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Estijos ūkio naikinimą, Dr. A.

pijus xn pradėjo šv. metus

Marijos bazilika, kurioje bu-pradėjo Marijos riais, marintas be maisto

va, Italijos vyriausybės nariai

stovai išskyrus kraštutinius

įvairaus m

• General Eletarie Co. pre- * 
ridentas R. J^Cordiner pareiš-

koma viena iš pirmųjų, pasta
tytų Dievo Motinos garbei. Joje 
popiežius yra atlaikęs savo pri
micijas 1899 m.

pirmininkas Kerstenas pasa
kė, kad pateiktoji medžiaga a- 
pie deportacijas ir kankkrimus 
duoda užtenkamą pagrindą

and Peace through Ubera- 
tion). Pirmininko Oi K. Arm- 
strong, Kongreso atstovo buvo

vandens, laikytas 8 valandas 
karsto pavidalo dėžėje, įmes-

rimus. Ypatingą įspūdį darė 
jo kukliai papasakotas faktas,

BMshlj—. _ Balfas iš 
JAV valdžios yra gavęs tietu-

monė su 230.000 tarnautojų 
bus griežtai apvalyta nuo ko
munistų.

Churchillis ir Prancūzijos 
premjeras J. Laniel, pasibaigė

Kongreso, komisija gruodžio. 
. 3-5 liuctontokus apklausinė jo 
New Yorke. '

J. B. Končius, kuris įsijungęs 
į diskusijas tema “Emigranto 
pažiūros į iSlaisvinimo politi-

tą ledų, ir ten išlaikytas vien
marškinis'27 valandas. Jį iš
gelbėjo tik karas.

Roma. — Gruodžio 8, Ne- ' tikė>mą iki mirties, jei reiktų 
lito Prasidėjimo šventėje, »s piktas puola visa jėga ir

buvo pasiekusios nuostabios 
pažangos. Jųjekoneminio lygio 
negalima buw nė iš tok) lygin
ti su Rusijosatiriniu būviu. Bal
tijos kraštų^aliuta buvo pa-

vertinama, kaip, sakysim, 
Šveicarijos valiuta.

Klausiamas . komisijos, ar
Baltijos tautos gali atgauti

nuomone, nieko kito

gę stovyklų. Taip pst rftea- 
kanns pagrindas Amerikos vf- 
riansybei Trikdanti, kad So
vietą SąjMgja pasitrsairt* H 
Baltijos kraitę, karte ym alca-

įa, kurios atstovas A. 
kis, nors kalbai ir ploja, 
pasakė, kad dar turis su 
susipažinti

OUV* IHSa^pvCTaS pįi
šęs Amerikos vyriMHpkpJ 
rijos gHtoo, mo po am|

ir 5 Sberaton Park viešbutyje 
įvyko konferencija amerikiečių 
sąjungos, kuri siekia ramybės 
ir taikos per išlaisvinkną (Na-'

> Prezidentas R» .Speuiheererify mtaiais'girridais yraaprūpintos 
gruodžio 8 d., atskridęs 'tie-' '/VisDs JAV kariuomenės rūšys 
siaĮ M Brimiidos ĮNew Yorką, --- anąja, aviacija, karo laivy- 
|taįgtirtM ?Wų ptkaatiesposė^ nat “
dyje pesakė kąĮbą apie re&alą 4 Toliau prez. D. Eisenhoweris 

sudaryti tdkptautinę kartrofe -kalbėjo apie reikalą rasti prie- 
komisiją, kuri neprfleistų ata- snoriių atominei energijų kon- 
minės energijos panaudoti ka- traliuoti ir ją pasukti žmonių 
nd. • labui o rte pražūčiai Ji galėtų

Prezidentas nurodė, kad a- padėti žemės ūkiui 'sveikatai,

džfo 14, 7:30 PAL, New Y«r- 
ke (15 E. 65 St) rengia 
kurijas spaudos laisvės ktmrik 
mate. Dalyvaus atstovai B4Tr 
Nėr Yorit Times, Free BMįM 
Dafly Mfaror, Egzfiųirt.&ipt 
n^, s    - f - a jIaImmmM ttdhakL’ 53&mi grasiai ouyvimi araar

plrminin-

vę taip pat patiesti

taikos Korėjoje it

vial

Patiriama,

Vitinš, 
kalu r

kaip uždrausti atominius gĮnk-?|! 
lūs. Apie tarptautinę kontrolę y. 
jie šaipos. Bet kas jiem pati- 
kės, kad jie draudimo laikytu 
si be kbntrolės? „; .

