
vo kėlės mitttį leisti gyvento-

tinti, ar grįžti prie Italijos.

BADAVIMO IHgKpRDAS
DEL KO MINISTERIAI

darė badavimo rekordą:JSs iš-

svarų -jis nukritoiki 82.

Kaip bolševikai laimėjo maršalą Paulų

tornado. Daromi fla nauji ty-

tikruosto rezultatus parodys

vergtų tautų laisves troški
mas.

Vokietiją, nori panaudoti ka
riuomenei organizuoti.

Šaukia į dvikovę 
dėl Triesto

Italų monarchistas Spadaz- 
zi telegrama pareikalavo, kad 
anglų gen. Winterton, kuris

Bon. — Vokietijoje didelio 
susidomėjimo sukėlė vieno vo
kiečių karininko, įkuris kovojo

kalti dėl belaisvių ir civilių “Daily Mirrop” White tėvus 
asmenų masinio kankinimo 
žudymo Korėjoje.

JT pasmerkė 
komunistus

Jungt Tautų pilnatis 53 bal-

BŪVIAI f TORNADO
Į Ameriką atvyko vokiečių . 

fizikas ir metereologas Dr. F. 
Rossmana, kuris sugalvojo,

tydino, o prezidentas Trumą* 
nas balandžio 8 išrašė jam ap
gailestavimą. Nėt ir tada, kai

kai $8* užsienių rakah] minĖ- 
terfetts nutari susitarti Bermu
dų saloje gruodžio 4-8.
’ Bus tariamasi, kas toliau da-

klausimais. De GauBe sekėjai

nereiktų Vokietijosapginkluo-

Antras

Labiausiai čia

Titas reikalauja dalies -A zonos
lyta: į uostą, kuriame gyvena

Trumams

. Lefevre išleido ganytojinį
Turėtų Išaititėti: ar* prez.jau White buvo komisijos ap

muš ir po trijų dienų numirė.

NKHRU SUSU AUDiNO

karinto punktus Pakistane

kas toliau daryti. Tik lengviau 
išjudinti nei sustabdyti. Dabar

ATS. H. VEIDE, taria fiutaje yra visas šnipo White reikalu apklau- 
idnėjimas. Rankose jis turi Trunuuto atsisakyma vykti | apklausi
nėjimą.

Spausti bps patogiau dėl to, 
kad Dulkes fyg pasirodė susvy
ravęs šituo klausimu. Slysda
mas nuo principinės plotmės,

Triestas. — Diplomatai uo
liai derasi dėl Triesto. Nuotai
kos aprimo' po kruvinų riau
šių. Rengiamasi penkių konfe
rencijai Mitinge Titas pareiš
kė, kad Jugoslavija dėl Tries
to nekariaus. Tačiau jis reika
lauja ,kad zona A būtų pada

ruos, jei ne teisingumo sekre
torius Brownell.

sakosi White niekad nema
tęs. Viešoji opinija reikalauji^

IMto. Ispanų katali
kų akcija pradėję platų sąjū
di užTykm Bažnyčią. Madride 
sudarytas sekretoriatas, kuris

Visus įvykius Amerikoje nu
stelbė jau dvi šavaitės White, 
sovietų šnipo, istorija. Senas 
tai dalykas. Tik jį atšildė, su 
nauju padažu pateikė ir dienos 
{jbdvyriu padarė teisingumo 
sekretorius BrowneD, jrf

Trumanas 1946 sausio 23 pas
kyrė White į tarptautinių mo
kėjimų fondą sekretoriaus 
Morgenthau pavaduotoju. Tų 
pačių mėtų vasario 4 FBI nau
ją raportą su naujo liudininko 
Chambers parodymais pristato

kinfiuostus su kunigų ir tikin
tųjų kančiomis pavergtuose

mams, bet ir teisingumo ir 
valstybės sekretoriams. Ta
čiau po poros dienų senatas 
prezidento skyrimą Whįte viš
tide patvirtino.

White ramiausiai metus pa
dirbėją Bet 1947 m. teisinda
masis silpna sveikata, atsista-

Manoma, kad ryšium su 
Bermudos konfetencija Molo
tovas davė spaudai pasikalbė
jimą, ko jis nebuvo daręs-še- 
šeris metus. Jis paraškė, kad 
Vakarai nenori įtampos atleis
ti, atisakydami kalbėtis visu 
klausimų platumu ir nėįsileis- 
dami kom. Kinijos į konferen
ciją. Nuo tokio pasikalbėjimo 
Sovietai ir dabar neatsisaką.

ryti. Turės būti svarstomi šie 
klausimai: santykiai su Sovie
tais, Vokietijos sujungimas į 
Europos bendruomenę, korė
jos politinė konferencija, 
Triesto klausimas, kom. Kini
jos priėmimas į JT. Aštriausi 
bus Vokietijos ir Kinijos klau
simai. Manoma, kad

nereiškia, bet kita zonos dalis, 
Triesto apylinkės, turi tekti 
Jugoslavijai t

Amerika ir Anglija spaus 
Prancūziją

patvirtinti kuo greičiau eu
ropinės bendruomenės ir ka
riuomenės sutartis, kad euro-

* vietą, o kita tuo pačiu metuj— 
dalyvius.

Trumanas ir kiti aukštieji 
dininkai atsisakė atvykti. Ko*^

, Vokietijos ir Prancūzijos ne
duoda jokių vaisių.
• Maskva uždraudė užsie

niečiams lankytis Balaklavoje 
(Krime), Kronštate (prie Le
ningrado), apie Murmanską 
Kolos pusiasalyje.

ŠNIP4 WHITE VADINA LIETUVIU
Aštriausias klausimas vidaus politikoje

rinti Churchūlio padėtį ' Ber- 
mudoje, spaudžiant Ameriką. 
Jis turi rodyti: jei tik įsileisit 
Kiniją į JT ,tai galėsim kal
bėtis.

Brownell atgaivino bylą 
dH Amerikos karinės sutar- nito motyvais, kad <tan

Sąjūdis už Bažnyčią 
anapus

Paryti*. — Kristaus Kara- 
fiaos šventės- proga Prancūzi
jos katafikai meldėsi už perse
kiojamas anapus geležinės už-

daugumos lyderio Knovriando 
pasisakymas prieš nuolaidas 
Kinijos atžvieki.

Sąjungininkai čia laimėjo 
tiek, kad vėl galės susitikinė
ti. Komunistai laimėjo tai, 
kad jie galės derėtis tuo klau- 

- simu, dėl kurio Dean anksčiau 
sakėsi neturįs jokių įgalioji
mų.

Komunistai ieško 
priekabiu?

Kdrejoje belaisvių kalbini
mas buvo nutrūkęs. Komunis-

PAŽANGA KOVOJE SU 
VAIKŲ PARALYŽIUM 
Califonijos universiteto 

bakteriologas Dr. Wendell 
Stanley surado vaikų paraly
žiaus virusą. Tolimesni tyrinė
jimai turi surasti jo cheminę 
sudėtį, o paskui galima bus 
ieškoti vaistų prieš jį.

• Maskvoje gruodžio mėn. 
suvažiuos satelitų užsienių rei
kalų ministeriai.

Atitraukti kariuomenę iš Baltijos kraštą ir leisti laisvus 
. rinkimus — tai 'sąlygos nepuolimo paktui

F. Knowland, senato daugu
mos lyderis, pakartotinai pa
reiškė, kad JV negali pasira
šyti su Sovietais nepuolimo su
tarties, kol Sovietų kariuome
nė nėra pasitraukusi iš Esti
jos, Latvijos, Lietuvos, Lenki
jos, Čekoslovakijos ir kt pa
vergtų bei susatelitintų kraštų 
ir kol juose * nėra padaryta 
laisvų rinkimų JT priežiūroje.

Kitaip elgiantis pevergtosios

kad Stalingrado kovoms va
dovavęs maršalas Paulus bol- 

• šėrikų buvo moraliai išprie
vartautas. Esą sovietai pagra
sino atiduoti jį teismui už du 

, nusikaltimus. Viena, jis liepęs 
sušaudyti priešininko parla
mentarus. Antra, £s išmarino 
bedu sovietų karius belais
vius, atmesdamas vieno pulki
ninko siūlymą pradaryti fron
tą ir belaisvius, kurie nebuvo 

■ kuo maitinti, grąžinti sovie- 

tautos būtų pasmerktos amži
nai vergijai. Amerika neturi 
moralinės teisės to daryti, — 
kalbėjo senatorius Waldorf- 
Astoria Amerikos pramoninin
kų susirinkime. Galingiausias

tams. Karininkas kaltina Pau
lų taip pat, kad jis neparodęs 
jokios iniciatyvos prasiveržti 
iš apsupimo, nesutikęs nei lai
ku kapituliuoti, visai nežiūrė
damas karių likimo. Iš 300,000 
vokiečių prie Stalingrado j 
sovietų rankas gyvų pateko 
90,000 ir iš tų nė 6,000 negrį
žo į Vokietiją.

Paulų bolševikai buvo atga
benę liudyti prieš Vokietijos 
karinę vadovybę į Niurnbergą, 
bet jis čia ėmė painiotis ir bu- 
vo greitai atitrauktas. Dabar

bų. Izraelis čia Atlaužė pa
liaubų sutartį. Izraelio atsto
vas tada pasiūlė tartis ara
bams su Izraeliu tiesiogiai, 
kaip toliau išvengti sienų ne
susipratimų. Bet arabai var
giai leisis | tokius pasitari
mus. r •

Įspėjo, kad bet kurios pas
tangos pasirašyti nepuolimo 
sutartį su Rusija, kuri papra
tus iškilmingas sutartis laužy
ti, susidurtų su senatu. Įspėjo 
taip pat, kad kom. Kinija ne
sitenkintų įsileidimu į JT. Ji 
reikalautų sau ir Formozos. 
Tai reikštų jos įsilaužimą į 
Amerikos saugumo liniją, ku
ri dabar eina per Formozą, 
Japoniją, Filipinus.^

Po pirmosios panašaus turi
nio Knovvlando kalbos, kai tik 
jis grįžo iš kelionės po Tol Ry
tus, kai kurie lietuvių veikėjai 
senatoriui buvo pasiuntę svei
kinimus.

ninkas, stotų su italu į dviko
vę kaip tik toje vietoję, kur 
žuvo italų šeši jaunuoliai nuo 
Wintertono kariuomenes Sū
rių. • ,

ir vadina “Lithuanians”. Esą į 
Ameriką atsikraustę

iš Lietuvos’jakob ir Sara 
Magilewski White

dar devynioliktame amžiuje, 
apsigyveno /Bostone, čia jiems 
ir gimė 1892 sūnus Harry 
Dexter White, jau be Magi- 
lewskio.

White nebūtų pakliuvęs į is
toriją, jei ne:Elisabeth Bent- 
ley, buvusi Sovietų agentė.

Vienai— Atsistatydino Aus
trijos užsienių reikalų minis- 
teris Dr. Gruber, kuris tose 
pareigose buvo nuo 1945. At
sistatydino susikūlęs su savo 
partija dėl savo' paskelbtos 
knygos, kurioje jis mini, kad 
liaudies partija 1947 derėjusis 1945 lapkričio 8 atėjo ji į 
su komunistais ir kad šitie pa- ' . “
sikalbėpmai

FBI ir suminėjo savo buvusių 
sikalbėjimai turėję įtrakti bendradarbių pavardes. Tarp 
Austriją į Sovietų įtakos sfe- į^buv0 ir White. Gruodžio 4 
rą. Spėjama, kad jo įpėdiniu 
gali būti Figl, buvęs mm. pir
mininkas.

