
sakė Dulles, So

jos, Latvijos bei Lietuvos in-

ie, sakė Dulles,
kad

Jie rodo, kad sovietų sfete-

NEKALTO PRASIDĖJIMO

sakytasis Andrei L VWnsky y

Višinskis. Kersteno pašiurtame

sint kitame nr.). .

vietų Sąjungos ir asmentfkai

pasiekė Barnaulą, kuriame ji

tamente. Ten minimos tokios 
tautos kaip Izraelis, Arabija, E-

Gruodžio 3 Kersteno komisi
ja spaudos konferencijoje Nev 
Yorke pareiškė, kad j konisi-

Kongreso bankete, kuris bu
vo viso kongreso nuotaikos vir
šūnė, dainavo St. Sodeikos va
dovaujamas Dainavos choras ir 
solistė Lucija Valat-

, Andrei I VHtaky kaltina
mas, jog asmeniškai vadovavęs

niųjų nepriklausomų vyriausy
bių.

Kai kas gali sakyti, kad yra

Toliau valstybes sekretorius 
Dulles, perėjo prie ateities 
klausimų, čia Dulles pareiškė: 
Pirmiausia,

£3senhowerfe spaudos konfe
rencijoj pareiškė, Bermudoje 
nebus svarstomas kom. Kini
jos įsileidimas, į Jungtines 
Tautas.

IŠLAISVINIMAS GALIMAS BE JĖGOS
PASAKĖ V AUST. DEP. FASEKRETOBIS LAUKI!'?

buvo apgyvendinta vadina
muose “lietuvių barakuose.”

štabo. Be pastogės liko 30,000.
Amerikiečių kariuomenės sto
vyklose priglaudė apie 10,000. si Vokietijoje. 
Nuostolių pridaryta už 30 mil 
dol. •

Aš prisimenu kai kuriuos

Prezidentos Eisenhoweris Kongresui

perdavė Šį prezidento Eisesihoverio svei-

laisvės reikalui, lietnvių tautos kul

tuvui aMnešė | šios tautos gyvenhn%. Tačiau tos pačios

riaųscos Bataijuras sėkmingai tęst jums savo darbą.

Ameridečiai labai vertina nepaprastą ryžtingumą,

vos, gali daugiau pagaminti 
dvasinių, intelektualinių irme- 
džiaginių turtų; , ir ar gali tu-

ir negales vaktya štatų mffijo- 
nų žmonių, kurie ngyfi Dievą,' 
kurie myfi savo kraStų ir ku
rie ai įpranta asmens veętingu- 
mą bei taurumą.

Sovietinė sistema, kuri sten
gtai ižtrtnti charakteringas 
gautosŽymes, ar tikėjimą ir

laiko jų pietizmą gyvą.
tautos, kurios pasilieka lais-

Torin.

Valstybės sekretorius Dulles

praeit}, dabartį irbteitj.

Dulles pirmiausia pažymėjo:

ministeris tada sakė:

savitarpio pageltos paktus su
Tomis

APIE DABARTĮ

Laisvosios pasaulio tautos 
tos agresijos buvo pritrenktos. 
Amerika tuojau paraškė savo

nepriklausomybę 1918 metais. 
1920 metais jos pasirašė taikos

z New Jersey ir Pennsylvani- 
joj streikuoja firmos Merck 
and Co. 4 fabrikai.

vertė jas paprašyti įsijungti 
į Sovietų Sąjungą, kas, žino
ma, buvo maloningai padary-

-Soviėtų užsienio reikalų mi
nisteris savo kalboje spalįo 31 
dieną 1939 metais rūpestingai 
išaiškino, kad šie paktai turi

klausociybę nr suverenumą.
Sovietų Sąjunga tose sutarty-

F. DULLES, valstybės sekretoriui, liudijo Ktenffrese apie Baltijos 
valstybių nkėgaHja. *riuo ji išgavo “savitarpio pa

gelios paktus” sų Baltijos val

dos buvusių nepriklausomų

praiMRjt 1939 metais. Jis bu
vo pndMks tartam draugišku 
Sovietu Sąjungos mostu, kū

stočšą. Pastari ministeris P. ŽadeBris Hudtje, kaip Sovietai su- _

laisvomis tautomis. Mes ture-.sius doknmentus. Latvijos eharge daffares A. Dtebergs Ihrtlijo . .. . . o ...
. . fa, - T H Aa>> ™ k tume žxnot1’ Sovietai, var-spfe deportacijas ir genocidą. H fietavią dar liudijo gen. K. «<saueumas..

“'*• * “*** “■
Kamą •rarf™*- _ grobti naujas aukas.

ir visiems laikams atsisako vi
sų suvereninių teisių į Baltijos 
tautas ir Baltijos valstybių te
ritorijas.

1922 metais liepos 28 Ame
rika pripažino Baltijos respub
likas kaip nepriklausomas 
valstybes.

Estija, Latvija ir Lietuva 
per ketvertą nepriklausomo 
gyvenimo metų buvo parodžiu
sios, kad jų nepriklausomybė 
turi tvirtą pagrindą, tiek poli
tinėje, tiek ir ekonominėje sri
tyje. Tarptautiniai santykiai 
jų buvo paremti gerais tarp
tautinio bendravimo įpročiais. 
Todėl jos turėjo teisę būti mū-

reiškia Sovietų Sąjungos įsi
kišimo į Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vidaus reikalus, kaip 
kai kurie užsienio laikraščiai 
mėgina tai aiškinti. Priešin
gai, visi šie savitarpio pagel-

rina pasirašiusių valstybių su
verenumo nepažeidžiamumą ir 
nesikišimo į kitų valstybių 
reikalus principą. Mes pareiš
kiame, kad visos absurdiškos 
kaltos, apie Baltijos kraštų 
sovietizaciją tarnauja tik mū
sų bendrų priešų ir antisovie- 
tinių provokatorių naudai”

Vos tik šie jausmmgi ir au
toritetingi žodžiai buvo pasa
kyti, — pažymėjo valstybės 
sekretorius Dulles, — kai so
vietizacija prasidėjo. Paskuti
nieji tos sovietizacijos veiksmai 
buvo po aštuonių mėnesių, kai 
raudonoji armija jžengė į Bal
tijos kraštų teritorijas, sudarė

Maskva
t

Washingtonas. — Vakari
niai sąjungininkai Sovietų su
tikimą dalyvauti keturių mini- 
sterių konferencijoje priėmė 
palankiai. Ypač kad Sovietai 
nutylėjo visas sąlygas, be ku
rių anksčiau nesutiko derėtis. 
Konferencija pramatoma sau
sio antroje pusėje.

Pavergtos tautos turi žinoti, 
kad jos nėra pamirštos, kad 
mes nesutinkame su tokiu jų 
likimu ir, virš visa ko, kad 
mes nesame pasirengę ieškoti 
sau tariamo saugumo (pigiose) 
derybose su jų viešpačiais, ku
riose būtų pripažintas jų pa
vergimas.

(Nukelta į 3 pusi.)

^>4 #
lUjU.

departamento pasekretorrai 
Donald B. Laurie pasakyti sa
vo susižavėjimą lietuviška dai
na, paties Alto veikla, Baltijos 
tautų ligšiolinių pasireiškimu, 
pasisakyti, jog tų kraštų už
grobimo tyrinėjimą "valstybės 
departamentas remia.
• Vertindamas politinę padėtį, 
.Laurie pažymėjo, kad Baltijos

valstybių skaudūs pergyveni
mai dabar lygiai tragiškai kar
tojasi daug kur kitur Europo
je ir Azijoje. Šiuo atžvilgiu 
atėmimas Lietuvai neprikišu?

Mulio pavergtą tautą matai- J 
Rimas Hti "įvykdytas be

LIUDIJO APIE “LIETUVIŲ BARAKUS” BARNAUIJE
Apie Kersteno komisijos ap

klausinėjimus Washingtone 
patiriame papildomat

Apklausinėjimai trako dvi 
dienas. Pirmą dieną kalbėjo 
valst. sek. Dulles, min. P. 
žadeikis, Latvijos charge d’

Per du dešimtmečius Balti
jos respublikos susilaukė gra
žių savo laisvės vaisių. Jų kū
rybiniai laimėjimai buvo įspū
dingi. Nors jų kraštai nėra 
turtingi, tačiau žmonės buvo 
sumanūs žemės ūkyje ir savo 
kietu darbu pasiekė ekonomi
nės gerovės. Tautinis menas ir 
amatai žydėjo. Socialinio tei
singumo 'lygis buvo aukštas, 
ir laimėjo plačiojo pasaulio 
pripažinimą. Jų dvasinė ir 
moralinė jėga, jų laisvės mei
lė, jų energija ir drausmingu
mas parodė, kad jos turi tų 
ypatybių, kurios yra vertin
gesnės negu tik skaičiai ar 
gamtos turtai. Baltijos res
publikos per šį laikotarpi pa
rodė visam pasauliui kūrybinę

• laisvės jėgą.

konsulas Kaiv. Savo parody
mus min. žadeikis skaitė pats, 
paskui juos perdavė pasiunti
nybes patarėjui J. Rajeckui 
skaityti ir baigė vėl patsai mi
nisteris. Kitą dieną K. Mustei
kis parodymus davė ištisą va- 
valandą, paskui Latvijos buvęs 
socialinių reikalų ministeris 
Berzinš, kurio kalbos metu ki
tas latvis fotografas pateikė 29 
Višinskio Rygoje fotografijas; 
Estijos parodymus davė buv. 
vyriausybės juriskonsultas J. 
J. Klesment

Trėmimų vaizdingos- ir įti
kinamos medžiagos pateikė J. 
Galinska, išvežta į Rusiją iš 
Vilniaus. Vilniuje gyvenusi

5000 kalinių. Jos barake buvo 
, 205 žmonės. Į darbus varyda

vo nuo 6 valandos ryto iki 6 
vakaro. Per pirmąsias dienas 
jos barake tuojau 7 lietuvių 
vaikai mirė. Su ja buvo atga
benta ir daugaiu lietuvių iš 
Vilniaus. Tarp jų ir Vilniaus 
burmistras (Stašys? • Red.). Ji 
buvo paleista ir Ameriką pasie
kė tik prieš 22 mėnesius.

Gruodžk) 3-5 komisija klau
sinės New Yorke. Gruodžio 7-8 
Detroite. Gruodžio 10-12 Chi- 
cagoje.

Komisijos pirmininkas yra 
atstovas C. J. Kersten (resp., 
Wis.), nariai: A. M. Bentley 
t(resp., Mich.), E. J. Bonin 
įresp., Pa.), F. E Busley 
(resp., m.), T. J. Dodd (dem. 
Conn.), T. M. Machrowicz 
(dem., Ind.), R. J. Madden 
(dem. Ind.).

30,000 liko be 
pastoges

Pnflaae, pietų Korėjoje, pe
reitą penktadienį kilo gaisras 
ir sunaikino šeštadalį miėsto, 
kuriame gyvena apie milijonas 
gyventojų. Sunaikino taip pat

jimas nepasiektų tikrojo tikslo, ;" 
kadangi tai išstatytų pavojams | 

ir išnaikinimui tuos, kuriuos 
norime matyti išlaisvintus.

Primindamas birželio 17 su- 
kilimą Vokietijoje, Laurie sa- 
kė, tai rodo Sovietų politikos | 
nepasisekimus. Suminėjo pe- | 
ramumų ženklus ir Jotuose pa- . I 
vergtuose kraštuose. Juosė ga- 
K pasikartoti didesniu ar f 

Slėsniu laipsniu tai, kas reiškė-

Streikai Amerikoje
New Turkas. — Cinkografi- 

jų streikas, kuris sustabdė 
New Yorko laikraščius jau 
penkios dienos, nesibaigia. 
Darbininkai reikalauja 15 dol. 
savaitinio priedo. Derybos lig penkerius, metus. Ji pasakojo, 
šiol nedavė vaisių.

Amerikos trisdešimty vals
tybių ir Kanadoje sustojo dėl 
streiko Continental Cam Com- 
pany fabrikai. Keturi iš jų yra 
Newarke, Patėrsone.

Prieš elektros ir .gazo kom
paniją New Jersey streikas ei-

kad ją drauge su kitais Vii-’ 
ntuje suimtais laikė Naujosios 
Vilnios stotyje keturias dienas 
vagone. Vagone jų buvo. 43. 
Kai traukinys pajudėjo, nesu
stodamas važiavo dvi dienas. 
Per tą laiką suimtieji negavo 
nieko nei valgyti nei gerti. 
Pagaliau davė maisto rūkytų- 
žuvų, bet vandens nedavė. Tik

ji visuomenė. Paskiausi Sarie* 
tų žygiai, net ir šios savaitės * 
nota dėl Vokietijos rodo,- jog

KOMISIJA ŠAUKIA VIŠINSKĮ |
Liudys ir FBI direktorius Hooveriš J



- pritarė
Rašykite

Vieną gražų rytą Rygos a 
lauš tresto kadrų skyriun pri 
sistato vidutinio amžiaus vy

DAUGIAU VERTAS Jf PfeRRANT^. DAUGIAU VESTAS JĮ KEIČIANT!

Bet viskas kaip užkerėta.’’
Pasiųsti lėktuvai puola pir- 

miausia britų laivą “Sheffield”. 
Tik iš antro karto jie pasiekia, 
ko ieškojo. Bet pra*neša: grei
čiausiai nepataikyta. Jau va- 
karas. Pakartoti puolimą pęr 
vėlu. Amdirolas jau rengiasi 
persekiojimą nutraukti. Staiga

Kalėdoms pasirodys krau
tuvėse juoda lėlė. Akys, plau
kai ir lūpos bus panašios j juo
dosios rasės kūdikius. Tai po- 
nios Rooseveltienės išradimas 
ir nuopelnai suartinti žmoniją, 
kad baltosios ir juodosios mer
gaitės pasijaustų esančios ly
gto*.

Jusųąutomobilis niekad 
nebus daugiau vertas!

1 iš-Norvegijos uosto. Bergen. 
Londonas tą pat dieną buvo 
painformuotas savo agento ra- 
(fijograma. Kur tas agentas 
buvo, Londonas ir šiandien to 
nėra atskleidęs. Tačiau žinia 
Londoną sujaudino. Jaudintis 
juo labiau reikėjo, kad britų 
admirolas John Tovey žinojo, 
jog prieš “Bismarką” tegali iš
vesti tik pačius didžiuosius ko
vos laivus. O admirolas jų te
turėjo šiuo tarpu tik keturis. 
Dar svarbesnis reikalas buvo 
tarp miglų ir sniego pūgų tarp 
šiaurės Norvegijos ir Grenlan
dijos surasti vokiečių laivus.

Gegužės 23 vėlyvą vakarą 
netyčia likimas šyptelėjo ang
lams. Jų laivai “Norfolk” ir 
“Suffolk”, saugodami ^vadina
mą Danijos liniją tarp Gren
landijos ir Norvegijos,

terijos menininkas! Kaip tik 
tokio vyro reikėjo bravorui 
Nr. 1, kur užsilikusios skolos 
kasmet figūravo balanse ir 
tuščios bonkbs veik niekados 
negrįždavo į bravorą.

Dar po mėnesio Kaumanas 
jau sėdėjo Rygos alaus bravo-, 
ro Nr. 1 vyr. buhalterio kėdė
je. Ir čia su skolomis ir tuš
čiomis bonkdmis viskas vyko 
sklandžiai, lyg magiška lazdele 
pamojus. Trestas buvo sužavė
tas, nes skolos vis mažėja, o 
tuščių bonkų skaičius vis au-

ir aštuoniems kovos laivams. 
Tokius pat įsakymo* gavo lai
vai Kalifate, kitoje Atlanto pu
sėje, Airijoje ir net prie Afri
kos krantų. Viso -109 vienetus

Dabar yra geriausias laikas 
mainyti j naują Fordą!

markas**, ir jo admirolas Luet- 
jens dėjo viltis, kad jam pasi
seks pasiekti Prancūzijos uos
tos. z

Bet laimėje žmogus kartais

toj ir tenai susižėrė į kišenių 
16.000 rublių.