• Vljaya Lakstomi Parittl 
indė, Jungtinių Tautų sesijas 
pirmininkė, išreiškė pageidtofl- 
mą, kad į New Yorką atvyk- 
tų pakalbėti Malenkovas ir 
Churchinis. i

rinėjo Detroite. Ten liudijo gen. 
J. Černius, buvęs ministeris 
pirmininkas, ir stud. A. BaHo- 
nis, kuris išliko gyvas Prave- 
niškių stovykloje, kurioje so
vietai išžudė apie 400 kalinių. 
Dvi Ihidinihkės sutiko savo pa
rodymas duoti tik iš už para- 
vanų, bijo&anos sovietinio

snoriių atominei energini kon
troliuoti ir ją pasukti žmonių 
labui o rte pražūčiai Ji galėtų 
padėti žemės ūkiui 'sveikatai, 
įmonėms, susisiekimui. Prezi
dentas nurodė, kad Jungtinės 

Tautos turėtų sudaryti tarp
tautinę komisiją, kuri savo ži- 
nicge ir kontrolėje turėtų ra- 
dioaktyvinias medžiagas.

Prezidento kalba, kaip laik
raščiai nurodo, buvo aptarta 
Benriudoje su Anglijos ir% 
Prancūzijos vyriausybių atsto
vais. Tai yra nuomonė visų 
laisvųjų didžiųjų valstybių. 
Kalba buvo pasakyta ne Bal
tuose Rūmuose, o Jungtinių 
Tautų susirinkime, nes prezi
dentas norėjęs kalbėti į visą 

‘ pasaulį.
Kongreso abi partijos— de

mokratų ir respublikonų — 
prezidento kalba patenkinti.

teminis ginklas yra baisus. Bet 
JAV yra pasirengusios atrem
ti bet kokį priešo puolimą. Už
puoliko Žane būtų paversta ty
ruliais, nes JAV reagavimas 
būtų greitas ir stiprus.

JAV dabar turi atominių 
bombų, kurios 25 kartus stip
resnės, už numestas ant Hiro
simos. Vandenilio bombos yra 
dar galingesnės. Jos atstoja 
milijonus tonų dinamito. Ato-

piktai atsiliepė į prez. D. Eteaa? J 

howerio kalbą. Patį prezidentųrį 
išvadino karo kurstytoju, d> 
kalbą — grasinimu. Bolševikų |

dėnesio Sovietams. 
ffsdfrgtoMir Gruodžio 4

VYSK. V. BROGY8, «takrHes ii New Yorire itafijo Atstevu Rftnm
kte Kerstenas teiranjari dil kai knrfe dakumentn autentiškumo. A.

Eiseiihowerį Sovietį 
tai piktai puola m

ma' .biū’. - * 

sakymo.
Bermudos k<

ninkas Kerstenas parašė j

VAKARŲ VALSTYBĖ VIENINGOS į

ViSnskis.gaw4gl

žė, kad JAV vyriausybė turin
ti aiškiai pasisakyti dėl Pabal
tijo ir kitų pavergtų kraštų iš
laisvinimo. Jis taip pat nuro
dė, kad su komunistais nėra į- 
manoma susitarti, o diploma-

> tiniai santykiai ' su jais eina 
Sovietų Sąjungos naudai, nes 
sudaro jai geras sąlygas vesti 
savo propagandą. Sovietam, . 
kaip atrodo, eina į talką ir a-

mėnuo pagamina po 1000 lėk
tuvų. Tai gamybos viršūnė. 
Per Šiuos metus numatyta viso 
pagaminti 12,000 karo ir 4700 
civffiruų lėktuvų. Nuo karo pa
baigos daugiau kaip 400 karo 
lėktuvų buvo pasiųsta į užjū
rius sąjungininkams. Nuo 1950 
iki dabar išleista lėktuvų ga
mybai 43 milijardai.

