
puoselėjimo srityse, kai laisvė

kad Jungtinių Tfcutų chartos
sąjungų tarptautinių

ŠNIPAI—VIS DAR DIENOS DID VYRIA
vūl užims jai teisėtai priklau
sančią vietą laisvoje Europos 
tautų bendruomenėje.

dabartines latvių 
ta kančias po žiauriu so

vietinio knpėrialiano jungti.

KODfiL TRUMANAS SKYRR WIHTE?

JAV tari
aptartu tydtt-snta keatMktaa.

“Su Dievo pagalba ir su 
dvasine bei moraline tautosduoti latvių tautai šilčiausius 

amerikięčių simpatijos jaus
mus.

“Jungtnes Valstybės nie
kados nepripažino jėga įvykdy-

federacijos, centro Europos 
krikščionių demokratų unijos, 
tarptautinės ūkininkų unijos, 
centro Europos, liberalų uni
jos, centro Europos socialistų 
unijos.

Išklausę pranešimo apie JT 
komisijos pradėtą svarstyti 
priverčiamąjį darbą, priėmė ir 
pasirašė JT gen. sekretoriui į- 
teikti raštą, kuriame sakoma:

“Tol nenurims žmonijos są
žinė ir negalės būti patikrinta 
pasaulio taika, kol politiniais

Eisenhovveris užtik
rino nuo nedarbo
Wa$hingtonas. — Spaudos 

konferencijoje prez. Eisenbo-
iusy-

tik pasirodys krašte didesnis 
nedarbas. Tatai buvo preziden
to atsakymas į paskelbtas 
statistikas, kad nedarbas jau 
dabar, ypač plieno srityje au-

kartotų 1929 metai.

AR LAISVINIMO POLITIKA VEDA Į NAUJI KAR|?

įpareigoja visus Jungtinių 
Tautų narius imtis visų būtinų 
veiksmų priverčiamajam dar
bui panaikinti visur, kur pa
saulyje jis bepasireikštų.”

Rezoliuciją įteiks 4 asmenų 
delegacija.

Ta proga Amerikos Balsas 
ir Laisvosios Europos radijas 
įrašė atskirų kraštų atstovų 
“s į savo pavergtuosius 

JT turi nuolatos tas paabaisė- ‘ kraštus. Lietuvių vardu kalbė- 
tinas sąlygas tirti ir svarstyti;
toliau:

reikalauti, kad jis būtų panai
kintas;

2. ligi jis bus panaikintas, t kalbas

Jungtinių Tautų chartos įžan-

jo LLK pirmininkas V. Sidzi
kauskas ir nariai V. Vaitiekū
nas ir J. Audėnas.

Penktadienį 2,30 vai. p.p. 
ryšium su priverčiamojo dar- 

politinais sumetimais prakti- . bo svarstymu Jungtinėse Tau, 
kavimas yra nesuderinamas 
su buvimu Jungtinių Tautų

verčiamojo darbo ūkiniais ir

:— Jungtinių Tautų ligšioliniai

tose pavergtosios tautos pike
tuoja prie Jungt. Tautų rūmų 
Sovietus, kaip didžiausius ver
gų laikytojus.

Šnipo White istorija tebėra šviesdamas FBI dokumentais, 
susidomėjimo '•centre. Atsisa
kęs duoti parodymus senato 
komisijai, buv. prezidentas 
Trumanas pasiaiškino per tele
viziją lapkričio 17. Iš jo kalbos 
matyt, kad FBI pranešimus 
prezidentas buvo skaitęs ir 
kad White skyręs į aukštesnę 
tarnybą, žinodamas, kad jis 
šnipas. Trumanas aiškino sky
ręs White į tarpt, mokėjimų 
fondą, kad jis nejaustų įtari
mo ir galėtų būti toliau FBI

kaip White ir jo draugai šni
pai buvo įsigalėję valdžios .a- 
parate. White buvo tik vienas 
jų ratelis, kuris dirbo sovie
tams nuo 1942-3 m. žemės ū-

Nathan G. Silvėrmaster,

man, prie prezidento Roose- 
velto ir paskui Trumano —L. 
Currie (jis esąs sukliudęs ųa- 
cionajinei Kinijai pagalb|K

derėtis neturi nuvesti iki to, 
kad už tariamus laimėjimus 
Sovietams būtų pripažintos 
daugiau kaip. 15 tautų, kurios 
kitados buvo laisvos.

Jis vėl pareiškė savo viltį, 
niciatyvą dabar turįs sayo ran- sovietų valdžia pavergtuo- 
fcose. sg kraštuose sugrius, visai nė

jo manymu, laisvosios tau- mėginant tenai kurstyti revo
liucijų.

devetaktas. — Valstybės

tematinę ofenzyvą, nes j» bi-

būtų,galėjęs jgpMl-ne J

atstovi

HOOVC2OO PAREIŠKIMAI 
NEPALANKUS TRUMANUI

Senato vidaus saugumo ko
misijoje liudijo FBI direkto
rius J. E. Hoover. Jis pabrėžė 
keliais atvejais, kad ne FBI 
reikalas politika; ji tik konsta
tuoja faktus, o jau vyriausybės 
Uždavinys pasidaryti išvadas ir 
skirti ar atleisti. Bet jis liudi
jo, kad FBI apie White Bal
tiesiems Rūmams pateikė sep
tynis parnešimus, jog jis yra 
sovietinių šnipų tinkle. Jis taip

Hissu, Goldu, Gotos ir l|L J 
Pats White savo įstaigoje 
tarnybą Mrs. Gotos, kuri jgja- 
Įėjo dokumentus vietoje msra- 
šinėti. Jis turėjo savo įstajgp-

je ar Europoje. Tafiau noras

teritorines teises (taip kaip

stos užpultos. Jų užpuolimo

retortas, atsakė Trumanui, nu-ŽUVO 15 PARAŠIUTININKU

jau prasidėjo. Dalis gyven-

nai nuo miglų mirė 12,000.

paketti.

•V
3, nors FBI pranešimuose fls /į 
buvo nurodytas kaip sovietų ■<

tarnauti pažinti sovietiniams 
metodams, kurie paskui karto-

saugos ir bendradarbiauti la
biau su JT paliaubų, komisija, 
kuri turi būti sustiprinta. Tos 
komisijos pirm. gen. Bennike 
pareiškė ,kad Izraelis lig šiol

per televiziją Baltijos tautų 
Idausfanu.

kristi. Pilotas įstengė lėktuvą 
išlaikyti loi, iki visi parašiuti
ninkai iššoko. Jų vadas iššoko 
paskutinis, ir jo parašiutas at-

niekad pritaręs skirti White, 
kad jį galima būtų toliau sek
ti. Komisijos klausiamas, jis 
pažymėjo prieštagai — kad

Atsakė, kad priešingai — 
laisvinimo politika gali padėti 
karo išvengti. Kol pavergtuo
sius remsim, jų reikalo neuž
miršim, Sovietai viduje negalės

• Bostono aniversfyetas 
atleido prof. Maurice Halperin, 
kuris dabar viešai suminėtas 
FBI pranešime kaip įtartas

Weidea, Vokietijoje, suimti 
trys vokiečiai, kurie S ame
rikiečių aerodromo pavogė 50 
tonų metalo ir per Italiją 1 
pergabeno sovietams.

17 kariuomenės manevruose 
dvimotoris lėktuvas su 40 pa
rašiutininkų sugedo ir pradėjo

tina maitinimo Ir kjtos minis
terijas, kad jos nevykdo fab
rikų statybos plano ir tuo Ma- 
lenkovo trejų metų planą sa-

SOVIETŲ gNIPUS 
VARDAI

Toje pat senato komisijoje

jami kituose kraštuose, ir sy
kiu įspėjimas laisviesiems 
kraštams.

Buvo klausimas taip pat, ar

Lapkričio 18 atstovas Ch. 
Kerstenas turėjo 15 minučių 
pasikalbėjimą per. televiziją. 
Pasikalbėjime - atstovas buvo 
paklaustas taip pat, kokios

konsoliduotis. Jei užmiršim, 
tai Sovetų stiprėjimas ir ves 
tiesiog į trečiąjį karą.

toos turi būti pasiruošusios 
pradėti derybas su Sovietais buvo

909fA

Vurtor

. NEW YORKO LATVIAI 
savo nepriklausomybės šven

tę minėjo Webster Hali salėje. 
Dalyvavo ir Laisvosios Euro
pos Komiteto narys, buvęs jo 
pirmininkas admirolas Miller. 
Lietuvių vardu sveikino gen. 
kons. J. Budrys. Dalyvavo taip 
pat LLK pirm. V. Sidzikaus
kas, Amerikos Balso red. P. 
Labanauskas, tarp. žum. s- 
gos pirm. Dr. V. Dambrava ir

Ir paliaubą komisi
ja kaltina Izraelį
Jeagt. Tautos.— Saugumo 

Taryboje Amerika, Anglija, 
Prancūzija griežtai apkaltino 
Izraelį už Kibya žudynes, ra
gino Izraelį ir Jordaniją susi-

jį pakaltinti.
Kokiose pareigose 

šnipai buvo, rodo Haroldo Gla- 
zerio pavyzdys. Nors jis buvo 
žinomas kaip sovietinis ffnįmr,

kos atstovu j UNRRA košte**

kinti; jis 1947 dalyvavo

patarėjas.

džate rodė, kaip Šnipai

Jis tik pareiškė norįs, kad ko- ratą. Savo pareiga jte laflsb tf

LONDONE MIGLOS SU 
SUODŽIAIS

čiau lėktuvas krisdamas už
mušė ore 9 parašiutininkus, o 
kiti šeši, įskaitant ir lėktuvo 
įgulą, žuvd sykiu su lėktuvu.

Manevruose dalyvavo iš viso 
800 parašiutininkų. Juos gabe
no 40 lėktuvų.

nutraukė agitaciją. Derybos 
dėl politinės konferencijos nie
ko nedavė.

valdžioje butų baigtas ir virs- gyvinto elemento. Jau etą M- 
tų istorija 1954 rinkimuose.

Glazerį skirti j aukštas vietas,

mėnesių, kuriuos jis buvo val-
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visųžmonių, apkibsiu žemės

Su tokiu apytitkriu tikslumuSPAUDA Dviračių fabrikas

Ar žinai, kad

-. KARALIUS PALIKO 36 SŪNUS

aoo

3.00

2.00

112 p.

150
250

Tegulsaū veistus!, daugin- 
i tusi ir pripildytų žemę. Tuščios

1.5C»
350 
1.00

2.00
200
200

2.00 
$1.00 

2.30 
2.00

D. Pilla, Stela už sielą, 304 
V. Pietaris, Raštai, m k,

cho sukosi anglų,* prancūzų, 
vokiečių, rusų agentai, norėda
mi išgauti naftos koncesijas. 
Dabar 1933 Ibn Saud suteikė

ANGLIŠKOS
Rev. T. Narbutas, 4 Martyred Bishops
Rev. Jos. B. Koncevičius, Russia’s Altitude 

Towards Union with Rome, 197 p.

rų pirklių akis. Ji padarė ir 
Ibn Saud turtingiausiu pasau
lio žmogum ir didžiausiu ara
bų valdovu.

Haufo pdsakos, 93xp.
Lazdynų Peteda, Motule perviliojo, 32 p.

siginklavęs moderniąja tedulk 
ka... ' B.

kaimynai užsitveria ir sako: 
neik— ‘‘Mongolams ir indams 

natūraliausia sritis išsiplėsti 
būtų platusis Sibiras. Sovietai

5.00
6.50

bar naujai išleisto šv. Rašto 
buvo išparduota 2300,000 

. egz.; kaina 6-10 dol. *

• Baltųjų Rūmų sodas turi 
18 akrų, ir kasdien jamtvar-

130 
3.00 
5.00

1.00
5.60

• JAV turi skolos 260 mi
liardų dol. Tai reiškia, kad 
kiekvienas naujagimis, ateida- kyti dirba 10 sodininkų.

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Boileri
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas

192 p
S. Vogutov,, Raudonasis i 103 p.

VAIKŲ LTCEKATORA -
Vyriu M, VatanSus, Vaitų knygelė, 155 p.