Ši negirdėta apgavystė vyko 
prie akių trumparegių tarnau
tojų ir viršininkų. Vien tik 
Latvijos respublikai Kauma
nas - Kacmanąs 'kaštavo 2.- 
300.000 rublių.

Dabar buhalterio gerbėjai 
griebiasi už galvos ir dejuoja:

— Tai įvykis! Jis mus be 
peilio papjovė.

Kacmanas - Kaumanas iri 
Ko. atsidūrė Latvijos SSR va
riausiame, teisme. Nusikaltėliai 
gavo užtarnautą bausmę.

halteri ją ?
Kaumaną

— Nenoriu girtis, tačiau ga
liu pasakyti: tobulai. Aš mo
ku dvigubos itališkos, trigu
bos prancūziškos....

— Argi yra ir prancūziško
ji buhalterija? —-pasiteiravo 
suabejojęs Žukovas.

— O kaipgi, yra net ispaniš
koji. Kiekvienas kraštas turi 
nuosavą buhalteriją,— atsakė 
Kaumanas net nemirktelė
jęs.

Aš matau, drauge žuko- 
kad jūs parinkote puikų 

O jums, drauge 
geros sek- 

pareiškė tresto

— Kaumanas, — pasakė sa
vo pavardę. — Esu ką tik iš 
kariuomenės paleistas ir jieš- 
kau darbo.

— O ką jūs mokate? — pa
klausė inspektorius Žukovas.

— Iki kariuomenes aš dir
bau Magadane įaihalteriu.

— Puikiausia! Mums kaip 
tik reikia buhalterio Bauskės 
alaus bravore. Aš tikiuosi, kad 
jus ten pasieksite vyr. buhal
terio vietos.

— Žinoma, kad pasieksiu. 
Magadane aš dažnai pavaduo
davau vyr. buhalteri, o kąj ka
da ir patį šefą....

— Čia, prašau užpildyti an
ketą, — pertraukė jį Žukovas.

Kaumanas tuojau sėdo anke
tos pildyti ir įrašė, kad būda
mas penkerių metų neteko tė
vo ir motinos, ir nuo pat savo 
jaunų dienų visada užsiėmė 
buhalterija.
- Netrukus Kaumanas buvo 

pristatytas tresto valdytojui 
draugui Kondratui.

— Ar jūs mokate gerai bu- 
paklausė jis

Puolimą pradėjo anglų lai
vai gegužės 27 rytą. Nuo ketu
rių laivų sviedinių “Bismarko” 
pačiame viduryje kilo gais
ras; krito pirmieji kovos “bokš
tai. Po poros valandų kauty* 
nių, kliudytas torpedas, “Bis
markas” 'dingo jūroje.

Įgulos tik-430 vyrų, buvo 
išgelbėta; žuvo 2000, tarp jų ir 
admirolas. Su “Bismarku” din
go vokiečių ‘pasididžiavimas 
jūrų pajėgom. _ A. M.

pro miglas pamatė 
“Bismarką”.

Jis buvo tik už 14 km. Susi
tikimas pavojingas, neš “Bis
marko” patrankos siekia per 
40 km. Anglų laivai greitai 
traukiasi atgal, bet nepameta 
vokiečių laivo.

“Bismarkas” ir “Prinz Eu- 
gen” žino, kad jie yra aptikti. 
Jų radaras, kuris tada buvo 
geresnis negu anglų, tinkle aiš
kiai parodo persekiotojus. 
“Bismarkas” gaudo “Suffolko 
radijo pranešimus apie vieto
ves ir juos “atrakinėja”. Bet 
žino, kad jam negalima stoti į 
kautynes, o pirmas ir pagrin- 
tfinis uždavinys išeiti į Atlan
tą ir ten jau medžioti. Reikia 
tik iš persekiotojų išsisukti.

"Bismarke” nežino, kad tuo 
-tarpu Londonas pasiuntė ad
mirolą Holland su sunkiuoju 
kovos laivu “Hood” ir moder
niu nauju “Prince of Wales” 
užbėgti už akių “Bismarkui”. 
Vokiečius sekę anglų laivai su 
džiaugsmu pastebėjo, kad ge
gužės 24 pavakare didieji ad
mirolo Hollando laivai plaukia 
tiesiai į “Bismarką”.

Nuotolyje per 22 su puse kl. 
laivas “Hood” paleidžia pir
muosius šūvius. Po kelių se
kundžių prisideda-ir “Prince

Bet kas atsitiko su trumpa
regiais? Jie buvo tik lengvai 
išgąsdinti. Latvijos maitinimo- 
ministerija paskyrė Kondratą 
vienos "ministerijos įmonės di
rektorium, Sillei perdavė ga
mybos skyriaus vadovybę, o 
gugalteris, tresto finansų ir 
planavimo skyriaus vedėjas, ir 
tiesioginis kaltininkas, kuris 
apgaviką rėmė, išsisuko iš šios 
aferos nepastebėtas, kaip ly
giai ir kiti, kurie Kacmano a- 
feroje buvo prikišę savo ran
kas.

Paimta iš Maskvos “Izvesti- 
jų” 1953. I. 30. •

Parašyta Botšarnikovb iš
Rygos. . O. P.

pranešimas, .kad “Bismarkas” 
sukasi vietoje, lyg pataikytas 
į vairą.

Taip iš tikrųjų ir bu^>. Oro 
torpeda jį kliudė, ir laivas su
kosi 400 mylių nuo Prancūzijos 
krantų. Veltui jį mėgino patai
syti. Prie jo skubėjo admirolo 
Tover laivynas. Jau buvo pu
siaunaktis, kai “Bismarko” 
admirolas -Luetjens davė įsaky
mą kovoti iki paskutinės gra
natos.

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

šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe* 
šorių: prel. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksa; 
naujausiame veikale
DIEVAS IR SMOGUS

Didžiulio formato 517 p.
kataa: adrišta — SIMM, ’ Metate vtifefiais — S&50

' Užsakymus siųsti: *
DARBININKAS

Rw*wtek Avė, BroaMja 21, N. Y.

— Jis turi priklausyti tiesiog 
trestui. Mes su juo iškilsime į 
pirmąją vietą visoje Sovietų 
Sąjungoje.

— Puiki mintis, 
tresto valdytojas; 
Kaumanui paskyrfcnąyyy. bu
halterio vietai treste. Mes su 
juo atkreipsime į save viršūnių 
dėmesį.

— Jis yra aukso vertas!— 
staiga nusprendė Latvijos SSR 
maitinimo ministerija. Jisi ga
lėtų su savo buhalterija ir 
ministerijoje tvarką padaryti.

— Ne, broliukai, tai jums 
nepavyks. Aš esu jį suradęs— 
atsakė Kondratas. — Susiieš
kokite patys, jei norite kitą to
kį erelį.

— Mes oficialiai jį paskirsi- 
me į ministeriją, 
ministerijos tarnautojai.

— Tada aš skųsiuosi aukš
tesnėms instancijoms. Aš esu 
tikras, kad jūs nieko negausi
te. Jūs Kaumaną pas save 
matysite tiek, kiek savo ausis.

Kai ginčas dėl Kaumano 
tarp ministerijos ir alaus tres
to pasiekė aukščiausio laipsnio, 
staiga draugas Kondratas gau
na iš Bauskės alaus bravoro 
revizoriaus pranešimą, kad 
Kaumanas tik per vieną mėne
sį, suklastotais kvitais, išduo
tais už tuščias bankas, yra pa
sisavinęs 150.000 rublių.

Kuo baigėsi ginčas dėl Kau- 
mano, nežinome. Bet tuoj pa
aiškėjo, kad Kaumanas Rygos 
alaus bravorp Nr. 1 už tuš
čia bonkas “uždirbo” 2.150.- 
000 rublių! Jis suorganizavo vi
są armiją tuščių bonkų rin
kėjų - pristatytojų ir jiems, 
dėl bravoro (firektorfeus Silles 
ir kftų tarnautojų trumpare
giškumo, išmokėjo ii fryąt 
grynais dešimtis tūkstafiflų 
rublių.

Be to, dar paaiškėjo, kad 
Kaumanas yrą visai ne Kau- 
mahas, o Kacmanas. Karkto- 
manėje jis niekad nėra buvęs. 
0 “Aukso Pardavimo Centra
is Novosfcirake, kur' jis «jo 
taipgi vyr. buhąlterio parei
gas, turėjo pabėgti, nes ir Mi 
pavogė virš 100.000 rabftj. 
Pateliui į R/aK^sai apgavi
kas prisiplakė dar vienoj vfe-

šyptelėjo •„ kuris apskaičiavo “Bismarko” 
buvimo vietą, padarė ' papras
čiausią matematikos klaidą, ir 
laivas pasuko priešinga kryp
tim. Ištisas penkias valandas 
jis sutruko.

Tik gegužės 26 paryčiu Ang
lijos lėktuvas aptiko “Bismar
ką” ir pranešė jo poziciją jū
roje: 228 mazgų „ greitumu 
plaukia Prancūzijos link; greit 
gali būti srityje, kur vokiečių 
lėktuvai galės jį globoti. Admi
rolas Tovey supranta, kad tik 
torpediniai lėktuvai gždi dar 
“Bismarkui” kelią pastoti.

Justi automobiliui senstant 
krinta ir jo vertė... Mes galime 
pasiūlyti už jį DABAR geriau
sia kaina! Štai kodėl: mūsų 

Fordai išparduodami greičiau kaip bet kada! Suprantama, 
mes norime išlaikyti šį greita apsikeitimą, bet tam mums 
reikia daugiau vartotų automobilių! O tai ir nulemia aukšta 
kaina, ■ kuri yra dėl jūsų!

Štai, kur jūs gaunate 
daugiausai už savo pinigus!

FORDAS JUMS DUODA VISKĄ, TAI REIŠKIA VISKĄ, KO TIK J$S AUTOMOBILYJE NORITE RASTI 
IR TOKIA KAINA, KURI JUMS PRIEINAMA! , / r

Fordas siūlo MHeage Maker Six — su Overdrive laimėjusį Šiaismetris eko- 
„ nomines rungtynes. Ir tik Fordas savo rūšyje duoda centrini p&ovą, kuris

leidžia patogiai “pripildyti" iš abiejų purių, grindyse skyles pašalinančius pe
dalus, priekyje ir užpakalyje minkštos-gumos pagalvėles rišuose modeiiuo-

■ ' se ir nauja "automatinį važžarima", kuris pašalina priekio kelio kratymą ligi
80*! Ir, pagal neseniai surinktus vartotų automobilių darinius, rienerfų

• ųietų vartotas Fordas sugražina didesne dali saro pradinės kainos- JĮ parduo
dant, kaip kad betkokkri kainos ir rūšies automobiliai!

. rinKnaK m- macrnoL pavabuok

•■5 •

<<t ami M*'

vai. 
buhalterį 
Kaumanai, linkiu 
mes darbe, 
valdytojas.

Kaumanas žemai nusilenkė 
ir išvyko į paskyrimo vietą 
Bauskėje.

Po mėnesio laiko trestą ap
ėmė džiaugsmingas susižavėji
mas.

— Tai buhalteris! Iš kur jūs 
ji iškasėte? Tai tikras pertas. 
Per mėnesį jis, sulikvidavo 
150.000 rublių skolos. Mūsų į- 
monėj tai negirdėtas dalykas. 
Iš pirkėjų atgavome 60.000 
bonkų atgal. Taf tikras buhal-
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reikalu

JONAS BILIŪNAS

atsakiau per 
kito

jau ims ir iššoks vilkas. Rū
pinuos eiti taip, kad nesigirdė
tų, bet sniegas, kaip tyčia, 
gurgžda ir gurgžda...

Kada pagaliau laimingai iš
pjova iš miško, netoli pasirodė 
sodžiaus žiburiai ir sulojo šu
nys, mano baimė vėl'pradėjo 
nykti. Tik retkarčiais atsigrę
žęs žiūrėjau užpakalin, ar Be
siveja kas iš miško, ir "rūpi
naus greičiau eiti.

Visokių kalbų apie tą Pies
tupį tarp žmonių vaikščiojo; 
tų kalbų klausant, ne vienam 
stodavus plaukai ant galvos ir 
šiurpuliai kratė kūną: ne visi 
drįsdavo tuo keliu sutemus ei-

tikrinti, kad mes džiaugiamės 
galimybėmis išrišti tam tikrus 
tarpusavio ginčus; baigti gin
klavimosi (ir ypačiai atominio 
ginklavimosi) varžybas ir su- 
mfžįntj karo pavojus.

Bet kartu leiskite man už- į 
tikrinti jums štai ką.

Mes žiūrime į konferencijos 
stalą, ne kaip į vietą, kur mes 
galime atsisakyti savo princi- t

Adventui atėjus, kas šven
tadienis eidavome pamaino
mis anksti nevalgę rarotų. ŠI 
kartą man su sesele parėjo. 
Nors mažas buvau ir labai ne
mėgdavau anksti keltis, ta- 
flau pats prašiaus tėvo, kad

dolerių.
ą naštą pakėlė. Jie jau išmokėjo pas-

L. šimutis, adv.

Chicagos
2,000, toliau Rocheste- 

Detroilo

kūną įteikta 200, Baltų klubo 
Chicagoje 100. Individualinių 
aukų didžiausia buvo inž. A. 
Rudžio 1,000. Toliau prel. 
J. Balkonas 50, kun. Virmaus- 
kis 50, kun. F. Norbutas 50. 
Aukos buvo renkamos ir vie
toje. Viso surinkta per 15,000.

paskui ją poterius, pnayua- 
mas Dievo pagalbos. Parijo j 
galvą mintis, kad jau gaBu ir 
savo tėvo nebematyti; todėl

te- rėžtos, tikrai negalėjau sau 
tesakyti. O ne tartą tavau 
girdėjęs, tad ntatirŪBs

gedusių laksto, o ir vilkų gali- 
ta kartais susitikti.

Tiesa, tą žiemą pasiutę šu
nys daug buvo žmonių apylm- 
kėje aprieję, o vilkai nelabai 
toli miške elgetą sudraskė.

Taigi, eidamu pro skiedry
ną, pasirinkova sau po gerą 
baslį; nors buvau geras pupų 
pėdas, bet savo pagalį tik pa
nešti galėjau žinojau, kad tu
riu ne tik save, bet ir seserį 
ginti.

Ir iš tiesų, arti namų jau
čiaus toks drąsus, kad regėjos 
visus vilkus ištaškyčiau Bet 
juo labiau nuo namų totino- 
vos, juo menkyn mano drąsa 
ėjo. Kol pakelėj buvo matyti 
Smonių trobos, jų languose 
švietė žiburys, buvo ramu ir 
smagu eiti. Bet galų gale į- 
ėjova miškan.,, šiurpas paė
mė. Aplinkui nė tebėk tilt

Dievas gyvą. Taip nenorėjau 
tokia baisia mirtimi mirti; taip 
troškau gyventi.

Staiga pajutau, kad įs jau 
arti arti, čia pat prie manęs... 
Iš baimės akis užmerkiau ir 
laukiau, kad štai jau ske3a 
savo ilgas išdžiūvusias rankas, 
čiūps mane ir pasmaugs, Kva
pą man užgniaužė, šinfis nu
stojo plakusi...

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus! — išgirdau kaip 
per miegą.

— Per amžių amžius, amen! 
— atsakė mano sesuo tokiu 
balsu, tarsi jai didžiausias ak-, 
muo būtų nuo širdie* mikri-

Kadą su sesele įė jova į Pies
tupį, visos tos pasakos, kurias 
ne kartą buvau girdėjęs, da
bar mano galvoj atgijo. Glaus
damasis j seserį, jauSaa, kaip Smoguje ypatingą jauteną: ta
po mano kūną šiurpuliai vtikš- 
fiųja.