• Adeaaaeris prašys Ame
rika ir Angliją, kad išdirbtų

FBI raportas jau nuskubėjo į 
Baltuosius Rūmus, į rankas 
gen. Vaughaft, karinio patarė
jo, kuris buvo prie.Trumano, 
dar tik prieš septynis mėnesius 
pradėjusio prezidentauti po 
Roosevelto mirties.

Prieš dvi savaites Chkagoje > 
Brownell apkaltino prez. THU % 
maną, kad jis, žinodamas, ?. 
•skyrė į tokias svarbias par^į- j 

tarė, kad Brownell apie White 
skelbtų. Apie Brownellio kaiti
nimą visas pasaulis ėmė 
ti, o paliestieji aiškintis.

Trumanas: apie FBI rapor
tą nieko nežinojęs, skirdamas | 
White, o kai patyręs, kas jis . 
per vienas, išjojęs lauk. Gen. M

. Vaugjian: apie FBI raportą 
taip pat nieko neatsimenąs. 
Byrnes, valst. sekertorius, da- 
barCalifomijos gubernatorius:,-'.* 
jis kalbėjęs su prez. Trumanu 
kaip tik apie FBI raportą ir 
White. |

Priešamerikinei veiklai tirti ..,1 
. komisija pakvietė Trumaną, 

liudininkus liudyti. Nuo to 
dar daugiau sušneko. Pasaulis 
piktinosi, kad taip Amerika 
nepagarbiai elgiasi su prezi- h 
dentu. Ir prez. Eisenhcnveris

-f
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kad dabar

kad

Fordo Master-Gaide ir Fordo- 
matic priedai ekstra kaina.

Keleivis, M. Lietuvos lietu
vių laikraštis, spalio nr. kalba 
apie pavojus M. Lietuvos 5jno- 
nėrris. Esą didelis skaičius prū-

kius įvykius padaro toliau ne
begalimus. Ir Amerikos Sieti
nius pabrėžė, kad jokios sank
cijos nęgali būti taikomos, jei 
nėra visų keturių vieningo su
tarimo. Tada Stalinas pasakė, 
kad tai girdįs pirmu kartu. jo pasiimtą 

kad atkrei

ne tik rytų Eurpoje, bet turė
jo įtakok ir Vakarams; latvius 
13 šimtmečio pradžioje paver
gi toks ptt vokiškasis kalavi- 

arba Livantjoa, ordi-

Trigi “veto” teisę pasiūlė 
prerideataa Roosevdto,

Jaltos konferencijoje prie šio 
reikalo priėjus, Stalinas pa
juke, kad nei jo kolegos 
Maskvoje nei jis negali užmirš
ai, jog Britanija ir Prancūzija 
Suomijos - Sovietų karo metu 
pęsisakė prieš Sovietus ir ve
dė prie to, kad Sovietai būtų 
izoliuoti ir iš Tautų Sąjungos 
išstumti, o paskui būtųorg?- 

. njzuotas prieš juos ; kryžiaus 
karas. Kokios garantijos — 
klausė Stalinas, 
tai nepasikartos

am- 
Ame-

jo tautybė ir Lt
Tad, kad archeologinės iška- 

ė^nos nerodo Pabaltijy jokio 
kultūros pasikeitimo, leidžia

Grįžęs į Londoną, Churchil- 
lis 1945 vasario 27 apie pasita
rimus painformavo parlamen
tą. Jis pareiškė visišką pasiti
kėjimą Stalinu: “Mano įspū
dis, kurį parsivežiau iš Krimo 
ir kitų pasimatymų, yra tas, 
kad maršalas Stalinas ir So
vietų vadai nori gyventi gar
bingame draugingume su va
karų demokratijomis. Aš taip 
pat jaučiau, kad jų žodis yra 
jų garantija. Aš nepažįstu vy
riausybės, kuri savo įsiparei
gojimų garbingiau laikytųsi 
kaip sovietinės Rusijos 'vy
riausybė. Aš atsisakau čia vi
siškai diskutuoti dėl Rusijos 
geros valios. Yra visai aišku, 
kad šitie dalykai lemia viso 
pasaulio Ekfihą. B tikrųjų būtų 

tamsi žmonijos ateitis, jei koks 
baisus skffimas įvyktų, tarp 
vakarų demokratijos it Sovietų 
Sąjungos.”

Tai pavojinga klaida. T&ip gal
vodami, neapsižiūrime,' /kiek 
lietuvių žūva Vakarų pasauly 
užmiršę savo kalbą ir nuo lie-

nas.
Tačiau per visą tą juodą 

vergijos laikotarpį, trukusį 
daugiau nei 700 m., latvių 
tauta liko gyva ir niekad ne-

sų lietuvių karo ir okupacijos 
metu sunaikinta. O tię.Mirie 
Ūkę tėvynėje ar ilgai galės iš
likti ir išlaikyti savitą inaž- 
lietūvių būdą, papročius? Tie
sa, yra atsidūrusių ir vaka
riuose, patekusių į Ameriką; 
Kanadą. Laikraštis, apie tuos 
atsiliepia: “Bet senesnieji ir 
čia pamažu išmirs, d jaunesnie
ji dideli pavojai jiems nu

tausti. Kas iš to, kad jau bus 
ir namai, jei juose jau nesigė
dės lietuviškoji kalba, nedvelks 
lietuviškas būdas, o savais au
tomobiliais važinės jau tie, .ku
rie lietuviškai nebekalba. Tai
gi ir čia, laisvuose vakaruose, 
yrą mums, Mažosios Ęietuvos 
žmonėms, pavojai, nors ir ki
toniški. Mūsų skaičius mažė-

vyko 1771, 1779 ir 1784 • m. 
prieš vokiškuosius viešpačius, 
bet rusų armijų, vadovaujamų 
vokiečių generolų, buvo nuslo
pinti. Ir vėl 19 šimtm.: 1802, 
1823, 1844,1863, 1899 ir 1904- 
45 metų sukilimais, latviai įro
dė pasauliui, kad jie politiškai 
yra dargi gyvesni negu anks
čiau ir nėra nustoję drąsos.

Šia proga ypač verta pami
nėti kuršių sukilimą prieš 700 
m. po skaudžiai pralaimėjo or
dino mūšio sttsįfcjetuva prie 
Durbės, kurį su kartumu mini 
vokietis Sandersrsava knygoje 
“Osteuropa”. Taū šiuo kartu 
primintina ne ^bdėl, kad šis

ginties keitėsi, suskilo tar
mėmis Ir nuo vieną kitos nuto- juočių, 
lo. Tai neginčyjamai rodo lat
vių, lietuvių ir prūsų kalbų 
panašumai, nors šių pastarųjų 
yra likę tik negausūs kalbiniai 
paminklai. Nesunku butų šian-

ųž Uikn jifvijmnty tautų grupės, Mp 
archeotogihtai&i- ' visos kitas Ftanpąs tautos, 

tems 'ieMHa įu
įdurirrio akmens amžiau^ fai- šios 'usSų giminės tolimesnėje 

kotarpyjė (10.000
Kr.) Pabaltijy gyveno žjeo- 

gpsųbte tik mokslininkams, bet 
jį-, namas ——* šių sričių gy- 
yęntpjams — labai rūpėtų ii-

pritarimas. Jeigu JAV, Sovie
tai, Britanija ar Kinija nesu
tinka, tada siūlymas nepri
imamas.

Padėtis “liūdnesnė negu bet 
kada, šiandien yra didesni pa
vojai, kad išmirtume, negu'a- 
nais laikais. Milijoninė lietuvių 
tauta neišmirs, bet mums, ma
žesnei tautos šakai, yra. dideli 
pavojai išmirti.”

Laikraštis ragina telktis 
prie laikraščio, šeimoje lietu
viškai gaivintis, rūpintis jauni
mu.

smiotrių 
žrdatigeli 

karių įBlsmo jukSę prieš įsi- 
brimėlhis, jnįągjbnnrtyriniTii iš
sikovoti sta bi&vę.

Pačiais tamsiaisiais vokiečių 
priespaudos laikais, rašo A. 
Bilmanis jau minėtoje savo

‘ \ .. • ’ • ’ '.V'.'

nenugali mūšy vartę!? gėry automobilių

jog tiems patiems politinio gy
venimo bangavimams buvo 
jautrios visos aisčių kilmės 
tautos. Ypač faktas, kaip pa
rodo kiti šaltiniai, kad pa
vergtieji kuršiai, įjungti į or
dino armijas ir atvesti prieš 
lietuvius, iš mūšio pasitraukė, 
rodo jų didelį sąmoningumą ir 
politinę orientaciją. (b. d.)

Fonjo V-8 motoras
yra tokio pat tipo kaip Amerikos bran
giųjų automobilių. O jo kaina šimtais pi
gesnė negu kitu V-8 betkokiuoee auto
mobiliuose. Tai yra aukščiausias Fordo 
patirties vaisius, gaminant dangalu V-8 
kaip visų kitų rūšių kartu sudėjus.

dingą darbą vargonkiikus. Jų 
sąjungos suvažiavimas šią va
sarą Išsirinkti liaują valdybą 
(jos pirmininkas A. Giedrai
tis), rūpinosi “Muzikos žinių” 
tolimesniu leidiniu, o svar
biausia nusprendė rengti rajo
nines dainų šventes, kurios 
baigtųsi paskiau visos Ameri
kos lietuvių.dainos švente.

Ryšium su tuo nutarimu 
“Muzikos žinios” primena, kas 
verta įsidėmėti ne tik vargoni
ninkams:

“Daug kas klaidingai įsitiki
nęs, kad vien Sibiras yra lyg 
koks lietuvių Golgotos kalnas.

rėiiai” miršta tik lietuvių tau
tai. Bet tokia tautinė mirtis 
daug niękingesnė . už kovoj 
krintančių Lietuvos didvyrių 
likimą... *

“Vargonininkų sąjunga (ne
didelis kelių dešimčių žmonių 
būrelis) nutarė rengti Dainų 
šventę. Reikia laukti, kad pri
sidės ir tie chorvedžiai, kurie 
nėra vargonininkai. Reikia 
laukti, kad ir chorai pasiryš 
tai didelei mūsų tautos turtų 
demonstracijai ir dideliu iš
tvermingumu šventei pasi
rengs... Pagaliau reikia laukti 
kad visa lietuvių visuomenė ir 
jos vadai nebus šiam reikalui 
abejingu”

Geros ištvermės.

Kai Churchillio atsiminimų 
apie praėjusi karą pasirodė 
pirmas tomas, šveicarų “Die 
Tat” vedamajame rašė tokias 
mintis. Esą dabartiniu metu 
taip trūksta asmenybių, į ku
rias būtų nukreiptos atskiros 
tautos ir visos žmonijos akys. 
Churdtilfis rodės Iš tokių ne
gausių asmenybių. Ir galia e- 
są, kad jb savo knygą para
šęs. Ji sugriovusi įah^Ūavi- 
mą apie ChurcMM. Knygoje > 
pMiroae Kunsn
rūpi Britanijos ir tik Britani
jos siauri interesai.

Po Sų premijuotų Churchil
lio atsiminimų reikia atiebti 
visiems effiftiams Žmonėms, 
kurie himlhus giedojo Maskvai 
ir komunizmui. Jte būta aMfeos, 
buvo soklaidmtl tų ptuaųtių po
litikas vadų, kurie buvo taiko-

ForfosBatie Drive
. i i * 

skiriatfmio kitą, tikrumoj yra du viena
tie. JOf jptphąte "pradėk ii* važiuok” ir 
taupiai «nto»atirieB sankabas plūs lygų 
jėgos tekėjimą, kuri atskiras prietaisas 
paverčia. Pamėginęs Fordomatic Drive, 
jau iriririd atgal negrįši.

