New Yorko draugovė lapk- 
kričio 15 d. 6 v.v. Apreiškimo 
parap. salėje ruošia šokių va
karą su linksma rudens prog
rama.

New Haven, Conn
Lituanistikos pamokos vai

kams dėstomos šeštadieniais 
8 vai. ryte. Tėvai prašomi pa
raginti savo vaikučius, kad jie 
uoliai lankytų.

Katekizmo pamokos visiems 
par. vaikams yra šeštadieniais 
10 vaL ryte. Vaikučių dalyva
vimas būtinas..

Šokią vakaras, kurio pelnas 
skiriamas vaikų pramogėlėms, 
ruošiamas lapkr. 8. Pradžia 8 
VaL vakare. Bus šokami tau
tiški ir moderniški šokiai 
Kviečiamas Waterburio ir kitų 
apylinkių jaunimas.

linksma komedija bus vaidina
ma New Havene, • lapkr. 22. 
Vaidinimą rengia Amerikos 
Lietuvių Tarybos vietinis sky
rius; Vaidinimo pradžia 3 
vai. p-p.

Marija N. šakytė ištekėjo 
už L. F. Valento. Moterystę 
palaimino kun. A E. Gradec- 
kas, liet par. klebonas.

Kvaradejus, rūgs. 16; Jokūbas 
Puikis, rūgs, 17; Stasys Žernai- 

kur buvo išvykus gydytis. Ve
lionis teturėjo tik 47 mėtos ir 
tarnavo gaisrininkų komando-

* veteranų kse
■ t Marinimų Pratapas ir 
ftf¥už nu&- ” *
savą tarpe Be-

te. P? Jakiipavi-

paramą mokyklai ir jai leUtaai 
naudotis .mokyklai parapijos 
mokyklos patalpomis. Į naują 
tėvų komitetą išrinkti: inž. X 
Dačinskas — pirm., F. Karo- 
sienė — vicepirm., S, Tamo
šaitienė, — sekr., St. Lūšys —

Revizijos k-ja: dr. X Urmo
nas, inž. K. Kriščiukaitis, J. 
Gedmintas. .

Vyčių vestuvės
Lapkričio 7 d. So. Bostono 

liet, parapijos bažnyčioj įvyk
sta žymių Lietuvių vyčių vei
kėjų vestuvės. Ilgametis Vy
čių Centro narys Phil Carter 
(P. Kairys) susitypkia su bo- 
stoniške vyčių darbuotoja Al
dona Norvilaite. Jaunavedys 
gyvena Providence, R. L* Jų 
sutuokti specialiai iš Pitts- 
burgh, Pa. atvyksta kun. F. 

, Karaveckas, kuris atnašaus 
mišias ir duos šliūbą. Pamal
dose taip pat dalyvaus kun. A 
Jurgelaitis ir kun. J. Vaitekū
nas, Providence liet parapijos 
klebonas. Jaunoji gyvena 58 
Rockville St, Dorchester, 

, Mass.

pirmas tomas jau baigiamas

skaitytojams. Prie pirmojo to-

priedas, kuriame yra leidėjo X 
Kapočiaus žodis, daugelio as-

prenumeratorių sąrašas. At
einantį sekmadieni įvyksta iš
kilmės So. Boston High School 
salėje paminėti pirmojo tomo 
išleidimui.

ton spalių 31 d. ištekėjo už 
Richard A Cate.

naujojo tepto reąaontoi buvo 
užtrūkta 56.000‘doL paskola, 

. kuri per 2 mėtus išmokėta ir
lapkričio i cl sudeginti morgi- 
čių popieriai. Tas “ceremoni
jas” atliko adv. X Grigalius ir

Dalyvavęp So. Bostono Sa 

bald pareiškė, kad su lietu
viais gera turėti reikalų, nes 

adv. K. J. Kalinauskas prane
šė, kad dabar bus remontuoja
mi kiti du aukštai ir pavesti 
kultūros reikalams. Draugija 
turi per 2000 narių ir turto 

200.000 dol.

įvyko Liet Piliečių dr-jos 
salėje spalių 29 d. Padarius 
praeitų metų veikimo apyskai
tą, išrinkta nauja vadovybė: 
Ant. Matjoška—pirm., Pr. Ra- 
zvadauskas, J. Tumavičienė ir 
K. Namaksienė — vicepirmi
ninkai, A. Bričkus—ižd., Pr. 
Mučinskas — fin. sekr., V. 
Vakauza —- sekr.,M. Michel- 
Sonienė, St. Jakutis, Ant. An- 
drulionis, V. Vilutis, J. Pap
lauskas, Teod. Balčiūnienė — 
direktoriaį. A. Keturakis, A. 
Vileniškis, B. Stravinskienė— 
Revizijos komisija.