— O jeigu sutiktuva' paka
ruokli arte ką kitą, kas tada 
reikės daryti, kaip iš bėdos 
išsigelbėti? Jte numirėliai 
laZCIO* AMJĮJOU4JO®;

Kad vetoteu kryžiaus ir ro-
žinojra, bet ar

slapstos kur netoli ir tyki.
Bailiom akim Mūriu I tibi 

kelio pusi. Aplinkui, toto ap
mirusios, šerkšno aptnadrtm žančtausbšjo

priimtų į save; žinojau, kad, 
gal būt, nebeilgai gyvensiu. 
Bet vėl atsiminiau, kad tad juk 
balsus numirėlis nla n e 
pasmaugs, ir prašiau kuo ne

dūktais ir prekėmis — tokiomis, kokių bolševikams reikėjo. Tam 
reikėjo statydintis atitinkami fabrikai ir atiduoti beveik visa, 
ką pagamindavo.

Kai lupikišką kontribuciją suomiai jau sumokėjo, galėtų 
dabar gaminti sau ir kitiems. Bet tam reikia žaliavos ir rinkos. 
Žaliavos suomiai tegali gauti iš vakarų, bet rinkos reikia ieškoti 
Rusijoj, kurios reikalams fabrikai buvo statyti. Tačiau bolševi
kai sąmoningai užsakymų neduoda, kad Suomijoje sukeltų eko
nominę krizę ir paklupdytų prieš Maskvą. Bolševikai norėtu 
Suomijai diktuoti savo valią, nes niekas iš vakarų tam laisvę 
mylinčiam kraštui neina j pagalbą. Suomija yra tartum už
miršta.

Tik paskutiniu laiku kai kurie Amerikos laikraščiai ėmė ra
guti šios krašto vyriausybę daugiau atkreipti dėmesį į tą baltų
jų naktų žemę

Butler, McCor- 
Price, Ro- 

McVey, 
Rooney, 

Capehart, 
Lehman,

(kuodžio 6 yra Suomijos nepriklausomybės paskelbimo 
diena. Po Didžiojo karo, prieš 36 metus, Suomiįa išsiskyrė iš su
griuvusios Rusijos imperijos, kuriai priklausė Kaip didžioji ku
nigaikštystė. O prieš tai daugihu kaip 700 metų ji buvo Švedijos 
karalių valdoma. Dėl to ir šių dienų švedų kultūros įtaka Suo
mijoje yra gana stipri.

Suomija savo plotu nėra maža valstybė. Ji apima 130.165 
kv. mylių. Tuo atžvilgiu yra kiek didesnė už Norvegiją, savo 
kaimynę, Lenkiją ir Italiją, bet kiek mažesnė už kaimyninę 
Švediją ir Vokietiją. Tačiau gyventojų Suomija turi vos 4 mili
jonus. Tai yra dėl to, kad žemė uolėta, nederlinga, ežerais nu
sėta ir vasarą pelkėmis paplūdusi, o svarbiausia 
j šiaurę, kur ilgesnį metų laiką sniegas guli. Vis dėlto žmonės 
daugiausia pragyvena iš žemės ūkio ir miškų pramonės. Yra 
jie žmonės darbštūs, ramūs ir nepaprastai ištvermingi. Tokios 
narsos ir stiprumo, kokį parodė suomiai per praėjusį karą, kiek
viena tauta jiems galėtų pavydėti. Tik dabartinė suomių padė
tis nėra pavydėtina.

Savotiška ji susidarė nuo pat praėjusio karo pradžios. Kai 
Hitleris 1939 metais užgrobė Lenkiją, Stalinas buvo pasiryžęs 
užimti Suomiją. Bet bolševikai atkando' dantis į suomių durklą 
ir po trijų mėnesių turėjo susitaikyti. Vis dėlto iš Suomijos jie 
atplėšė 16.000 mylių teritorijos (beveik tokį plotą, kaip visa 
Estija). Nekaltos Suomijos niekas neužstojo: nei kaimyninė 
Švedija su Norvegija nei JAV, kurioms suomiai sąžiningai ir 
tvarkingai išmokėjo visas skolas. Dėl to visai suprantama, kad 
suomiai šoko ir atėmė iš rusų, kas jiems nepriklausė, kai vokie
čiai priėjo iki Leningrado (1941). Bet šio antrojo karo pasek
mė buvo ta, kad suomiai buvo palaikyti narių sąjungininkais ir 
po karo atiduoti bolševikų malonei. Maskva atplėšė nuo Suomi
jos dar daugiau tžęmių ir užkrovė jai dideles karo kontribucijas 
— arti - dviejų ntif

Suomiai fr tą

Išskėčiau akte ir pašokau’ 
nuo vietos, čia pat stovėjo ne
bejauna moteriškė, teitais kai
liniais apstvflkusi, ir maloniai1 
į mudu Sūrėjo.

— Tai tamstos gal rarotų ei
nat? — paklausė ji.
, — Rarotų, — atsakė sesta 
atsidususi. — Bet kad tamst**

POVANDENINIS TELEFONO KABBUB *mdm
tarp & Amerlko* ir Britanijos. Jis tusia 2MS mylis tJ<mno ir. ki
nuos 35 milijonu* dolerio. Prie tesn^apio matome JAV -Telefono ir 
Telecrafo Bendrovės pirmininką Cleo F. Craic.

jšu: taip buvo gera ir 
miegoti...

— Tuoj, 
miegą ir apsiverčiau ant 
šono.

— Ar dar nesikelti? - 
girdau vėl balsą. — Greičiau!

Brolis nutraukė nuo manęs 
kailinius, šalčio kaip vandens 
apipūtas iššokau iš lovos ir, 
užsimetęs ant pečių kailiniu
kus, bematant atsidūriau tro
boje. Jau visi tavo atsikėlę: 
tėvas su maldaknyge rankoje 
sėdėjo užu stato ir ragino ro
žančiau^ giedotų; motina su 
mergina sukinėjosi apie kros-

nė greitos kojps: juo labiau; 
pamatęs jį, kas bėgąs, juo 
greičiau tokį pavejąs ir pa
smaugiąs.

Turėjau tomis savo minti
mis su sesele pasidalyti, bet 
bijojau balsu prakalbėti: neno
rėjau dar didesnės baimės gai
vinti. Pagaliau mačiau, kad ir 
sesuo nedrąsiai' į šalis dairosi.

Taigi tylomis glaudžiaus tik 
arčiau į ją, bailiai žvalgiaus 
užpakalin ir Vienoje rarfkoje 
turėjau stipriai suspaudęs pa
galį, o kitą laikiau kišenėje, 
kur buvo rožančius.

Laimingai perėjbva pusę 
Piestupio ir nusileidova pakal
nėn toj vietoj, kur dideliu gi
liu grioviu teka skersai kelią 
upelis. t

Upelis tas nedidelis, kone 
visai išdžiūvęęs, bet gimdė

mus bei ąbnpatijų pareiškimą 
ir dangti amerikiečių senato
rių bei kongresmenų — tiek 
daug — kaip' retai kada: at
stovų rūmų pirmininkas Mar
tin, senato daugumos lyderis 
Knovdand, toliau — Allen, 
Bentley, Dodd, Douglas, Dirk- 
sen, Green, 
mack, Chiperfield, 
dino, įves, Purtei! 
Dingell, Madden, 
Sheehan, Jenton, 
Ferguson, Sedlak,
JaDon, E. Kefauver, dem. par
tijos pirm. Mitchell.

Asmeniškai į Kongreso balių 
prisistatė šios Kongreso la
biausiai minėtas vardas — at
stovas Kerstenas, o taip pat 
atstovai — F. Busbey, tyręs 
Katyno žudynes R. Madden, 
E: Jonas, J. Madigan, valst. 
dep. pasekretoris Laurie, Hear- 
sto laikraščių korespondentas 
Madigan; taip pat Kongresą 
žodžiu sveikinęs Kersteno ko
misijos atstovas Allen.

Jų visų pareiškimuose buvo 
giriamos lietuvių charakterio 
tautinės žymės, lietuvių patrio
tinė veikla; buvo iškeliamas 
Amerikos pasiryžimas politi- 
kojeu laikytis laisvės ir teisin- 
gtuno principų ir kovoti už pa
vergtųjų išlaisvinimą taikiomis 
priemonėmis. Jų mintys to
kios kaip prezidento sveikini
me, kaip Laurie, kurių pareiš
kimus dedame skyrium.

— Jonuk, kelkis, metas ra
rotų riti, — išgirdau per mie
gą brolio Antano balsą.

Bet keltis, oi, kaip nenorė- 
šOta

man pagalys iš rankų iškrito. 
Abiem rankom nusitvėriau už 
sesers ir,, visas drebėdamas, 
kuo nepradėjau šaukti pašnibž
dom: “Uliut, Uliut! numirėlis 
ateina”.

Sesuo apkabino mane, pri
glaudė į save, ir akies mirks
niu attidūrėva abu Šalia kelio 
ir pritūpėva, iš baimės prisi
glaudę į vienas antrą. Abu 
pradėjova žegnotis ir kalbėti 
poterius.

Iš tiesų, priešais mudu nuo 
kalno leidosi balta aukšta žmo
gysta, kokią Motiejus buvo 
matęs. Bėgti nė nepamanėva; 
tikrai žtoojova, kad tadą būti
nai mudu pavys ir pasmaugs; 
taigi tūpė jova susiglaudusiu 
taip tyliai, kad mudviejų ne
pastebėtų ir praeitų pro šalį.

Tuo tarpu mnhiribs vis ėjo 
artyn: mačiau jo baltą statulą 
ir jauaiškiai girdėjau, kaip jo 
kojomis gurgžda^a^egas; ėjo 
greitai, sunkiai kvėpuodamas, 
tarsi skubėjo; tik pastebėjau, 
kad ta statula buvo dabar 
daug mažesnė, kaip iš pradžių 
man pasirodė.

VADOVAUTI IR TOLIAU 
ŪKO TIE PATYS

Naujiems darbams vykdyti 
Kongresui buvo pristatyta nau
ja Amerikos Lietuvių Tarybos, 
sudėtis, į kurią keturios srovės 
ir dvi fraternalės organizacijos 
pasiuntė savo atstovus: nuo 
LRKSA
J. Grigalius, V. Kvetkas; nuo 
SLA — K. Kalinauskas, M. 
Vinikas, A. Dargis; nuo Kat. 
Federacijos — kun. I. Albavi- 
čius, A. Aleksis, prel. J. Bal
konas, E. Paurazienė; prel. Pr.. 
Juras, inž. A Rudis, A Rep
šys; nuo Tautinės Sandaros — 
M. Vaidyla, A Devenienė, S. 
Gegužis, P. Pivoriūnas, J. Ar
lauskas, K. Jurgeliūnas, J. Pa
jaujis; nuo socialistų — P. 
Grigaitis, S. Michelsonas, J. 
Buivydas, S. Bakanas, J. Gla
veckas, T. Matžfe, J. Talalas; 
nuo Tautinės Sąjungos — A. 
Olis, Dr. Colney, A. Lapinskas, 
P. Linkus, J. Tysliava, A 
Trečiokas, J. Ginkus. Tie patys 
ilgamečiai veikėjai, su nežy
miais papildymais, palikti ,, ir 
toliau vadovauti Amerikos lie
tuvių kovai tfi Lietuvą. t

mu: remiama ESsenho^erio iš
laisvinimo politiką; pasisako
ma prieš Amerikos sutartis sū 
Sovietais, kol pe neatitraukė 
savo kąriuopienės ir okupaci
jos iš Baltijos kraštų; protes
tuojama prieš defetistų patai
kavimą (Sovietams; reiškiama 
užuojauta bolševizmo aukoms; 
reiškiamas solidarumas bend
roje kovoje ' su. pavergtomis 
tautomis; remiamas Kersteno 
rezoliucijos vykdymas; kelia
ma mintis organizuoti tarptau
tinius dalinius kovai prieš bol
ševizmą. i

Kultūros klausimu rezoliu
cijose raginama stiprinti lie
tuvišką dvasią tarp jaunimo; 
remti bendruomenių steigimą, 
lietuviškas parapijas, mokyk
las, lietuvišką knygą, enciklo
pediją, rašytojus.

vus, ir pačių Kūčių sulaukus, 
linksmiau būdavo.

Taigi, greitai nusiprausiau, 
susiieškojau palovy batus, ap
siaviau, apsivilkus kailiniais, 
ant viršaus rudine, pasakiau 
sudie ir buvau beeinąs, nes 
sesuo jau manęs laukė. .

—.Palauk, skara aprišiu, — 
tarė motina, nešdama savo 
skarą.

— Mah nereikia, — atsa
kiau, skubėdamas pro duris.

— Vaikeli gi tu mano, su
šalsi!

— Ajau, vis su teara ir su 
skara, skundžisuri patem
pęs lūpą.

Man atrodė Įtini nepadoru, 
kad aš, būdamas vyras, turiu 
moteriška skara ryšėti. Bet 
motina mano vyriškumo ne
žiūrėjo: aprišo man šiltai kak
lą ir autis, užmaukšlifto gi
liai ant kalvos tiltą kepurę ir 
išlydėjo į pat kiemą.

— žiūrėkite, lazdas geras 
patiimkita, —tarė ji mud
viem, — gink, Dieve; kad kas 
neužpultų, tiek dabar šunų pa-

LAlSVINOfO REIKALAMS 
15^00

‘ Atvykusieji atstovai dauge
lis atvežė savo organizacijų 
auką Altui. Didžiausia kolek
tyvinė auka buvo 
Alto 
rio lietuvių 1,500,
636, SLA 500, Pitttijurgho lie
tuvių 4C6, LRKSA Worcesterio 
skyriaus 300, per kun. Vaitie-

ras, kuris atkalbėjo invokad- 
ją, sveikinusieji kais. P. 
Daužvardis, Balfo pirmininkas 
kan. J. Kimčius, Vargoninin
kų S-gos pirm. A Aleksis. 
Kaip ptezidkuno ar įvairių ko
misijų nariai ar kalbėtojai ro
dėsi dar V. Kvetkus, K. Kali
nauskas, F. Motuzas, M. Mi- 
chelsonienė bei S. Michelsonas, 
S a m i e n ė, A. Trečio
ką s, kun. J. Vaškas, M. Vi
nikas, J. Grigalius, A. Deve
nienė ,inž. A. Rudis, Gugienė, 
M. Kižytė, Paufatienė ir dau
gel kitų..

Šalia jų kalbėjo jaunesnio
sios ateivijos atstovai —vysk. 
V. Brizgys, LLK pirm. V. Si
dzikauskas, Vliko vardu sveiki
nęs L. Šmulkštys, taip pat 
sveikinęs J. Kardelis, “žvejys” 
Kublickas, pranešimus darę P. 
Vainauskas ir K Bielinis, ko
misijoje dalyvavę P. Linkus, 
J. Rimašauskas, Blinstrubas,

Kersteno komisija 
jau apklausinėja

(Atkelta iš 1 psl.)
Šitokie yra mūsų tikslai. 