SOVIETAI TURI PALEIST IŠTREMTUS, PASITRAUKT Iš PABALTIJO 
Liudininkų parodymai New Yorke ir Detroite

valevskiu, kuris jam tvirtino, 
jog sovietai niekada nekels ko
jos atgal iš tų kraštų, kuriuos 
jie užėmė. Tai buvo tuo metu 
taikyta Lenkijai. Kadangi tada 
tarpjLietuvos ir Sovietų ėjo

Apie religinę padėtį sovietų 
pavergtuose Baltijos kraštuose 
pradėjo liudyti Estijos pasto
rius R. Kirbama. Paskui kal
bėjo vysk. V. Brizgys. Jis kon
krečiai išdėstė, kaip Sovietai 
nutraukė konkordatą Lietuvo- Tuckers Town. — Bermudos Vokietijos ir Aust 

konferencija, kurioje dalyvavo nptis. Vakarų Vi

bo buvo išrėžanti į Arktikos 
jūrą ir nurieandsuani. Devenis 
buvo išgelbėtas Amerikos vy
riausybės, nes jis buvo Ame
rikos pilietis.

Gruodžio 4, penktadienį, 
liudijo Yhomas Watsoa, vienas 
didžiųjų* Amerikos pramoninin
kų. Jis 1938 lankėsi Lietuvoje

rąvėęi dar apie darbininkų 
profesines sąjungas, apie dar- 
bininko uždarbį ir gyvenimo ■ 
brangumą rusams okupavus, 
apie deportacijas ir sovietinio : j 
špionažo centrus sovietinėse 
atstovybėse^

Po jo liudijo dar latvių pre-. 
kybos rūmų buv. vicepirmi- J^ 
ninkas ir laivų navininkas Žais
mams ir amerikietis advokatas

(fitfnkas — tos nepriklausomos 
valstybės pavyzdukai tvarkė 
savo žemės ūkį, plėtė pramonę 
ir prekybą. Jos galėtų būti pa
vyzdys ir daugeliui mūsų laikų 
valstybių.

Estui Kaett, buv. sviesto

kavo labdaros įstaigas, katali
kišką spaudą uždraudė, o esa
mas religines knygas sudegino; 
150 kunigų SUėmė, o 16 iš jų 
nužudė; mėgino įtraukti kuni
gus į šnipinėjimą: Čia vienas 

. iš komisijos pklausė, ar jiems 
; tai pasisekė; į klapsimą liūdi- 

ninkas atsakė, kad iš pusantro 
tūkstančio kunigų žinomas tik 

i vienas toks atsitikimas, kad 
bolševikams būtų pasisekę. 
Vysk. V. Brizgys pateikė do
kumentus — aplinkrašti, ku
riuose saugvanas įpareigotas 
paimit iš kunigų parašus, kad 

jie nemokys vaikų tikėjimo 

tiesų.

didžiosios valstybės yra visais 
klausimais vieningos.” Smulk
menų nepranešama. Jos gali 
paaiškėti tik vėliau. Kai kas 
spėja, kad laimėjo JAV nusi
statymas su Sovietais tartis, 
bet jiem ir nenusileisti.

nis — numatyta JAV, Britanii 
jos, Prancūzijos ir Sovietų Są
jungos užsienio reikalų minis- 
terių konferencija Berlyne sau
sio 4 d. Sovietam tuo reikalu 
pasiųsta nota. . Norima tartis

“Drobės” fabriko Kaune dali
ninkas, JAV pilietis, liudijo a- 
pie sovietinius metodus nusavi
nant turtą.