Fordo Master-Chride jėgtaM vairas

h MTinii sukamas vienu piritu automobi
liui dar-tebestovint. Vairo spyruoklės pa
deda rankai geriau ir saugiau laikyti net 
ant nelygaus kelio. Bet skiriasi nuo kitų, 
leidžia pajusti ta saugumo "jausmą" ir 
sankabas tokios, kad nereikalinga atsiža
dėti savo vairavimo įpročių.

būtų atstovaujamos Sovietą 
dvi respublfitos.

Ilgiausia derėjo dėl Lenkijos 
vyriausybės, kurią sudarė 
Maskva. Rooseveltas ir Chur- 
chillis sutiko pagaliau su tuo, 
kad į komunistinę Lenkijos vy
riausybę būtų įjungtas Myko- 
laičikas ir kiti, kad būtų pa
daryti laisvi rinkimai. Ameri
kos Stettinius dar norėjo, kad 
rinkimus prižiūrėtų trys 
basadoriai Varšuvoje — 
rikos, Anglijos ir Sovietų — 
bet Mokrtovaš, nesut&o^ p/lr 

Amerika su Anglija riusileKio.
pasiūlyta schęma sutinka. Tik 
Stalinas dar norįs sutvarkyti, 
kad sovietinėj respublikos ga
lėtų būti nariai* Jimgtinėse 
Tautose su sprendžiamu bal
su. “Sovietų delegacija pasi
tenkintų, jei trys, o kraštutiniu 
atveju dvi, respublikos būtų 
nariai, būtent, Ukraina, Gudi
ja ir Lietuva. Visos svarbios, 
visos turėjusips didelių nuos
tolių karo metu. Britanijos do
minijos esąs tokis pavyzdys, 
bet Sovietų delegacija apsiribo
ja tik' savo tokiu kukliu siū
lymu.”

Churchfllis pasakoja, kad 
tokis Sovietų pareiškimas “bu
vo mums visiems didelis pa
lengvėjimas,” ir Rooseveltas 
sveikino Molotovą, taip pat ir 
ChurchiBis. Kitą (fiehą, vasa
rio 8,- ’

Pažilirėk, ką mes vadinam “viskuo".

noriausia suprantama V-8 jėga. Jas ga
lia yra tas tylusis “ztp” ir tai duoda tik 
vienintelis šios rūšies motoras, kuris nei 
jus per kalnus, ves judėjimo susikimšime 
trift kad Jsfcs motetas negalės jo pra- 
ierittL ' - . - ' ’ ■
Dtfmr tt eilės seka autotnatinėr trans- 
nMjbs. 4«a AdSsaria daą “nupteuna” 
ta Mrtrrtrtėfmu, kurie pasttatto vafinė- 
>ri jįSamfestg j dartm ir H darbo— o ir

Kas išgalvojo JT ”veto”? • 
Stalinas į JT siūlė ir Ltetavą.

- * . ’
• Kata Churchilfis 'klaidino 
Anglijo parlamentą?

Churchillio premijuotoj kny
goj pasakojama ir apie Jung
tinių Tautų idėjos gimimą bei 
jos svarstymą tarp Roosevelto, 
Churchillio ir Stalino Jaltoje 
1945. ,

. Esą dar 1944 m. gruodžio 5 
prezidentas Rooseveltas pada
ręs sugestiją Churchilliui ir 
Staibiui dėl Jungtinių Tautų 
sudėties ir jos narių teisių. 
Saugumo • Taryboje — siūlė 
Rboėevritaš — kiekvienas na
rys turi po vieną balsą. Nuta
rimams priimti reikalinga iš 11

Tykus>
ir ktuM^riu automobilio savybės yra 
Forda/Forias jrodo, kad autetnobifis ne
reikalingas didelio kOro rajumo - ir svo
rio, kad lygiai eitų per duobes., gulėtu 
prie ketto. Jūs gausite Forde lemiamu 
nugtatet, grožio ir taupumo stmenfimt.

yra vairavę tokius automobilius, žino, 
kad jėginis vairas pavaduoja pati vairinin
kų ir važiavimas žymiai palengvėja.

Štai,-kur Fordas vyrauja. Kodėl? Nes

Forde rasi visus tuos daiktus ligi stataus 
kampo ūr šimtais pigiau nekaip kituose 
automobiliuose!

Patikrink šias Fordo pirmenybes. Pats 
jsitėmyk Fordo sistemos pažangumu ir 
palygink su sau pažįstamais kitais auto
mobiliais. O dar-geriau... paimk For^r Įp. 
mėgink pavažiuoti. Tada patirsi savo ran
ka. kodėl Fordas daugiau vartai^' per
kant ir daugiau vertas JI parduodant!

-.v - ■■ ■ i -■



Pavergtoji ir svetur iSblaškytoji mūsų brolių latvių tauta lap-
bar laikraštis tvirtai stovi, o jo 
leidėjas jau turi namus. Laik-

vas nė vienos tautos neaplri-

guvus kranto fr Baltijos pamario negali būti, iškeltos. Bet tenai 
jos kyla kiekvieno latvio širdyje, o laisvame pasaulyje keliamas 
protestas prieš brutalią bolševikų okupaciją. Prie jo dedasi ir ki
tos dvi pavergtos Pabaltijo tautos — estai ir lietuviai. Lietuvių 
tauta su latviais yra dar ir kraujo ryšiais surišta. Prie Dauguvos 
krantų plėšomas ir mūsų kūnas.

Istorija dvi broliškas tautas buvo išskyrusi vokiečių kalaviju. 
Kalavijuočių ordinas, atėmęs latviams laisvę, sudarė tokią padė
tį, kad jie nebegalėjo iš nelaisvės išsivaduoti per ištisus 700 me
tų. Tai paliko žymius pėdsakus latvių tautos charakteryje ir kul
tūroje. Jie pastebimi ir dabar. Tačiau pastabi akis ir nuoširdus 
gilesnis žvilgsnis lengvai įžvelgs po tuo paviršium aistišką širdį ir 
kraują, kuris jungia lietuvius ir latvius. Ypačiai latvių dainos, 
kai jų įsiklausai, prabyla aidais ir žodžiais^ kurie taip primena 
mūsų žilą senovę, ir ilgesį ramaus, svetimų nesudrumsto gyveni
mo.

Latviai laisvą savo gyvenimą buvo atkūrę prieš 35 metus, ko
vodami su tais pačiais priešais, bolševikais ir vokiečiais bermon
tininkais, kaip ir mes. Paskelbus Rygoje, 1918 lapkričio 18, kad 
nepriklausomoji Latvijos valstybė atsistato, visu kraštu nuvilnijo 
ne tiktai džiaugsmas, bet ir ryžtas savo valstybę padaryti šviesią, 
kultūringą ir gerą visiems gyventi. Kas ir nepriklausė latvių 
tautai, kaip jos vergėjai vokiečiai, palikę krašte, rusai ar lenkai— 
visi naudojosi plačiomis teisėmis ir demokratinėmis laisvėmis. 
Latviai niekada nėra’buvę siauri nacionalistai, kurie būtų kitus 
engę, nors patys yra ir labai daug prisikentėję. Jie tik pasidarė

— New Yorko uoste išlipau

t.

kęs iš Vokietijos- ir kviečiamas 
Jo Eminencijos kardinolo Fr. 
Spellmano kaip latvių katali
kų atstovas prie NCWC. Teko 
rūpintis į Ameriką įvažiuojan
čių latvių katalikų ir nekatali- 
kų reikalais bei jų įkurdini
mu. Jūs, tur būt, žinote, kad 
iš 352.914 atvykusių DP per 
NCWC įvažiavo 37 procentai. 
Darbo buvo daug, bet jame 
patyriau didelį Amerikos ka
talikų nuoširdumą ir paslaugą. 
Paskui teko rūpintis ir atvyks-

esu pakviečiamas pakalbėti per 
latviškąjį Amerikos Balsą.

Bet Amerikoje esu jau ne 
pirmas kartas, — prisiminė 
Prelatas praeitį. — New Yorką 
buvau pasiekę iš Liepojos 1914 
metais ir Užkluptas karo. Ke
lis mėnesius teko dirbti lietu
viškose parapijose New Yorke 
ir Hartfordo vyskupijoje. Ma
čiau daug suplaukusių jaunų 
lietuvių, veiklių ir judrių. Da
bar to nepastebiu. Man rodos, 
lietuviškumas blėsta. Tada ji-

vigina ir veiklumas yra teigiamos tautos ypatybės. Nepriklauso- 
somybės laikais jos reiškėsi našiu kultūriniu darbu, statė ir dai
lino Latviją, kaip šviesią žvaigždę, pakilusią viršum Dauguvos 
krašto. .

Dabar yra nelaimė Latviją užgulusi. Trys šviesios Latvijos 
žvaigždės pakeistos viena raudona ir kruvina. Latviai vėl sunkiai 
grumiasi dėl tautos gyvybės, bet jau ne su juodu riteriu, prieš 
kurį buvo išėjęs karžygys milžinas Lokiaplėšis, bet su rusiškuoju 
slibinu. Kitados jis draskė Latviją Jono Žiauriojo nagais, kai 
vaikai būdavo ant tvoros stipinų pasmeigiami. Dabar jis ant rau
donojo durklo yra pasmeigęs visą latvių tautą kartu su estais ir 
lietuviais, žiauresnių laikų Pabaltijo žmonės nėra turėję.

Bet ir tokiais šiurpiais laikais Baltijos pamario žmonės tebeturi 
vieną ginklą — tai širdyje paslėptą laisvės troškimą. Jis negali 
likti neįgyvendintas, jis negali nesudraskyti vergijos pančių. Mes

nepriklausomybė nušvistų pavergtiesiems prie gintarinių Baltijos 
marių.

Senųjų latvių emigrantų 

katalikų tik'vienas kitas. Dau
giau privažiavo po praėjusio 
karo. Tikro skaičiaus negalė- 

žinoma, kad vien per Latvių 
Šalpos Organizaciją (Lat- 
vian Relief), susirišusią su 
NCWC» įkeliavo 17.000 latvių. 
Iš jų 6505 pasinaudojo katali
kiškųjų organizacijų parama. 
■Tarp tų 6505 buvo tik 3247 ka
talikai, kiti protestantai. Dar 
apie 600 katalikų atvyko tie
si^ per DP Komisiją arba per 
kitas organizacijas.

Dabar JAV didžiausia latvių 
kolonija yra New Yorke — a- 
pie 10.000. Kitos kolonijos stip
resnės yra Bostone, Clevelan- 
de, Philadelphijoje, Chicagoje; 
kitur yra mažiau ir išsibarstę, 
susirenka tiktai į tautines lat
vių šventes ir šiaip parengi
mus.’ Yra apie 15 įvairių orga- 
nizaęijų Amerikoje,' daugiau 
Kanadoje.. ...f25) ir Švedijoje 
(18), kiek mažiau Vokietijoje 
(11), Australijoje, Šveicarijoj, 
čia stengiamasi visus sutelkti 
į Amerikos Latvių Vienybę 
(Amerikas Latviešu Apvieni- 
ba), kurios centras yra Wa- 
shingtone, o pirmininkas prof.

velionis Latvijos ministeris 
FeMmanis.

Spaudos turime įvairios.
Brooklyne yra leidžiamas,

savaitę laikraštis “Laiks”. Jį 
leisti ėmėsi Rygoje turėjęs 
knygų leidyklą Rudzitis. Pra
dėjo darbą su vargu, bet da- 

metams kaštuoja apie 18 doL 
Daugiau su viena politine gru
pe yra susijus kanadiftkė “Lat
vija”. Išeina taip pat latviški 
laikraščiai Anglijoje, Vokietijo
je, Švedijoje. Švedijoje lei
džiamas mėnesinis latvių ka
talikų žurnalas . “Dzimtenes 
Balss”, gausiai iliustruotas.