Mes neužmiršome Atlanto 
Chartos ir joje padaryto iš
kilmingo pareiškimo duoti 
“teisę visoms tautoms laisvai 
pasirinkti vyriausybės formą, 
kuęios jos nori gyvenime.”'Mes 
ir dabar laikomės Chartoje iš
reikšto nuostato, ‘žiūrėti, kad 
suvereninės teisės ir laisvas 
valdymasis būtų atstatytas 
tiems, kuriems tos teisės buvo 
jėga atimtos.” ,

Šią valandą ypačiai svarbu, 
kad mūsų tautos pasišventimas 
šiems dėsniams būtų viešai pa
reikštas. .Artėja galimo susiti
kimo metas su Sovietų Sąjta-



MYKOLAS VAITKUS

savo ribų, kai dėjo žemSs pa
matas* ai buvau drang su juo 
visa* tvarkydama* ir gėrėjausi

ražo popiežius en- 
kad Marija ir da

akivaizdoje, žaisdama ant že
mės skritulio; ir mano pasigS- 
rėjtates būti pu žmonių vai
kais. Dabar tad, mano sūnūs,

takiam tavęspi, lems pagimdyti, 
Verkta®, dejuojam tam ašarų ktaty 
Tetas vfltiee am» žemčiūgų IByti,

(Šią maldą parašė popiežius 
Pijus XII).

Dievo Motina turėjo būti 
nekalta, nes niekas nebuvo taip 
arti Dievo kaip Ji; nteinin taip 
pinai Jo neturėjo; niekas Jo

■Pijus XII skatina Mariją 
mylėti ne žodžiais, bet dar
bais, vykdant Josios dieviškojo 
Sūnaus įsakymus. “Mes pa
brėžiame, 
ciklikoje,

su mumis, skobomis nuėjo to- 
Ban.

Trumpą laiką stoyėjova vie
toje ,tarsi nesuprasdami, kas 
atstato. Paskui vienu kartu 
prade javą su sesele juoktis: 
rytą dar namie būnant, gaidys 
giedojo, o mudu numirėlių bi- 
jova... *

* Daugiau jau - nebebijojąu. 
Užsimaukšlinau giliau ant gal
vos kepurę, užsidėjau ant pe

ną sesers. Net pro buriokų 
kapus einant, nebeėmė baimė. 
Pamanau, kad ir lazda pebe- 
reikąįtnga: pasimojavęs nu- 

ją šalia l^io; paskui,

siomis negalėmis, tačiau mes 
keliame akis į Tave ir stebi
mės iš nuostabaus apstumo 
malonių, kuriomis- Dievas 
pripildė Tave dai 
kitus tvarinius, irt 
pirmosios prasidėjimo valan-

batgbmt ntnminjti amttimi, o 
žmogus vis laukia kažkokio 
išsigefbėjDmo. Imant gffiau, tą 
jo lūkestį būtųgahma išreikš
ti žodžiais: Ateik, Viešpatie 
Jėzau! Adventas yra ne tik

Sužavėti Tavo dangiškojo 
grožio ir spaudžiami pasaulio 
rūpesčių, mes atsiduodame į 
Tavo rankas, Nekalčiausioji 
Jėzaus ir mūsų Motina Mari
ja, tikėdamiesi rasti Tavo my
limiausioje širdyje savo troški
mų apraminimą ir saugią prie- 
bėgą nuo audrų, kurios mus 
spaudžia iš visį purių.

Nors esame neverti dėl savo

Tu tykosi jos kulnies^.
Dogmos, kaip žinoma, nau

jos tiesos neišranda. Jos tik
tai aptaria tiksliai teologiškai 
tai, kas šv. Rašte ir Padavime 
yra jau buvę. Gi apie Nekal
tąjį Marijos Prasidėjimą šv. 
Rašte daug kur užsimenama, 
kad ir netiesioginiais žodžiais.

Pijus IX savo enciklikai pa
ėmė pagrindu žodžius iš Gene
zės knygų (3,15): “Aš padė
siu nesantaiką tarp tavęs ir 
moters, tarp tavo palikuonių 
ir tarp josios, ir ji sutrins ta
vo galvą, o tu tykosi jos kul
nies”.

Piktasis, kuriam Marija tu
rėjo sutrinti galvą, negalėjo 
Jos liesti“ nuo pat pradžios. Ji 
nuo amžių buvo numatytą 
Dievo Motina, Motina be jo
kios kaltės, Nekaltai Pradėto-

niai mūsų atviras žaizdas. At
versk! klystančius, nušluostyk 
vargstančiųjų ir pavergtųjų a- 
šaras, guoski vargšus ir nelai
minguosius, malšinki neapy
kantą, , švelnink šiurkštumą, 
išsaugok skaistybės žiedą jau
nime, globoki šventąją Bažny
čią. Tegul viri žmonės pasi
junta traukiami krikščioniško 
gėrio. Tavo vardu, kuris taip 
darniai skamba danguje, tegul 
pasijunta esą “broliai, o tau
toms, vienos šeimos nariams, 
tegul iš to pažinimo pateka 
visuotinos ir tikros taikos sau-

sjeta^-spindinčios šviesos.**
Prisimena popiežius ir tai, 

kad žmones skakin meapykan- 
ta, nesantaika ir pavydas. 
Dangiškosios Motinos reikia 
melsti, kad įsiviešpatautų tarp 
žmonių brolišką meilė, teisin
gumas ir taika.

gvČ. Mergelė Marija iv. Jobo 
Evangelisto vizijoje

Danguje pasirodė didelis 
ženklas: Saule apsiausta mo
teriukė, mėnulis po jos kojo
mis, ant jos galvos dvylikos 
žvaigždžių vainikas... Ji pa
gimdė kūdikį berniuką, kuris 
turėjo valdyti visas tratas ge
ležine lazda. (4vr. 13.1-5).

O malonioji Motinėle, priim
ki mūsų nužemintus maldavi
mus ir labiau už viską išmelsk 
mums tą dieną, kad džiaugda
miesi spTavimi galėtumėm 
kartoti prie Tavo sosto himnus, 
kurie dabar giedami žemėje 
prie Tavo altorių.

O gražiausioji Mergele Ma
rija! Tu esi garbė, Tu esi 
džiaugsmas, Tu esi mūsų tau
tos pasididžiavimas. Amen.

Marija tp norinti ir dabar, 
ąes visa Uoga, kas mus supa 
šiais laikais, “savo šaknis turį 
atsisakyme Kristui paklusti.** 
Tuo būdu žmonės yra atsisky
rę nuo “gyvojo vandens vers
mes ir išsikasę sau duobes, ku
rios vandens nelaiko’* (Jer. 
2J3). '

dys sugieda, visos piktosios 
dvasios iš šio pasaulio ĮšĮajpĮo; 
taigi dabar nėra ko bijoti.:. Aš, 
mat, ėjau bobutės pantyestų: 
mano marti apsirgo, ir be rei- 
fcęio išgąsdinau tamstas

Ir moteriškė; ątslsvefknusi

tai ir nuolat tįkėtL.”
Tuo buvo paskebta Mari

jos Nekalto Prasidėjimo dog
ma.

apvainikavo visatos karaliene.
O tyriausiasai tikėjimo šalti

ni, atgaivink mūsų protus am
žinojo, gyvenimo tiesomis. O 
kvapiausia visokio šventumo 
lelija, palenk mūsų širdis savo 
dvelkimu, kad galėtumėm nu
galėti ydas ir žemę. įkvėpk 
mumyse gilią nuodėmes baimę, 
kuri atstumia stelą nuo Dievo 
ir padaro ją pragaro verge.

O Dievo numylėtoji, išgirsk 
didį šauksmą, kuris veržiasi iš 
kiekvienos širdies šiais tau 
skirtaisiais metais. Gydyk švel*

(Šv. Sofronijus, Jeruzalės 
patriarchas, IV šimtmečio. Iš 
oktavos prieš Nekaltojo Prasi
dėjimo šventę) •

gyvenimą senovėje primena 
šį rudenį spaudoje matyti 
vaizdai, kai į Korsiką ištremtą 
Moroko sultoną, seka kelios 
dešimtys jo tariamų žmonų. 
Tikrų vergių apdaruose, už
dengtais veidais jos gabenamos 
pas savo poną. Ta pačia ironi
ja skamba žinia ir apie miru
sį Saudi Arabijos monarchą, 
per sav? amžių turėjusį bene

Kenčiantieji priespaudą
Taikos mažiausia- yra ten, 

kur tikintieji kenčia nežmo
nišką priespaudą. “Visiems ži
noma, —■ pažymi popiežius,— 
kad daug kur kunigai yra ne
gailestingai tremiami iš savo 
vietų, laikomi kalėjimuose ar
ba taip persekiojami, kad ne
gali eiti savo pareigų. Visiems 
taip pat žinoma, kad tokiuose 
kraštuose neleidžiama • kurti 
savo mokyklų, draudžiama 
viešai skelbti ir ginti krikščio
niškąjį tikėjimą, atimama tei
se turėti savo spaudą, tikėji
mo dvasioje ugdyti jaunuome-

Sptadulia»ją£ vatataas
Anos dogmos paskeftšmo 

šimtametę sukaktį dabartinis 
popiežius XII atžymi šventai
siais Marijos metais. Juos pa
skelbė savo enciklika “Ful- 
gens Corona” (1953).

Pirmoje enciklikos dalyje 
Pijus XII prisimena Nekalto
jo Prasidėjimo dogmos paskel
bimą, nurodo naujas šv. Raš
to vietas, kurios Mariją išski
ria iš visų kitų* žmonių kaip 
spinduliuojantį nekaltumu vai
niką, primena nuo krikščiony
bės pradžios išlikusį žmonėse 
tikėjimą Marijos Nekaltu Pra
sidėjimu, duoda gražių citatų 
apie Mariją iš šventųjų Baž
nyčios tėvų raštų.

Antroje dalyje Pijus XII 
kalba apie tikinčiųjų pareigą 
sekti Marijos pavyzdžiu, įspė
ja saugotis klaidų ir pabaigo
je prisimena dabarties sunkius 
laikus. Jie reikalauja iš tikin
tųjų ištvermės ir net kovos.

Pijus Xn Čia primena šv. 
Bernardo, vieno iš didžiųjų 
Marijos garbintojų žodžius: 
“Mes turime ištverti ir kovoti 
net ligi mirties, jei to reikia...,

buvo vergai. Savininkai į juos 
žiūrėjo kaip į daiktus, neveng
dami užmušti, parduoti, var
ginti.

Po Kristaus gimimo ši liūd
na padėtis keitėsi Metus idė
ją, jog visi žmonės yra Dievo 
vaikai ir tarp savęs lygūs, nes 
turi nemarią sielą, ir moters, 
ir vaiko, ir vergo dienos švie
sėjo. O kai, skelbiant evange
liją, Kristus, kaip kokia saulė 
iškilo, tuo' pačiu laiku mažėjo 
moraliniai šešėliai šeimose bei 
visuomenėje. Ir kai toji saulė 
kai kuriose vietose pasiekė ze
nitą, jie visiškai pranyko, ir, 
galima sakyti, jog Išganytojas 
antrą kartą gimė žmoguje ar
ba tautoj.

Bet jeigu šiandien, spren
džiant per didelio žmonių prie
auglio klausimą Japonijoje ir 
Indijoje, krikščionys duoda .pa
tarimą nekrikščionims propa
guoti gimimų kontrolę, iš nau
jo yra metamas juodas šešėlis 
ant šeimų, lyg dar nebūtų į 
pasaulį atėjęs Kristus. Jeigu 
komunistų koncentracijos sto
vyklose kankinama per 15 mi
lijonų vergų, o Suvienytų Tau
tų rūmuose negalima pravesti 
genocidą pasmerkiančios rezo
liucijos, nauju šešėliu apgau
biamas šių dienų visuomeninis 
ir politinis gyvenimas.

Kaip šv. Jono Apreiškimo 
knygoje, mūsQ amžiuje karto
jasi apokaliptiški dalykai, ir 
Kristaus atėjimas į tautas bei 
paskirtis asmenis yra būtinas. 
Esame didelio Advento laiko
tarpyje, kuriame iš daugelio 
širdžių veržiasi šauksmas: At
eik, Viešpatie Jėzau!

Tėv. L. Apdriekus, OJ.M.
(Lekcija iš Švč. Marijos 

Nekalto Prasidėjimo mišių. 
Pat 22-35).

yra ką toors padaręs nuo pat 
pradžios. Aš įstatyta nuo am
žių ir nuo senovės laikų, pir
miau negu padaryta žemė. Dar 
nebuvo gelmių, o ūš jau buvau 
pradėta; dar nebuvo ištryškę 
vandenų mitintai, dar kalnai 
nebuvo iškflę su savo baisia 
sunkybe: aš buvau pagimdyta 
pirma kalvų. Dar'jis nebuvo 
padaręs žemės ir upių ir žemės 
skritulio pamatų. Kada rengė 
jfe dangų, aš te® buvau; kai 
tikru įstatymu vedė ribas ap
link gelmes, „ kai sutvirtino 
aukštybėse oho sritis ir svėrė 
vandenų versmes, kai darė ap
link jūrą jos ribą ir davė ven

kite josios. Palaimintas žmo
gus, kurs klausosi manęs ir 
kurs budi kasdien prie mano 
durų ir stebi prie mptąo pūgos 
staktų. Kas mane randa, ran
dą gyvenimą ir semiasi išga
nymo iš Viešpaties.

Popiežius ragina vyskupus 
skatinti visus tikinčiuosius, kad 
jte sustiprintų maldas į Mari
ją ir melstemelstų užtari
mo pas Dievą, kad Jis atgręžtų 
žmonių mintį į gerą, kad Baž
nyčios ir žmogaus laisvės būtų 
gerinamos, nes tik tai/ gali pa
sitarnauti visų labui.

Pabaigoje popiežius prašo 
melstis į Nekaltai Pradėtąją, 
kad Ji atvestų į Katalikų Baž
nyčią nuo jos atskilusius ir kad 
rili kartu džiaugtųsi taika ir 
ramybe. _ S. S.

Mota j—triojį Širdim gatiestinga, 
Mfe|gyvy»^vWie irpaęnoda, 
Saitas vardas, ir satitemoms dtago, 
ĘyteMtunatnm pro neriltj juodą r- 
Ttita pažvelgti S rojam žvaigždyno, 
Salve, Bėgtas!

— Eikit, kas čia dabar duos 
numirėlius!..

— Na, kad Piestupy vaide
nas! — atsakiau drąsiai im
damas nuo žemės pagalį, kurį 
iš baimės buvau iš rankų iš
metęs.

— Ak, vaidentis tai vaide
nas, mano vaikeli, — maloniai 
atsakė moteriškė, į mane žiū
rėdama, tik vaidenas ne rytais,

koris Bažnyčioje pamininjas 
keturiomis susitelkimo savai
tėmis prieš Kalėdas, bet ir vi
sas žmogaus bei tautų gyveni
mas, kai Kristus pas kiekvie
ną ateina individualiai.

Pranašas Izaijas apie pirmą
jį atėijmą rašo: “Sėdintiems 
mirties šešėfio žemėje užtekė
jo šviesa”. Tai yra didžiai vaiz
dus pasakymas. _ Naktį žemę 
gaubia tamsa. Rytmetį, tekant 
saulei, ji nyksta, šešėliai truml 
pėja. O kai saulė pasiekia ze
nitą, jie yisai pradingsta, ne- 
beužstodanri daiktų.

Panašiai įvyko ir Kristaus 
belaukiant. Visuotinėje istori
joje laikotarpis nuo Adomo iki 
Išganytojo reiškia, jeigu ne il
gą naktį, tai bent labai anksty
vą rytmetį. Ir buvo nutikę 
taip, kad ant visų žmonijos in
stitucijų krito blogio šešėliai. 
Jų gausiai matome ir šeimose, 
ir viešajame gyvenime.

Pas tokias kultūringas tau
tas, kaip graikai ir romiečiai, 
pastebima badsi nelygybė tarp
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buvo

rėjo ir nišai.
mais-

žės. Po dvejų metų tėvam nu-

. wrątos attiesti. Tąd

toliese esanti nenaudojamą šu- tams $6.00. Brooklyae ir

$$.50; LBS nariamspat mano repatriacijos liko

Atsidūrė Vengrijoje ir* 
t Austrijoje

Raseiniuose rusų kariuome-

■ę/.v. T;-:

. -1 3

džiojimų pirmąją prieglaudą * 
suradau netoli Raseinių ir Vi-. viską patyrė, j^yiso pas 
duklės, Beržyčių kaime, pas 
vieną lietuvį ūkininką. Iš to 
kaimo iki 1948 metų vasaros 
buvo -išvežtos Rusijon Antano 
Petrausko, Mankaus ir Pau
lausko šeimos. Netekęs ir sa
vo globėjų, iškeliavau toliau. 
Neilgai vargęs, prisiglaudžiau 
pas vieną Baraičių kaimo šei
mą.