Vienintele viltis 
— baisi katastrofa

Gruodžio 5, šeštadienį, buvo 
klausiamas buvęs JAV prezi
dentas Hooveris (ne FBI di-

, kijoje su sovietų maršalu Ko- rektorius, kaip buvo prieš ap- 
klausinėjūną parašyta “Darbi
ninke”). Jis priminė yadovavęs 
Amerikos komisijai kuri rūpi
nos tik ką atsikūrusių Baltijos 
valstybių šelpimu, kad nuo ka
ro nukentėję kraštai galėtų at
sistatyti. Laisvo gyvenimo lai
kotarpyje Baltijos respublikos

Daug susidętnėjimo sukėlė, 
ir foto aparatai ėmė žybčioti, 
kai pasirodė prie s^alo liudinin- 

laisvę, Hooveris atsakė: Tik kas su juoda kauke, išjodamas, 
įvykęs vieną dieną kataklizmas kad nepakmktų Lietuvoje liku

siems savo aitintiesienK. ‘ Jis 
paliudijo ir paltikė savo doku
mentus, kaip sovietų suimtas

nintelė jų viltis. -
Pirmininkas Kerstenas pa

rodė Hooveriuf sovietų išleistą , Lietuvoje buvo kankina- 
žemėlapį, kuriame dar priešginas: nuogai išrengtas buvo 

okupaciją Baltijos 
jau yra padalyta.

kas Vitinš nevacfina Vlftaskto

Balfo kalėdiniai 
maisto siuntiniai



Jūsų oficialų nusistatymą 
dėl Baltijos tautų patyriau, pa
skaitęs 1952 m. gruodžio mėn.

pastangas, laimėti atstovavimo 
' prie $ūtter. vyriau- 

sjbės; tai darė en^tHėu už

reiškinys tame organe, kuris 
ItataktsMii kurio neriai 
skyrium yra įsipareigoję ginti 
gktovoe irikahąj, kur tik ga-

****•>*»" ^*> •* ctcvaavii^ rci* 
kalamą atstovąut Tas organas

**tel rasite, jei ėe —

JMbL JUOZO GINKAUS
. SALDAINIU KRAUTUVĖJE

495 Graad Street tettUya 11, IT. T.
Tel. EVergreen 4-9293 ■/

Cta didžiausias pasirinkimas: įvairių eglaitė; papuošalų; importuotų ir vietinių, svefldni 
foo atvirukų — amerikoniškų ir lietuviškų su gražiausiais svefldntano todteb, gertato
ste rūšte saldainių — amerikietiškų ir lietuviškų “Rūtos”, rašomų ptetenų, frrirtt 
satekių kr. stambių dovanų vaikam? ir saku guriems. Kviečiu visus'brofltos ir seses sM-

įprastine tvarka komitetas 
kviečia dalyvauti čia visus liu- 
dininkus, * kurie gali suteikti 
šiam tyrimui vertingų žinai, o 
taip pat ir tuos, kurie norėtų 
pasiteisinti dėl jiems daromų 
kaltinimų.

. Akredituotieji laisvosios Lat
vijos, laisvosios Lietuvos ir 
laisvosios Estijos diplomatiniai 
atstovai jau yra komitetui pa
teikę rimtus kaltinimus prieš 
Sovietų Sąjungą. Toliau, viešų-

stovo nebuvimas Bonnoje la-

1m VHfavtku >a neheffriA

su nuoširdumu

kaip Sbyietų Sąjunga mė

?sybę*fbet lietuvių karinome-

patikėjo. Prie misijos buvo į-

VARTOTOS AUTOMOBILIUS
• • •. ~r' ■ „ . 9.

mosavo ir rėmė komunistinį

SUNKVEZfflTOS

Kitas, irgi buvęs mūsų f ka
riuomenė jerusas — pulkmin-

•joms kelti, buvusį gen. tamsu- I 
lą Barcetoųpje, kur jo pagalba I.

buvo gyvas reikalas, matyt iš 
M. Lietuvos Tarybos, prezidiu-

ANTHtKl L VUUNSKI atofcreMta 
j N-w V«rka pa Stetea Itadata-

.. jų apklausinėjimų eigoje komi- 

. Akėtas yra išklausęs parodymus 
i. apie Latvijos vyriausybę 1938-

• 41 metų laikotarpyje. Via šie

turi klausyti pratestųprieš 
skyrimą tokio atstovo, kuria jau—

tuvių atstovo Bonnoje. Dabar 
pradedant Vokietijoje vad.

ir užkasė Vilijampolėje, že
mėje, laukdami tinkamo mo
mento.