— Kaip stipri latvių dvasia 
tremtyje? Kas daroma save 
kalbai ir charakterini ifia&y- 

— Apie grįžimą dabar dar 
per anksti kalbėti. Klausimas 
iškils, kai Latvija bus išlais
vinta. Aš manau, kad daug 
kas priklausys nuo to, kiek 
kas bus čia įleidęs šaknis. O _ ___ ___
jos giliai skverbiasi - žmonės mfLatvijoje’dvarai? vadinasi,
kuriasi ir tvarkosi. Kaip ir pas 
jus, — tai esu pastebėjęs va
žinėdamas, — kai kurie visai

alistai dirba, jie vadovauja or- 

parengimus, platina spaudą, 
knygas latviškas. Jei sakoma, 
jog “lašas po lašo ir akmenį 
pratašo”, tai reikia tašyti. Juo' 
daugiau bus pasitikėjimo sa-

kės ateities darbams.

ateitį? Greitai surilsnksime 
laisvės savam kraštai?

— Išsivadavimas yra Dievo 
žinioje ir rankoje. Neseniai 
latvių vyskupai tremtyje iš
leido bendrą ganytojišką laiš
ką Lapkričio 18 proga. Jie at
kreipia dėmesį į tai, kad Die

vu, į vienybę ir sutarimą. * 
Užklaustas apie vienybę 

tremtyje, Prelatas kiek susi
mąstė ir pradėjo kalbėti apie 
didelį individualizmą, kuris y- 
ra išsišakojęs emigracijoje, ku
ris sunkina susipratimą tautos 
viduje ir tarp tautų. Paskui 
nejučiomis kalba nukrypo į 
prąeitį, kuriose išaugo Latvijos

kas sudarė lietuvių emigraci
ją didesnę negu latvių.

revoliuciją, — aiškino preL E. 
Stukelis. — Tada buvo degina- 

buvo vykdoma socialinė revo
liucija. Reakcijai atsigavus, 
daug tų revoliucionierių bėgp į 
Ameriką. Jie ir'dabąr savo 

jau Amerikoje bepaliko gyvų.
Anuo metų Latvijoje vis dėl

to buvo lengviau gyventi negu 
Lietuvoje. Spaudą nebuvo 

kuri buyo katalikiška. Teisių 

verstasi daugiau amatais " ’; fr 
prekyba. Didesniųjų dvarų sa-

. (Nukelta j 4 psl.)
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Kryžkelėj jie išsiskyrė.
Kapuostas ptaSais žings

niais užkopė kafoan.
Abdtinis dar ilgai lydėjo jį 

akimis. Jam nė kafr) neišėjo iš 
galvos juodas megztinio vaba
las ant Kapuosto pilvo.

Pagaliau pats . Kapuostas 
kažkur visiškai išnyko, ir A- 
beittnis bematė tik juodą va
balą.

— Nežinia, ar riti pas jį, ar 
ne? — galvojo Abeltinis. Bet 
neviltis j| Haškė į visas pu
ses, ir po kurio taiko jis vis dėl
to nuėjo*

Prieškambaris, į kurį įžengė 
Abeltinis, buvo tuščias. Mie
gamojo durys buvo uddaros.

Ten skaMSavo pinigus, bučia
vosi ir gtofijori.

Abeltinis nedrįso eiti vidun. 
Jta atsisėdo ant kėdės ir ėmė 
laukti kada kas išeis.
. — TU parvežei namo ketu
rias kapeikas. Tai yra labai ge
rai, ir už še tau vieną buč
kį. Bet gal tu galėjai parvežti 
dar daugiau. Duok šen knyge

lę, kad galėčiau patikrinti bū
tinas ir nebūtinas išlaidas, — 
kalbėjo moteriškas balsas.

— §e, tikrink, — atsakė Ka
puostas.

— Miltai, cukrus — tai bū
tini! — pasigirdo pabučiavi
mas.

Matyt, abudu sėdėjo labai 
arti vienas prie antro.

— Pusštuopė deguto.... — 
vėl paptelėjo buflris.

— Butelis alaus — penkios... 
kaip tu galėjai gerti alų! Juk 
tu prižadėjai man nė lašelio a- 
laus neimti burnon.

— Nieko negalėjau padary
ti, — teisinosi Kapuostas, — 
buvo karšta, o vandens niekur 
negalėjau gauti.

— Palauk, tai yra jau pen
kios. Duok man pieštuką! Nie
kams išleistos penkios, pen
kios...

Taip jie skaičiavo Ogą taiką. 
Po kiekvienos būtinos išlaidos 
skambėjo buflnys ir po kiek
vienos nebūtinos buvo girdėti 
barniai ir gtačaL ReticaiiBata

.Abeltimui nusibodo klausytis 
šitos muzikos. Jis atsistojo ir 
pabarbeno į duris.

Šoriai šypsodamasis išėjo 
Kapuostas.

— Na, — tarė jis Abritinnd 
ranką tiesdamas, — aš ką tik 
grįžau iš Rygos, šiąnakt par
važiavau Ar jums nereikia 
miltų? Aš parodysiu, kokių 
puikių miltų parvežiau

Valandėlę jis dingo kampe.
Po akimirksnio jis turėjo at

kišęs ties Abeltinio panose 
saują miltų.

— Ir ką jūs manote? —kaš
tuoja tiktai rublis pūdas! O 
kokie puikūs miltai. Pas Tau
rinį tokių negausit nė už dvi
dešimt rublių, — pasakoja lai
mingai susijaudinęs, karščiuo
damasis. '

— Kai jums reikės miltų, 
tai tik atsiųskit žmogų . pas 
mane! Pas mane dabar Bo to 
btft galima gauti. Aš parvešiu 
iš Rygos kiek tik reikės. Čia 
nieko nėra.

j— Ir cukraus bus galima pas 
mane gauti. Štai, tas ryšulys— 
cūkrus, — kalbėjo Kapuostas, 
rodydamas maišą kampe. Pa
žiūrėk, kokio cukraus gaHma 
gauti Rygoj už paįiklisdvšimt 
kapeikų svarą, fttal, kur cuk
rus! — Ir Jis skubiai priėjo pęfe 
maišo, atrišo jo gtfą k Abelti

nio panosėj vėl ištiesė saują su 
cukrum.

Abeltinis pasijuto, 'lyg būtų 
atėjęs į valgomųjų daiktų 
krautuvę.

Iš miegamojo išėjo Kapuos- 
to žznbna, tokia pat minkštutė 
ir apvali, kaip fr vyras.

— Labą dieną, labą dieną! 
— tarė ji, stovėdama tarpdu
ry ir šypsodamasi.,— Na, vie
ną kartą ir jūs pas mus atėjo
te. Ar jums nereikia atvirukų? 
Mano vyras ką fflųparvežė iš 
Rygos višą jų pluoštą.

—i- Ak taip, atvirukų! — at
siminė ir Kapuostas. — Štai 
jfe! Pažiūrėk, kokios mergšės. 
Pafrnkit bent vieną. Penkios 
kapeikos. Jeigu imat daugiau 
negu penktas, tada tik trys.

Reikėjo būti mandagiam ir 
keta atvirukus patarti.

___ ISHr tams išeina iet vi- 
sus metus pragyventi? — pa
klausė pordaK^uostienė, kai 
susėdo gerti" arbatos.

— Nežtaaą. Ura prfldūs vi
sokie afMfadfisvtani. A ne- 
skaSSuoK įtiek non išeina, — 

% atsakė parinsdwras Abeftbris.
— Na, jūs esate taks pat, 

kaip Ltasrns: flstaip pat sa
ko, kad tam prūdu skaityti ka
peikas, fr mano vyrą vadina 
krautuvininku:.. — kateėjopo- 
nh Kapoostienė, Hmtattagai 
typSOdMNML

Bet šį kartą jos juokavime 
skambėjo nepasitenkinimas.

— Matyt, Luzumas jiems 
skolingas, — pagalvojo Abel
tinis.

— Jis jūsų bičiulis? — .pa
klausė Abeltinis.

— Dieve, gink! — atsakė 
Kapuostas.

—- Kur jis gyvena?
—- Pakalnėj, nuomininko na

muose. Bet šiuo metu jis, pa
prastai, būna smuklėje.

— Jis galėtų gerai gyventi, 
jeigu mokėtų, — kalbėjo Ka
puostas truputį per nosį, pa
lengva kratydamas galvą. — 
Jis juk yra pašalintas studen
tas!

— Lūzumas? — nustebęs su
šuko Abeltinis.

— O kaipgi! Ar jūs to ne
tinote?

— Ar gi toks nori mokytis? 
Jis tuojau nori ouu gudresnis 
už vfaus profesorius. Toks juk 
nė ou kuo negali sirt&ti. Toks

pvMMOl V * V1B- 
ko šaiposi. Jam nieko nėra 
švęsto. Jb viską sudirbs, kad 
tik jam ndietiką — kafiiėjo

ŽSpjkS a tafrtatov—. 

SIMOOuKJO AKIuDM*
— To te aš neštam. $ fcra- 

Fė. Aš nesuprantu, kaip jb dar 
tBOs aKyti ukto musytojo

— Kas vakaras, kas vaka
ras smuklėj... Ot mokytojas!— 
akis nuleidęs, kratydamas gal
vą, pro nosį kalbėjo Kapuos-. 
tas.

— O kaip jis atrodo! Nusku
ręs, lyg paskutinis vargšas. Ar 
ant jo matysi kadageramį dra
bužį, kaklaraištį? Paprasčiausi 
marškinfai, fr tai gerta* jeigu 
susegti, — pridūrė ponia Ka- 
puostienė.

— Tąi turi būti geras žmo
gus, apie kurį jie taip blogaj 
kalba, — palšvojo Abeltinis, 
ir jo širdis linksmai suvirpėjo. 
Tai bus žmogus, kurta jį su
pras.

Kai apie Lūzumą danginu 
nebebuvo nieko “gero" pasa
kyti, tada portą Kapuostienė. 
ėmė pasakoti apie dvaro po
nios meStataą opistaštoknt fr 
kad visų garanauiMi esanti 
veršiena. Tam nuošfrdBal pri
tarė fr jos gyvenimo tfrsugas.

K3tu atveju Abettirts jau 
seniai būtų išėfos, bet Š| kar- 
14 jb norejo pMKBKi nme* 
nybėje, užtariti, išoMaftyti 
smuikmenuoae.

Ro vakatMs atėjo ’ mono- 
poBtaotata. eta Ras štaogua,
raudonais statutais. Jta nuo*. 
tat juDktaL

Tada pradėta tolti korto-

Abeltinis lošė Ugi apstulbimo 
ir nė už ką nenorėjo baigti. 
Atėjo naktis. Pagalvojus, kad

J
darė baisiausiai nuobodu. Ir
jta kirto, ir kirto..

tarė:

— Jeigu jums reikės miltų,

laiptais Abefttaį.

Grįžtant namo; Abeltinio

J
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buvo

skelbia naujų narių vajų, kurisStraipsnyje teigiama: nors mo-

CSaireBpoth—Luce, kuri, kaip *mote-

nę Šveicarijai Mrs. Frances
Airlines Technical institutą.

Mo. Dabar tarnauja vienoje

ringi žmonės galėtų žiauriai rarnos.

lizavo fortepijonui kompozicijųpraeitų noras didžiuotis savo
ris pasijunta reikalinga kultū- kritikavo. Tačiau ji nebuvo nei Technikinį lešdtaib darbą atlie-

savo pareigas.
Latvių mažiau Lėgo už marių

ratūra — šimtas būdų' virtikelią ruošti per jaunąją kar-

Paliekant visas

kas liečia valstybteius reika

kuo didžiąusią prabangą. To
kia yra Mrs. Hobby, vieton*

naujiems šeimininkams. Nors 
vienur kitur kilo pasipiktii

Kritika atkreipia dėmėsi ir 
į kitą faktą. Moterys politikės

reigų -r šeimos ir vaikų.