NESUPRANTA,KAS JUODU ANT BALTO PARAŠYTA

Kurtinaitis kimba į “Darbinin
ke” spalių 30 paskelbtą pasi
sakymą dėl Lietuvių Kongreso, sąjunginį biudžetą”, Antanas 

Venclova reikalavo skirti pini
gų įsteigti Lietuvoje televizijos 
centrą. Taip pat reikią Statyti 
Vilniuje planetariumą (žvaigž
dėms ir kitiems dangaus švie
suliams tyrinėti), nes liaudyje 
esą likę “prietarų”, kuriuos 
platinę katalikų kunigai. Tai
gi planetariumas reikalingas 
kovai su kunigais... •

Chicagoje. “Darbininke” buvo 
rašyta, kad seime turėtų būti 
svarstomi du klausimai: “Vie
nas — tai manifestuoti prita
rimą ir paramą Kersteno re
zoliucijai vykdyti... Lietuvių 
Kongresas turi būti tas didžiu
lis balsas, kuris paremtų lig
šiolinę Amerikos politiką ir 
sutrukdytų bet kurias viešas 
ar slaptas pastangas sumažinti 
tos rezoliucijos reikšmę... Ant
ras — tai pačių lietuvių vi
daus reikalas, lietuvybės išlai
kymas ir jai išlaikyti reikalin
gos bendruomenės... Chicagos 
kongresas sudarys naują šiltą 
atmosferą, kurioje bendruome
nė vėl ims sparčiau augti ir— 
svarbiausia — veikti.”

Tuos pasakymus “Sandara”

. Darbininko’ manymu, vyriau
sias Amerikos Lietuvių Kong
reso uždavinys, privalo būti 
^bendruomenės organizavi
mas*... Taigi matote, ką nori
ma padaryti iš Amerikos Lie
tuvių Kongreso. Nieko dau
giau tik paprastą bendruome
nės mitingą. Lietuvos išlaisvi
nimo problemos, žinoma, turė
tų tuomet atsidurti užkampy-

Anot “Sandaros” — taigi 
matote, kaip tas “Sandaros” 
rašytojas sugeba šūkauti, su
geba rodyti savo neapykantą 
bendruomenei, bet nesugeba 
suprasti to, kas juodu ant bal
to- parašyta.

t

Ig SOVIETINES SPSUDOS

2 Agitatoriams rudšti Lietu
voje veikia “respublikinė par
tinė mokykla.” Ji išleido jau 
šešias laidas, daugiau kaip 800 
agitatorių. Dabar jut-vįtaose 
rajonuose yra darbaetpjų, to-

Tačiau slnnj|iį«n
.* Vilniaus komiteto plenu
mas, kad partinės, oęgamzaci- 
jos dar per mažai verttetą agi
tatorių darbą, šalfe kovos, su- 
“buržuazinėmis liekąnoniis” 
plenumas- ragino skiepyti; “ta
rybinį patriotizmą.’?..

Maskvoje, svarstant “visa- matė, kaip Kuweite prie -fa-

Mirė Saudi Arabijos karalius 
Ibn Saud (Jai reiškia Arabijos 
viešpats), vienos iš septynių 
valstybių, kurios sudaro Ara
bų Lygą. Jo karalystėje tik 
septyni milijonai gyventojų, 
'bet Jurgi pasauliui gyventojai 
svarbu? Svarbu turtai, o Ibn 
Saud žemės viduriuose gausin-

Gimė Ibn Saud 1880 trem
tyje Kuweite prie Persijos į- 
lankos. Jo protėviai buvo val
dovai, bet išvyti. Ibn Saud bu
vo auklėjamas valdoviškai ir 
kariškai griežtai. Penkerių me
tų jis buvo geras jojikas ir 
Šaulys. Septynerių metų - jis 
mokėjo Koraną atmintinai. 
Dvylikos metų nukovė savo 
pirmą priešininką. Dvidešimt 
vienerių metų su 40 vyrų, 
perskrodęs dykumas, užėmė 
savo tėvų sostinę Nejd.

Į jo nepaprastus karinius 
gabumus atkreipė dėmesį le- 
gęndinis anglų karininkas 
Lavvrence. Juodu susitarė: 
Ibn Saud kovos dėl savo ir 
britų interesų. Lawrenče ir 
Anglijos konsulo Kuweite re
miamas, Ibn Saud 1916 pas
kelbė “dykumų sukilimą” ir 
išvijo turkus. Paskui nukovojo 
savo vidaus priešininką Hus- 
seiną, kuris turėjo bėgti į Kip
rą ir ten mirė. Nurungdamas 
vieną po kito, Ibn Saud išplė
tė savo karalystę, nuo Persi
jos įlankos , iki Raudonosios 
jūros. . ' .

Ėmėsi reformų . viduje... ir

Žemės reforma <1920), ap
rūpinusi žeme pirmoje vietoje 
tuos, kurie ją mylėjo, dėl jos 
kovojo ir mirė, žymiai pakėlė 
agrarinę produkciją ir tuo pa
čiu viso krašto gerbūvį. Sociali
niai įstatymai ir apskritai 
nuoširdus rūpinimasis gyvento
jų gerbūviu išdildė iš žmonių 
veido juodo rūpesčio šešėlius. 
Gėra mokyklinė sistema ir pa
kankamas įVairių tipų mokyk
lų tinklas spinduliavo į kraštą 

' ta šilima ir šviesa, kurios pra
dai, lyg amžinoji ugnis, buvo 
išsaugota fiziškai pavergtos, 
bet gyvos tautos širdyje, da
bar dainos ir šokio, knygos ir 
laikraščio forma ėjo į gyveni
mą. Namie, savoje pastogėje, 
gyventi buvo gražu ir gera.

jau ketvirti metai yra.', po
pieriuje. Ir dėf to Maskvoje, 
svarstant biudžetą, M. Gedvilas 
skundėsi, kad visasąjunginės 
ministerijos vilkina pramonės 
įmonių statybą. . Esą TSRS . 
mašinų gamybos ' ministerija 
Šiaulių dviračių fabriką stato 
jau ketverius metus. Skundėsi 
taip pat, kad TSRS ryšių mi
nisterija nieko nedaro Vilniaus 
radijo stoties galingumui su
stiprinti.

Deja, šį kraštą, kurį jo sū- tų jų busią 600 milijonų.

Užsakymas siųsti šiuo adresu:

10 c.

sau pe
50%. K
į “Arabian American Oil 
Company”, ir pasipylė pelnin
gasis skystimas, kurio 1950 iš
gabeno iš Saud Arabijos 200 
milijonų statinių.

Kai susikūrė Jungtinės Tau
tos jr pareikalavo, kad jų na
riai atsiųstų savo valstybės 
konstitucijas, tai IbnSaud nu
siuntė kpraną. Korano įsaky
mų jis reikalavo laikytis griež
tai— taip kaip kalvinistai pro
testantizme. Vagis, bausdavo, 
kirsdindamas ranką. Bet leis
davo kiekvienam į jį asmeniš
kai vardu kreiptis. Pats negėrė 
vyno ir nerūkė. Turėjo tik tris 
žmonas. Koranas leido turėti 
keturias. Vienos vieta būdavo 
laisva, kad galėtų vesti dukte-

šininko ir tokiu būdu sustiprin
ti tarpusavio taiką. Tokių 
žmonų jis praleido per savo 
valdymo laikys apie porą-šim
tų.

Svečiams linksminti savo rū
muose laikė nykštuką juokda- 

• žiuotse. Bet naujausius auto
mobilius išsirašydino iš Ame-

nimąjo įpėcfinis, vienas ii jo 
sūnų, kurių. M* paliko-36. Jie 

tūkstančius naujų “durių” at
- »

šimtą metų žemėje turėję būti 
1,4 miliardų žmonių,' dabar 
2,2 miliardų, O apie 2000. me
tus būsią 3,2 miliardai.

Labiausiai akis patraukia 
Azija, kur didžiausios lig šiol 
gyventojų masės. Daugiausia 
yra mongolų — 800 milijonų. 
Atskaičius visus iškritusius,

kasdien mongolų skaičius 
didėja 16,000.

Už kelerių metų jie pasieks 
visą tūkstantį milijonų.

Antroje eilėj indai su savo 
400 milijonų. I jų eiles kasdien 
įsirikiuoja po 14,000 naujų in- 
dukų, atmetant tuos, kurie tik 
senųjų vietas užima. Po 50 me

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

Naujasis Testamentas
Neito Vian, šv. Antanas Paduvietis. 145 p.
G. ^da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p. 
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.

. P. Juras, Pranašystės ap:e pasaulio pabaigą, 1 
Dr. J. Prauskis. Prie* vilties kryžiaus, 139 p. 
O. S. M«rden, Džiaukis gyvenimu, 72 p. 
SL fiĘritamsiris, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p. 
t>. X Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p.

kalbėjo, Don Bosco mintys, 132 p.

s veikalas tėvams ir mokytojams)

: Fx Bartkus ir preL Dr. P. Aleksa, 
ir žmogus (tikėjimo tiesos, dorovė ir

su viršeliais

t Iri Honorem Inunaculati 
BXV

Nemuno poemai.

150 
0.70 

$1 nn
2.00 
050 
3.00

1.00
150
150

1.00
1.00

kad pp 20 metų mongolai irin-

• Lietuviai tremtiniai pagal 
religijas yra pasiskirstę šitaip: 
katalikai sudaro 85 proc., pro
testantai — 11, stačiatikiai— 
5, sentikiai — 0,7, įvairių sek
tų — 0,6, ateistais save laiko 
tik 0,18 procentų.

”DA RBININKA S
680 Bushvick Avė., Brooklya 21, N. Y.

Joffre Voisekauskas,,127 p.

3. Jankus, Po raganai kterfu, 102 p.

turės su Šuo klausimu susidur
ti. Susidurti ir su dar sunkes
niu klausimu: ar jie apvaldys 
mongolus ir duos jų tekėjimui 

' vagą, ar mongolai persiris per 
jų galvas kaip kitados Džingis 

■’ Khano vadovaujami.
Tolstojus rašė: ateities vieš

pats bus naujasis Džingis Kha-

nus į pasaulį, paveldi jau ir 
skolos $1700.

• Pašto nuostoliams pa
dengti atstovas resp. Latham 
pasiūlė išnuomoti reklamoms 
apklijuoti pašto dėžutes ir paš-

260 
2.00 
150 
200 
200 
1.25

130 
200

0.60 
136 
1.00
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DIEVO IR TĖVYNĖS REIKALAIS
-r

Pirmiausia buvo kreiptasi į vių tame priėmime dalyvavo

sirodė gražių atsiliepimų.

gajumas, jos stiprybė, jos gy
venimo būdas, visa tautos dva<

sikirto, kad tokiu būdu buvę šnipai sekami Priemonė esanti la
bai paprasta; geriau pavojingą žmogų turėti po akim negu už ayfiM hierarchiją

Buvo išsiuntinėta 28 laiškai 
Vakarų Europos, Kanados ir 
Pietų Amerikos kardinolams ir 
arkivykupams, kad ir jie savu

Po to dar bdvo visa eilė pa
sikalbėjimų ir pasitarimų su 
paskiromis delegacijomis, kur 
iš lietuvių labai aktyviai daly-

ratūra deiegataibuvo painfin*-
SS® S? -ado-M - N£1 h-

tahkų spauda buvo aprūpinta

smerktų a-Tdeity dėtų visas 
pastangas, kad pavergtieji 
kriaštal būtų, išlaisvinti.

£

cpri verstini

tųjų kraštų naitijnmi neiaūtų te'M

kių-žinių ir Vidurio Europoą 
Krikščionių Demokratų Sąjun
ga suranda vis daugiau nuošir- 

Spaudos, radijo'^Įtakingų <®U Ir

asmenų informacijai buvo iš- (Nukelta į 5 pal) .

Geriau vėliau negu nielrada
Prieš penkerius metus miręs jBany D. White, kurį prezi

dentas Kairy S. Truman, nepaisydamas jspė^mų, kad tas žmo
gus esąs svetimos valstybės agentas, buvo paskyręs jį tuojau po 
karo Tarptautinio Finansų Fondo direktorium, sukėlė naują 
karą tarp demokratų ir respublikonų. Respublikonai kaltina, 

' kad demokratai buvo apsileidę ir vsdstybės aparatą uŽIeidę Šnr-

vietą, gauna lasvas rankas daryti, ką jis nori, reikia jau suabe
joti tokios priemonės tikslumu. Tai yra tas pats, kas įsileisti 
žiurkę į laivą ir leisti jai krimsti dugne skylę.