1921 metais man pateko į 
ranka? Sovietų pasiuntinybės 
piniginė atskaitomybė. Kas, 
jūs manote, ten buvo rasta?

Ckaries i. Kersten,

Pirmininkas

Taikos sutartį pasirašius, 
Lietuvon atvyko pirmoji so- 
vietų diplomatinė •misija su 
Akselrodu priešaky. Akselrodo 
misijos* tikslas buvo viešai ro- 

' dyti draugiškumą ir užmigdyti 
opiniją: vodkos ir kaviaro tam

To skyriaus uždavinys buvo 
kitoks: tyrinėti, šnipinėti, ver- 

. -buoti ir pirkti informatorius, o 
; ne Lietuvos gaminius; parduoti 

’f anais laikais Išskyrus komu- 
’.nizmą, jie nieko daugiau ne- 

\ ■ galėjo. To skyriaus žmonės,

ręs skirti prie. Bonnos vyriau
sybes ‘oficialų’ Vliko atstovą;
2. Bonnos vyriausybė sutin
kanti priimti Lietuvos piliečių 
organizacijų ryšininką tų pi-

1926 metais Lietuvon iš 
Maskvos buvo atsiųsti komu
nistai instruktoriai, kad ap
mokytų vietinius komunistus, 
kurių buvo tik saujelė, vartoti 
ginklu? ir jau buvo ruošiamasi 
atvirai kovai.

Pasikeitusi situacija sutruk
dė tuos pianus, instruktoriai 
išnyko. Po lAetų, kitų, sovietai 
atstovu

Jūsų pasakytą kalbą, kurioje 
sakoma, kad jos laisvu noru į- 
sijungusios į “laimingą” Sovie
tų Sąjungos “liaudies demok
ratijų” draugiją. Bet komite
tas suinteresuotas Jūsų atsa
kymu į tuos specifinius kaltini

mai ir pašalpa pravoslavą 
cerkvei,

tokiai pat sumai. Kaip tai: 
sovietai pas save persekioja 
bažnyčias, o čia, Lietuvoje,*

‘ daryti su Lietuva 1920 metų 
sutartį- Tačiau Sovietų tikslas 
nepasikeitė. Nepavykus jėga 
Lietuvos užimti, taiką suda
rius, ėmėsi Lietuvoje pogrindi- 

* nio veikimo, siųsdama agentus, 
sprogstamąją medžiagą ir 
laukdama momento.

Žemiau dedam to pareiški
mo santrauką.

ras. Ivanovas -'Ovsejenko ne- 1 
rado Lietuvoje tinkamos dirvos 1 
ir po trumpo laiko buvo at- Į 
šauktas. Pagaliau sovietams 1 
atėjo pagalbon tarptautinė si- I 
tuadja — surado sau sujungi- j 
ninką Hitlerio asmeny ir seniai Į 
lauktas momentas savo tikron- I 
sius planus įvykdyti, atėjo. - I

Sovietų konsulas Kaune 
jiems parūpino dokumentus, 
kaip repatrijantams pagal tai
kos sutartį. Vėliau, po metų, 
jie slapta grįžo ir apsigyveno 
savo tikromis pavardėmis. So
vietai parūpino komunistams 
slaptas spaustuves.

tį, kai Kieščinskis buvo tei- j 
Siamas, pabėgo į užsienį ir vė- į 
lįau, kita pavarde, dirbo su į 
Plevickaja Paryžiuje. Kai ku- i 
rie rusų šnipai pridengdavo 
savo tikrą darbą žurnalistų 
vardu ir susispietė apie rusų 
dienraštį “Echo”, kurio redak
torius, po Kleščinskte suėmimo 
iš baimės išvyko į Maskvą ir 
“darbas” buvo vedamas iš Ry-

apnokyti.

u, Kalėdos, Kalėdos, kas jiįey nelaukia?

buržuazinę gimnaziją! Bet ru
sų tikslas buvo aiškus: palai- 

. kyti ruskizmą. Rusai bolševi
kai medžiojo sau simpatikų, 
nors ir buržujų, nes vėliau 
spės juos išpjauti, kai ateis 
prie valdžios! Tos pašalpos 
buvo pakvituotos tuometinio 
gimnazijos direktoriaus Ti- 
minrkio ir Kogonchovskio. 
Dinamitas ir 2 spaustuvės bu
vo surastos * ir konfiskuotos.