Stipriausiai puolamos tos 
moterys, kurios užėmė atsako* 
mingus politikos postus. Dan

rai turi pirmenybę r daugiau 
uždirbti pinigų,'bet lotu at
žvilgiu moteris apdovanota žy
miai didesniu talentu, būtent 
—- vyro uždirbtus pinigus ji

Atrodo, kad bus ir prez. Ei- 
senhoweris skaitęs šitą knygą,

lavinimas, kantrumas bei darb
štumas. Tačiau ar Ilgam?

Prie Trumano Luksembur- 
gan buvo jpaskirta Perle Mes;

1 

'■s

ti, bet vergų prekiautojai ir 
jų išnaudotojai nenorejo pi
giai pasiduoti. Pelnas buvo di-

ir skautams. Laiške ragina pa
kelti skautiškiano lygį visuose

moterų. Nęt 37 moterys įvai
riose ministerijose užėmė

mis. Būdavo askiriami kūdi
kiai nuo motinų, vyrai nuo 
žmonų ir siunčiami į visas kitas 
pelningas vergų , prekyvietes

ti į kovą prieš vergiją.
autorė 
Nusi

pirko Floridoje namelius ir at-

sunkiems
darbams, Atrodo sunkiai tikė-

Ji taip persiėmė, kad net buvo 
priversta keletą dienų praleisti 
lovoje.

trofika kaip Luce Italijoje. Da
bar Mestos atsiminimai yra 
vieša iš jos labiausiai skaito-' 
mų knygų. Pagal ją padaryta

milijonus. Greit pasirodo ver- 
tūnai į įvairiausias pasaulio 
kalbas. Ji tampa aktualiausia 
moteris. Prez. Linkolnas, ang
lų karalienė Viktorija, Dickens . aukštas ir atsakingas • vietas. . ... *•**- A - — _ _• V

priėjo Ugi karo, kuris prasidėjo

naujojo kontinento vergų iš
naudojimo dėmę.”

Gražioji moteris
Nežiūrint į jo. pasėtą 

raštuose karingą dvasią, Har
rietė nebuvo tokia, šviesia
plaukė ir švelnutė, mėljmų a- 
kių, kurios skendo moteriškoje 
melancholijoje. Ji tavo dau-

kitų sukurtas dariais, bet šoko

S

vado- 
vergų

t'. >V

savo

rankoje ugnies liepsnelę ir tu
rinčią šjrdį’kaip arfos stygą,

tantį ir vieną naktį.” Dabar ji 
pati paleido darban savo vai
kišką fantaziją ir rašė, kad' 
vėliau galėtų paskaityti savo 
broliukams ir, kaip ji prisipa
žįsta, koįaam užguitam varg
šui negyuį kad jo liūdesys ir

(Atkelta iš 3 psl.) 
baronai, tačiau jie buvo skirtin
gi nuo lenkų ponų Lietuvoje. 
Vokiški ponai kalbėdavo ir lat-

. viškai. Latviai nebuvo verčia-

Ir čia preL Ed. Stukelis vėl 
grįžo į praeiti nurodydamas, 
kaip jis Kauno kunigų semi
narijoje £1956 metais jau švęs

skleisti. Latvijoje ir to nebu-

dau
giau palikti savam'krašte. Jų

vergų pusę ir stojo ginti Jų 
reikalus. Kas tavo prieš ver-

išlieta puslapiuose, moka pra-

gyveno našlys pastorius Stove, 
už kurio ir ištekėjo tik dėl to, 
kad ir anas jautė negrams sim
patijos.

Šeimos reikalai prispyrė 
truputį atitrūkti nup kūrybos 
ir net nuo užsidegimo leistis į 
tokį opų klausimą— vergų pa
leidimą. Harrietė lyg susnūdo, 
o ^al būtų ir visai kūrybai už
migusi, jei jos nebūtų pažadi-

Vergų prekyba
Nenuostabu, jei Harrietė ap

sirgo, matydama turguje par
duodamus vergus. Niekur ne
buvo įmanoma regėti žiaures
nio ir liūdnesio vaizdo, kaip 
vergų prekyvietėje, kur žmo
nės pardavinėjami kaip Jgyvu-

temokėdavo tik 40 arba 50 o-

suartėjo su lietuvių tauta, lių rankų rankas ateidavo ligi. 
"Taip galima suartinti abi bro-. Amerikos rinkos, jau pakilda- 

buvo jo pas- vo ligi 500 te net 1000 florinų-

mo, kad ir aplinkiniu keliu,
tojos širdį'kori tvinko diena iš

kirą knyga. „

mintimi, kad moterys galėto

jos knyga. Dabar ji stovi pačia- ma: ilgai netruks, -kai bus A- 
me įtampos viduryje tarp pie- menkoje sukurta sijonų val- 
tiečių ir šiauriečių. Vieni smer-.
kia ją ir jos knygą, kiti gina, Tai juokai. Tačiau
bet abieji skaito. Ji džiaugiasi 
kad milijonų sąžines galėjo su- šioje Valdžioje yra kur kas 

daugiau negu anksčiau kad bu-

bh« I vyrų sritį* neturėtų būti

mo tikrovė yra ta,kad mote*
abejo, buvo ir geros medžia-

lo oi fc

detingoė, bet

kytdą gaB ląbai daug ■

Kartą sutikau Vokietijo-

Prfeš mtfterų ėpmą i politiką kritikos tikriausiai moterys su-

pertiejo visuomenę. Pačios mo- namus, į šeimą, iš kur išėjo 
terys prirašė stfraipsnių Ir kny- savo nenaudai.
gų, 'kurios kritikuoja moterų , , , • - ,
emancipaciją.

. “American Mercury” rug
pjūčio mėn. numeryje
toks* aštrus straipsnis —“Mo- •

Motery darbai 
ir žygiai

dant sauso 1 d. Kiekvienai na
rei, kuri suras 25 naujas są- 
jungietes, skiriamos piniginės 
premijos.
• Moterų Sąjungos tartas, 

kaip skelbia lapkričio mėn. nr. 
“Moterų Dirva”, & m. jugpiū- 
čįold. buvo 147J7K40 doL

braukė biudžetą, p savo jstai

tį lietuviškosios skautybės ide
ologiją ir uždavinius, parodyti 
didesnį veiklumą ir įjungti į 
skautų eiles tfidesnį lietuvių 
skaičių; visiems karta ir pa
vieniui savo darbą skirti Lie
tuvai išlaisvinti ir savo tautai 
išlaikyti.

100,000 dok

Elektrine ranka
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MONTAVUfO DARBUS,

ną), Mikulskio ansamblį, “ku-
Teikiama daug
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Help Wanted Malė

SmCKJARDINN 
4178 S. Halsted St

jungos 35 m. sukakti minėjo 
lapkr. 8 d. Organizuotai daly-

Rūtos radijo choras, vedamas 
muziko Juozo Stankūno. Po 
programos šokiai grojant ge
ram orkestrui. Bilietus ghHma

maltis.
Po susirinkimo buvo vaka-

White St, Hfllšde, N. J., Jjio- 
zą Prapuolenį 1103 Monmouth

kiai ir vaišės parapijos salėje.

Spalvotas jjetavos Masas

Roselte Park, N. J. ir kitus 
rengimo komisijos narius; Juo
zą Statkevičių, Mykolą Kli
mą, Bronių VasyBonj ir kitus, 
platintojus.

dienos savaNeje 
Dažnai tenka antvalandžių 

Puikios darbo sąlygos

Mali Tool Co.
7774 Sosto Chfcago Avė.

Atvykę į Ameriką; radome 
daug lietuvių sukurtų verty
bių: pastatytas bažnyčias ir

moksleivių sudaryta komisija, 
kuri rūpinasi, kad vakarai bū
tų sėkmingi, įvairūs.

Experienced or triD train 
ExceDent working eoncSUons 

Permanent peettiom

FuU tone posttion 
For gšri interested 

in a good job.
SmalI Office —• '5 day work

Good starting salary 
plūs many empfoyee' bepefits 

Ęlevated, Bus and Šurface Lines 
practicany to door 

Appiy 
AVILDSEN TOOL 
&MACHINE, INC. 

322 S. Greest SL

Į visuotinį Amerikos, lietu
vių kongresą iš Philadelphijos 
lietuviai jau ruošiasi vykti. 
Kongresas bus Chicagoj, lap-

nimo sportu. Patys veteranai 
rengiasi atidaryti savo namus. 
Pasisekimo mūsų buvusiem 
kariam.

jungos organe “Darbininke” 
šių problemų nagrinėjimą^

Taip pat buvo gyvos diskusi-

menkos darbininkų socialinės 
pažangos problemas. Tuo rei
kalu buvo iškelta mintis, kad 
suvažiavimuose šalia kitų

šventotfieniai

Kreiptis asmeniškais

ABT

kusijos taip pat socialiniais 
klausimais/Taip pat buvo pri-' 
imtas suvažiavimo pageidavi
mas Sąjungos Centro Komite-

Tėvynės ilges j kelioms va
landoms išblaškė Vaizdų-Dai- 
nos ir Deklamacijos vakaras, į- 
vykęs lapkričio mėn. 8 d. šv. 
Jurgio Draugijos salėje, Ne
bark, N. J. Tai pirmas pilna 
to žodžio prasme šioje apylin
kėje toks vakaras, davęs visiš
kai naują ir originalią progra
mą.

Montažas sudarytas iš rink
tinių lietuvių poezijos .ir prozos 
ištraukų, parinktų rež. Jurgio 
Blekaičio. į vieną veikalą su
rištas rašytojos Nelės Mazalai- 
tės. Darniai įpinta originalių 
lietuviškų dainų. Viskas iiiust- 

' ru»ta lietuviškais V. Augusti
na vaizdais ekrane.

Jtios programos pasižiūrėti 
atvyko netik newarkiečiai, bet 
ir artesnių ir tolesnių apylinkių 
lietuviai. Didoka šv. Jurgio 
Draugijos salė buvo pilnųtęlė. j.įcri^įo 27-28. Kai kurios orga- 

' hizacijos jau išrinko savo at
stovus. ALT Susiviniejimas iš
rinko p. C. Chefeden ir Kara
lių. Lietuvių Bendrumnenės— 
B. Raugą. Rengiasi vykti A. 
Kanin ir dar kiti. Šiomis die
nomis ir kitos organizacijos 
rinks savo atstovus.

žmonių. Ir tikrai čia tinka* )Ša-r 
.sakymas: “Duokite gerą prog
ramą, žmonių netruks.”

Vakarą atidarė ir progra
mos vykdytojus susirinku
siems pristatė Juozas Kungys.

Programą praėjo rež. Jur
gis Šlekaitis Lietuvos garsiais 
piliakalniais. Ekrane sužiba 
gražus piliakalnių vaizdas, iš 
aktorių H. Kačinsko ir T. Dau- 
baraitės išsiveržia gražioji lie
tuvių poezija, muz. M. Liubers- 
kio-vedamas Angelų Karalie
nės par. Brooklyne choras už- 

■ traukia Lietuvos grožybės dai
ną: “Lietuva brangi mano 
tėvynė..."

Ir taip deklamacijomis, dai
nomis ir vaizdais praeinama 
per garbingą Lietuvos praeitį 
nuo senovės laikų ligi šių 
tremties dienų.