Sovietam prisitaikę žmonės
Mane priglaudusi šeima, 

matyti, buvo palanki ir patiki
ma sovietinei valdžiai, nes visi 
jos nariai turėjo neblogas tar
nybas. Vienas jos sūnus Al
fonsas dirbo sandėlininku Vi
duklės dvare įkurtoje senelių 
prieglaudoje; Bronius buvo 
mechaniku MTS stotyje, taip 
pat Viduklėje; Levukas buvo 
pieninės direktorius Šiaulių ir 
paskui Šilutės pieninių; jų iš
tekėjusi sesuo Blankienė, arši 
komunistė, su savo dukterimi 
valdė Pagėgių karvių ūkį. Nė 
kiek nemažesnis komunistas 
buvo ir Antanas Blinstrubas, 
už nuopelnus partijai paskirtas 
“Laimės” kolūkio pirmininku.

Reikia paminėti ir aršų ko
munistą Baraičhiose Beržins-

nekentė. Ne kiek negeresnis 
tipas buvo ir milicininkas Ra
seiniuose Grinius. všis dažnai 
darydavo pas žmones kratas ir 
žmones mušdavo.

Baraičių kaime išbuvau iki 
repatriacijos Vokietijon. Per 
visą mano čia buvimo laiką 
niekas nebuvo iš to kaimo iš
tremtas. Tai gal vienintelis 
toks laimingas kaimas ne tik 
toje apylinkėje, bet ir visoje 

» Sovietų Rusijoje. Vietiniai 
žmonės buvo neturtingi, nuo
širdūs ir didžia dalimi religin-

Atsffiepe i* Krasnodoro
Mažiau laimingas buvo ne

tolimas Pakautų kaimas. Iš

BOSTONO VYKŲ CHORAS Į 
WATERBURĮ

Waterburio lituanistikos mo
kyklos vadovybės pastangomis 
gruodžio 6 d. 4 vaL po pietų 
lietuvių par. salėje ruošiamas 
didžiulis koncertas, į kurį at
vyksta bostonietis solistas Sta-

Lietuv kolonija Nonvoode 
maža, bet iš jos veiklos maty
ti, kaip ji gyvai seka ir rea
guoja į lietuvių .visuomeniškus 
sąjūdžius.

veždama skyriaus sveikinimusJuliaus Gaidelio vadovaujamas 
Bostono lietuvių vyrų choras.

Šis gražus meninis sambūris 
per neilgą dar savo gyvavimo 
amžių spėjo apvažiuoti gana 
plačią apylinkę ir visur pali
ko gražių prisiminimų. Jis su- 
silaukiavis daugiau susidomė
jimo ir gerų atsiliepimų iš 
lietuvių visuomenės visuose N. 
Anglijos lietuvių kolonijose.

Waterburiečių tarpe koncer
tu susidomėjimas taip pat jau
čiamas gana didelis ir tikimasi 
sulaukti daug publikos. Vietos 
lietuvių knygyne “Spauda” 
(10 John Street) bilietai par
davinėjami jau iš anksto.

Koncerto rengėjams, tėvų 
komitetui, talkina vietos orga
nizacijų atstovų komisija, o 
materialiai remia keletas vie
tos lietuvių preky&ainkų. Kon
certo pelnas skiriamas litua- 
nįatikos mokyklai paremti.

o tluris ir

pažįstamus ir ame keife mėne
sius kapstėsi. Praėjus trėmi- - nes buvo nedaug. Prie kelk> e- 

‘sančiose kareivinėse buvo a- 
pie 500 vyrų NKVD gamizo-' 
nas; kuris tai išvykdavo, tai 
pa kelių mėnesių sugrįždavo, 
čia ir jaunus lietuvius pra
džioje imdavo tnnnpam apmo
kymui. Kiek vėliau visi jau
nuoliai tarp 17 ir 19 m. am? 
žiaus buvo paimti tikron ka
rinėn tarnybon ir išvežti. Du 
paimtieji kartais parašydavo 
iš Austrijos ir Vengrijos, kur 
jie buvo paskirstyti tarp so
vietinių dalinių. A

Netoli Baraičių viename di
deliame dvare yra sovchozas. 
Jo parke dažnai vykstą mi
tingai. Parke buVusi balta sta
tula bolševikų yra suniekinta , 
iki neatį>ažinimo — be galvos 
ir rankų. Ne geriau atrodo ir 
prie kelio stovintis kryžius.

Iš Padubysio kaimo ištrem
tųjų galima priskaityti apie 
50%. 1948 m- pavasarį pats 
mačiau, kaip buvo tremiami 
Petrauskai iš Beržyčių. Buyo 
apie 3 vai. ryto, kai pakilo kie
me triukšmas ir. beldimas į 
langus ir duris. Kadangi tai 
atsitikdavo dažnai, tai nelabai 
ir nustebome — manėme, tai 
eilinė kontrolė. Pravėrus duris, 
vidun griuvo apie 20 pusgirčių 
stribų ir raudonkepurių (taip 
mes NKVD-istus vadinom), 
kurie triukšmaudami įsakė kuo 
skubiausiai pasiruošti kelionei, 
Pati* P. dar mėgino prašyti pa
sigailėjimo, bet tas tik dar la- • 
biau siutino įsilaužėlius ir į-^ 
sakė “pakuotis ir laikyti snu-

Petrauskų šeima, pasiėmusi 
nedidelį ryšulėlį būtiniausių 
reikmenų ir maisto, buvo iš-

ŠALPA, MOKYKLOS ROPĘSČIĄL KONGRESO^EIKALAI
Klebonas kun. F. Norbutas 

glaudžiai bendradarbiauja su 
vietiniu Balto skyrium ir tuo 
šiam skyriui labai palengvina 
šalpos darbą. Lapkričio 22 d. 
(sekmadienį) jis šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje pasakė labai 
gražų šalpos reikalu pamokslą, 
kviesdamas remti nelaimingus 
likusius Vokietijoje tremtinius 
lietuvius. Jis vaizdavo jų var
gus ir pastangas išlikti gyvais 
lietuviais. Jis ragino peržiū
rėti savo drabužių spintas ir 
atnešti atliekamus persiunti
mui į Europą, o kas neturi at
liekamų rūbų — skatino auko- 

pamaldas šalpos reikalams bu
vo renkamos aukos. Surinkta 
arti 50 dol. _

Artėja sunkiausias visiems 
metų laikas — šalta žiemužė. 
Pasirūpinkime visi artimui pa

Norwoodiečiai gyvai yra su
sirūpinę ir lietuvių prieauglio 
Vokietijoje likimu. Praeitais 
metais čia veikė du vienintelei 
lietuvių gimparijai Vokietijoje

Partizanų kovos su rusais
Apylinkėje partizanų buvo 

labai daug. Daugiausia jie šei
mininkavo apie Betygalą. Čia 

NORVVOOD, MASS.

remti būreliai ir gražiai tesėjo 
savo užsibrėžimus. Reikia ti
kėtis, kad veiks ir toliau. Ar
timiausiu laiku tų rėmimo bū
relio narių įvyks pasitarimas.

Mokyklos rūpesčiai
Didelio rūpesčio mūsų kle

bonui kun. F. Norbutui suda
ro mokyklos reikalai ir su ja 
susijusioj! lituanistikos pažan
gą netik dėl mažų, bet ir dėl 
paauglių. Dabar parapijoje yra 
mokyklinio amžiaus arti 200 
vaikų. Paauglesni katekizacijos 
pamokoms pobažnytinėje salė
je susirenka ketvirtadieniais, o 
mažesni — šeštadieniais. Čia 
juos mokina ir lituanistikos 
dalykų. Tokiam skaičiui vaikų 
patalpinti ir mokyti reikia ata
tinkamų patalpų ir mokytojų. 
Vieno ir kito dalyko stoksta. 
Ypatingai jaučiama mokytojų
stoka. Dėl-to jau kelinti metai suomet pilna energijos ir gra- 
ktebonas suka galvą, kaip šiuos žiu vilčių ji buvo išvykusi į tą

Pirmas svarbų lietuvių kongresą, nu-

prie javų anksčiau 
žiąus. Vėliau'žnmnes kalbėjo,

stribų būstinės- mačiau pagul
dytus kitus 5 nukMutus parti
zanus. Jų lavonai labai buvo 
sužaloti ir atpažinti nebuvo ga
lima. Tokių partizanų lavonų 
išniekinimų pasitaikydavo ga
na dažnai.

Uetuvą visuomet prisimenu 
ir mielai jon grįžčiau, jei ji 
būtų laisva. Ten paliko mano 

lietuviškai pradedu jau ir pa
miršti, bet tyliais vasaros va
karais bendrai niūnuotps dai
nos žodžiai apie Lietuvą azhži- 
nai liks’ įrašyti mano širdyje:

Praeis jaunystė. Nužydės 
alyvos*

Ir lapas lapą gelstantį 
lydės...

Pro sutemas man tavo,
Lietuva, vardas gyvas

Nevystamu pavasariu
žydės... PLB. Inf.

jo siekimas įsigyti mokytojoms 
— vienuolėms apgyvendinti 
namus ir šiuo reikalu bandoma 
daryti, kas esamose sąlygose 

kantriais metais šis dalykas 

sunkų vežimą klebonui pade
da stumti jo vikaras kam. P.

reikalą apie jį kalbėti ir ak
tyviai veikti. Yra vilties, kad 
dar šiais metais parapija įsi- 
gys didesnę nuosavybę- mokyk
los reikalams.

Kongreso reikalai
Visuotiniam Amerikos lie

tuvių kongrese Chicagoje Alto 
skyrių Nonvoode atstovavo iž- 

riaus narė. Nevieną lietuvį ji 
skatino ir skatina Lietuvai ir 
lietuviams pasidarbuoti. Ji — 
tikras skyriui lėšų kalvis. Vi-

100 dol. dovaną. Skyrius ne
gausus, bet gyvas. šiais me
tais jau surinko ir Alto cent
rui nusiuntė 300 dol.

Be to, iš Nonvoodo į minimą 
konkresą buvo išvykusi lietu
vių* šv. Jurgio parapijos atsto
vė Elena Pakarklienė. Ji nu
vėrė gražiausius šios lietuvių 

menišką parapijos klebono 
kun. F. Norberto kongresid 50 
dol. dovaną. E. PakarkHenČ 
domisi ir aktyviai prisideda 
prie lietuviškos visuomeniškos 
veiklos. Kiekvienas lietuvių 
parengimas nepraeina be jos

BALTIMORCS ŽINIOS
Nuo lapkričio 16 d. ligi 24 d. 

švr Alfonso bažnyčioje buvo 
laikoma Švč. P. Marijos Ste
buklingojo Medalikėlio hove- 
na. Kasdien buvo po 5 novenos 
pamaldas, susidedančias iš į- 
žangos ir pabaigos giesmių, 
religinio turinio informacijų, 
pamokslo, pačios novenos mal- 

mentu. Kun. prel. L. Mendelio 
pakviesti šiai novenai vadova
vo du svečiai misionieriai — 
kun. G. Grogan ir kun. ’ R. 
Conroy.

Balto drabužių rinkliava
Baltimorės skyriaus organi

zuotas ir vykdytas lapkričio 

bai gražių vaisių: 1000 svarų 
drabužių jau pasiųsta Balto 
Centrui; dar kita tiek tvarko-

Lietuvos kariuomenės « 
atkūrimo sukaktis

Šį minėjimą lapkričio'20 
suruošė buvusių Lietuvos karių 
sąjunga “Ramovė”. 10 vai. pa
rapijos bažnyčioje iškilmingos 
Mišios buvo aukojamos Lietu
vos karių intencija. Pritaikin
tam pamoksle klausytojai bu
vo kviečiami malda išreikšti 
pagarbą visiems žuvusioms už 
Lietuvių Tautos gyvybę ir taip 
pat raginami Lietuvos išvada
vimo siekti ne tik žodžiais, bet 
pirmų pirmiausiai pasiaukoji
mo darbais.

r > - Vakare Lietuvių svetainės....
Aukotiep drabužiai, tsskyrus salėje buvo iškilmingas minėj!-' 
tik vi^i nereikšmi^ą dalelę, mo posėdis. Jam vadovavo 
buvo g^*ia;__gęrff Be to, Balfo pyjk. įeit. Karaša. Pagiedoti 
Centrui perduota $300, gautų tautiniai himnai ir trumpa su- 
iš neseniai suruošto vakaro. sikaupimo valandėle pagerbti 

žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Pulk. Įeit Tautvilas, atvykęs iš 
Philadelphijos, kaip pagrindinis 
minėjimo kalbėtojas, -kreipė 
klausytojų akį į ateitį ir dėstė' 
Lietuvos laisvės atgavimo są
lygas.

j Koncerto, ėjusio tuojau po 
minėjimo, programą- išpildė 
Vilniaus operos solistas St. Lie
pa ir tautinių šokių grupė, B. 
.Brazausko vadovaujama.
• St. Liepa padainavo . 5 liau
dies ddlnas, mūsų kompozito
rių harmonizuotas, ir pora ari
jų iš operų. Klausytojams so
listo dainavimas taip patiko, 
kad plojimams tiesiog nebuvo 
galo. Solistui pritarė pianistė 
G. Leonienė. Taip pat gėreta- 
si tautiiiiais šokiais, ypač “Ma
lūnu”, šiems šokiams akorde
onu grojo Alb. Juškevičius.

Katalikiškojo jaunimo (CY- 
O) šv. Alfonso parapijos kuo
pa kas mėnuo vieną penktadie
nį šaukia susirinkimus parapi- 
jos. salėje. Paskutinis susirinki
mas buvo lapkričio 20 d. Iš
rinkta nauja valdyba: Juozas 
Vasiliauskas — pirmininku, S. 
DiStefano - 
J. Newman
Antonia DiMarco 
ke. Po posėdžio jaunimas tu
rėjo gerą valandą linksmo lai
ko: pasišoko ir žaidė pmg- 
pongą ar kitus žaidimus.

Altoriaus ir Rožančiaus

— sekretore ir 
iždinin-

Aleknaitė.

Donai Uršulei, Juozo NŪiffi- 
čiaus ir jo žmonos
Venslovaitės dukrelei, laptai-^ 

. čio 22 d. Krikšto tėvais buvo J| 
MMąfcd už įtoviMhis karins suteiktas šiems naujagi- Vytautas Petruška ir Elena Ja- -^ 
Lapkričio 29 d. šv. Alfonso miams: kimonfenė

Mėnesinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 22 d. Aptarti organi
zaciniai reikalai ir paskirta 
$25.00 bažnyfios altoriui pa
puošti' Kalėdų metu.

HARM06 METUS PRADEKIME NOVENA MALDA |

NEKALTAI PRADĖTĄJĄ
Mėms tort* bpkričio 29 ir baigsis gruodžio 9 d. 

: NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNE
PUTNAM, CONN.

PerNoveną bus prašoma Nekaltai Pradėtosios Marijos 
užtarimo vbuone šių dienų 

žmonijos varguose, 
kenčiantiems už geležinės uždangos, 
asmeniškom žmonių atsiųstom intencijom.

Norėdami jrijotMti i iią Ndveną siųsk i me savo intencijas šiuo :adrasi>
JmMpluiate Coaceptioa Coavent, R. F. D. 2, Putaans, Gena.

Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia savo intencijas Ir visi Kongrega-yl

bažnyčioje šv. Mišios 8.30 vai. 
buvo aukojamos už žuvusius 
karius. Mišias Užsirašė ir jose 
gausiai dalyvavo karių moti
nos, kurios yra susiorganizavu
sios prie Am.- Lietuvių Legio
nierių Posto Nr. 154.

d.

savo doleris suštiprtos i dknuL

-v
--■•■S

• Putnamo studentės atsto- t 
vavo lietuvius Annhurst Coi- 
lege surengtame Jungtinių 
Tautų minėjime. E. Skrupsfce-“^ 
lyte skaitė referatą: “TheIi 
Prospects of the ŲN”, kuris -S 
susilaukė labai palankios kriti
kos. šokiai — šustas ir Blez-rf 
dingėle, — ypač paskutinysis, 
labai nustebino ir sužavėjo 
svetimtaučius. *

gruo-.
Lietu-

Visi

• Pittsburghe Balto metinis 
susirinkimas šaukiamas 
džio 13 d. 7 v. 30 min. 
vių Piliečių svetainėje, 
kviečiami atsilankyti.

• šveicarų Caritas Sąjunga 
lietuvių'Vasario 16 gimnazijai 
skiria 10.000 DM. Tokiu būdu 
iki dabar Šveicarijos įvairios 
organizacijos Vasario 16 gim
nazijos namas ir jų įrengimui 
paskyrė viso 55.000 DM. Iki 
šiol iš tos sumos gauta tik

' goję ir kitų- pradžioje tikiri&š | 
gauti visas skirtas sumas.

• Mečislovui Bružui, kuris 
dabar studijuoja Vokietijoje, 
Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjunga paskyrė, 
stipendiją vieneriems mokslo į 
metams.,

Algirdui Kazimierui, Alberto -1 
Verkulevičiaus Ir jo žmonos 
Aldonos Bepirštytes sūneliui, 
lapkričio 8 d. Krikšto tėvais'^ 
buvo Albinas ir Saliomeja Be- J 
pirščiai. ’

’ Romui Alfonsu, Julioųo irKl 
Valerijos (Lapaitės) Laskaus- 1 
kų sūnui. Krikšto tėvai: Juo



tųčs tihite- 
Omahątfide-

PRELATAS PR. JURAS BUVO NUVYKĘS (iOfAGON

iriąją dūtta atstojo vienas 
s iš vidunb salės.*
Maišiogalą pamiršai, Mai- 

ris minėjimą pradėjo vardin- 
pagrindinį kalbėtoją, pirmąjį 
iš pirmųjų, kurie mušėsi visuo
se mūšiuose. Jis turėjo papasa
koti, kas iš tikrųjų mušėsi, 
kaip mušėsi ir kur mušėsi.

Gerą valandą pakalbėjęs, jis 
šiaip taip įkūrė Vilniaus ko-- 
mendantūrą ir savanorius iš
vedė į kautynes. Žmonės jau 
ėmė nuobodžiauti ir trintis kė
dėse. Tada prelegentas griebe

isi sąmojaus publikai išjudin
ėti.

— Anuose metuose, — pa
stebėjo jis,— buvo tokia diena 
kuri vadinosi gruodžio 17. Ji 
visiškai be reikalo pateko į 
lietuviškąjį kalendorių...

žodžiai tie neliko be 
šie. Sales gale pradėjo 
liepti jau plonųjų dūdų

atgar- 
atsi- 
balf-

— Važiuok pas Paleckį, čia 
ne mitingas! — patraukė vie
nas kaip iš klarneto. Sujudo ir 
kiti. Visa salė, galima" sakyti,, 
pradėjo groti. Oras įkaito, su
sitvenkė. Dar truputis, ir būtų 

’buvęs tikras mūšis ties Maišio- 
gala, nes viskas maišėsi į krū-

Laimei, kai kurie rimtesnieji 
' apramino gyvąsias dūdas ir 

prelegentas vėl galėjo aiškinti, 
ko nebuvo dar paaiškinęs. 
Pradėjęs nuo Mindaugo, jisat 
tvirtai įrodė, kad Lietuva bu
vo nepriklausoma, kad Darius 
ir Girėnas buvo lakūnai, kad 
lapkričio 11 pasibaigė didelis 
karas ir kad dabar turime Vil
ką. Supratęs, kad čia kariuo
menės minėjimas, o ne Vliko, 
kalbėtojas poros valandų kal
bą pagaliau baigė. Tačiau jis 
išdalijo savo receptą, kaip gy
dyti Vliką, kuris ant paties ga
lo paliko.

Po tos linksmos dalies, kad 
ir be dūdų," publika jau savai
me linksminosi. Ir dabar dar 
linksminasi, nes jai labai sma
gu prisiminti tą nepaprastai 
linksmą minėjimą.

tv. BcPastogis

HARTFORD, conn.
Šv. Jono Evang. draugijos 

susirinkimas šaukiamas gruo
džio 6 d. 1 vai. pjp. §vč. Tre
jybės parapijos mokyklos salė
je. Bus svarstomi įvairūs klau
simai ir renkama valdyba at
einantiems metams. Visų narių 
yra pareiga dalyvauti. Rep.

Help Wahted

IMMEDIATE OPENING FOR 
MfcČilAinCAL ENGINEER and DRAFTSMAN 

With at least 3 years experience in the 
Road Construction EųuipmentField

• Wagrs to Tnp Man
• LAeral Compsmy BenHtts
• Good WorMng Omditio&s in Beautiful Miehtgan 
Write or Wire:

LE ROI CO.
TRANSO LOADER DIVISION 

COLDWATER, MICHIGAN

mąjonus.

Lapkričio 15 d. 11:15 vai.

mišias tremtiniams ir pasakė 
labai gražų pamokslą. Pono 
M. Leškio vadovaujamas trem
tinių choras pagiedojo keletą 
lietuviškų giesmių. Ypatingai * 
garsiai nuaidėjo “Pulkim ant 
kelių”. Buvo galima pastebėti 
nevieną nubraukiant ašarą. 
Mat tai, kad buvo lietuvis vys
kupas, buvo girdimas jo malo- 
i .............. —-------------

Cleveland, Ohio

Kan. Juozas Tumas-Vaiž
gantas buvo labai šviesi asme
nybė. Be galo gyvas ir judrus, 
sąmojingas ir kupinas entu
ziazmo, tolerantingas ir atlai
dus — jis patraukdavo kiek
vieno jį sutikusio akį ir širdį. 
Būdamas be galo darbštus, 
Vaižgantas daug nusipelnė Lie
tuvai: jis steigė laikraščius ir 
juos redagavo, jis organizavo 
visuomenę ir gaivino tautą, kė
lė kūrybinius kitų poliaus ir 
savo giedria dvasia bei opti
mizmu žadino kiekvieno dva
sią. Labai daug rašė — jo kū
rybinis palikimas 20 tomų gro
žinės literatūros veikalų.

Vaižganto dabar gyvųjų 
tarpe jau nebėra. Jis mirė 
prieš 20 m. Jo sukakties minė
jimą gruodžio 6 d. 5 vai. (ne 
6 vai.) lietuvių salėje rengia 
LB švietimo ir Kultūros Tary
ba ir kviečia visą lietuvių vi
suomenę atsilankyti. Įvairius 
Vaižganto kūrinius minėjime 
atliks akt. H. Kačinskas. Atsi
minimų papasakos pulk. K. 
Žukas. -Mokyt V. Kavaliaus
kas kalbės apie Vaįgganto kū
rybą ir kt Dail. K. Žilinskas 
minėjimui piešia Vaižganto 
portretą.

Visuctiniaine Amerflcos lie
tuvių kuagrese, įvykusiame 
lapkričio 27-28 d. Chicagoje, iš 
Clevelando dalyvavo šie asme
nys, įvairių organizacijų atsto
vai: J. Alekna, P. Balčiūnas, 
St. Barzdukas, M. Ocėnienė, 
dr. Ad. Darnusis, K. Gaižutis, 
St. Golšanskis, B. Graužinis, 
J. Gulbinienė, V. Palubinskas, 
Flor. šaukevičius, A. Tamulio- 
nis, Alf. Telyčėnas ir kt.

Viucas Ragažtaskas, seno
sios emigracijos lietuvis, lap
kričio 30 d. buvo palaidotas 
Kalvarijos kapuose. Pamaldos 
buvo atlaikytos šv. Jurgio baž
nyčioj. StP

ragjno vh^'vfaašagai dirbti 
ir '.-fa#: mokyklos staty
bos ataria būtų gaBma greičiau

rinkosi į mokyklos svetainę, 
kur parapijos moterys visus 

vaišino skaniais viščiukų pie- 
tunfis. Naujosios mokyklos pa
talpose buvo įrengtas karnava
las, kur kiekvienas lankytojas 
turėjo progos išbandyti savo 
laimę ir kartu pamatyti, nau
josios mokyklos gražias, pato
gias ir moderniai įmigtas pa
talpas. Vakare apie 8 vai. buvo 
programa. Programos meninė 
dalis buvo išpildyta solo, due
tu ir trio, yadovaujant M. Le
siau!. Taip pat šv. Antano 
mokyklos mokiniai gana gra
žiai pasirodė. Menine dalis 
baigėsi Jonykienės pastatytu 
baletu “Sapnas”. •
• Mokyklos statybos pirminin
kas Feliksas Smolskis padarė 
pranešimą mokyklos statybos 
reikalu, — kad per 10 mė
nesių yra įnešta į statybos fon
dą apie 27.000 dolerių (tai yra 
labai gra£i i suma-, bet, pabrė
žė, jeigu mes ir toliau taip vie
ningai dirbsime, tai nei nepa
matysime kaip mūsų skola, 
lyg pavasary? sniegas, išnyks.

' Kun. Juozas Jusevičius labai 
nuoširdžiai dėkojo visiems už 
vieningą darbą, o ypač šio pa
rengimo rengėjams, kurie net 
tris nemigo naktis paaukojo 
šiam parengimui, taip pat cho
ro vedėjui p. M. Leškiui ir jo 
vadovaujamam chorui, kur. jie 
irgi nepatingėjo, net ir nepra
leido nei vienos choro pamo
kos,, nors ir darbo buvo labai 
išvarginti. Be to, kun. J. Juse
vičius prašė ir toliau vieningai 
visiems dirbti mokyklos labui.

Sekančiais metais Omahos 
miestas švęs savo 100 metų 
sukaktį. Miestas yra labai 
svarbus kaipo maitintojas A-

PreĮ. P. M.. Juras buvo nu
vykęs į lietuvių visuotinį sei
mą Chicagoje lapkričio 27 ir
28 d. , 
užbaigti procesija su Šv. Sak- 
vavo pamaldose. Marijona Pi- 
lypienė paruošė mergaites ir 
berniukus procesijai. Baldachi- 
mo garbės nešėjai buvo Wil- 
liam ir Antanas Bruzguliai; 
Albertas Blaževičius ir Petras 
Pavilonis.

Kun. V. Paulauskas ir Jonas. 
Vatiukonis daug dirbo platin
dami skelbimus lietuviško ka
lėdinio parengimo, kuris į- 
vyks sekmadienį gruodžio 6 d. 
Šv. Pranciškaus parapijos sa
lėje, 94 Bradford St. 4 vai. po 
pietų. Bus vaidinimas “Kalėdų 
laimė”, dainos,- ir lietuviški šo
kiai. Programą atliks lietuvai
čių seserų auklėtinės iš Put- 
nam, Conn. Parengimo pelnas 
skiriamas statomai Marijos 
šventovei Putnam, Conn.

Kun. A. Janiūnas pasirūpino 
įsteigti berniukų krepšinio ko
mandą. Įsirašė šie parapijos 
berniukai: Jonas Sapka, kapi
tonas; Algis Savulionis, Jonas 
ir Andriejus ’’ Česnakauskai, 
Valteris Motkejfičius, Karolius 
Unick - Juknevičius, Jonas Sa- 
luskis, Juozas ir Vincas Anta- 
navičiai, Juozas Černiauskas, 
Vincas Tatulis, Ronaldas Ro
binsonas, Edvardas Qualters, 
Donaldas Panašias, 
Wiacek, Ronaldas
Bunkartas ir Valteris Bleszin- 
skas. Berniukai žaidžia kas 
šeštadienio rytą Central Catho- 
lic High School gimnazijoje. 
Visi Lawrenco apylinkės 40 
krepšinio komandos katalikų 
nusifotografuos su savo vadais 
šį šeštadienį 10:30 vai. ryte. 
Albertas Blaževičius yra mūsų 
parapijos berniukų komandos 
padėjėjas.

Seno popierio vajus Nazare-

Juozas
Juozas

LAWKENCE, MASS. .

Vajų veda arkivyskupo Cush- 
ing labdarybės, skyrius. Pra
nas Pilypas, Jonas Lapinskas, 
Juozas Skersys ir Jonas Pily
pas padėjo nuvežti vežimą po- 
pierio į stotį.

Mergaitės skautės ruošiasi 
nuvykti su gražia kalėdine pro- - 
grama į Brocktoną palinks
minti senelius J. N. seselių 
prieglaudoje. Mergaitės mokosi 
lietuviškų ir angliškų kalėdinių 
giesmių. Joms vadovauja Alma 
Dvareskienė, Celia Nevinaus- 
kienė, Antoinette Korsakienė, 
Veronika česnakauskienė ir 
Pranciška Grendiene.

Adelė Pinaitė ruošia muzi
kos orkestrą. Apią 40 parapi
jos vaikučių lankosi du kart į 
savaitę į muzikos pamokas.

Nekalto Prasidėjimo šventę 
bus šį šeštadienį, sekmadienį ir 
pirmadienį — gruodžio 5, 6 ir 
7 d. 6:30 vai. vakare. Pamal
dos yra skirtos ypatingai so- 
dalietėms ir bendrai visam pa
rapijos jaunimui. .Panaldoms 
vadovaus kun. A. Jaįiūnas^ 
Jos" skirižunos prisiruošu šven-Pirmas DP kapas Stoughton, Mass.

Lapkričio 21 d. Stoughtono 
kapinėse buvo supiltas pirmas 
tremtiniui a.a. Povilui Paške
vičiui kapas. Jis buvo gimęs 
1914 m. liepos mėn. 27 d. Re- 
meikių k., Užpalių vai, Utenos 
aps., ūkininko šeimoje. Baigęs 
4 gimnazijos klases, mokinosi 
prekybos mokykloje. Ją bai
gęs tarnavo Kauno Lietūky 
buchalterijos skyriuje. Buvo 
gen. Plechavičiaus rinktinėje. 
Išvežtas į Vokietiją buvo dau
gely vietų, vėliau gyveno 
Ąnsbacho - Rebdorfo stovyklo
je.

Į JAV atvyko 1949 m. ba
landžio mėn. • ir apsistojo 
Stoughton, Mass: Po metų iš
vyko į Chicagą ir vėl po metų 
persikėlė į New Jersey. Lap- 

• Europoje likusiems bro
liams. Kanados Liet. Bendruo
menės šalpos Fondo Toronto 
Apyilnkės Komitetas kreipiasi 
į visus Toronto lietuvius ir 
kviečia susilaikyti nuo nerei
kalingų dovanų pirkimo šven
čių metu. Tuos pinigus sutau
pyti ir paaukoti daug kilnes
niam ir svarbesniam tikslui —
Europoje likusiems mūsif bro-' 
liams sušelpti. “Tuo žygiu pa- j 
rodysime satvo’ tautinį susipra
timą bei susiklausymą, —rašo 
Komitetas savo atsišaukime,— 
atjausime kenčiančius Sibiro

vergtoje tėvynėje, kurie tikrai 
ne tik negali vieni kitų pasvei
kinti, bet ir krikščioniškai Ka
lėdų atšvęsti... Daug brangių 
aukų sudėjome . tikėdamiesi 
šviesesnio ir teisingesnio ryto
jaus gimtajai žonek*' Nebus 
perdaug, jei ir šį ryžtą, bei su
manymą paaukosime ant ben
dro miįpų tėvynės aukuro”—
baigia savo atsišaukimą Šal
pos Fondo Komitetas.