DINAMITAS VIETOJ SILKIŲ IR GEN. KLEŠČINSKIS
Kersteno komisijai tiriant 

Baltijos kraštų užgrobimą, ta 
proga Amerikos Balsas perda
vė pareiškimą gert - kons. J. 
Budrio, kuris nepriklausomo
je Lietuvoje vienu tarpu buvo 
saugumo policijos viršininkas.

LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULO NEW YORKE JO

NO BUDRIO PAREIŠKI

MAS KONGRESO KOlfiSUO- 

JE, PIRMININKAUJANT 

ATSTOVUI KEBSTENUI

Rusų nepasisekimai Lietuvoje 
nieko nepakeitė, buvo pakeisti 
tik susikompromitavę pareigū
nai. Užverbuotiems šnipams 
liepta būti atsargesniems. Vie
nas iš jų,

mus vykdys New Yorko mies
to Federalinio Teismo runguo
se, kambarys 36, Foley Sųuare, 
New York City, gruodžio 3, 
4, 5 dienomis, tikiuos, vieną iš 
šių dienų rasite sau patogią. 
Tačiau komitetas yra pasiruo
šęs specialiai apklausinėti 
New Yorko mieste, jei Jums 
šios dienos būtų nepatogios.

Laukdamas Jūsų atsakymo,

Vliko UŽ s i e n i ų- reikalų 
tarnybos atstovą ir kad tokio 
atstovo buvimas esąs labai ak
tualus. Estai ir latviai tokius 
atstovus jau turį. Dėl lietuvių 
atstovo — “kai kas iš Ameri
kos pasisakė prieš tokio atsto
vo skyrimą,” ir jis nepaskir
tas. Dabar “mes atsidūrėme 
toli gražu nelygioje padėtyje.”^

Iš Dirvos lapkričio 26 pa
reiškimų, aiškėja, kad tas “kai 
kas” yra tautininkai. “Dirva” 
skelbia savo straipsnį ir tauti
ninkų atstovo Vlike pareiški
mą, kuriame dėstomos tos pa
čios mintys kaip ir straipsnyje. 
I^ūient, atstovo Vlike pareikš
ta: 1. Vlikas 1953. 10.28 nuta-

darbo teisės reikalams atsto
vauti; 3. tautininkų atstovas 
mano, kad Vlikas nesąs kom
petentingas tokį atstovą skirti 
ir neprivalo šios teisės uzur
puoti iš‘Vokietijos bendruome
nės; nekompetentingas taip 
pat kalbėtis su Bonna diploma
tinio bei konsuliarinio atstova
vimo reikalais, nes toji teisė 
priklausanti diplomatams. Tad 
tautininkų atstovas siūlo; 
“bent tuo tarpu susilaikyti nuo 
tolesnės akcijos Bonnoje dip
lomatinio ar konsuliarinio at
stovavimo reikalu ir palikti ta-

Bet tautininkų atstovas ir 
laikraštis kitaip reikalą su
pranta: jei atstovas ne Lozo
raičio skirtas, tai geriau tegul 
jo neturi nė Vlikas arba ir vi
sai jo nebūna.
Panaši padėtis susidarė jau ir 

Madride ,nors nuo 1950 metų 
Vlikas ten buvo gavęs Madri
do vyriausybės palankų atsa
kymą, bet lig šiol juo nepasi
naudota lygiai kaip ir Bonnoje 
dėl tos pačios priežasties, kad 
susiginčyta, ar tai Vliko ar ne 
Vliko kompetencija. ■

Ir tatai, vadinas, daroma' 
vardan tos Lietuvos...