Ginčuose dėl to White, iš Lietuvos kilusių žydų sūnaus, 
augusio Bostone, ima aiškėti, kad tų pavojingų graužikų plau
kė per Atlantą į JAV jau ne nuo šiandien. Jau bus 35 metai, 
kai komunistai sąmoningai ir planingai pradėjo infiltruoti į 
Ameriką savo agentus arba juos daugiausia samdė iš šeimų, ku
rios čia atsirado iš Ukrainos, Gudijos, Lenkijos, Lietuvos —ryti
nio caristinės Rusijos pakraščio. ^Juk tokių nuteistų šnipų praei
tis, kaip Juditos Kaplan, Rosenbergų, Goldo, Greenglaso ir ki
tų, veda anapus Atlanto į caristinę Rusiją. Ji buvo bolšėVikų 

pasirinkta pirmąja auka. Antrąja turėjo būti Amerika, ir tam 
buvo dirbama nuo pat Spalių revoliucijos pradžios. Pogrindinį 
jų-darbą viršun išvertė antrasis Ddysis karas, o ypač pokariniai 
laikai > »

# Pokarinių laikų pirmasis dešimtmetis JAV istorijoje jau ir 
liks, pažymėtas stambių šnipų ženklu, ženklu išdavystės. Tai i?e- 
buov kokie paprasti šnipai, bet susėdę į aukštas vietas, ir ne tik 
tam, kad žinias svetim valstybei teiktų, bet kad paruoštų ke
lią bolševikinei revoliucijai ir sovietinei okupacijai Ilgai tam

ka, kad JAV ėmėsi tuo reikalu Vainauskas, K. Jurgėla ir dr. 
* iniciatyvos ir parodė daug. VI. Viliamas.

nuoširdaus supratimo. Amba
sadoriui H. C. Lodge patiekta 
visa medžiaga, kiek tos darbo 
stovyklos yra palietosios pa
vergtuosius kraštus. Buvo 
taip ,pat kreiptasi i Jungtinių 
Tautų gen. sekretorių D. Ham- 
merskjold, jam patiekiant me
džiagą ir prašant paramos. Iš 
abiejų tų :žymių atstovų buvo 
gauti palankūs atsakymai ir 
patikrinimas, kad jų bus daro
ma visa, kas bus galima.

Plačiais raštais ir su atitin
kama medžiaga buvo kreiptasi 
į 48 Jungtinių Tautų delegaci
jas ir prašyta- tuo reikalu 
palankaus pasisakymo. Iš 15 
delegacijų gauta atsakymai ir 
pritarimas, o eilė kraštų visai 
aiškiai pabrėžė, kad tą klausi
mą jie be jokios abejonės

1 remsilĘĮsazilijat; Kuba, Graikė

Kur ir kokiose sąlygose būti suorganizuota: ji turi bū- 
laisvame pasaulyje lietuviai , ti pakankamai paruošta iš ank- 
begyventų, jie negali savęs ly- to. Mūsų tautos net fiziologinis 
ginti su mūsų tautos kamienu, 
kenčiančiu Lietuvoje ir Rusi
joje. šiandieninė mūsų laimiu- šia daug priklausys nuo to, 
gųjų padėtis mums Uždeda tam 
tikrų pareigų tautos tėvynės 
atžvilgiu. Mažą dalelę tų pa
reigų mes atliekame remdami 
besidarbuojančius Lietuvai iš
laisvinti, lietuvybei palaikyti, 
šelpti vargstančius lietuvius 
Europoje. Jeigu šiems tikslams 
mes atiduotume ligi paskutinio 
cento, tai vistiek mums liktų 
dar labai daug — laisvė kurti 
visa, kas telpa tautinės ir ben
drai kultūros sąvokoje, laisvė 
kovoti ir darbuotis už Dievą, 
už t au t ą ir tėvynę, 
laisvė darbuotis visos 
žmonijos labui. Mūsų tautos 
dabartinės tragedijos akivaiz
doje lietuviui katalikui, kartu 
su kitomis problemomis, turi 
rūpėti Lietuvoje dabar ir atei
tyje katalikybės likimas. Nėra 
ko daug aiškinti, kokia dabar 
būklė Lietuvoje: vienas 79 me
tų vyskupas,< baigiami išnai
kinti kunigai, vienuolynų, 
katalikiškų o ' ijų, mo

kyklų, spaudos. 'Net melstis
reikia jau slaptomis. Jaunimo 
ir mažųjų sąžinės ir papročiai

. visaip žalojami. Gresia rimtas 
pavojus giliai sužaloti mūsų 
tautos ligšiolinę krikščionišką 
dvasią, tradicijas, papročius. 
Šioj baisioj valandoj mūsų pa
galba negali jų pasiekti.

Tačiau mes turime būti pa
siryžę ir pasiruošę, atėjus lai
kui, suteikti tokią pagelbą, ko-

kaip greitai ir kaip stipriai 
laisvo pasaulio lietuviai kata
likai ateis savo tautai pagal
bon. Dabar mes stengiamės 
paruošti darbininkų, tačiau tik 
to nepakanka. Mes turime tu
rėti iš anksto paruoštą ir pa
kankamą medžiaginę pagalbą.

Sf

kažką labai liūdnai.
veik kas vakaras.

stumdamas Abeitiniui stiklą,—

Ir kol Abeltinis tuštino li-Tai buvo toji pat liūdesio k* ne

tos!

ką ir atsuko į jį savo aažukuo-

Marytė , tartum nežinodama

lempa ir cypė virdulys, o Ma-

smuMėn ir geria Argi ai turiu
pavasario vakaru.

PuHs dusliai ošė, kratyda
ma nuo' Žakų lietaus lašus.

kapeikų skaitymo, nuo tų visų 
velnio pleistertų!

tinis jau dienojant parėjo na-. 
,mo.

laikas tai suprasti, kad efekty
vi pagelba viena diena negalės

tą vasaros vidudieni, liūdnai 
dūzgė Lūzumo smuikas.

tyliai tarė:
— ttarsivilk savo drabužius

rauktų antakių. Orai kietu

truputi palenkęs ir smuiko sty
gomis tyliai skambino tą dai
nos motyvą, kurį ką tik buvo

medžio atžalos ir pasidarė ar
timi vienas antram be žodžių.

— Eisim, — tarė Lūzumas, 
paėmęs kepurę, ir iš balso

Ir pagailo savęs, lyg supur
vinto puikaus indo.

Jis labai nuliūdo.
Pasižiūrėjo j dangų, ir ten

sėdėjo ilgoką laiką. Plika va
sariška plačiabrylė buvo nu
stumta ant pakaušio, plaukai 
susitaršę. Aukštą kaktą vagojo 
smulkio* raufcfMės, o mažos,

mas? Kur 8a galima gyventi? 
Tik smuklėj ir daugiau niekur. 
Gerai, kad šioj kemsynėj dar 
yra smuklė!

pajuokiamas norįs laisvos Amerikos gyventojus įgąsdinti “rau
donąja silke.” Bet kai tos “silkės” buvo nučiuptos už uodegos su

Hus viršun. Bet aš 
utį taukų iš purvo,

Abeltinis taip pat buvo gro
tosios dainos įspūdžio paveik
tas. Jie sėdėjo tyliai, netar
dami nė žodžio, pilni vienodų

je aš negaBu gyventi. Man da- 
. _ _r _ ___  _ rosi bloga nuo to šlykštaus,

— taiė LteMūt ir SOjo artimos upės pakrantė- suvytusio nuobodulio, nuo visų

Tuojau antrą dieną Abelti- senos. ' Lūzumas sėdėjo galvą jo Lūzumas. — Ar žmogus ga

nąs nuėjo pas Lūzumą.
Šis sėdėjo vienas pats didelėj

reikalas yra svarbesnis už

peiką!

publika). Dar įsakmiau buvo 
painformuoti tie dęlegacijų at
stovai, kurie tiesioginiai daly
vaus Trečiojo Komiteto posė
džiuose, kur šis reikalas pir
miausia bus svarstomas.

Spalio 26 d. Vidurio Europos

pradėjo akys atsiverti. Žinoma, geriau vėliau negu niekada.
įdomu dar ir tai, kad visi pagautieji arba išaiškintieji, mo

kėjo apsigaubti nekaltumo skraiste ir savo praeitį užtrinti. Sa
kysim, tas pats Kairy Dexter White, kaip dabar laikraščiai nu
rodo ,visą laiką dengė savo jaunystę ir kilmę, kad tik koks še- Krikščionių Demokratų Šą- 
šėlis nekristų. Jis ir ‘nekrito, kol nukrito visa uždanga. Tai yra 
labai nemalonu tiem, kurie to nematė ir nenorėjo matyti, nors 
buvo valstybės sargyboje pastatyti. Jiem atrodė, kad JAV vals
tybėj pagrindai nepajudinami. Gal'kada taip ir buvo, bet ne 

šiame atominės jėgos amžiuje. Kiekviena išdavystė dabar graso 
milijonams nelaisve ir mirtimi

Įtaikia dabar pagirti ir'paremti tuos, kas imasi valstybės 
aparatą valyti nuo svetimos valstybės agentų. -Juo .mažiau jų 
liks neišaiškintų u* nesučiuptų, juo sveikiau bus pačiom JAV, jų 
laisvei ir demokratijai, nepaisant, kas toliau valdytų: respubli
konai ar demokratai.

MOKYTOJAS 
ABELTINIS

f - Padangė buvo juodai juoda. 
Ir stambiais lašais ėmė lyti 
Setus.

Bet Abeltinis negalėjo suval
dyti savo liūdesio. Jis parpuolė 
po pušim šalia kelio ir pravir-

stangos nebūtų reikiamai efek
tyvios. Tai suprasdami tremty
je esą Lietuvos kat. vyskupai 
nutarėme paskelbti visame 
laisvame pasaulyje FONDĄ 
tikslu paremti Lietuvoje kata
likybės atgaivinimą, atėjus tin
kamam laikui. Jis turės ata- 
tekti tiems Lietuvos kat. vys
kupams, kurie tada Lietuvoje 
valdys Katalikų Bažnyčią.

Fondo būstinė yra Jungtinės 
Amerikos Valstybėse. Kitų 
Vyskupų įgaliotam man tenka 
būti to Fondo tvarkytoju. * /

Reikia tikėtis, kad laisvo 
pasaulio lietuviai katalikai ir 
mūsų tautos prietemai šį reika-

junga New Yorke, Beekman 
Tower viešbuty, suruošė 
Jungtinių Tautų delegacijoms 
priėmimą, kuriame dalyvavo 
32 delegatai, atstovavę Belgi
ją, Braziliją, Kanadą, Kiniją, 
Costa Rica, Kubą, Dariją, 
Prancūziją, Meksiką, Olantti- 
ją, D. Birtatniją, JAV, Austra
liją,-Dominikos respubliką ir 
Italiją, Šveicariją, Vokietiją,

Nenusirengęs jis griuvo, su- šio Abeltinio.
dėjo rankas po galvą, ir jo Klausantis Lūzumo gr£ji- jausmų.
tamsios akys statmenai įsirę- mo, Abeltinio akys sudrėko. > Ir šioje tyloje, lyg bitė karš
inė j lubas.

Marytė įėjo ir padėjo -ant 
kėdės ties lova sausus drabu
žius ir garuojančią arbatą ant 
stalo. Bet Abeltinis gulėjo, lyg

Bet Abeltinis netarė nė žo
džio. Marytei pasidarė baisu 
nuo jo rūstaus tylėjimo ir ji

ma baskui save duris.

išblėso židinyje ugnis ir vir
tuvėje ėmė sklisti pilkšvai bal-

mė miršta....

nomis akimis, šviesiais ūsais.. 
.. Abeltinio pasakė savo pkvar-

StOOMMtf ir
Abeltinį ant stalo.

Abėltinis atsisėdo ir. kentė
damas nejaukią tyMk fito*Jo i

fiis buvo apdvfJtęs serai,

nė buvo neužagta. .

trek, kad Lietuvoje ir Rusijoje 
kenčiantiems lietuviams kata
likams mes galėtume kiekvie
nas drąsiai pranešti, jog tautos 
kančių metu aš buvau laisva- ] 
me pasaulyje ne vien save gel
bėdamas — buvau savo tautos 
labui.

kalus. Atsiliepkime garbingai 
mūsų katalikiškos tautos ka
talikišką ateiti užtikrinti.

li gyventi tokioj kemsynėj, 
žmogui reikia grožio, gyvybės, 
jam reikia viso pasaulio, trauk 
jį velniai!

— Aš gerai žinau, ko tau 
reiktų! Tau reikėtų pakeliauti. 
O tada tau reikėtų kopti j 
penktą aukštą, arčiau i dangų 
ir mokytis, kolei apsvaigtų 
galva, dainuoti, ginčytis su 
draugais ir aukotis dėl kitų.

ir skystą putrą. He, he, he! 
Dviem kibirams vandens dvi 
saujos žirnių. Pats biesas tegu 
laka tokią buizą!

Lūzumas paėmė pilną degti-* 
nes stiklą ir nugėrė jį ligi 'pu
sės.

Sakyk, ar aš galiu dirbti? Ar

dirbti, kaip žmogus. M norė-

veikti! — klausė Lūzumas, pa- |

ko!
Tu nori dirbti jiems! He! 