7, 8, 9:30,11 ir 11:45 vai. ry
te.

Šį rudenį mirt Antanas Del
tuvos, Agota Maskmiūtė, Bo
leslovas Švenčionis ir Augusti
nas Subačius. Visi buvo palai
doti iš Šv. Pranciškaus baž
nyčios Marijos Nebalto Prasi
dėjimo kapinėse. Kapitonas 
Boleslovas Švenčionis, 34 m. 
amžiaus, staiga mirė Texas 
valstybėje, kur jis tarnavo U. 
S. aviacijos rezerve. Jis buvo 
mišių tarnautojas ir priklausė 
prie šv. Vardo draugijos. Iš
kilmingai palaidotas lapkričio 
21 d.

Antanas ir Ona. Kvaraciejai 
gyv. 91 Ferry St, šventė savo 
50 vedybinio gyvenimo sukak-' 
tį. Klebonas prel. Pr. Juras 
atlaikė padėkos Mišias tiž juos 
Padėkos dienoje ir suteikė 
jiems specialų,___palaiminimą.
Tai trečia pora, kuri šiais me
tais atšventė 50 vedybinio gy
venimo ,sutapusio su parapijos 
50 metų įsikūrimo sukaktimi.

Motinų Aridbroiija ir šv. 
Vardo Drangas ruošia parapi
jos vaikučiams Chriątmas Par- 
ty. Povflas 

kričio mėn. 13 d. nuvyko į 
Kanadą aplankyti širdies drau
gės. Pirmadienį, lapkričio 15, 
esant tirštam rūkui, sutiko 
mirties angelą, kuris nuskynė 
tą gėlę. Susidūrus trims maši
noms, buvo vietoje užmuštas.

P. Paškevičius buvo gero 
būdo ,draugiškas. Dėl to. atvy
ko geras būrys į laidotuves. Y- 
gą įvykį, atvyko į Stoughtoną 
paguosti pusbrolį ir sykiu nu
vyko į Kanadą parvežti kūno, 
tvarkė laidotuves. Gražus bū
rys vietinių palydėjo į kapines. 
Daugel vainikų išreiškė užuo
jautą pusbroliui Vytautui Paš
kevičiui. Dalyvavo ir gedulo 
pietuose.

Tėvynės laisvės tu, Povilai, 
nebesulaukei. Ilsėkis svetingoje 
Amerikos žemėje.

Be to, iš lapkričio 22 į 23 
d. auto katastrofoje buvo už
muštas Frends J. Silva, gyv. 
37 Lothrop St, Stoughton, 
Mass., o Miss Patricia Sulli- 
van, 17, sunkiai sužeista.

Mikas

Display

hnported cutlery ♦ Carving seto • 
Šteak Knife seto ♦ Kitchen seto • 
Manfcure Gtfl seto • Sewing sete 
• Hunting and Pocket Knives, Ra

soto, Sdsson, Shaara

Ali ‘Cutlery.

4228 M. MhNMtae Avė.
KBAiito s-ssss

Store Hoatv • AM to 5 PM 
Monttay & TtairSdoy U» » PM,

ASK FOB AD TAKER

Movtag Northwest? We need

FACTORY WORK 
Good Wagea

Madera Gandy Plaut 
Excellent starting rate ' 
Employee participation 

Orehard 5-2820 
PURE GARDIES, INC. 

8020 N. Central Park Avė.

MOTERYS
atlikti lengvus 

MONTAVIMO DARBUS,

operuojant suspausto oro

lengvas pakavimas ir kt 
Teikiama daug 

kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai į įstai-

Mali Tool Co.
i

Experfenced or will trata 
Excellent worfctag conditlona 

Pehnaaeot podtiono ' . • * 
5-day week 

Good starting salary 
plūs many employee beneflts 

Elevated, Bus and Serface Lines 
practicany to door 

ĄpĮply 

AVILDSEN TOCHL 
A, MACHINES INC.

1 *322 S. Green SC

Billing & Office Work 
Full tune position 

in a good job.
Small Office 

Many Company Beneflts
Apply in Person

5 day work

Help Wanted Malė
ųT - - a ___> -__.___ —«»—____ ——

Punch Press 
Operatoriai

Geras pradinis atlyginimas 
5 dienos savaitėje.

Dažnai tenka antvalandžių 
Puikios darbo sąlygos 

Apmokamos atostogos ir 
šventadieniai

Kreiptis asmeniškais

Masinom 
prižiūrėti vyrai
TUOJAU REIKALINGI 
Labai geru atiygtoams 

Darbu nuolatinis
Apmokamos atoatogu ir

Kreipus utMnąnu



840 RIDGEWOOD AVĖ.

2.00
300

1.00 
1.00

5.00
6.50

330
1.00

1.00
5.00

2.00
2.00
2.00

130
130
130

Interest
Rate

1.00
3.00
5.00

130
2.50
1.25
2.00

2.00 
$1.00 

2.00 
2.00 
1.00 
1.50 
0.70 

$1.00 
2.00 
0.50 
3.00

uo 
200 
1.10 
L25 
060 
100 

'130

MALDAKNYGĖS
Dangaus raktas, maldynas, neįrištas/156 p.
St Yla, Sveika Marija, maldynas, 369 p.
St Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos
Prel. F. Bartkus, Būk mums malonus, 413 p.

mis sritimis įeiti i Amerikos 
gyvenimą. y

taip pat baigėsi ly
giom 2-2.

Adelaidėje, latviai surengė 
didelį šachmatų turnyrą, pasi
kvietę žymiuosius Australijos 
meisterius, kaip Šteiną*, Pur- 
dy, Koshnitsky ir kitus. Latvių 
viltys tai L. Endzetins ir K. 
Ozols. Endzelins dukart lai
mėjo Pietų Australijos p-bes, 
o Ozols — Viktorijos ir Austra
lijos open p-bes.

Artėja fiuksmos Kalėdų ir Naujų Metų 
šventos. Galvoji apie dovanas savo giminėms ir 
HBufiuns. Kultūringiausia dmW yru Bete- 
viška knyga; ji yra setaninghMdas ginklas 
prieš dvasinį sumenkėjbną ir viena, iš geriau
siu priemonių išlaikyti lietuvybei. “Darbinin
ko” administracijoje yra ffidefis .pastrinkfanas 
lietuvišku ar Lietuvą liečiančiu angliškų kny-

J aks tas —
Bro-

Becką (visi

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Adv. A ShaOriB,/ Lietuvos 
garbės konsulas, per Lietuvos 
kariuomenės sukaktie minėji
mą Bostone, užakcentavo lie
tuvių šachmatininkų .... veiklą,

MUZIKA
J. Kačinskas, Missa In Honorem Immaculati 

Cordis B.M.V.
C. Sasnauskas, Lietuviška muzika
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)

POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Kilia, Šventieji akmenys, 112 p.
A. Mickevičius, Konradas Valenrodas, 96 p.
A. Tyruolis, Kelionė, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.
Jonas Aistis, Sesuo Buitis, 45 p.

lašdotevbi IMrektortas J
8442 JAMAICA AV£.

(prie Forest Parkway StaUon)
Woodhaveu, N. Y.

Suteikiam garbingu t laidotuves.
Koplyčios nemokamai vteoov 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

Anglija, Kanada, Brazffija, 
Danija, Norvegija ir. dar 11 
kitų valstybių likosi žemiau 
Lietuvos 1939 m. pasaulio ^ko-

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hm ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambariu* 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

Bostono Liet Pil klube. Pra
džia 7:30 y.v.
'i^’CBass E»riew,'lapkri&o nr. 
paskelbė nemažą lietuvių lai
mėjimų. “Illinois titular statė 
honors went to Povilas Taut- 
vaišas, 6-1, m a powerful 60 
player Svrists event' hėld in 
Chicago...”, rašoma žymesnių 
Amerikos įvykių skyriuje.

Postai Chess skyriuje “Prize 
Winners” sąraše matome:

— K. Merkis Ist 6-0.—
— K. Škėma įveikė Junger- 

man (1951 G. Kn.) ir Westin- 
gą (1952), įsikvalifikuodamas 
į 1952 Golden Knights semi- 
finals ratą. ... .

— Stonkus įveikė Liebman 
ir Wilkinsoną, 
Northamą, Kontautas 
dauerį, Blasius
1952 G. K. 1 ratas).

— Žalys laimėjo prieš Wer- 
nerį, Karalaitis prieš Offęnber- 
gą (1953 Prize T).

— Merkis įveikė Willis 
(1952 Prize T.)

IT dąlis: vaiko kelias į re-' 
Bgiją —religinis brendimas; 
m dalis: religinis vaiko 
auklėjimas šeimoje ir mo
kykloje;
IV defis: ypatingieji religi
nio aiddėjbno uždavjniaL 
Knyga tėvams, mokytojams 
ir tiems, kurie donriti vaiko 
psichologija.
828irVHIp< Kakta $8. J. P. MACHUUS

REAL ESTATE A IN^UkANCE
i Street, Wnsdhm 21, N. Y.

TeL VIrginia 7-1896 .

2.60 
230 
130 
2.DO 
230 
L25

■ Tel. APplegate 7-0349 '
| TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS

Tel. EV. 8-9794

M. and I AUTO C0LLIS10H WORK$
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-Vfi
Atitekami visi coHiskm, dažymo ir medi, taisymo dariau.

Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai
J. MALDUTIS, namu teL HY 7-3247 *37 GRAND STREET
Z. ŽALIAUSKAS, narai) tel GL. «-Sto* BBOOKUYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y. f

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

(record chąngers). 1 f
| Aptarnaujami rajonai: Breoklyn, Maspeth, Woodhaven, j 
| Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica. * j

Darbas atitekamas ųrityrnsio techniko, pripažinto j 
I ' BCA Instituto, New Yorke. |
| Darbo valandos: kasAen nuo 1 vai p.p. iki 7 vaL vak. ir . j 

, šešfaffimdais nuo 9 vąL ryto iki 6 vaL vak. |

RELIGIJA IR FILOSOFUI

Naujasis Testamentas
NeDo Vian, §v. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 p.
Dr. J. Prauskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
(X S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p.
St Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.
Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p.
Taip jis kalbėjo, Don Boscų mintys, 132 p. '
J. Burkus, Teresė Neumanaitė, 270 p.
Kun. Dr.- J. Gutauskas, Vaiko Dievas ir religija, 

(pedagoginis veikalas tėvams ir mokytojams!, 
328 pd.

Prel. Dr. F. Bartkus ir prel. Dr. P. Aleksa, 
LJievas ir žmogus (tikėjimo tiesos, dorovė ir 
priemonės) 517 psl

Visais savo draudimo ir 
REAL ESTATE REIKALAIS 

Adam Realty G).
Htt EAJST JEBSEY ST.

'• ORE. N.
Adara^ Stnatfmn* EL 4-157*

JKHN OUR NEW 
«AS CLUB NOW 
2 '/2%

On Regidar Sninga Account) 
IntAest sparte the firat of the month 

on suras irom $25. to $10,000.
Depasite rande on nr betose the 1Mb barines) day 

lano)ry, April, Mtg aari Oeteber ni be M 
barine— day aR oCher manthn dnnr taterent . 

traną the firat of such month it left to the 
end ef the funrteriy fividenri pertari.

c AVI M n A M K
135 BRQADWAY nt BEDFORD AVĖ.

539 Eastera Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fuūy Insured 

Up to $10,000.
Member Federal Depodt Insurance Corporation

ANGLIŠKOS
Rev. T. Narbutas, 4 Martyred Bishops
Rev. Jos. B. Kcmcevičius, Russia’s Attitude 

Towards Union with Rome, 197 p.
V. Augustinas, Our Country Lathuania 3,
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
J. Ulevičius, česlpvas Sasnauskas, išleido kun. L. E.

Joffre Voisekauskas, 127 p. - >
M. ISržiška, Lietuvių tautos keliu, H t., 255 pi
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, J00 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 jto-. 
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas
BEUEfUSllKA
J. Grišmanauskas, Tolimieji kvadratai (Dabartinis 

Lietuvos vaizdas pabėgusių žvejų pasakt^mu 
200 psL

D. Pflla, Siela už sielą, 304 p.
V. Pietaris, Raštai, UI t, 267 p. <
Jieva Simonaitytė, Aukštųjų Sknoųni likimas, 437 p. 330 
Fr. Maume, Gyvačių Uždas. 282 p.
A Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabufiavima*, Novtiės. 155 p.
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. Williams, Medinis arklys, 192 p.
S. Vogutov,, Raudonasis siaubas, 103 p. I

VAIKŲ LTTERATCRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė, 135 p.
Vyto Nemunėlis, Po tėvynės dangum 
V. Pietaris, Lapės pasaka, 96 p. * 
Haufo pefeakos, 93 p.
Lazdynų Pelėda, Motulė paviliojo, 32 p.
N; Butkienė, Velykų pasakos, 32 p.
K. Binkis, Baltasis vilkas, 36 p.
K. čukovskis, Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys, 93 p.. 130
S. Zobarskis, Doleris B Pfttaburgho, 57 fr, a /
J. Jankus. PauREanos kirviu. 108 d. 130

JOHN DERUHA, Mi D.
laksto, pūslės, odos, kranjn, vidurių ir. kitų Bgų gydytojas 
ApCfflrejbnai ir krssjo tyf*na»3 riol- FrUŠmimo valandos 10-2 ir 4-9

Mokstaa baigęs Europoje
128 E. 86th STREET - NEW YORK CITY

Viri Lexingtap Avė., požeminio traukinio stoties. Lengva puvazauotl
M vipar. Atskiri laukimo kūdbarial vyrams ir moterims.

;Į •
TeL EVergreea 6*5181 •

DAPl CTODKA d
į Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai
K ir kitai maisto produktai šiosė krautuvėse:^
| 69-38 Myrtle Avė. 185-24 Horace Harding Blvd
I Glendale, N. Y. Fresh Meadores, Flushing
| 136-59 Ręosevelt'Avenue 219-17 Jamaica Avenue
P Flushing, N. Y. Queens Village, N. Y.
| 68-38 Forest Avenue 176 Rockaway Avenue
| Ridgewood, N. Y. Valley Stream, N. Y.
| 60-04 Wooddde Avenue 4380 White Plains Road
J Woodsidė, N. Y. Brome, N. Y.
K 19 West Post Road
b White Plains, N. Y.
t MAIN STORE

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.



I

151* p. Kairia $2.00

ŽINIOS

SPORTAS

6 3325

yra viena iš veikliausių or
ganizacijų. Jų Bowlling ko
manda gražiai pasirodo žaidi
muose. Vyčiai mokai pritrauk
ti darban ir jaunuosius. Mie
lai talkina parapijos darbams, 
o bažnyčios dekoravimui pas
kyrė iš savo kasos 50 dDL Vy
čiams vadovauja J. Zūkas.

visus įvarčius
vienuolikės

kaimu Galima naudotis ir vir
tuve. Kreiptis šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8 vai ryto 
Iki lOval vak. Kttonb dfeno- 
mis t8c nuo 6 vai. fid 10 vai 
vak. sekančiu adresu: 210 E. 
17th St, Near York, N. Y. 
Tel. GR 56558.

Moterų Sąjungos
24 kuopa gruodžio 6 d. 6 v.v. 

Angelų Karalienės par. salėje 
rengia laimėjimo vakarą. Į- 
žanga 60 et. Bus ir vaišės.

J. Tebėra
Berita Izrari

vestavčssu Gr WTf Wigh»n 
burotopkr. 23. fcfoteiryrtė pa- 
ĮiiiMitnitii. M - Petro "te Povilo

So. Bostono seserų namo vir
šininkė Motina Cecilija buvo 
lapkr. 22 pagerbta savo sese
lių vardadienio proga. Jai į- 
teikė įvairiausių- dovanėlių, 
dauguma rankdarbiai 'pačių 
seselių padaryti.