Paskutinis programos mo
mentas ypač buvo jaudinantis. 
Aktorius H. Kačinskas skaito 
Lietuvos partizanų šiurpų tes
tamentą šventajam Tėvui, ek
rane Golgotos kalnas , ir nu
kryžiuotas Kristus, choras di
dingai gieda giesmę: “O Die
ve”....

Vakaras baigtas visiems kar
tu sugiedojus Tautos Himną.

Pūiktai ir nepaprastai ta
lentingai atliko savo roles ak
toriai: H. Kačinskas ir T. Dau- 
baraitė.

Angelų Karalienės par. 
Brooklyne choras, vadovauja
mas muz. M. Liuberskio, su
gebėjo parodyti aukštą, dainos 
meną. Ypač dainos: "Vilniaus 
kalneliai”’ — J. Cižausko ir 

JSkamba, skamba kąnkliai — 
St. Rimkaus išsiskyrė savo 
originalumu ir buvo choro pa-

kartotos.
Neblogai pasirodė ir skautų 

oktetas, kuris buvo taip pat j- 
pintas i dainų programą.

Piano skambino Al. Mro- 
zinskas. Programai vadovavo 
rež. J. Šlekaitis. Foto iliustra
cijos menininko V. Augustino.

Reikia paminėti ir šio vaka
ro iniciatorius. Tai Newarko ' 
šv. Trejybės parapijos šv. Var
do Draugija, Didžiausia našta 
šiam vakarui surengti krito 
ant tos draugijos dvasios vado 
kun. P, Totoraičio. . J. M.

Veteranų iškilmes surengė 
šv. Kazimiero parapijos Vete
ranų Postas. Iškilmingas posė
dis ir malonios vaišės buvo 
lapkričio 7 d. Naujuoju ko- 
mandantu prisaikdintas Juozas 
Habza. Posto ilgametis kape
lionas yra kun. V. Vezis. Ve
teranų kuopa yra gan veikli ir 
daug gera daro parapijai. Jie 
nepamiršta jaunimo, kuriam 
kasmet įteikia dovanas už ge
rą mokymąsi. Jie rūpinasi jau-

' WORCfSTER, MASS.

Parapijos 28-jam vaidinimui 
pasiruošimo darbai vyksta pil
nu tempu. Vaidinimas —Mins- 
trel Show bus du vakarus iš 
eilės — lapkr. 18 ir 19 par. sa
lėje, 153 Sterling St., Worces- 
ter. Programoje dalyvaus R. 
Polaski, J. Savage, V. Burdu- 
lis, Jr., M. A. Sienkiewicz ir 
Beverly Wiencek.

Atskiras programos dalis iš
pildys . dainas ir šokius Gale 
WackeH, duetą Cynthia Sin- 
kaviteh ir P. Savage, mimikos 
išraiškas Mary Klhhkaitis, šo
kius “Cavalettes” grupė. Prog
ramos tarpais publiką užims 
Robertas Zinkūs.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
linksmai praleisti tuos du va
karus. Visas vaktotono pelnas 
bus skiriamas parapijos labda
ros reikalams. BMP.

Ir literatūros 
irtaums

žvilgiu ~ £e Imą . savo radijo 
valandėles, savo spaudą\ (pla-

štamo ir ypatingai savo”; gar
sus Clevetondas ir tuo, kad jis 
turįs vieną iš žymiausių atei- 
tįninkijos veikėjų — prof. Da- 
mušį, savaime tapusį katalikiš
kojo veikimo centrine figūra, 
“kurias, be abejo, Cleveland’ii 
su pagrindu gali pavydėti ne 
viena vietovė”; pagaliau klyv- 
lendiečiai jam papildę psicholo
gų lietuvių trūkumą kongrese.

Lietuviškus vakaras Ffii- 
ladelphijos jaunimas mielai 
lanko kiekvieną penktadienį. 
Jei nėra choro repeticijos, tai 
jaunimo susirenka apie 40. Pas
kutinį penktadieni nesulaikė 
jų net audra ir sniegas. Po 
pokalbio, .visi lietuviškai padai-

Nauju Ateities klubo pirmi
ninku , išrinktas Alfonas Ka
zickas,ateitininkų veteranas, 
uolus savo dvasia ir nepalau
žiamas sunkenybių. Jis su ki
tais valdybos nariais sudaro 
veiklos planą, Įjūris ypatingu 
būdu bus nukreiptas į jauni
mą — ateitininkijos žiedą. Jei • 
bus jaunų ir naujų, tai ir atei- 
tininkiškoji idėja išliks gyva ir 
verta darbo ir triūso. Jei to ne
bus, tai veltui visų vargas. Jau
nimui reikia feisti patiems 
veikti ir dirbti, bet reikia jiems 
ir pagelbininkų. Ta kryptimi ir

Stno aiŠkgfo / -Jrnkin remonto

nigo Mdą jam^udėti. R Idze-

mo

gus turėtų sudėti patys Cteve- 
lando lietuviai. Jei Atsirastų

rus), kiekvienam išeitų maž
daug po 30 dol.; jei turtingesni 
daugiau duotų — akcininkų 
skaičius atitinkamai. mažėtų. 
Susirinkimas pavedė Ekonomi
nės Tarybos prezidiumui namų 
remonto klausimą spręsti kar
tu su lietuvių namų direkto
riais, šiam reikalui išleidžiant • 
akcijas (Šerus) ir raginant jas 
pirkti, prie lėšų rinkimo pri
traukiant atskiras draugijas ir 
meno kolektyvus, prašant au
kų iš biznierių ir kitų pasitu
rinčių asmenų ir t.t. Gražu, 
kad ąusirinkime dalyvavę se
nieji lietuviai ir vėl pasisakė 
ateisią' su savo parama. Bet 
didžioji našta dabar jau turė
tų atitekti naujai atvykusiems. 
Ateis išbandymo dienos: ar pa
rodysime reikiamo susipratimo 
ir aukos dvasios visų Cbeve- 
lando lietuvių bendram reika
lui? -

Šiame susirinkime H. Idze- 
levičius ir Pr. Karalius taip 
pat referavo kitus du svarbius 
klausimus: pirmasis iškėlė 
mintį, organizuoti Clevelande 
kurioj vienoj'Alėtoj lietuvišką 
koloniją, kuri padėtų mums 
išlaikyti lietuvybę, antrasis 
pagrindė reikalą turėti vasari
nę lietuvių sodybą, kur būtų 
galima rengti piknikus, kur 
jaunimas galėtų stovyklauti, 
kur būtų galima išvykti pralei
sti savaitgalių ir t.t. Prie šių 
klausimų svarstymo bus dar 
grįžtama, parengus konkrečius 

bus veikiama. Tikima išaugin
ti stipri jaunesniųjų ateitinin
kų grupė.

Bendruomenės metinis susi
rinkimas su plačia programa 
ir valdybos rinkimais' bus 
gruodžio 5 d. -Tikimasi, kad šį 
kartą visuomenė gausiai daly
vaus. Bendruomenės valdyba, 
kuri labai našiai veikė visus 
metus, duos savo veiklos apy
skaitą ir pateikia naujai valdy
bai darbo planą. Kiekvienas 
sąmoningas lietuvis turi jaus- 

tuvių Bendruomenėj.

akt R Kačinsko . Vaižganto 
kurmių rečitalis.

Connecticut Apskrities LDS 
suvažiavimas įvyko lapkričio 8. 
Nuvažiavo į Waterbury Con
necticut kuopų delegatai į sa
vo metinį susirinkimą. Susi
rinkimą atidarė Waterburio 
kuopos pirm, Petras Jakubaus- , Waterburio dar 120. Tačiau ir 
kas, o pradėjo maida klebonas ’ Waferbury į trijų mirusių vie- 
kun. J. Valantiejus. Dalyvavo tą teprisirašė tik du nauji na- 
New Haveno, Hartfordo ir Wa- 
terburio kuopų atstovai. Suva
žiavimą sveikino Waterburio 
Alto pirm. A. Aleksis, klebonas 
kun. J. Valantiejus, Juozas 
Lukša iš New Haveno ir Jonas 
Valaitis iš Waterburio.

zadnių reikalų pabaigoje buvo, 
gyvos diskusijos dėl pačios 
darbininkų organizacijos po
būdžio. Pageidauta, kad suva
žiavimai spręstų ne tik organi-. 
zacinius ir administracinius 

PAGERBS JON| LIIIDVINAITI
Lapkričio 28-tą dieną 7-tą 

vai. vakare Newarke šv. Jur
gio draugijos salėje 180. New 
York Avė., Lindeno lietuvių 
bendruomenė ir Rūtos radijo 
draugija ruošia Jonui Liudvi- 
naičiui jo 60 metų amžiaus ir
40 metų organižhcniio darbo Avė., Lmden, N. J., Eugeniją 
sukaktims paminėti iškilmingą 
vakarienę. Vakarienė bus su į* 
domia programa, kurią išpildys

jos dėl organizacijos tolimes
nio li&mo. New Haveno dele
gatas pranešė, kad jų kuopo
je tėra 8 nariai, o lutųjų tik 
tikimasi surasti. Hartfordo 
kuopa turi apie 30 narių, o 

riai. Senieji padarė rimtų prie
kaištų naujiem ateiviam. Pa
čiame suvažiavime iš naujųjų 
ateivių tedalyvavo vos du as
mens. Pastarosios diskusijos 
įnešė gyvumo ir net pasikarš
čiavimo į patį suvažiavimą. Vi
si priėjo gale vienodo padėties

Suvažiavimui pirmininkavo 
Stasys Sriupas iš Hartfordo. 
Jis išrinktas naūjon valdybon 
pirmininku. Vicepirmininku iš
rinkta Nelė Meškūnienė,. raš
tininku Sapranas, iždininku 

Help wanted Fema le

FOR HOTEL W0RK
No experience necessary 
Steady employment — 
6-day week, if possible. 

5-hour' day.
Exce!lent hourly rate plūs 

one meal.
Call YArds 7-5580 

from 9:00 a.m. to 5 p.m. 
or apply at

metus Amerikoje gyvenąs ne
nuilstantis Waterburio veikė
jas klebonas kun. J. Valantie
jus. Vakarienėje kalbėjo be
veik visi delegatai. Suvažiavi
mas praėjo jaukioje nuotaikoje 

.ir naujomis pažintimis.

Tenka priminti, kad Jonas 
Liudvinaitis yra vienas iš orga- i 
nizatorfų New Jersey Lietuvių 
Tarybos ir iki šiam laikui yra

Punch Press
Operatoriai

valstybėje, o daugiausiai Lin- 
dene. Jis ir dabar yra Lindę- 
no Lietuvių Bendruomenės a- 
pylinkės, Balto ir Alto skyrių

LOKo vaidybos narys ir dirba
Mašinom 

prižiūrėti vyrai 
TUOJAU REIKALINGI

Vyciij Radijo Programa Darbas nuolatinis

KIEKVTKN4 SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2X» vai. M norHt 
Ucjt radijo programoje UceHrtta. I reioklt#* adresu: 

' KJnOHTft OF UTHi;ANIA W OA 
BBADDOCK, FA.



PARDUODAM NAMUSKNYGA

tta kūrinys, tat » ąatans tff- 
vestam patartas jyyW»| atpasa- 
kotattas Įiyftin dvasias vaiz
das dangeką jaunų rietą, su 
Įtttrinmte kikvtenainr mūsų daž
nai tenka susitikti’’, rašo vertė-

1.00
3.00
5.00

uo 
2.00 
L1O

ment” su 6-0 taškų ir gavo 
sveikinimą raštu iš "Cbess Re- 
view” su šiuo kdmėjmo.

Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

2.00
3.00

Vytautas Sehtaitis,
kuris daugeliui Lietuvoje bu

vo žinomas kaip pajėgus leng
vaatletis, tenisininkas ir pa- 
šliūžžninkas, Vokietijoje ' kaip

^ŠACHMATAI

2.00 
$L00 

2.30 
2.00 
1.00 
150 
0.70 

$1.00 
2.00 
050

laikyti 
kamuolį prie savęs tiek ilgai, 
kad priešininkas suspėja vėl 
sudaryti tvirtą užnugarį, ir 
pasėkoje mūsų garsūs “vedžio
toji” kamuolį lengvai perlei
džia priešininkui, arba perduo
da ji ten, kur tirščiausioje jų 
masėje* suspaustas vienas mū
sų puolikas. Pamirštama pa
grindime futbolo taisyklė —iš- 
siplėsti kuo plačiau, ieškoti .po-

Priešžaismio rungtynėse 
lietuvių antroji nelauktai pra
laimėjo G. U. antrajai 1-2. 
Viltis antrajai vienuolikei už
imti savo grupėje pirmą vietą 
žymiai sumažėjo.

• Vokietijos automobilių 
firma Porsche pagamino auto
mobilistams drabužius, kurie 
yra atsparūs ugniai. Net aplie
ti benzinu nesudega. Juos ga
lima ir plauti. - .■>

Btfigtafe vaike aaklijtaan 
ryžtam m jo dvaatae ndtat

I vaiką, britas į pa
saulį — dvasinis ir fizinis

eisi į kalėijmą.
Jacksone yra valstybinis ka
lėjimas. žmona to nesuprato ir 
paklausė savo vyro:

— Ką reiškia Jackson?
— Tai raiškia: sudiev, Det- 

roiteli.

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Naujasis Tfttamentas
NefloiAntanas Paduvietis, 145 p.

J. Grišmsriauskas, Tolintieji kvadratai (Dabartinis
. Lietuvos vaizdas pabėgusių žvejų pasakojimu

208 p6L
D. Pilta, Siela už sielą, 304 p.
V. Pietaris, Raštai, III t, 267 p.

Rusų užimtoj Lietuvoj susi
tiko karvė,-šuo ir asilas. Be
kalbant apie šį bei tą, prieita 
išvados, kad nėra gyvenimo. 
Kažkas jų vaptelėjo girdėjęs 
Rusijoj rojų esant ne tik žmo
nėms, bet ir gyvuliams. Visi 
trys nusprendė ten keltis. Kaip 
tarė, taip ir padarė.

Prabėgo savaite, ir juod
margę su nuleista uodega grį
žo Lietuvon. Subėgusios kai

lį iš vieno krašto į kitą.
Net kuoktu darosi žiūrint, 

kaip kamuolys “užmarinuo- 
jarnas” (atleiskite už kaimie
tišką žargoną) vienoj ar kitoj 
pusėj; tuo .taiku kiti puolikai 
laisvi, puikiausioj šūvio padė
ty. Kol mūsų vyrai neatpras 
tų blogybių, tol kelias į per-

Detroito teisme, teisėjas pa
sako kaltininkui. .“Jackson”, 
kas reiškia

m dalis: religinis vaiko 
auklėjimas šeimoje ir mo
kykloje;
IV dalis*, ypatingieji religi
nio auklėjimo uždaviniai. ; 
Knyga tėvams, mokytojams 
ir tiems, kurie domisi vaflco 
prichotogija.

— Ten manęs niekas nešė- 
rė, o visi melžė.

•Po kiek laiko atsirado ir 
šuo namie. Klausinėjamas, aiš
kino:

—.Ten nei plutos nei lakato 
jokio. Dar blogiau, kad nelei
džia nei loti.

Vėliausiai asilas grįžo. Išdi

dus justa pastatęs slimpinėja 
ir niekam' tiė žodžio. Ktetttia- 
mas, ar gerki Rusijoj, atsako: 
“gerai”. Turįs darbą geroj

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway StaUon) .
Woodhaven, N. Y. / 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visom, 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

J. P. MACHUUS 
REALttTATE* INSURANCE 
i Sfceėtį,- ■ ii. N.

.TOVIrgtai* 7;1888StepheirB rėdės Jr 
.* ADVOIATAS

$7 SberHaa Avta ' ’ 
Brwkta»8rN.Y.

Užsakymus kr pinigus riųstfc 
1* —k '

•41 Dataaa SL Wtat» 
'Hsritata^ OtoL* ČtaMNta.

Apžifirčjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-S 
Mokslus baigės Europoje

128 E. 86th STREET , NEW YORK CITY '
Viri Lextngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

ii visur. Atskiri Mūkimo kambariai vyrams ir moterims.

LOO 
150 
150 
125 
LOO 
1.00

B A M U N t S
Kfek Mes gavome didelį 

' siuntinį šviežių ra- 
munių žiedų iŠ Ven-

~ iX-•?. >'4a-* 4

boksininkas ir Amerikoje kaip 
nuolatinis lietuvių futbolo vie
nuolikės vidurio saugas,* lap
kričio 7 d. susituokė su Dr. R. 
Salemonafte. Lietuvių Sporto 
Klubo vadovybė ir nartai linki 
universaliam sportininkui sėk
mės naujame gyvenime.

Ant Bg.

gę . visiems proga ramu- 
nių gauti pas mus.

Y* Vengrijos ramunės 
taip pat geros kaip ir Lietu
vos ir taip pat medum kvepia, 
turi malonų skonį, sveika ir 
gardu gerti. Ramunės geros 
dėl skilvio ir dėl inkstų (kid- 
neys). Jeigu esi nuvargęs, su
šalęs, gerk ramunių arbatą. 
Kada esi piktas, nusiminęs, ir
gi gerk ramunes. Prisiųsk 
mum $250, o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. Į 
Kanadą — $2.75.

\LEX €O
414 BROADWAY

South Boston 27, Mtes.

JJ - IN5URJED Md BONBED 
2} ’Loca! tad Loaą Distazta Mover*

« SO. BOSTON, MAS&
« 06408 W. Btandivay J

2.00 
2.00 
2.00 

350
2.60 
2.00 
150 
2.00 
2.00 
L25

ir kiti nristo produktai šfoae knutavtae:
185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Oueens Villąge, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream,'N..Y.
4380 White Plains Road

Noati 680BOS ngreoB, 

d.
SIELA UŽ aH4

69-38 Myrtle Avė. 
' Glendale, N. Y.
136-59 Roosevelt Avenue 

Fhishing, N. Y.
68-38 Forest Avenue 

Ridgętvood, N. Y. - 
60-04 Woodside Avenue 

Woodside, N. Y. '
19 West Post Road 

White Plains, N. Y. , * 
MAIN STORfe 

6292-16 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

DARBININKAS 
68BBtaMek Ava. 
BKtatan n, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedfbrd Avė.
Brooklyn, N. Y

vai nėra,'tiek fanatiški, . kaip 
Pietų Aimsrifcos, kurie teisėją 
kartais huHhčiuoja, arba... 
Nesv.Yorico ukrainiečiai, kurie 
pereitais metais teisėją gerokai 
ap&mdė. Sunku būtų teisinti 
toM žiūrovų elgesį. Nežmrint 
kokia akdja prieš teisėją arba 
priešininkų žaidiką -nesudaro 
garbės sportui’ tuo labiau lie
tuvio vardui. Tenerūstauja 
karštieji “svieto lygintojai”, 
jei jie buvo truputį atšaldyti.

Lietuvių vienuolikė: Skrip- 
kovskl, JanČevskis, Thau, Ste
ponavičius, Arens, Jėgeris, 
“Amigo”, Kalašinskas, Saba
liauskas, Jokūbaitis, Gražys 
nepasiekė savo net vidutinio 
lygio. Tiesa, vyrai stengėsi, bet 
tos pastangos baigdavosi vie
nam ar kitam “užšaldžiūs” 
kamuolį. Tai pagrindinė mūsų 
vienuolikės klaida

Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p.
Taip jis kabėjo, Don Bosco mintys, 132 p.
UETUVOB KNMHJ A IR GEOGRAFUA
J. žDeviėiuS, Česlovas Sasnauskas, išleido kun. L.

Jotfre - Voisekauskas, 127 p.
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t,' 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos

; ;bruožai, 100 p. '
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Aųgtatitias, Lietuvos vaizdų albumas

KUN.-A. SABALIAUSKAS 
304 p. Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti:

D ARBININKA8 

686 Barinrkk Avė. 
Brooidy* $L N. Y.

Toronto Betavtai, po Matu
sevičiaus laimėjimo atidėtoj 
partijoje su Szegedy, užbaigė 
pirmąsias tarpklubines rungty
nes su vengrais 6-0. Gražus lai
mėtinas! Komandoje lošė: 
Vaitonis, Lidacis, Stepaitis, 
Matusevičius, Fabridjus ir 
Paškauskas ir visi laimėjo.

Lietuvių IĮ su ,universiteto 
n baigė 3-3, Lošta tokioj su
dėty: Žilys Tarvydas 1, 
Meilus %, Genčius 1, Abro
maitis ir Simonavičius. Kito
se rungtynėse lietuvių n įvei
kė Toronto vengrų n 3%-2^4. 
Lošė: Žilys 1, Mačmlaitis, Tar
vydas 1, Meilus y2f Gencius, 
Abromaitis 1.

Bostono hetoviai lapkričio 6, 
sužaidė pirmąsias tarpklubines 
rungtynes iš Metropolitan 
Chess League pirmenybių, tu
rėdami pas save, So. Bostono 
Liet. PU. Įdubę, Nevtori YM- 
CA. Mtatišktai laimėjo 3]/2- 
2ys. Kom&ndijje lošė: K. 
Merkis ^4, A. Klinuškov 1, A. 
Keturakis, J. Starinskas 1, 
P. Kantautas L

Lapkričio 13> lietuviai run-

V. žakatita yra suminėtas 
tarp naujai įstojusių į -korės* 
pondentinį lošimą (Cbesę Re- 
view, Sept 1953).

MtariMtato fėtavtai davė si- 
multaną, būv. Hamfltorio nnes- 
to meisteris George Bemef 
(dabar -Tbronto univeeriteto 
pirmoji lenta). Berne? laimėjo 
Visas 14-ką -partijų.. .

& Eeritevtay, Amerikos ffid- 
Ineisteris, rengkiri tauĮbMbvp 
mėnestais: aptankyti- djftopnhsv 
sius šio krašto mįffltiM Bos
tono lietuvių šaėtanatų klu
bas gavo Reshevskio pasbkUy- 
mą atvykti pas juos .vasario

J. W. CoBkta 1952 m. Neir 
Yorko State metateris, eta 
pirmuoju MarshalI Cbeas Ck» 
pirmenybėse su 4-0 taftų.

Būk mums 
malonus
Parengė

PREL. F. BARŠKI 
413 pusi.
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Šv. Vardo raugijos

šv.

Cambridge, Mass.

KT PUBLIC

Star 
nes ved. taut

ię a- 
yra 

očiaus

noma, kad nauji žmonės pate
ko į mokyklų komitetą todėl, 
kad nepatenkinti uždarymu 
Bostone apie 30 mokyklų.

sijoną cesnulevičienė, 
gyv. 211 Gold St., So. Bos

ton, mirė lapkričio 7 d.

AL HOME 
ater Avenue 
idge, Mms.

8 W AITRUS
otuvių direktorius ir 

muotojas 
RY PUBLIC

atlieka karo tarnybą Loui- 
t sianos valstybėje. Jis neseniai 

gavo JAV pilietybę. Gruodžio 
pradžioje baigia karo tarnybą 
ir grįžta namo į Brooklyną.