Aš dar neradau jų tarpe nė 
vieno žmogaus, kuris savęs ne- < 
parduotų už mėsos gabalą. TM I 
dirbsi dėl jų, bet kuris nors į

<NvMal4pL)
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KRIČIO MĖN. NUMERIS

Krislas akyse
Kaip šiandie komunistam, 

taip anuomet caro valdžiai 
Kat. Bažnyčia ir vienuolynai 
buvo lyg kokia rakštis ar kris
las akyse. Iš vienuolyno sk.i- 
do krikščionybė ir lietuvybe.

Rusinimo ir pravosiavinimc 
banga Lietuvoje prasidėjo po 
1831 m. sukilimo. Ji iš metų i 
metus vis didėjo. Bažnyčiose 
draudė pamokslus sakyti, pa
kelėse kryžius statyti, banoč. 
pamaldose įvesti rusų kalbą, 
galų gale uždraudė ir spaudą. 
Šie persekiojimai tęsėsi iki 
1904* m.

aas. •> A > netavių ..mes -~ ~ ■ —o— ~: ~' i *. ? ■ -. ■ ■ j - _ . . • -■ _ ■ • ■ - ■ - - - ~~ ■ - -x nr.er.s -—is_ruotas A. N i.-
pastangas ir nuopelnus iškėlė 'i .. ' ; : v ; m i-u 7- .-'.aaskaitės. A. Krivicko, Juo-
L. E. vyr. redaktcrius omi _ _ ;..............■:..... : - s •- ?: 71- ' " r: : -i šių.-'- <o Bakio. A. Galdiko, A. Mon-
Vac. Biržiška. - -’-S-'t: _• -..s- v ■- . .... ... , ■. - -..-•-v ■j'. ' ■■ o.-- it Itr.o l-Ialrko. Jono Suba-
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buvo pasiekti, tas bažnySas. 
Bet .lietuviai JeražeSai steng
davosi Vieną *ar kitą bažnyčią 
pasiekti ir savo dvasinius rei
kalus'atifleti, >

Pastoti jie pradėjo galvoti 
įsteigti savo parapiją, šaukė

rinktas šv. Onos vardas. Dar 
labiau naujos parapijos stei
gimo reikalas pagyvėjo, kai 
1908 m. atsilankė iš Elizabetho 
kun. B. žindžius. Po to dar su 
didesne energija dirbo žmonės 
naujos parapijos fondui padi
dinti ir pradėjo rinkti parašus 
sutinkančių parapiją išlaikyti. 
Prie Jersey City parapijos pri
sidėjo ir Hoboken, Union City, 
North Bergen, West New 
York ir Cliffside lietuviai.

Vyskupas matydamas, kad 
Jersey City lietuviai galės pa
rapiją išlaikyti ir suprasdamas 
būtiną jos reikalą, tuoj rūpino
si šv. Onos parapiją inkorpo
ruoti valstybėje. Tai atlikta 
1910 m. balandžio 4 d. Netu
rėdamas dar naujai parapijai 
kunigo, vyskupas pavedė kun. 
M. šedvydžiui, Bayonnės kle
bonui, laikinai aprūpinti Jer
sey City lietuvių dvasinius rei
kalus. Sunku buvo kun. M.

• Prašo paramos. Geesth- 
achte, Vokietijoj, 50 proc. vi
sų lietuvių kapus tvarko ir pri
žiūri mirusiųjų giminėms įsi
pareigoję asmenys, palikę 
Vokietijoj. Kitiems kapams 
prižiūrėti Apylinkės Valdyba 
paskyrė savo asmenį ir juos 
prižiūri pagal išgales. Būtų 
gražu, kad tie, kurių giminės 
ar artimieji palaidoti šiuose 
Geesthachto (Spakenbergo) 
kapuose, prisiųstų materialinę 
paramą ir palengvintų kapinių 
prižiūrėjimą. Rašyti. Apylinkės 
Valdybos pirmininkui šiuo ad
resu: J. Drungilas, (24a) Ge- 
esthacht - Elbe, Drosselgasse 
28, Germany: Gavus pašalpą, ji 
bus Valdybos tiems asmenims 
pakvituota ir prašomas kapas 
tvarkomas pagal pageidavimą. 
Ypač prašomi buvę Spaken
bergo stovyklos • gyventojai, 
kad jie nepamirštų artimųjų, 
palaidotų šiose kapinėse.

KNYGA VIENAI

II dali§: vaiko kelias į re
ligiją —religinis brendimas; 
m data: religinis vaiko 
auklėjimas šeimoje ir mo
kykloje;
IV dalis:.ypatingieji religi
nio* auklėjimo uždaviniai. 
Knyga tėvams, mokytojams 
Ir tiems, kurie domisi vaiko

S28irVfflpsL Kata»$3

Užaakymua ir pinigus siųsti

SpMdM B-vė "MtariaT, 

liau pas vokiečius šv. Bonifaco 
salėje, kur išbūta, iki galuti
nai parapija susiorganizavo.

1912 m. pabaigoje atvyko 
kun. J. Rbštutis. Jam vyskupas

O’Connor pavedė galutinai 
suorganizuoti parapiją. Pra
džioje dar pamaldos' buvo lai
komos vokiečių šv. Bonifaco 
salėje, bet paskui buvo nupirk
ta kino teatro salė prie Grand

Waterburio ateitininkų švente

Lapkričio mėn. 17 dieną, 
sekmadienį, Waterburio ateiti
ninkai pakilioje nuotaikoje su
sirinko penkerių metų veiklai 
paminėti. Diena pradėta nau
jos vėliavos šventinimu, pa
maldomis ir bendra šv. Komu- 

rių jaunų -narių priesaika vė
liavai ir pakėlimas į tikruo
sius ateitininkus. Tai prieaug
lis, kuris naujomis' jėgomis 
užpildys pasitraukiančiųjų pa
liokams spragas. Hartfordo at
eitininkų vardu turiningą kal-

nija ,po to Kyko iškilmingas bą pasakė mokyt, šerkšnas.
Sveikino taip pat kleb. kun. 
Valantiejus ir muzikas Aleksis, 
prisimindami tuos laikus, kai 
nuo rusų žandarų duris sau
gant buvo kuriama Ateitininkų 
Sąjunga. Didžiulį įspūdį paliko 
svečio iš Putniam kun. Ylos už
degus ir tvirtas žodis: drąsos 
ir katalikiškų 'lietuviukų tradi
cijų! Mes neturime paskęsti ši
toje svetimybių jūroje, — su 
Dievo pagalba nieko nėra ne
galimo! E. M.

posėdis. Iškilmę atidarė ateiti
ninkų pirmininkas dr. V. 
Šmulkštys, trumpai atpasako
damas įkūrimo • istoriją, pir
mąsias kliūtis, dėkodamas kle
bonui Valantiejui už nuoširdžią 
pagalbą, džiaugdamasis per 
tuos kelis metus nuveiktais 
darbais ir jaunųjų moksleivių 
entuziazmu. Po to kalbėjo vė
liavos krikšto tėvai p. Skrups- 
kelienė ir p. Brazdauskas. Vi
sų dėmesio centru buvo ketu-

Artimame ryšy su minima 
Sąjunga veikianti Vidurio Eu
ropos Profesinių Sąjungų Ųni- Pijui XII, Jungtinių Tautų da- 
ja, kurioje lietuvius atstovauja bortinės sesios pirmininkui ir 
Darbo Federacija, ~ išleido du 
savo biuletenius, skirtus pri
verčiamojo darbo stovyklų ap
rašymui ,ir laiškais kreipėsi 
per Krikščionių Darbininkų 
intęmaciorialą ir paskirų kraš
tų sąjungas — prašė lyikščio- 
niškosios darbininkijos para
mos ir pritarimo. Ir iš jų su
laukta pavergtoms tautoms gi
laus 
mo.

pritarimo ir susirūpini

Jeraey Gty, jo vieton vystai- naują 
pas* paskyrė tam. E. Budrevi- 
<3ų. Bet jis ėjo drauge ir Ba- 
yonriės lietuvių parapijos kle
bono pareigas ir tenai gyveno.
4 Jersey City atvažiuodavo tik 
sekmadieniais išpažinčių klau
syti ir mišių atlaikyti.

1918 metais iš Cambridge, 
Mass., buvo atvykęs kun. J. 
Krasnickas, kuris išbuvo iki 
1926 m. Išvykus kun. J. 
Krasnickui į Lietuvą, jo vieton 
buvo atkeltas kun. L. Voice- 
kauskas. Jis čia išbuvo tik 3 
mėnesius. Paskui klebonavo i- 
ki 1936 m. kun. P. Vanagas, 
kuris 1930 m. įkūrė Jersey

tie klausimai buvo svarstyti 
partijos kongrese, įvykusiame 
lapkr. 7-8 dienomis ŪtrecKte 
ir jame buvo priimta tuo reika
lu rezoliucija, pasiųsta telegra
mos Jo šventenybę! Popiežiui

Lenkijos ambasadoriui Hagoje.
Kartu pranešama, kad tie 

klausimai buvo žodžiu ir raštu 
iškelti Olandijos parlamento 
H-se Rūmuose. Pačios' visuo
menės daug reiškiama protes
tų ir pavergtų 
plačiai keliamąs 
tu pabrėžiama, kad nėra jokios 
abejonės, jog Olandijos delega
cija prie Jungtinių Tautų bus

likimas
Je. Kar-

RALFAS PRAŠO SUAKTYVINTI DRABUŽIŲ RINKLIAVĄ
Bendrasis Amerikos Lietu

vių šalpos Fondas yra apskai
čiavęs, kad tremtinių aprėpi
mui kasmet reikia išsiųsti į 
Europą nemažiau šimto tūks
tančių svarų įvairių rūbų. Tai 
nėra didelis kiekis, nes kiek
vienam tremtiniui išeina po 10 
svarų iš visos siuptos. Be to, 
patys daiktai nėra visai, nauji 
ir tiK) būdu greičiau nusidėvi 
ir tenka juos dažniau keisti.'

Tremtinius drabužiais ap
rūpina tik Balfas. Iš kitur jie 
jų negauna. Juos, kaip žino
me, daugiausiai suaukoja A- 
merikos lietuviai. Todėl Balfo 
Centro Valdyba dabar vėl 
kreipiasi į visus geros valios ir 
gailestingos širdies lietuvius, 
prašydama aukoti tremtiniams 
rūbus ir avalynę. Prašome vi
sus Balfo skyrius pravesti rū
bų rinkimo vajų. Į talką, kaip 
visados, kviečiame parapijas ir 
organizacijas, nes be jų para
mos vajaus darbas ne tik ne
bus sėkmingas, bet ir neįma
nomas.

Šį rūbų vajų prašome pra
vesti kiek galima didesniu 
mastu. Kiekvieną aukotoją 
prašome aukoti kiek galima

Lapkričio 8d. mūsų j>arapi- 
jos 30 sodahečių moterų daly
vavo Brocktone J. N. Seserų 
suruoštose moteruns rekolekci
jose, kurias pravedė kun. P. 
Strakauskas, vietos liet. par. 
klebonas. Rekcdekdjose daly
vavo bemaž visų N. Anglijos 
kolonijų atstovės. Sugrįžo la
bai patenkintos ir pageidauja, 
kad ir ateityje tokios susikau
pimo dienos būtų ruošiamos.

Mišios už žuvustas

Šv. Vardo D-jos rūpesčiu 
lapkričio 11 liet, bažnyčioje 8

NEKASK, n. j.
Nevaria) Sėtuvių ^parapijos 

priešadventinis blynų batas ir 
šokių vakaras bus lapkrifio 
(November) mėn. 22 A 5 vai. 
vak. parapijos salėje. Prašome 
visų * scmežtl tazaro knygafių 
šakneles, nes bus Jefctttanii W- 
mėjiimi. GnMp^tinNBSoL 
KvfeSame vsus jMffaptete, 

ftiti gardžiais HetiMUrafe bul- 
viniabj^ynais^ dalyvauti ta- 
mėjinraose.

PreL L KeMte 

daugiau. Praėjusiose rinkliavo
se kasmet pasisekdavo savo 
tarpe surinkti iki 70,000 svarų 
rūbų, gi skirtumą, Balfo pir- 
mintakui peųrašius, NCWC ka
talikų ląbdaros\ organizacija— 
duodavo iš tų rūbų, kuriuos ji 
surinkdavo bažnyčiose Padė
kos dieną (Thanksgiving 
Day). Tačiau ši organizacija 
pranešė Balfo pirmininkui, 
kad šiais metais iš surinktų 
rūbų Padėkos dienos proga per 
parapijas lietuviams tremti
niams negalės nei kiek skirti, 
nes šiuo metu į juos kreipiasi 
milijonai naujų pabėgėlių ir 
karo aukų iš Rytų Vokietijos, 
Korėjas ir Tolimųjų Rytų.

Taigi visi tos organizacijos 
rūbų ištekliai bus pasiųsti nau
jai atsiradusiems vargšams.