Parapijos choras - 
didėja skaičiumi ir stiprėja 
skambėjimu. Chorui vadovau
ja prityręs vargonininkas Pa
plauskas. Choras gražiai pasi
rodė per 40 vai atlaidus.

Mūsų kariai
Iš mūsų parapijos šiuo metu 

karo tarnyboje yra: A. Jan
kauskas aviacijoj Japonijoje, 
karys A. Janiūnas Vokietijoj, 
inajotas A. Mažutaitis tarnau
ja aviacijoj Kalifornijoj. J^s 
turi padaręs sutartį 16 metų. 
Jūreiviai' F. Dargis ir J. Braz
džiūnas tarnauja Ramiojo van
denynų bazėse.

FUNERAL HOME
584 EAST BROADWAY 

South Bostau, Mara.
D. A. Zalehfc—, F. E. ZaletakM

Naujoji Carney ligoninė 
lapkričio 25 buvo leista vi

suomenei apžiūrėti. Atsilankė 
labai daug žmonių, kuriems 
vadovės paaiškino ir parodė 
ligSnirtę. Tarp garbingų svečių 
matėsi arkiv. R. Cushing, ma- 
yoras B. Hynes, gubernato
riaus padėjėjas ir daug kitų.

dar gydos §v. Elzbietos ligo
ninėje Brightone jau kelinta 
savaitė gydosi R. Baigjenė. Se
suo Perpetua taip pat dar te
bėra ligoninėj, , o J. Dainienė 
sveiksta namie.

buvo palaidotas išliet baž
nyčios lapkr. 27. Ve&mis pali
ko nuHūdimė tris sūnus ir 
dukterį. •*

TMhusnha Furątaure Co.
gavo, prieškalėdinį naujų 

1954 baldų transportą. A. ir O. 
Ivaškai yra^ifleš krautuvės sa-; 
vininkai. Ivaškienė yra pagar
sėjusi savo lietuviškų tautinių 
šokių organizavimu, kuri yra 
tos grupės vedėja ir mokyto-

Kat Federacijos
New Yorko apskrities vado-’ 

vybė šaukia lietuvių katalikų 
seimeli gruodžio 13 d. 2 v. p.p. 
Apreiškimo par. salėje. Prašo
ma visas liet, katalikų drau
gijas atsiųsti savo atstovus. 
Svečiais seimelyje gali" daly
vauti ir ne atstovai. Dalyvių 
registracija bus 1 v. p.p. Sei
melyje bus svarstomi ir spren
džiami*' šios apylinkės lietuvių 
kat. organizuotos veiklos rei
kalai. ,

~ IŠNUOMOJAMAS dviejų 
kambarių butas tik moterims 
arba veduriems be vaikų* 
Galima naudotis ir virtuve. 
Kreiptis trečiadieniais ir ket
virtadieniais nuo 8 vai. ryto 
iki 10 vai vak. Kitomis dieno
mis nuo 6 vak iki 10 vai vak- 
Adresas: 1519 Greene Avė., Ist 
floor, Brooklyn 37, N. Y. *

balsamuotojas 
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PMtatMvfcnM dBeaa ir aakti
Nauja moderniška koplyfia fer- 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miauctomis lotinomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Beflcale fa«e: TeL TB 4-404

Margaičių sodaliečių
šv. Mišios ir bendra šv. Ko
munija bus gruodžio 6 d. 8:30 
vai. Po pamaldų susirinkimas, 
į kurį atsilankys T. Gutaus
kas, SJ. ir toto, AL Klimas. Tą 
pat dieną bendra Komunija ir 
moterų sodafiečių. Maldos A- 
paštalavimo dariams gruodžio 
4d. vakare padarys praitešimą

- ilgametė LDS 8 kp. narė, po 
sunkios operacijos pasveiko ir 
vėl eina kasdienines parei
gas. A. D.

Galėsite pamatyti Lietuvą
Gruodžio 13 d. 5 v. p.p, V. 

J. Atsimainymo par. salėje, 
64-25 ’ Perry 'Ave., Maspeth, 
Motuzą rodys filmus iš N. Lie
tuvos. Pro jūsų akis prabėgs 
Lietuvos. miestai, kaimai, 
žmonių gyvenimas, jų darbai, 
šventės ir kiti seniai matyti 
vaizdai. Seansą ruošia Bend
ruomenės Maspetho Apylinkė.

Knyga •topMritnte ttuksnstaiame pvptery ir aplenkt* pnetata 
virte**. Nežiūrint didelių spaudoe kaitų, ji parduodama tiktai ui 5 
dolerius. Platintojams — 20%. Užsakymus, pavieniui ir grupėmis, 
siųskite Šiuo adresu: JONAS K. KABYS, 4S Park 1Wrr,

Šiam susirinkimui pirminin
kavo prel. J. Bąlkūnas, sekre
toriavo kun. A. Račkauskas. 
Visi kunigai šeimininko prel. 
J. Balkuno buvo" maloniai pri
imti ir pavaišinti. Po to daly
vavo 40 vai. šv. Sakramento 
adoracijos atlaidų užbaigime.

BARASEVICIUS ir SONUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Masš.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590
Antroji vienuolikė jau pa

galiau ima atsijauninti ir tuo 
pačiu stiprėti, štai prieš švei
carus išsinešė 3-0 pergalę, gi 
prieš Elizabeth antrąją 4-2. Ir 
kas įdomu 
pasiekė du nauji 
žaidikai Miklaševičius ir Urbo
nas. Klubo treneriai turėtų 
daugiau į juos atkreipti dėme
sio.

Lietuvių S. K. jaunių vie
nuolikė pirmosiose rungtynėse 
prieš Blau-Weiss išsikovojo ly
giąsias, 2-2, dėja prieš Ger
inau - Ungarians turėjo kapi
tuliuoti 5-1.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvių, ąnte j gyntacnetnų. jvatrtų pobūvių ir pan.i 
NUvrlTUUUKUz ■ norite atnaujinti ieną fotografiją?

1 Jums geromis sąlygomis padarys

i VYT. MAŽELIS

Naa*iShm«Mptt
lapkr. 14 liet Kat Klube 

A. Ambrazaitienė suruošė už
kandžių vakarą su programa. 
Visas gautas pelnas, apie 150 
doL, pasiųstos Vokietjoje e- 
santiems našlaičiams.

TINKAMIAUSIA 
1DU DOVANA SAU

Pranas ir Marijona Tara- 
gauricai, mūsų kolonijos geri 
parapiečiai ir susipratę lietu
viai, minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 40 metų sukaktį. Jų 
sūnus ir dukros savo tėveliams 
suruošė vaišes ir apdovanojo 
fiaujais baldais virtuvei įreng
ti. Vaišėse dalyvavo šeimos

nariai,- artimieji draugai ir gi
minės.

Taragauskai yra geri pavyz
dingi katalikai lietuviai, iš- 
auklėję gražią ir gausią šei
mą: 2 dukteris ir 5 sūnus. 
Duktė Katriutė yra ištekėjusi 
už inž. A. Mockevičiaus, Qnu-. 
tė yra sukūrusi šeimą su P. 
Romanu. Ji yra gailestingoji 
sesutė ir turi labai gerą vardą 
pas gydytojus ir ligonius. Sū
nus Albertas yra baigęs Yale 
universitetą Master of Arts 
laipsniu. Vincentas yra moky
to jas pradinėje mokykloje Ba- 
thany, Conn. Visi penki 
nas, Albinas, Vincentas, Al
bertas ir Stasys 
šv. Kazimiero klubui ir akty
viai dalyvauja jo veikloje.

Rūbų vajos Baltai mūsų 
klebono kun. E. Gradecko bu
vo paskelbtas iš sakyklos. 
Peržiūrėkime savo spintas ir 
suneškime, kas dar tinka ne
šioti, į parapijos svetainę, o 
kas negali — prašome skam
binti klebonijai arba pranešti 
M. Jokubaitei arba Aug. Ra
manauskui. Rūbai bus atsiim
ti iš namų. M.

lapkr. 19 buvo,,išvykusi į 
Lerington, Mass., kur FIshe 
mokykloje atliko lietuviškų šo
kių programą. -

Ted Saarih,
iš Reverė, Mass^ Amerikos 

liaikfies šokių instruktorius, 
taip susižavėjo lietuvių vyriš
kais tautiškais drabužiais, kad 
pats užsisakė vieną pas Tamo
šaitienę Kanadoje.

••

buv. Lietuvos Pinigų Kalyklos Vedėjo J««o K. Kario originali knyga 

“Nepriklausomos Lietuvos Pinigai” 
(ISTORIJA IR NUMIZMATIKA)

Tai pustrečio įimto puslapių niekad nesenstančių žinių, papildytų ir 
paryikintų 16O-čia ntastrociju! Salia gyvo faktų aprašymo, čia 
skaitytojas pamatys Rusijos caro. Vokietijos kaizerio, Sedos apskr. 
“Kreisanatnianno”, Panevėžio Darbininkų Tarybos (1918), bermon
tininkų, Kerenskio. Dūmos, boHevikų ir kit. pinigų paiysŪBnsj 
Ola jis ras visų OSTRUBLIŲ. OSTMARKIŲ bei AUKSINŲ ir LI
TŲ banknotų ir monetų atvaizdus.
Mauni anglų kalba santrauka daro Si veikalų Įskaitoma ir kalban-

vauti viri nariai : Ir svefiga. 
Atskiri kvietiniai paštu nesam- 
riami1 ; *

pigiai, išsispręs,

| $ i g i ju s v’
A. DAUGIRDIENĖS

įėję. Darbų tvarkoje numaty
to: Dr. A. Starkaus praneši
mas — Įspūdžiai iš citotegijps 
ir vėSo kongreso Nėw Yorke; 
pasitarimas apie Amerikos 
Liet Gydytojų Dr-jos steigimą 
ir numatomą gydytojų suva
žiavimą; valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai; naujos 
valdybos ir‘revizijos komisijos 
rinkimai. Gydytojai nariai ir 
svečiai kviečiami atsilankyti.

Dr. V. TereijoBas, 
Draugijos Valdybos vardu.

LIETUVOJ
Radio Vata/utm 
šeštadieniais 
iki 5.3Oua(pp Stotis 

r Z33O*-/(7Z5<n
F JACKl fTUKM

DIREKTORIUS 
726* WHIT£ St. 
HILLJIDE,N.7 

Tel

Šj sekmatfienį pirmoji ir 
antroji vienuolikė rungiasi su 
New York, S.C. Throggs Neck 

priklauso aikštėje, Bronx. Rur^tynių 
pradžia 12.45 ir 2:30 vai. 
lygiųjų prieš Elizabeth tikimės gruodžio 8 d. 
tvirtos mūsiškių pergalės.

Kiekvienų žežtadleni nuo U Ud U vidudienio. Jeigu norite kt 
norų peaveldnti ar paskelbti, tai saukite: UTHUANIAN BADfO 
BOUB, M CaMage 8L, Nervroad,

Skyrius: LHHUANIAN FUBNTTURE CO, ff W. Breadini* 
So. Boston 27, M—.

A. ir O. IVAŠKAI 
Teelfooai: NOnvood 7-144* ar SOuth Boston 8*4618

raįs, kuriuos laikė T. K Bru
žas, MS, o asistavo svečiai 
pranciškonai . iš Kennebunk 
Porto. Pamokslus sakė T. V. 
Gutauskas, SJ. Atlaiduose da
lyvavo daug apylinkės kunigų 
ir pilna bažnyčia tikinčiųjų

Nekalto Praridė^mo Dovena, 
vedama T. V. Gutausko, SJ., 
pradėta lapkr. 30 ir baigsis

protokolų sekretorius ir gerai 
pažįsta draugijos stovį.

Barvaido United Nations 
CmomšI pakvietė Bostono tau
tinių šokių grupę išpildyti pro-

Lietuviy Radijo Korporacija , 
Ml K. Br—dsųy, Ko. Beoton 87. Nmm. Tai. SO S-0449

Lietuvių Radijo pro<mna H stoties WBMS» 1090 kilocikhi. perduo
tom* Mfcmndtentato ana » Iki IŽtol v«l. Btaa UetuvWko« dsinon, 
mntika tetoaadvtSi pasaka. Btada reikalais kreiptis I STEPONĄ 
MINKŲ, Bnitie FlorM* Gfthj ir Davaną- krautuve, 502 E. Broadw«y, 
Ša Bostone. TH. 80 frtoto Ten gaunamas "Darbininkas", UetuvHkoe 
kapgo* Ir ranka tortm toranoa.

KAZ. MOCKUI
rašinejosiam Bostono žinias 

nuo pat Darbininko ataUrHimo 
į Brookiyną, už jo kruopštą ir 
nuoširdų bendradarbiavimą re
dakcija reiškia gfiią padėką. 
Nuo gruodžio 1 d. Bostono ži
nios yra jau gaunamos, iš kitų 
šaltinių. Pakeitimas yra pada
rytas Daritoinko administra- 
cijos.

Studentų susirinkimas
šaukiamas 6 d. tuoj po pa

maldų Apreiškimo par. salėje. 
Bus svarstomi studentų suva
žiavimo reikalai, įteikta kol. J. 
Bilėnui, laimėjusiam rašinių 
konkursą, m premija, ir pra
nešimas iš įvykusių Clevelande 
studij.ų dienų.

* A. L. B-nės New Yorko
Apygardos valdyba

gruodžio 5 d., 5 v.v. kviečia 
apylinkių valdybų pirmininkų, 
valdybų atstovų, L. B. seniū-

Petraa Šidlauskas
po ilgos ligos mirė ir lapkri

čio 30 buvo palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapuose. Laidojimo 
apeigas atliko Heb. kun. Pr. 
Jusaitis. Veffijpis paliko žmo
ną, tris riinus ir dukterį. AJL

O. J. Mm iri—1 atšventė 
lapkr. 26 raro* vedybiniu gy
venimo 10 metą sukaktį.

£ , Lithiianian * 
| Furniture Co. J 
X -v M O V E I s - 4 
* SO8-461R *
X INSURED and BONDED J 
T Local and Long Distance MoverŽ 
J SO. BOSTON, MASS. » 

£ 326-328 W. Broadway *

su šeima svečiavosi pas sa
vo tėvus. Albinas daban gyve
na New Jersey valstybėje ir 
dirba Gas Co. Jis yra buvęs 
mūsų parapijos choristas ir vi
sų mėgiamas dainininkas.

(Atkrito iš 7 p.)
gynime leido Elizabeth pasiek
ti lygiąsias. Jau žiūrovus už
gulė baimės debesys: negi ir 
dabar paskutinėse minutėse 
teks pralaimėti? Kad nors ly
giosios — girdėjosi balsai. Pa
galiau baigminis švilpukas ir 
žiūrovai atsiduso: lygiosios.

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 84blS 

SOrab BMtMi 8-ŽM9 
atawMnmjaB^aĮsaii-r t, =

galima gauti lietuviškų kny
gų, laikraščių, saldainių ir į- 
vairių rankdarbių, pagamintų 
mūsų tremtinių Vokietijoje.

P. Trečiokas,
Bay View Motor Service, 

543 E. Broadway, yra vienin
telis So. Bostcme lietuvis, ku
ris atstovauja Studebaker. Jo 
garaže telpa apie 100•automo
bilių, t

Jnons Arlauskas,
Borto Beverage Co. savinin

kas, kandidatuoja į- SLA iždo 
globėjus. Yra vilties laimėti, 
nes šioje organizacijoje jis 
daug yra dirbęs ir susipažinęs 
su jos reflodato.

Gutauskas, ŠJ. >
40 Tat afltodai

mūsų bažnyčioje baigėsi