Tiktai jūsų Fordo pardavėjai parduoda
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ja arfetaiga. Ir tfc toetati- 
niams atvykus vėl keletas b 
staigų atsirado. Savo skaičiais

ptomatus, kaip ir tada, kai jis 
savo namų svečiams dainuoja 
naujas k senas liaudies dainas 
vienas arba pritariamas tavo 
padėjėjo J; J. WadBwarti*.

ris jsakė biudžeto skyri us ve
dėjui Getežinkefių Valdybos 
jdūinffcį atmesti, o karvės per- 
gaoenimę apmofeeti 0 1

rijos iždo.
Jei Gridasovo Etai pKbį 

katoėti, ji tikriausiai draugu 
Armatavv l itų pi' caujusi ue 
rūpestį. Reikia vieš tik Ap
matavo tsdosul pad siti, kad' 
ji galėjo valdžias lėtomis grefc 
tuoju trauamuu turėti patogią

Nors prezidentas D. Eisenhovveris nuoširdžiai pasiūlė įves
ti tarptautinę kontrolę atominiam ginklui, bet galima būti be
veik tikram, kati to nebus įmanoma pasiekti. Sovietų Sąjunga 
niekad nesileido tuo reikalu į kalbas ir nesės prie konferencijos 
stalo, jei tik reikės įsileisti į savo kraštą tarptautinę kontrolę. 
Ji yra priešinga bet kokiai kontrolei, nes laikosi visai priešingios 
pažiūfbs j žmogų, žmogus jai yra tik daiktas. Tai kam dėl jo 
graužtis, ja ir milijonai žūtų? Juk ir dabar ta kainfcška bolševi
ko buožė masėmis žmones žudo.

Nuo to meto, kai Kainas buože sutraiškė savo broko Abelio 
galvą, žmogaus kraujas neišdžiūsta žemės paviršiuje. Priešingai, 

žmones daugiau apsišarvuoja mokslu, juo baisesnį išranda 
ginklą vieni prieš kitus. Buožės jau neužtenka—nusigriebia di
namito ir atomo.-Kąrąs jau darosi baisia nelaime ir tiem, kurie 
jį pradeda, ir tiem, kurie užpulti ginasi. O kas bus laukiamaja
me atominiame kare?

— Viskas tvarkoj, Jofimai 
Grigorevičiau!

Pataikūnams padedant Gri
dasovo nuotykis su Elze ilgą 
laiką neššBIo aikštėn. Tik ka
da atskaitomybės metai baigė
si, Geležinkelių Valdyba pas
tebėjo, kad jos* pajamos nesu
sieina. Ir nenuostabu: juk El
zės transporto iš Barnaido į Sa-

rektorius taipgi buvo žinomas 
pataikūnas. Užuot išmetęs pro 
duris atvedusįjį karvę, ps Sku
biai paruošė gyvuliui miltų 
lovį ir Gridasovui patelefona-

Turidjąi, Nata, 
fi Wi vertiny, 
raus realistinic žvfi^nįdpofi- 
tiku, didelio takto ’iptomata, 
mokančiu eiti į kompromisus, 
kur jie Ye&afingL

Savo užrašuose Vandenber- 
gas sakosi norėtų suląuktį tos

— Mes ją pergabensime val
stybės lėšomis.

Kaip tai?
— Visai paprastai. Ji vyks 

su mumis kaip'šeimos narys.
BeUko tik nustatyti giminys

tės laipsnis. Jeigu ji būtų tik 
tottma giminaitė, Gridasovas

te wownBi jv nsr 
EMborierį prieš Tfe i . Kaiįį| 
jUMDD0WBn* wv MKSijm ■ 
JomdHhKtu £ .•
«uvo jo nmumų aaiBjssiąss

vams persikėlus kitur gyventi, 
ir vaikai persikėlė į nelietuvių 
mokyklas. Lietuvių mokyklos 
neteko isasmet dalies, mokinių: 
Jų vietoj teko priimti penėtu
vių vaikus. Daugelis mokyklų 
buvo priverstos uždaryti lietu
vių kalbos klases ir katechiza- 
dją pradėti angliškai. Reikią 
pabrėžti faktą, kad atsirado 
tėvų, kurie pareikalavo jų vai
kų “neapsunkinti” ir lietuviš
kai nemokyti.