’ Tuo būdu ’ šiais metais 
mums tenka daugiau surinkti, 
fcid galėtumėnį pasiųsti tą rū
bų kiekj: kuris tremtiniams y- 
ra būtinai reikalingas. Visa 
tai verčia mus šįmetinį rūbų 
vajų suaktyvinti.

Kaip jau esame minėję 
spaudoje, pageidaujami yra į- 
vairūs aprangos daiktai: įvai
rūs drabužiai, lovoms antklo-

vai. buvo atlaikytos šv. Mišios 
už visus žuvusius karius. At
našavo mišias ir pamokslą pa
sakė kun. P. šakalys.'Pamal
dose dalyvavo karo veteranai 
su vėliavomis ir daug žmonių. 
Po pamaldų prie žuvusių pa
minklo klebetam. F.-Norbutas 
ir kun. P. šakalys atkalbėjo 
maldas už žuvusius ir pašventi
no naują vėliavą. Visiems 
žmonėms paliko gilų įspūdį, 
kai maldoje bendrai prisiminta 
tie vyrai, kurie krito, kad kiti, vaikų tėvai 
galėti] laisvėje gyventi. Vien komitetą: Stasį. Miknių, Mari- 
tik antrame pasauliniame kare ją . Šaulienę, ir Antaną Rugį, 
yra žuvę 8 Norwoodo lietu- kurių pirmieji du sėkmingai 
viai. Katalikai juos prisiminė, . darbavosi ir praėjusių metų 
pastatydami jiems gražų pa- komitete. Mokyklai vadovauja 
minklą. mokyt'V. čižiūnas. '

Žvalgas Jurg. Ežer.

PJJTNAM, CONN

dės, pagalvės, paklodės, rank
šluosčiai ir t.t. Štai dabar 
gautuose iš Vokietijos padėkos 
laiškuose kaip tik prašo tų 
daiktų ir net užsimena apie 
nosines. Todėl rinkliavos vyk
dytojus prašome r atkreipti au
kotojų dėmesį ir į tos rūšies 
daiktus.

e
Suaukotus daiktus tuojau 

malonėkite persiųsti Balfo 
Centrui, 105 Grand St, Brook- 
lyn 11, N. Y., savo lėšomis, 
nes siunčiant neapmokėta siun
ta, Balfui sudaroma didelės iš
laidos, gi, kaip žinot, Centro 
lėšos yra labai ribotos.

^Tikimės, kad šis mūsų 
kreipimasis bus išgirstas ir vi
si prisidėsime auka ir darbu 
prie mūsų tremtinių būklės pa
gerinimo.

Balfo Centro Valdyba

PATERSON, N. J.

Vasario 16 gimnazijos mo
kinei remti būrelis pirmuosius 
vėiklos metus užbaigė labai 
sėkmingai. Tai nuopelnas bū
relio vadovo Prano Vilimo, ku
ris savo ypatingu pasišventi
mu sutelkė net 31 rėmėją ir 
surinko net 369 dol., vietoj rei
kalingų tik 240. Iš susidariu
sios atsargos rėmėjų susirinki
mas nutarė paaukoti 50 dol. 
tos gimnazijos namams pirkti 
ir 10 dol. vargo mokykloms. 
Be to, Pr. Vilimas atskirai su-, 
rinko aukų 26 dol. 26 et. vasa
rą Vokietijoje stovyklavu
siems vaikams. Gaila tik, khd 
jis po sėkmingos metų veiklos 
iš būrelio vadovo pareigų pasi
traukė. Tačiau, reikia tikėtis, 
kad ir jo įpėdinis Marcelinas 
Senulis veiks su nemažesniu 
ryžtingumu ir pasisekimu.

— Šeštadienines. mokyklos 
išsirinko naują

♦ Wateftario lietuvių skau
tų ir skaučių vadovybė ir 
rėmėjai šv. Juozapo parapijos 
salėje lapkr. 28 d. 6 v.v. ruo- 
šia kaukių vakarą - maskara- 
dą. Skiriamos trys premijos už 
įdomiausias kaukes.

• "Kalėdų laimė* Waterta- 
ry. Nekalto Prasidėjimo -Sesė* 
rų Gildą Waterbury, Conm, 
rengia jau statomai seselių 
koplyčiai Putname parengimą. 
Programą atlikti pakvietė Ne
kalto Pras. vienuolyno pensi
onatą |š Putnamo. Mergaitės 
vaidins’ veikalėlį "Kalėdų lai
mė”. Parengimas įvyks lapkr. 
22 d., 3 v. p. p.šv. Juozapo pa
rapijos salėje.

• Gęesthaehte (Spakenber- 
ge), Vokietijoje, lapkr. 2 d. 
buvo gražiai paminėtos vėlinės 
pabaltiečių kapinėse. Lietuvių 
ten palaidota 40. Ąnt.kiekvie- 
no kapo uždegta žvakutes. 
Kun. V. šarka pasakė pamok
slą, visi kartu pagiedojo. Pa
maldos, kapinėse užbaigtos tau
tos himnu.

-pirm.; agr. A. San- 
sekr.; kun. Dr. A.

ižd.; V. Surviffieaė

‘ • Argentinoje sudaryta 
PLB Argentinos krašto vadovy
bė ateinantiems 2 metams. 
Centro valdybą sudaro: I. Pa- 
dvalskis 
taras — 
Kleiva -

Veselauskas — vicepir- 
mininkai; ‘O. Kairelienė ~ 2 
sekr. ir «agr. St. Mikelionls — 
valdybos narys. Taip pat suda
ryta revizijas komisija, garbės 
teismas ir vykdomo# taryba. 
Iš 15 tarybos narių 6 yra vy
resniosios kartos. išeiviai ir 9 
naujakuriai. Valdybon, rev. 
komisijon, garb. teisman taip 
pat išrinkta 6 vyr. kartos at
stovai ir 9 naujakuriai. Visų 
veiksnių pirmininkai yra se
nosios kartos išeiviai.

• Tremtinėms moterims re
kolekcijos įvyks Nekalto Pra- 
sidėjimo Vienuolyne, Putnata, 
Conn. šjn. lapkričio 27, 28 ir 
29 dieną, pirmąjį advento sa
vaitgalį. Puiki proga gerai pa
siruošti Kalėdoms. Rekolekci
jas ves kun. Stasys Yla. Reko
lekcijos prasidės penktadienį,, 
vakare 8:00 vai. ir baigsis sek
madienį 4:00 vai. p.p. Atlygi
nimas tik $7.00. Kviečiamos 
visos lietuvės katalikės. Apie 
savo atvykimą maloniai pra
šome pranešti iki lapkričio 2ft 
šiuo adresu: Rev. Sister Supe- 
rior, Immaculate Conception 
Convent, RFD 2, Putnam, 
Conn. Tel. 8-5828:

Iš olandu katalikų liaudies 
partijos grota atsakymas, kad

1
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OPERATORS

sulaukęs 89 metų amžiaus,

administrato-

PA

Darbas nuolatinis

sunkusi visą jo gyvenimą, šių 
gražiųjų velionio savybių atsi
minimas turi būti didžiausias

STOCK YARDINN 
4178 S. Ralsted St.

Jurgio parapijiedų. •
Joacas Kundrotas lapkričio 

15 d. įvykusiame automobilio

Jef dar niekad nevartoja! ROSSE 
TABS nuo raumenį skausmu .tan
kiai susijusiu su reumattanu. arthri- 
tis h“ neurHK tai kotfft juos nebandy
ti ŠIANDIEN mO«U HMddoinis Juos 
tūkstančiai vartoja jau virt 25 metų.

re su radijo klubo vadovybe 
duoti mėnesines transliacijas

Mali Tool Co.
7774 South Chicago Avė.

atmeti lengvus 
MONTAVIMO DARBUS,

netekusiems: žmonai ir vai
kams — Antanui, Onai ir Ma
rijai. Palaidotas Holy Redee- 
mer kapuose, kur laidojami be
veik visi mirę lietuviai.

Dykai išbandymas
REUMATIMHJ SKAUSMU

A. Paskonis — reik, ved., R. 
Apanavičius — kasininku, J. 
Pėterienė — nare; į kontrolės

s,.. Teikiama daug 
kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai j įstai-

Austrtų vaiiės

§vč. Vardo Draugija lapkri
čio 8 d. suruošė ;tradicines aus
trių (oysters) vaišes. Šios vai
šės tup ypatingos, kad prasi
deda. 1 vai. po pietų ir tęsiasi

• 5 valandas. Pačios vaišės susi
deda iš dviejų dalių: atvirame 
ore, mokyklos kieme, valgo
mos žalios ar čia pat kepamos 
austrėj o mokyklos salėje pa
duodami šilti valgiai. Ir vieno 
ir kito už tą patį trijų dolerių 
įėjimo mokestį gali valgyti 
kiek tik nori ir kada nori. Kad 
vaišinantis, ypač austrėmis, 
atsiranda troškulio, kiekvienas 
gali nuraminti troškulį taip' 
pat laisvai duodamais lengvai
siais gėrimais.

Atsilankiusiųjų buvo labai 
daug, arti- tūkstančio. Svečių 
nuotaika buvo labai linksma ir 
smagi. Po šeštos valandos jau
nesnieji švedai turėjo gražaus. ... . .y
laiko pasilinksmina. Grojo'*-’

$10,000. Reikia dar $5,000.00. 
Trūkstamą sumą manoma su
rinkti šiomis dienomis ar arti
miausioj ateityje.

Reikia paminėti ruošėjus, 
padavėjus ir tvarkytojus, ku
rie sumaniai ir tvarkingai ap
tarnavo tokį didelį svečių bū
rį. Jų, patarnautojų, buvo apie 
šimtas žmonių. Visi dirbo be 
jokio atlyginimo. Jiems pri
klauso didelė padėka.

Vefiniy atgarsiai
Lapkričio mėn. 8 d. prel." L. 

Mendelis per visų Mišių pa
mokslus dėkojo parapiečiams 
ir visiems mūsų bažnyčios lan
kytojams už gausų dalyvavi
mą Vėlinių pamaldose ir už 
aukas įnirusiems atminti. Pre
latas taip pat pranešė, kad už 
mirusius, pagal aukotojų in-

Šv. Kazimiero bažnyčioje 40 F. Radžins, gerai visiems 
Vai. iškilmingi atlaidai bus lap- pažįstamas veikėjas, apleidžia 

t kričio 27, 28, 29 d. Pittsbųrghą išsikaldamas • gy-
AL B-nės Pfttsimrgho sky- venti į Floridą. Pittsburghie- 

rius numato greitai sušaukti čiai apgailestauja jo netekda- 
svarbų susirinkimą su paskai-' 
ta ir, jei aplinkybės bus palan
kios, keliose vietose pakartoti 
vakfinimėlį ‘Paskutinis su- 
batvakaris.”

Lfetavių Mokslo D-X paska
tinta J. Žilinsko, svarstys 
naujų narių suradimo galimy
bes ateinančiame susirinkime, 
gruodžio 13 d. ši draugija vi
sad remia opiausius lietuviš-

* kus reikalus. •

KAS YRA DIEVAS?
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIE TURI BOTI ŽMOGAUS
SANTYKIAI SU DIEVU?

šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe
sorių: prel. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikale

mi ir linki pasisekimo šiltoje 
Floridoje.

Mirtis du išplėšė iš mūsų 
tarpo. Alberta Jurkonis, Jau-' 
nųjų liet draugijos raštininkė 
•Pittsburghe, buvo iškilmingai 
palaidota šv. Kazimiero kapi
nėse ir K. Misialis iš Homes- 
teado, už kurio vėlę gedulingos 
pamaldos buvo atlaikytos šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje.»

Didžiulio formato 517 p.
— S5.6B, kietais vtrMhis — $6.56

Užsakymus siųsti:
DARBININKAS

BrooHyu 21, N. Y.

BALTIMORES ŽINIOS
tencijas, per visą lapkričio 
mėn. 12 vai. kasdioi šv. Al
fonso bažnyčioje buk laikomos 
šv. Mišios; be to, dar, 500 šv. 
Mišių tomis pačiomis intenci
jomis bus atlaikytų šių metų 
bėgyje.

Lankosi svečias
Lapkričio mėn. 8, 9 ir 10 d. 

šv. Alfonso bažnyčioje turėjo
me svečią, N. Carolina vysku
pą padėjėją (augziliarą). Na- 
vagh. Per visas šių dienų pa
maldas jis prašė aukų automo
biliui - koplyčiai, arba, kaip čia 
sakoma, bažnyčiai ant ratų.