522 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. STagg 2-7909

m., mirė miesto ligoninėj lap
kričio 7 d.

komjK

kad dabar 
pašto siuntinius 
tiems karo tarnyboje, 
metais toli esantiems būdavo 
viskas siunčiama oro paštu, gi

siųsti oro paštu. Nors kasdien 
dideli kiekiai siuntos išsiunčia
mi, bet dar nėra pasiekę aukš
čiausio laipsnio. Taigi pasisku
binkite, kad kariai neliktų per 
Kalėdas negavę iš jūsų taip 
laukiamo pako.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką 

N. Y. "Šviesos” sambūrio me
no sekcijai už surengtą mano 
60 m. sukakties proga gražų 
minėjimą, visiems programos 
dalyviams: dail. J. K. Jonynui, 
meno kritikui A. Rannit, solis
tei V. Jonuškaitei, muzikui 
komp. J. Žilevičiui už dedika* 
vimą man 3 savo kūrimų, po
etui J. Tysliavai, aktoriams H. 

r Kačinskui ir A Katiliūtei, pia
nistei A Kepalaitei, o taip pat 
mane sveikinusiems: DipL še
fui p. S. Lozoraičiui, Gen. kon
sului J. Budriui, N. Y. Liet. 

- Bendruomenės pirm. p. Šlepe
čiui, "Aidų” redakt. kun. L. 
Andriekui, karininkų Ramo
vei ir visiems kitiems žodžiu 
bei raštu pareiškusiems man 
gerų linkėjimų.

“ROTOS” PRANEŠIMAS
Lietuvišku saldainiu įmone “RŪTA”

LIETUVIŠKUS ŠOKOLADINIUS SALDAINIUS.
Amerikoje ir Kanadoje užsakymai jau patenkinami. Ieš
komi lie

apdėtu mokesniu, priskaičius pasiuntimo išlaidas.

Kreiptis:

LIETUVOS KAF DMENES ŠVENTES MINĖJ 
įvyks lapkričio 22 dieną

TA PAT PROGA MINIMA LITHUANICOS SKRIDIMO METINES IR TAIK

IAS

4 VJl 

APBEF 
PROGR/

tižiai 
dengti su

, A. Gus-

Prof. Simas Sužte*.
vyriausias "Darbinimv. 

daktorius, lapkričio 12 išskrido 
Chicagon, kur skaitė paskaitą 
Lietuvybės Studijų Institute 
"Lietuva rytų politikos lūžy
je.” Tuo metu Chieagoje buvo 
moksleivių ateitininkų Pijaus 
X “visa atnaujinti Kristuje” 
ruošiamas minėjimas, paminėti 
to šūkio 50 metų jubiliejų, šia
me minėjime prof. S. Sužiedė
lis, Ateitininkų Federacijos va
das, skaitė paskaitą "Pijus X ir 
ateitininkai”

Balto Centrui tremtinių 
šalpai atsiuntė $150.00 Bayo- 
nės liet parapijos klebonas 
kun. J. Starkus. Pinigai buvo 
surinkti bažnyčioje aukų dėžu
tėse. AL B-nės New Britaino 
skyrius atskaitė $50.00 ir J. 
Basiokas $30.00 iš Hoųuiam, 
Wash. ir viena tremtinė $50.- 
00 iš Bostono.

Mirė
. Romualdas Petronis lapkr. 

9. Gedulingos pamaldos įvyko 
Apreiškimo bažnyčoje, palaido
tas lapkr. 12 šv. Jono kapinė
se. ■

Jonas Girnis mirė lapkr. 9, 
palaidotas iš Apreiškimo baž
nyčios šv. Jono kapinėse lap
kričio 13. )

P. ŠVENTES MINĖJIMO VAKARAS 
PARAFUOS SAUME, NorOi Mk St, BmMm.

pirmas Lietuvos Kariuomenės savanoris pik. K ŠKIRPA ir
io Atstovas. Meninė dalis: solistai BARBORA DARLYS, 

aktorius HENRIKAS KAČINSKAS, ir p. Matulai-

Solistės Zuzanos GrusaiK
koncertas, surengtas lapkri

čio mėn. 8 d. New Yorke, Car- 
negie Recital Hhlį praėjo dar
niai ir įspūdingai. Solistė, 
lengvai valdydama savo spal
vingąjį ’ soprano, padainavo 
Mozarto, Strauso, Brahmso, 
Peri, Rąbey kūrinių. Iš lietuvių 
kompozitorių šiltai buvo sutik
ti A Kačianausko Mano gim
tinė, Gruodžio Aguonėlės, Ru
giagėlės, Tallat-Kelpšos Ne 
margi sakalėliai ir liaudies 
daina Tykiai, tykiai, Nemunė- 
is teka. Pilnutėlė'klausyto jų 
salė ir dovanotos gėlės dėkin
gai atsiliepė solistės dainoms.

Aidų muzBoos - literatūros 
vakaras

AIDŲ muzikos - literatūros 
tradicinis vakaras ateinančiais 
metais įvyks balandžio 25 d.— 
Atvelykyje, žurnalo leidėjai iš 

suomenę tą dieną užleisti AI
DAMS ir nedaryti kitų paren
gimų.

Mocketiūnų šeimos pagerbimą 
surengė Moterų Sąjungos 29 

kuopa savo vicepirm. A. Moc- 
keliūnienės, 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukakties proga lap
kričio m. 7 d. Kuopos pirm. O. 
Dobrovolskienė ir P. Grigieiiė 
pasirūpino šauniomis v "'šm 
ir įteikė sąjungiečių 
gražią dovaną, linkėdamos lai
mingai sulaukti auksinio jubi
liejaus. M. Galdikienė pareiškė 
džiar 
mos

dėl MockeEūnų šei- 
s dvasios. Jų dvi 
Amerikoje gi- 

os, bet aktin-

daina— 
į parengimus, 
lackeliūnaitės 

i mūsų kompozi- 
ainelių, o sąjun-

m

Sausus bufetas, 
ai dalyvauti.

uims

Angelų Karalienės par.
Vardo Dr-jos vyrai lapkričio 8 
per 8 vai. Mišias ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Po Mišių 
salėje įvyko susirinkimas, ku
rį atidarė ir uždarė malda 
kun. Vyt. Pikturna. Susirinki
mą vedė pirm. V. žemantaus- 
kas. Pranešimą apie New Yor- 
ko L. K. 'Federacijos apskri
ties veiklą padarė K. J. Kru- 
šinskas ir S. K. Lukoševičius. 
Buvo paraginta dalyvauti ar- 
kiv. J. Skvirecko minėjime. 
Kun. Vyt. Pikturna savo kal- 
.boje paaiškini) vyskupo, ar
kivyskupo ir metropolito sąvo
kas bei jų pareigas bažnytinė
je valdžioje. Susirinkimo metu 
buvo paraginti užsisakyti 
laikraštį "Laiškai Lietuviams”, 
leidžiamą jėzuitų. Taip pat nu
tarta ruošti draugijos pusmeti
nis balius lapkričio 21, 7 vai. 
vakare Angelų Karalienės par. 
salėje. Susirinkime buvo su
tvarkyti dar keli anksčiau ne
baigti klausimai ir pasidr 
platinti būsimam baliui 
tai. Baliuje bus užkart 
šokiams gros plokštelių 
ka.

Bažnyčios dekoravimas
Parapijos klebono kun. P. 

Juškaičio rūpesniu yra gautas 
Boston' arkivvs^ 
bažnyčk

po 
dėjęs darbą, šeštad 
1 4d., Piliečių Kktfc 
arbatėlę

J. Stank 
kalbų,] 
ti ir ki 
40 me

visais patogumai 
kaina. Kr 
6-2544 J ari

den gatvių
niais ir kd

•vai ryto iki j
mis dKenomfe I

ėjo i <ri
Jdw. MaėCormack, 
angresmano' brolia- 

Jis turi vedęs lietuvai-
aną. Jaunasis MacCor- 

mack buvo išrinktas didele bal- 
sų dauguma — jo pasisekimui 
galėjo turėti reikšmės ir garsi 
pavardė.

Miesto mokyklų komiteto 
rinkimuose pralaimėjo ligi šiol 
buvęs to komiteto pirmininkas 

nuo š. m. gruodžio 1 d. ligi Mushnick, žydų" tautybės. Ma- 
1954 m. kovo 1 d. Daugiausiai 
išplatinusiems skiriamos pini
ginės premijos.

Katalikų jaunimo 
suvažiavimas

Pirmosiomis lapkričio mėn. 
dienomis Bostone įvyko visų 
JAV katalikų jaunimo organi
zacijos atstovų (CYO) metinis

^malas skelbia 
patinimo vajų

Mykolo ir Marijonos Arentų
50 m. vedybinio gyvenimo 

sukaktis~buvo minima' šešta- suvažiavimas, globojant arki- 
dienį, lapkričio 14 d. 9 vai. ry- vyskupui Cushing. Suvažiavi- 
to buvo Mišios, o paskui vai- mas buvo gausus ir sėkmin- 
šės, į kurias buvo /susirinkę gas. 
giminės ir artimieji iš arti ir 
toli. Buvo atvykęs ir sūnus 
gydytojas su šeima iš Detroit.

Sodaliečių metine
Whist party

įvyksta lapkričio 21 d. sa
lėje po bažnyčia.

Naujieji skaitymai,
vadovėlis tremties mokyklos 

vyr. skyriams, baigiamas 
spausdinti J. kapočiaus Spaus
tuvėje. Taip pat jau rengia
ma spaudai ir A Rinkūno 
"Kregždutės” II dalis.

Atlaidai
40 valandų bus lapkričio 27, 

28 ir 29 d.; novena į N. P. P. 
lapkričio 30 gruodžio 8 d. 

s Kun. —’itauskas S. J. /
gaičžų Sodafidja

nergai- 
vyčius atvykti 

ir suvaidinti 
Bilietai jau 
įnami. Vai- 

alba ir

tarybą
rinkimais 

yvavo tik a- 
inlpkų. So.

Prie didžiosios siuvėjų uni
jos oficialiai veikia Bostone lie
tuvių siuvėjų unijos skyrius, 
kurio vadovybė visada palanki 
mūsų bendriems reikalams, šį
met tai unijai vadovauja Jur
gis Dragašius. Lapkričio 4 d. 
įvyko unijos susirinkimas, ku
riame aptarti lietuviški reika
lai. Nutarta skirti Balto vajui 
25 dolerius ir sumokėti Balto 
nario mokestį 5 dolerius. Į 
lietuvių kongresą Čikagoje iš
rinkta atstove Marija Mockie
nė. Į CIO konvenciją atstovu 
išrinktas Primas Romskis.

KVIEČIAME f VAKARĄ
LKMS 4-a kuopa rengia lap

kričio mėn. 21 d. “šunim-Bu- 
rum” vakarą su loterija ir šo
kiais. Porai, geriausiai šokan
čiai valsą ir polką, bus skiria
ma po prizą. Skanūs užkan
džiai! Maloni nuotaika! Kvie
čiame kuo gausiausiai atsilan
kyti, nes mūsų kuopos tai bus 
priešadventinis paskutinis pa
silinksminimas. Vakaro pra
džia: 6 vai. vak. Lietuvių Klu
bo svetainėj 163 Harvard St., 
■^ambridge, Mass. Įėjimas $1.-

Rengėjos

ASEVKHJS ir SCNUS 
[J N E R A L HOME 

254 W. Broadway 
Hith Boston, Mass. 
FH BARACEVIČIUS 

utių Direktorius 
' ith Boston 8-2500

iSka koplyčia Str
ykai. Aptarnauja Cam- 

tostono kolonijas te- 
slomis kainomis. Kainos tos 

kitus miestus.
te laukite: 7*1. TR «-«434

TSKAS
HOME 

mOADWAY