Ateinantiems metams Bosto
no Balto skyriui numatyta 
kvota yra 6.000 dolerių^ Nau
joji valdyba tikisi, kad toji 
kvota tais išpildyta. Ateinan
čių metų sausio 17 d. numaty
ta surengti didelį banketą. To 
banketo komisiją sudaro: P. 
Autiejus, AI>Andrulionis, J. . 
Tumavičienė, P. Mučinskas.

Adomas Jaanlevičias,
gyv. 26 Mercer St So. Bos

ton, dirbdamas namie nukrito 
nuo kopėčių ir sunkiai susi
žeidė. Nuvežtas į City Hospi-

do Jurgio ir Irenos Gražinos 
(Laurinaitytės) Končių duktė 
Jūratės Marijos Gražinos var
dais.

Tomas Leonas, Tomo ir Eve-' 
linos (Aksinaitės) Parry sū
nus .(31 Story St, So. Boston)

šaldytuvu, dviem ar trim susu- 
gusfem žmonėm. Baltas pe-

South Boston, Mass. Savinin
kas pirmame aukšte.

Lietuviu Radijo Korporacija
SOS K. Broa—Brotra SI. JNara TrfL 80 0-0MS

Lietuva* Radijo progruna U stotie• WMCS. MS0 kUocfklu. per—o- 
tema oekmatSeaiaS* bud 12 iki 12^0 vai B0— neturakot dek—, 
aBusDca Ir MagduMo pasaka. Biznio reikalais kreiptis Į STEPONU 
NINKU, Bsltic Florists Geltu Ir Dovanų krautuve. 502 Ė. Broadvroy. 
So. Bostone. Tet 90 8-0<8S. Ten gaunamas "Darbininkas", iietuvtikos 

. tautos ir rantai darbo <*ovsma .

UETVYIŲ BAM0 VALANDOS Pko6MA*A~ 
w*rx—essa ataspiist Msransmi nsiiss, mm

Ktekvtsaa Mtadleni nuo 11 Iki 12 vai. vidudienio^ Mgn nsffta .tat , 
, Don prauskM ar psaksimi, tad —irtu; UHKJAMAN RAMO
BOOL SS botaste BU Nenvoed, Moša.

Skyrius: UTHIMIUAN FURNHTIRE <XK SM W. ta—S—v
So. Boston 27. Masp.. ■■.»

A ir O. IVAŠKAI
' TssMoMd: NOrsrsod 7-ldte ar SOtate BS—ta MB

_ . - ■ ----------------------------------------- --------------—--------Tfr

šias ir Komunijų. Visi nariai 

perapijps svetainėje įvyks 
posryfiai.

X Modkevičhte
dalį savo atostogų praleido 

Kanadoje, kur jis kasmet savo 
atostogų metu aplaąko Kana
dos šventoves.

Prasidėjus šaltesniam orui, 
vėl susirūpinta drabužių rinki
mu. Kas turite atliekamų rū
bų, atneškite juos į A. Dau
kanto krautuvę. Rūbai bus 
siunčiami lietuviams į Vokieti
ją ir nuo karo nukentėjusiem 
Korėjoje.

Mažėja darini
Cambridžiuje, kur visada 

būdavo daug darbų, dabar jau
čiamas darbo tempo susilpnė
jimas. Mažėjant darbams, pasi
daro lengviau • žmonėms gauti 
butai. Mat, daug kas iš Cam- 
bridge išsikelia.

Kortavfrno vakarai
rengiami kas šeštadienį' Ka

talikų klubo patalpose 7:30 
vai. vak. Pelnas skiriamas klu
bui. Skiriamos gražios dova
nos. Įžanga malža.

A. Zaveckas,
, dirbtuvėje sunkokai susižei
dė ranką. Linkime greitai pa
sveikti. • A D.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tėt SOuth Boston 8-2590

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avetane 
Cambridge, Mus. 

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

PatarravtaMU diena )r naktį 
Nauja modemiika koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus. 
Reikale —te: Tet T» «-44M

FUNERAL HOME
564 EAST BRpADWAY 

Sente Beeten, M—e.
D. A. KaMsI— F. ta S—ra

N0TART PUBLIC 
TeL SO 9-am 

'SOuCb Ssstong-Nae 
MtaB9MS—MnMnaMM»
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Lietvviy^Radio Draugijos Programos :

J GYVUOJA per 23 METUS
Oro tanąmnli trandivąjami tvairūs vteuomrato Įiiaiiilluirt

MUjieaM, miBika. . *
TeLEV. WtM 
AD JĘZAVTT AS 
Nndtan Dtr. ‘
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