Tos koplyčios sumanytojas 
yra prel. L. Mendelis. Ji bus 
šv. Alfonso bažnyčios lankyto
jų dovana N. Carolina vysku
pijai ,kuri apima visą tą vals
tiją, bet katalikų teturi 26 
tūkst. Ligi šiol tam reikalui 
mūsų bažnyčioje prel. L. Men-

3 d. Laidotuvių pamaldos, da
lyvaujant 5 kunigarns ir dide
liam skaičiui artimųjų buvo 
atlaikytos šv. Alfonso bažny
čioje lapkričio mėn. 7 d. Nuo
širdžioj palydėjimo kalboj prel.
L. Mendelis pasakė, kad a. a. 
K. Tauteris visą savo ilgą am
žių buvo pavyzdingas katali
kas, lietuvis ir šeimos tėvas. 
Religija jam nebuvo tik iš ša
lies primestas dalykas, bet ėjo 
iš širdies gilumos ir buvo per-

Iš Batfo vertimo
Balfo Baltimerės skyriaus 

valdyboje teko sužinoti, kad 
spalio mėn. 31 d. suruoštas va
karas davė gryno pelno 337 
dol. Pagrindinę to pelno dalį

* sudarė aukos. Aukojo:
Po $20.00 — Prel. Mendelis.
Po $5.00: J. A. Ankudavi- Ateities Klubas — “katalikų 

ar krikščionių vardu prisiden
gusios, bet krikščioniškos eti
kos nesilaikančios politinės or- 

” Tpi jos į lietu
višką emigracinį gyvenimą į-

čiai, p.p. Dūdos, H. - E. Ar- 
manavičiai, K.-K. Bradūnai, 
P.-E. Bakanauskai, M.-E. Bra
zauskai, B. Brazauskas, J:-A. - ganjracijos ’

_ Gutauskai, K.-M. Kanaukai, 
N.-O. Karašos, P.-E. Kuridro-

K.-T. Matuliauskai, G. Pajau
jienė/ J.-Iz. Palubinskai, V.-O. 
Petruševičiai, A. M. ir S. Sta- 
lakoniai, C. Surdokas ir Lietu
vių Moterų Piliečių Klubas.

Po $4.00: V. Keženius.
Po $2,00: J.-G. Auštros, H. 

Armanaš, R. Bačianskienė, M. 
Karaša, J. Laukaitis, p. Lit- 
vaitis, p. Ližaitis, p. Prosčiu- 
nas, E. šeškunienė ir Z.-Vi- 
čiulis.

Po $1.00: J. Bucevičius, Bui
vydas, A. Česonis, P. Dilba, 
Dumbrys, A. Sawer, O. Gab- 
šienė, V. ’Gailevičiūtė, A. Haic, 
Hain, A. Jonaitienė, Jonušaitis, 
Juokšys ,Juozapaitis, Jurgelai
tis, Karalius, Kazlauskas, Ki- 
jauskas. Kirstukas, Kubilius, 
Laukaitienė, R. Lendzaitė, Li
žaitis, Majauskas, Paplonskis, 
V. Petrulis, Pletkus, Railienė, 
Salanskas, Svotelis, gilgalis, 
Velžys, Vitkauskas, Zaivickaitė 
ir Kapsas.

t visuomeninį gyvenimą, jomis 
persunkti jaunimo auklėjimą ir 
teisingai, ir negali net vaizduo- 

•tis, kaip čia galėtų būti kitaip. 
Negi pvz. katalikas turėtų 
skelbti ir vykdyti kurias kitas 
nųntis?

Tačiau tai Užkliuvo Cleve- 
lande einančiai “Dirvai”. Ten
J. Urbutis lapkričio 12 d. nr. 
“Nuomonių” skyriuj į tai atsi
liepia tvirtinimu, kad šitokia 
katalikų akcija esanti ne Kris
taus žodžio skelbimas ir meilės 
bei tolerancijos nešimas, bet 
lietuvių dvasinės laisvės paver
gimas. Jis konkrečiai nurodo ir 
tuos "pavergėjus” — tai Lie
tuvių Frontas, Krikščionių 
Demokratų Partija, Ūkininkų 
Sąjunga, Darbo Federacija,

HARTFORD, CONN.

LDS 6rtos kuopos susirinki
mas įvyko lapkr. 15. A. Ar- 
maitis, St. grupsas ir J. Berno
tas, atstovavę kuopą apskri
ties suvažiavime Waterbury, 
padarė savo pranešimus, kurie 
susirinkimo buvo priimti.

Šv. Elzbietos d-ja užkvietė 
6-ją kuopą dalyvauti gruodžio 
13 draugijos rengiamame ban- 
kiete, kuris atžymės 40 m. 
draugijos veikimo sukaktį. Nu
tarta paskirti dovanėlę ir įga- 
liuotas kuopą atstovauti pirm. 
St. grupsas.

vicepirm. Paskutiniu laiku jis 
jau sveiksta namie. Staigiai 
susirgo ilgametis Darbininko 
skaitytojas Tadas špelis ir li- 
goninėjė paguldytas Simonas 

•Gaučius, gerai visiems pažįs
tamas ir uolus šv. Trejybės 
bažnyčios darbuotojas. Ligo
niams linkime greit pasveikti.

Tokieyrtišto
ati-

giesmes, juos informuojąs ir 
guodžjąs, metinį susirinkfrną 
turėjo lapkričio 12 d. Lietuvių 
Klubo patalpose. Pranešimus- 
padarė valdybos nariai jnrm. 
J. Stemples, programos vedė
jas B. Auginąs, reikalų vedė
jas, V. Rocevičius, taip pat bu
vo perskaitytas kontrolės ko
misijos aktas. Darbų balansas 
gražus: duotos 59 radijo va
landėlės, padaryta 5000 dol. su 
viršum apyvarta, kasoj 929 
dol. Didžiausi rėmėjai—lietu
vių bankas, laikrodininkas Iz. 
Sakias, brolių Brazių drabužių 
krautuvė ir kt Susirinkimo 
dalyviai gyvai svarstė radijo 
transliacijų laiko, tarptautinės 
klasikinės muzikos, pažadėtų, 
bet dar neištesėtų kultūrinių 
apžvalgų ir kt programos 

•klausimus. Džiugumas pasisa
kė už dabartinį laiką. Klasiki
nės tarptautinės muzikos rei
kią duoti, nes instrumentinės 

• lietuviškos muzikos beveik 
kaip ir nesą, o klausytojų sko
nis turįs būti lavinamas. Su 
apžvalgomis neskubama, nes 
joms reikia rimtai pasiruošti.

Į naujo klubo valdybą slap
tu balsavimu *• buvo išrinkti: 
muz. Alf. Mikulskis, J. Stem-

ir R. Braziulevičiūtė; į kontro
lės- komisiją — J. Nasvytis, 
V. Rocevičius, A. Jonaitis. Su
sirinkimui vadovavo prezidiu
mas iš V. Mariūno, B. (didžiū
no ir A. Jonaičio.

Vaidilos teatro susirinkime 
lapkričio 15 d. pranešimus pa
dare organizacinės valdybos 
pirm. P. Balčiūnas ir meno va
dovas akt. P. Maželis. Teatras 
numato pastatyti M. Venclaus- 
ko “Burtininko dūdelę” ir 
Škėmos “Pabudimą”*. I naują 
teatro vadovybę išrinkti: Z. 
Dučmanas

pirm., Em. Sfcujenekąs ir M. 
Venclauskas.

Vaidilos teatro rėmėjai; Z. 
Jankus aukojo 50 dol., Pr. Pe- 
sys — 5 doL, E. Steponavičius 
pažadėjo duoti repeticijoms 
patalpas. •

vais pakviesti akt. P. Maželis, 
ir ML.Vendauskas. Pirmasis 
vaidiriimps įvyks lapkr. 28 d.

stucfijų 
dienos įvyksta, lapkr. 27-29 d. 
Programa žs^a būti plati, tu
rininga ir aktuali. Studentai 
mėgins pažvelgti į savo padėtį 
ir uždavinius tremties kryžke
lėse. Rengėjai tikisi susilaukti 
gausaus dalyvių skaHauE ku
riems bus gera proga ne tik 
rūpimus klausimus svarstyti, 
bet ir studentiškai pabendrau-

R. Minkūną, 953 Maud Avė. 
Studijų dienos bus baigto* M- 

? A šv.

dėnu.
Ifir8: klebono kun. V, VH- 

kutaifio sesers vyras Skaržins-

šina buvo, užmuštas vietoje, o 
kartu su juo važiavęs Andriu- 
šaitis, sunkiai sužeistas ir nu
vežtas į ligoninę, taip pat mi
rė. StP.

Visi kviečiami į re&ginį kon
certą, kuris lapkričio 22 įvyks 
naujos parapijos bažnyčioje. 
Po koncerto bus šokiai bažny
čios salėje. Programoje: Čiur
lionio ansamblis, dirig. Alf. 
Mikulskio, atliks daug naujų 
dalykų. Be to, dalyvaus daug

Rudokienė, E. Gamiene, M. 
Garuckienė, Bona Sadar, P. 
Maželis, Pr. Neįmanąs, L. 
Grdina. Vargonais gros kon
certo rengėja ir parapijos var
gonininkė R. Brazaitienė. Kon
certo pradžia 4:30 po pietų.

N.

DISPLAY

■tTMtT ULUM.

Mes kviečiame jus juos Mbandvtl 
L. jsfcitf atsiusti jum* siuntini N 
TABLETES dykai. Jei mpltnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, jtra- 
fiukite likusia daU ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekni- 
naoa n* vieno centą NESIŲSKITE 
PINIGŲ. Tik tuojau atsiųskite savo

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

5-hour day.
. Excellent hourly rate plūs 

one meal.

Call YArds 7-5580 
from 9:00 a.m. to 5 p.m.

or apply at

ACCOUNT8 
RECEIVABLE CLERK
Experienced ar will trata 

Excellent worfctag condttions 
Permanent podtfons 

5-day week 
Good starttag aalary 

plūs many employee benefijs 
Elevated, Bus and Surface Lines 

practically to door 
Appty

A VILDgEN TOOL
& MACHINE, INC. ' 

322 S. Green St

GENERAL OmCE (HRL 
Billing & Office Work 

Full tune position 
For giri interested 

in a good job.
Small office — 5 day work 

Many Company Benefits

Help Wanted Malė

Punch Press 
Operatoriai

Geras pradinis atlyginimas ' 
5 dienos savaitėje 

Dažnai tenka- antvalandžių 
Puikios darbo sąlygos 

Apmokamos atostogos ir 
šventadieniai

Kreiptis asmeniškais

ARTCRKn MFG. CO.

Mašinom, 
prižiūrėti vyrai
TUOJAU REIKALINGI

s



NOTARY PUBLIC

TAUPIOJI

Gaunama

102 p.

Norite

Lapkričio 15 d. klebonas M. 
Kemežis surengė abejuose ka
ruose žuvusių karių iškilmin-

• Gnmdfie 8, Nekaito Ma
rijos Praridė^mo šventi, pra
sideda Marijos inetat Parapi-

Klubo vadovybė, o ypač pir
moji vienuolikė, linki- Algirdui 
kuo skubiau pakasti karišką 
uniformą į geltonai žabą spor-

jum ramumų 
Kanadą

EShabeth, N.-X). Ten pakel
siu nynutną kinairą ir maisto 
produktų krautuvę.

Stefa ir Prauaū Kadaiti

tės novena vyks 3 kartus per 
dieną: 4:45 ir 7 v.v. angių kal
ba, ves pats klebonas. 7:45 
lietuviškai ves svečias iš Ve- 
necuetos — kun. Sabaliauskas.

Šį sekmadienį, mūsų aikš
tėje, New Farmerš Ovai, Lie
tuvių Sporto Klubo vienuoli
kės susitinka su Swiss F.Č. Po 
paskutiniojo sekmadienio mū
sų vyrų puikios kovos tikėsi
mės šveicarai bus nugalėti

Rungtynių pradžia 2.30 vai., 
gi 12.45 žaidžia antrosios vie
nuolikės. Aikštė pasiekiama 
važiuojant viršutine Myrtle li
niją iki paskutinios Metropoli
tan stoties. Prie pat stoties, 
Metropolitan Avė., yra aikš-

gigteas pagal snritarimą. Kreiptis: 
Albina Navickienė, «/• Paul Ser
bei*, Smtnyhill Farm, Htmttagton, 
L. I. N. Y.

puolikas, latvis Freknanis, o 
gal mūsiškiai pagalimi pama
tė savo klaidas ir nusprendė 
daugiau jų nebekartoti.

( Sužeistą . mūsų vartininką galvos smūgiu pasekmę vėl iš- 
Skripkovskį pavadavo 2-rosios

MECHANIC 
(Some knowledge of English) 
F*r aB rauad Maebtae Shop wark 
wfth at lenst S yean experienee in 
Flear-Banch *wrmMy w«rk. Steady 
Tetephone at once: SP 7-3361

PO RAGANOS 
KIRVIU

Sužeistasis lietuvių varti
ninkas Skripkovskis dėkoja 
lietuviams žiūrovams ir klubo 
vadovybei už nuoširdų siun
timą jo nelaimės ir paramą 
Kaip teko patirti, jis tinęs 
dar kelias savaites “paatosto
gauti.”

• Nuo 1948 m. lįgi «52 m. 
birželio 30 A j AutirafiM at
vyko: lietuvių •— SiT^ltivkj 
— 18367, estų —
• Siandienvisameproatiyje 

yra 425,500,230 '***«< » 
2^67,737,000

sis ir Gražys dažnais antpuo
liais sudarydavo daug vargo 
priešininkų gynėjams. Gal 
silpniausiai žaidė naujasis 
Jordan, kurį antrame kėliny 
pakeitė Adomavičius.

Rungtynių pradžioje* Eint- 
racht, n^^usiai išbėgus mū-

įvartį, tačiau po kelių minu
čių priteisiamas vienuolikos 
metrų baudinys, kurį Arens 
nelaikomai, išnaudoja — 1-1. 
Vėl Eintracht persveria 2-1, 
tačiau gerai žaidęs Freimanis 
37 'min. įspraudžia kamuolį po 
skersiniu. Kėlimui baigiantis 
pritariamas baudinys E5nt- 
rachto naudai, kurį Athineos 
vykusiai išnaudoja.

Antrame kėliny lietuvių žai
dimas pasigėrėtinas. Neilgai 
reikia laukti. Kampinis. Jokū
baitis, lyg nujausdamas, palie
ka saugų liniją atsiduria prie

Lietuvių Sporto Klubo pir
mosios vienuolikės žaidikas 
Algirdas Mileris jau baigia 
mindžioti nesvetingą Korėjos 
žemę ir gruodžio mėn. žada 
per Japoniją pasiekti Amen-

J. B. SHALINS 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Foreat Parkway StaUon) 
Woodhaveą N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventlliaci

UetuviŲ Radijo Korporacija
MS K. BrMrtsray, Sk Baatan Tt. Mum. ' Tei. 80 S-M* 

Lietuviu Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kiloctklų. perdub- 
danu sekmadieniais nuo 12 Iki 12:30 vai. Būna UetuvHkfla dgiboa, 
mutfk* Ir Magdutčs pasaka. Biznio reikalais kreipti* | STEPONĄ 
KINKŲ, Baltic Flortsts Gčflą ir Dovanu krautuvę. 908 E. BroMteay, 
So, Bostone. Tei. 90 8-0489. Ten gaundmks "DurUninkas", BsttfviibM 
UUV* Ir TUk1|

& MALD£PX|B, asarna teL Ht 7-S847

'f V

ris nors ir padarė keletą klai
dų, pasirodė geru pakaitu. Gy
nėjų pora 
kis — turėjo gana sunkų už
davinį, nes abu . Eintraehto 

sparniniai pasižymėjo puikia 
technika ir pašėlusia sparta.

Saugų linijoje dabar gerai 
kovojo Jokūbaitis, kuris kri
tišku momentu spėdavo padėti 
ir gynėjams, ir vartininkui ,ir 
net vidurio saugui Arens. Pas
tarasis savo išmintingu žaidi
mu įnešė šiose rungtynėse 
mūsų vienuolikėje daug gro
žio, deją jo nedovanotina 
klaida paskutinėje rungtynių 
minutėje atnešė mums ir pra
laimėjimą Jėgeris pirmame 
kėliny sužaidė gana blankiai, 
tačiau vėliau žymiai pasitaisė.

Puolikų penketas: Sabaliau
skas, JcrdoEL Freimanis, Gra-

Bostoao B klasės -pirmeny
bes laimėjo Merrill su 4% t, 
2 vietą laimėjo Andrius su 3^6 
taškų, 3. Lankborst —3 tš.

Mačivlaifls ir Tarvydas lai
mėjo Toronto lietuvių atran
kos turnyrą ir tapo pakelti į 
Sėtuvių “A” grupę.

G. Beraer davė simultaną ne 
Hamiltono, bet Toronto lietu
viams, laimėdamas. visas 14 
partijų.

Argratiaa pasikvietė rusus 
pas save su pasaulio meisteriu

lyginą
Menkutė Arens klaida- ir jau 

3-4, tačiau neilgai —žaibiškas 
Kalašinsko (jis pakeitė Saba
liauską), Freūnanio ir Adoma
vičiaus derinys baigiamas pas
tarojo įvarčiu 4-4. 90-ji minu
tė. Arens nepataiko į kamuolį 
(nedovanotina profesionalui) 
ir Athineos jo klaidą išnaudo
ja 4-5.

JOHN DERUftA, M. D
kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas 

|o tyrimas 3 dąl- Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 
Mokslus baigęs Europoje

86th STREET NEW YORK CHT
!ąnAveJ požeminio traukinio stoties. Lengva pi įvažiuoti 
Atskiri I&ukimo kambariai vyrams ir moterims.

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE
i Street, Węo&svm 31, N. Y.

Tti. Vlrgtaia 7-1896

RAMUNES 
40^1 Mes gavome didelį 
Si j siuntinį šviežių ra- 

munių žiedų tt Ven- 
JKv4fl grijos ir dabar yra 
V visiems proga ramu-
A nių gauti, pas mus.

Vengrijos ramunės 
taip pat geros kaį> ir Lietu
vos ir taip pat matom 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 ramupes. Prishjsk 
mum $250, o mes prisiusime 

visą svarą. I 
$2.75.

TorMito Ketuviai Įatattju 
prieš estas 3^-2% ir šiuo me
tu pirmauja su dviem laimėji
mais. Prieš estus lošė: Vaito
nis X Lidads, Matusevifius, 
Fabridjus ’/į, Paškauricas 1 ir 
Rimas 1. r

Chigagos Dėtuvių, turnyrą 
laimėjo Estka su 4% (iš 5), 2 
vietoj Aleksandras. Zujus, pra
eitų metų laimėtoja^ su 4 taš
kais. 3 v. Vladas Karpuška su 
3]^, toliau Kalvaitis ir Jakštas 
po - 3, -Kuraitis, Šalkauskas ir 
Žukas po 2. Viso 10 dalyvių, 5 
rati  ̂rungtynėse.

Bostono Ketuviai pralaimė
jo tarpklubinėse rungtynėse 
prieš Boyiston CC 1^-3%. Da
bar jie turi vienerias laimėtas 
ir kitas pralaimėtas rungtynes.

AUEXANDFR’« CO 
414 BBOADWAY 

South Bosimi 27, Masą

LIETUVIŲ BAM0 VALANDOS PBOGSAMA 
WW<X—įsas nvMefceU-Sdim, Mm

Kiekvieną Aeštadien} nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite k* 
ąors pasvtidnU ar paskelbti, tai sąskfte: UBERJANIAN BADiO 
BPUB, SS Ottate 8A, N*tw**i, Mm. -

Skyrius: LITEHJANIAN FUBNBRJBB CO^ 39S W. B*iafWįv.
Ša. Boston 27, Mas*.

‘ A. ir O. IVAŠKAI
TeeUonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Užsisakykite
Darbtalnk" dar šiandie;

Lapkr*S6 20, So. "Bostono 
Liet. Pil. klube, lietuviai rung
sis su Boston YMCA. Pradžia 
7^0 v.v.

Bostono miesto pirmenybėse 
laimėtoju išėjo B. Sfcff su 5%- 

taškų, 2-3 v. pasidalino 
Medley ir Aleksis Kfinu&off 
.(Lietuvių komandos žaidėjas), 
surinkę po 4^ taškų. K. Mer
kis šiuokart tesurinko 2% taš-

(vestuvių, krikštynų, gimtadBenių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujtoti seną fotografių?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS 
gyv. m MMliia'fltr. Bmkln. N- >•

. *ku**m M. HYMbą7-«0n

Įvairenybė*
• 1952 karinės medžiagos 

dirbtuvėse buvo. 4 kartas ma
žiau nelaimingų atsitikimų nei 
šiaip bet kuriose pramoninėse 
vktotimškose cfrbtuvšse.

• 1952 metų gale Amerikoje 
buvo 531*358,^70 •
Tfcrp jų 3 mfl. sunki uiindų 
240447 autobusai, 44 mfLlsag- 
vųjų mašinų. Viena mattną 
tnnta moWan kpĮp hęto^ųnš 
nompnttm O vienas-mofiMtt* 
las Amerikoje tenka.3000 M* 
menų, Šveicarijoje 33 adtae-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė. 
Broddyn, N. Y.

į*Į “Visiems, kurie ryžtasi vanagams“ 
J nndaužyt piritus, pelėdoms papeS-į 
• ti paausius, iš pikčiausių 9gam^ 
A kurios šiandien įfesatffl teigia 

' paversti plūstančią ašarą ir ne-i 
j iipasakytą kentėjimą vieta,—at-J 
‘ imti kiekvieną, ■ dar nespčtą su-Į 
' doroti būtytę” — ]

Užsakymus siusti:

»ARBIKINKA8 
<M Bateariek Avė. 
BrMŠriJM 2VN. Y.

DARBININKAS
680 Bushwick Avė.
Braomya 21, N.Y.

TeLEV. 8-9794

M. aid L ABTO COLLISJON YORKS

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Rjchmond 
H3) ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambariui 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

4

Virt

, TeL.EVergreoi 6-5181

KARLEHMER- PORK STORES
Geros rfišierhnttrito iiaSsns, i _ . _ u Y — n_ ____ v -1

ir kiti mista produktai šiose krautuvėse:
69-38 Myrtle Avė.

GSendale, N. Y.
186-59 Roosevelt Avenue 

~ ’ Flushing, N. Y.
158-38 Fotest Avemie 

Ridgewood, N. Y.
60-04 Woodside Avenue

185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. X-
4380 White Plains Road

Woodside, N. Y. Bromų N. Y.
-19 West Post Road •

White Plains, K Y.
> ' MAIN STORE

6262-10 MYBTLK AVB. GLENDALE 27, N. Y.



.'un.

Alb. Avižos, Šv. Rožančiaus

bažnyčia 1954 m. sausio 2 d.kiai ir vaišės. Vakaro kaina

riaus vedėju N. Anglijai.

251 njetro banga. Lietuvoje ta

kartus. Tet sota bmAmi msmšiuos nutarimus:

ma New Yorko laiku 1:15 p.p.
gražiai praėjo. Choras, vado- VAITKUSdar kartojama tris kartus.

197 Webrier ArameYorko leidžiama 4 v. p.p. 19,-

klasė, kuriai priklaus) ir Ro-

mininkū. • Garbe lietuviams

atstovybė, svarstomi einamieji

naujai pradėję studijuoti, kvie-

ryti suvažiavimus bei susirinki
mus kiek galint turtininges-

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių direktorius ir

254 W. Broadway 
-South Boston, Mase. 

JO8EPH BABACEVKSUS

Sus atstovaus Bostono LB ten 
.būsimuose pasitarimuose. AL 
Bendruomenės Bostono sky-

metu mokosi Bayonnčs Rublio 
HIgh SchooL Prieš keletą ga

80. BOSTONE, City Point ra
jone, išnuomojamas 4-rių kam
barių butas su.vonia ir kitais

dijo aparatai yra iš Vokieti- 
tijos.

rių dainų. Solo su 'choru daina
vo St liepas ir St Santvaras. 
Atskirai solo - dainavo solistė 
Stasė Dftugėfiehė, atvykusi iš

solistai pubbkos šiltai sutikti 
ir buvo verčiami kartoti. Pub
likos buvo nemana,

mais reikalais ir pakviesti da
lyvauti vietos visas liet kata
likes moteris ir merginas.

Suvažiavimas išrinko į Apsk. 
Valdybą pirm. A. Liudvinaitie-

kur lapkričio 21 d. 8 v.v. 
lietuviai studentai lietuvių pa-

raštin. R. Jakštienę ir iždinin
kę S. Strazdienę ir priėmė

113 W. 5th St, 
So. Boston, mirė lapkričio 12 
d.

6th St, 3 auktšas, tel. SO. 8- 
2814.

Pirmoji programa iŠ New
Yorko dabar transliuojama 11

Jonuškaitė, akompanuojant 
pianistei Aid. Kepalaitei.

I kalbas atsakė pats sukak
tuvininkas J. Garšva ir jo 
Žmona.

NOTARY PUBLIC 
PrtMMibim Ir Rakti

Nauja moderniik* koplyčia ier- 
mentms dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Batono kolonijas >- 
mtaniskxni> kainomis. Kainos toa 

pačios ir | kitus miestus.

Biritiška. Minėjimą ruošia ALS 
“Ramovės* Bostono skyrius.

sų tautiečių sunkią padėtį pa
vergtoje Lietuvoje ir ragino 
labiau susirūpinti lietuvybės 
išlaikymu šeimose.

M. Galdikienė, kalbėjusi or-

3. Prieš keletą metų iš 
tremties į Ameriką su savo 
tėveliais ir broliu atvyto Ro-

Gimė
Laure, L, Prano ir Marga- 

retos Sdiukų duktė, S25. E. 
8th SL, pakrikštyta lapkričio

sakyta daug sveikinimo kal
bų, palinkėta tiek pačiam jubi- 
lijatui tiek Vaizbos Butui kuo 
geriausios sėkmės. Meninėje

Šiomis dienomis Amerikos 
Balsas pradėjo pranešinėti 
naują savo programų laiką ir

visais patogumais ir prieinama 
kaina. Telef. VI
6-2544 J • 84-07 —

m. bangomis. Ji kartojama g9th St Woocfc>aven, LL, N.Y.
dar 3 kartus.

Grastids Zmieaė
68 m., gyv. 198 M St, So. 

Boston, neilgai sirgusi. mirė 
lapkričio 11 d. Jos vyras serga * 
jau ilgesnį laiką.

u mšta
klHLgramos šokiai. Kviečiami sen

draugiai, studentai, .mokslei-

29 ir 31 d.d. New Yorke. No- 
rintieji dalyvauti, prašomi iš 
anksto registruotis Šiuo adre-

St Johns Rd., Ridgewood 27,

kaip gydytojas pašauktas į 
Amerikos kariuomenę, išvyko 
į Teksas. Jis diribo Memorial 
Center ligoninėje, kuri pri
klauso Cornell universitetui ir 
New Yorko miestui ir kur yra 
Amerikos vėžio ligoms tirti 
centras. Ligoninėje specializa
vosi rentgenologijos" (X-ray) 
skyriuje ir kariuomenėje tar
naus kaip rentgenologas.

Aktorius H. Kačinskas
ir,rež. Jurgis Šlekaitis su 

dramos studija ruošia spektak
lį sausio 6 ir 7 dienomis. Ma
loniai prašoma organizacijų 
nuo parengimų tomis dfeiomis 
susilaikyti.

Amerikos Balsas

Naujas adresas: 250 W. 57 St, 
New York 19, N. Y.

New Yorko Vaizbos Butas
surengė J. Garšvai jo 70 m. 

sukakties pagerbimą lapkr. 15 
d., New Yorker viešbutyje, 
Grand Ballroom salėje. Svečių 
buvo apie 300. Jų tarpe matėsi 
Lietuvos gen. konsulas J. Bud
rys, Liet Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskais, apylin
kės klebonai, daugel kitų ku
nigų, J. Bačiūnas iš Sodus, 
Mich., laikraštininkai, preky
bininkai ir įvairūs biznieriai.

Vakarienė pradėta Amerikos 
ir Lietuvos himnais, kuriuos 
sugiedojo sol. A. Vasiliauskas. 
Invokadją atkalbėjo kleb. kun. 
J. Ateksiūnas. Vaizbos Buto 
pirm. J. Ginkus banketui pra
vesti pakvietė vięekonsulą A. 
Simuti. Vakarienės metu lietu
viai orkestrantai Bekeris ir 
Vedegys ir sol A. Vasiliauskas 

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTES MINĖJIMAS 
įvyks lapkričio 22 dieną

TA PAT PROGA MINIMA UTHUANIC0B SKRIDIMO IftTINtS m TAIKOS DIENA

'tiLmininuC

4 VAL. P. P. ŠVENTES MINĖJIMO VAKARAS
PROGRAMOJE: kalbės pirmas Lietuvos Kariuomenės savanoris pik. K. ŠKIRPA Ir 

Amerikos Legiono iRstovas. Meninė dafls: aoBrtri BARBORA DARLYS, 
AUKAS VASILIAUSKAS, aktorius HENRIKAS KJ 
tienės Tautinių, Šokių Ansamblis. 
Šokama abiejose salėse, grojant J. VEDEGIO orkes

įeinant aukojama. Lietuviška vtouomenė ir svefiai tarMtani d^yvauo.

kleb, Jubz. Šeštokui ir pirmie
siems parapijos organizato
riams.

Tas lietuviškos maldos židi
nys, išgyvenęs įvairių valan
dų, patekęs net j svetimųjų 
rankas, lietuvių ryžtingumu 
buvo atkovotas ir dabar vėl 

kleb. J. Gurinsko. Ir vėl lietu
vių šventovė sušvito nauja 
dvasia, pasipuošė nauju, iš to
lo spindinčiu kryžiumi, kuris 
toli išsiblaškiusius ir išsikėlu
sius parapiečius šaukia bend- 
ron giesmėn ir darban. Lietu
viškąją Aušros Vartų švento
vę mielai aplanko ir kitų tau
tų tikintieji, kreipia maldas į 
Švč. Aušros Vartų Motiną, to
kiu švelniu ir motinišku žvilg
sniu žvelgiančią iš didžiojo al
toriaus.

Parapiečiai uoliai remia ir 
palaiko savąją šventovę. Ru
deninis bazaras, atnešęs 1459

dol. pelno, geraširdės Mrs. 
Onos Rugienės padovanotas 
tabernakulis, atnaujintas švč. 
Panelės paveikslas, įtaisyti e- 
lektriniai varpai, - išpuoštos 
šventovės vidus, atremontuota 
klebonija — visa tai liudija a- 
pie kleb. kun. J. Gurinsko ir 
parapiečių sutartinį darbą ir 
atsidėjimą, skiriamą Aušros 
Vartų šventovei puošti ir užlai
kyti. • ,

Džiugią valandą Aušros 
Vartų švetnovė praleido lap-

\ Vietoj 12 kartų į dieną nuo 
lapkr. 1 d. Am. Balsas Lietu
voje bus girdimas 11 kartų.

žemaičiai, aukštaičiai, nąujor- 

niečiai — visi gyveno bendra 
nuotaika ir širdimi, kurią a- 
gapėsmetu kėlė nuoširdūs žo
džiai, tarti kleb. kun. J. Gu
rinsko, kun. dr, J. Maknio,

Alt. Stankevičiaus. Visi linkė
jo parapijai augti, klestėti.

Lietuviškas židinys, spindįs 
jodančiojo New Yorko kryž
kelėse, taip atsidėjusiai vado
vaujamas kleb. kun. J. Gu
rinsko ir jo padėjėjų kun. dr. 
J. Maknio ir kun. J. Parance- 
vičiaus, tikrai yra lietuvišku
mo ir tikėjimo švyturys, tvirtai 
stovįs Atlanto pakrantėje ir 
lietuviška šiluma pasitinkąs 
kiekvieną, kurs Aušros Vartų 
šventovėje sulenkia maldai ke
lius ir dangikąją Motiną pra
šo laiminti gyvenimo dienas 
naujoje šalyje. J. P.

N 
jvykęs lapkričio 15 d. Newar- 
ke, buvo gausus ir gerai orga
nizuotas. Suvažiavime atsilan
kė ir sveikino prel. Ig. Kelme
lis ir kun. J. Totoraitis. Kuo
pos padarė išsamius praneši
mus, nes buvo panaudoti klau
simų lapeliai, kurie priminė 
pranešėjoms pačius svarbiau
sius klausimus. Iš Newarko 
kuopos pranešimo pasirodė, 
kad ji daug rūpinosi švietimo 
bei kultūros reikalais. Brookly- 
no Apreiškimo parap. kuopa 

rėmis ir vis dar auganti. Tik 
šiais metais įrašė apie 10 naujų 
narių. Lindeno kuopa turtin
giausia savo iždu, bet ir kultū
ros nepamiršta suorganiza
vo moterų chorą, kuriam va
dovauja garbės narė M. či-

Apskr. valdybos pirm. A. 
Liudvinaitiėnė pranešė apie 
Sąjungos suvažiavimo nuveik
tus darbus —- priimtą naują 
konstituciją, kurioje grąžinta 
balsavimo teisė švietimo skyr. 
narėms.

Po pranešimų A. Skučienė

1) prašyti Centro Valdybą paskyrė ALT auką 35 do
lerius.

Vyfią metiniai šokini įvyk
sta’ šeštadienį, lapkr. 22 d, 
John Hancock Building Bos
tone. . .

sušaukti ateinančiais metais 
visų lietuvių katalikių konfe
renciją New Yorke ir pasirū
pinti, kad Moterų Dirvoje būtų 
daugiau straipsnių ideolog.-i^b- 
liginiais, lietuvybės, jaunimo 
ugdymo ir moterų veikimo 
klausimais;

2) organizuoti kuopose jau
nių skyrius;

3) pareikšti padėką lietuvių 
seselių vienuolijoms, kurios rū
pinasi lietuvybės Slaikymo

4) kitą apskr. suvažiavimą 
šaukti Brooklyne.

Po posėdžio Newarko kuopa 
pakvietė dalyves į vaišes, ku
riose dalyvavo prel. I. Kelme- ■ 
lis ir vietos visuomenės žymus 
būrys. Per vakarienę buvo pa
reikšta daug gražių linkėjimų 
sąjungietėms ir Nevarto kuo
pai padėka. ‘ M.

Bayonne, N. J.
L Lapkričio 30 d. šv. Mykolo 

lietuvių parapijos bažnyčioje 
prasidės 9 dienų novena. Pa
maldos bus laikomos 6 kartus 
dienoje: lietuviškai — • 7:45 

val. ryto, 2 ir 5:15 vaL po 
piet ir 7 — 830 vai vakaro. 
Noveną ves du pasiaustai: Tė
vas Geraldas Motiejūnas, C P. 
ir Tėvas Christopher Czackor, 
C. P. Novena baigsis gruodžio 
mėn. 8 d. per šv. P. Marijos 
Nekalto -Prasidėjimo šventę.

mūsų parapijoje, j Balto san
dėlį nugabenta 1538 svarai 
drabužių ir avalynės. Be to, 
surinkta piniginių aukų iš į- 
vairių organizacijų ir pavienių 
asmenų — $120.00. Per para
pijos kleboną kun. dr. J. 
Starkų įteikta Balto! iš para
pijos aukų — $150.00. Visiems 
aukotojams reiškiama riuošir-

Lietonę Radio Draugijos rrognnnos

cagoje. Ten kongreso metu į- 
yyks ir Vilniečių Sąjungos sū

Naujasis Batfo skyriaus pir
mininkas Ant Matjoška uoliai 
rūpinasi, kad būtų sėkmingai 
pravestas Balto vajus. Gruo
džio 6 d. yra numatytas pir
mos iškilmės, kurių metu kal
bės kun. Pr. Virmauskis ir ne-

Devenfenė. Bus įdomi meno da
lis.

^ksis mokytojai
N. Anglijos lietuvių mokyto

jų susirinkimas numatytas 
gruodžio 13 d. 4 vaL p.p. So. 
Bostono liet parapijos salėje 
7-toj gatvėj. I suvažiavimą 
kvfečiami viri lietuviai moky- 

senai čia gyveną ir naujai at
vykę. Darbų tvarkoj numatyta 
dr. X Girniaus paskaita, pra
nešimai iš vietų, vadovėlių ir 
kiti klausimai.

Pirkime kalėdines dovanas
Mūsų parapijos seselių ir 

mokinių rūpesčiu yra parengta 
daug gražių rankdarbių, ku
rie bus parduodami sekmadie
nį, lapkr. 22 d. nuo 9 vai. ryto, . 
ir po mišparų. Pirkdami tuos 
dalykus, turėsime puikių dova
nų Kalėdoms ir sykiu paremsi- 
me parapijos mokyklą.

atkūrimo 35 metų sukakties 
paminėjimas So. Bostone įvyks 
lapkričio 22 d. Pamaldos 10 
vai. šv. Petro bažnyčioje už 
žuvusius dėl laisvės. Iškilmin
gas minėjimas ALTS namuose 
(Lietuvių Ramovėje). 3 vaL 

dys filmui iš T. Marijonų veik 
los P. Amerikoj. Visi kviečia.

dų. pranešimą darys pirminin-

tOH.

BacBje aparatų
ir kitų dalykų paroda raka
ma tautininkų namuose lap
kričio 21 ir 22 d. nuo 3 iki 
10 vai. p.p. Rengia J. Strazdas.

Ričardas Danielius, sūnus 
Ričardo ir Danutės (Mališaus- 
kaitės) Sandų, gyv. 684 E. 
Sixth St, pakrikštytas lapkri
čio 8 d.

Ričardas Romanas, sūnus 
Vlado ir Daratos i(*Preskiny- 
tės) Romanų, pakrikštytas 
lapkričio 15 d.

Eduardas Jonas, sūnus Ro
mualdo ir Janinos .(Paškaus- 
kaitės) Budreikų, gyv.. 16 
Maplęwood St, W. Roxbury,
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