(Bus daugiau) ZXZ

SHENANDOAH, PA. &r. Jurgio fietaviy parapijos Įialnyaa, 
vifni iš pirmąją Pennsylvaaijoje. Dabartinis jos klebonas kun. 
A. Karalius paskyrė IMS dol. išleisti “Uetuviij kataliku Ame 
rikoje istorijai.”

maro tokios rus s seserims 
nemokamos keficnės.

— Gerai, skaitykite tada 
E3zę ne mano seserim, o kny-

Geležinkelių Valdybos truko 
keleris metus. Pagali* Gele
žinkelių VaMyba išfcO Grida
sovui bylą. Gridasovas maty
damas, kad kartą jau nebe- 
išsisuks, iš Saratovo šaukėsi į 
ministeriją:

— Gefcėkite!
Ir pagalba iŠ tikrųjų atėjo, 

ir kaip tik iŠ ministerio pfrva-

tų Sąjunga, kurią taip rėmė 
prezidentas Wilsonas. Bet 
Lodge, Jungtines Tautas mėg
sta. Tai esanti, jo nuomone, or
ganizacija, kurią reiktų išgal
voti, jeigu jos nebūtų. _ Geros 
valios žmonėms ji turi duoti 
kolektyvinį saugumą. Tai di
delė scena, kurioje vaidinamas 
pasaulio likimas. Joje Lodge 
turi vaidinti prieš pasaulio (fi-

Ieškant priemonių apsisaugoti nuo atomo grėsmės, reikia 
kartu ieškoti ir būdų greičiau išlaisvinti visus pavergtuosius. 
Tiktai visam pasaulyje įsigalėjus laisvei, galima bus nuoširdžiai 
susitarti ir dėl atominės energijos panaudojimo taikai.

Vienas išvežtasis į Sibirą ir gyvenęs Varkutoje, tame va
rio kasyklų pragare, išnešė žinią, jog kankinami žmonės ten lau
kia galo — atominės bombos. Kai kam gyvenimas yra baises
nis už atominę ataką. Negi kitų ramybė turį būti jų kančiomis 
apmokėta, kai visas laisvas pasaulis neįstengia tos negerovės 
pašalinti ir saldžiai miega ant sruvenančio kankinamųjų ir pa
vergtųjų kraujo. Ar atominė bomba nebus laisviesiems bausmė 
už leidimą Kainui pavergtiems galvas traiškyti?

Gridasovo akis įžiūrėjo jame 
atsidavusį pataikūną aukščiau
sio laipsnio. Jis pasivedė jį į ša
lį ir tarė:

— Paimkite Elzę iš stoties. 
Ji yra* paskutiniame vagone.

Toks Gridasovo pasitikėji
mas sukėlė jauno vyro širdyje 
ružavų vilčių. įgaliotinio se
suo turi būti tikra gražuolė”, 
— svajojo jaunuolis, Kad tai 
grdžybei dar daugiau įspūdžio 
padarytų, ūkio skyriais tar
nautojas, pakeliui j stott užsu
ko pas kirpėją, kad tas su ži
buoklių kvepalais jį apipurkštų,

kos lietuviai niekad nebuvo 
taip pakilę kaip dabar. Nie
kad nebuvo lietuviškame |- 
karšįyje tokie vieningi kaip 
šiandien. Tai sakau, nes daly
vaudamas jau 27 metus akty
viai lietuviškame gyvenime pa
stebiu tempą, kuris kaip tik 
aukščiausią laipsnį pasiekė-ke
liais paskutiniais metais.

Nepaisant šių laimimų, 
nutautimas vis dėlto jaučia
mas. Ne tik mirtis kasmet iš
plėšia mums keletą šimtų lie
tuvių. Daugiau sutirpsta jų 
kasdieniniame amerikoniškame 
katile.

Sako, kad Henry Cabot 
Lodge, jr., yra geras vyras, tik 
jis įsodintas blogoj vietoj. O 
gal tam ir įsodintas, kad ją pa
taisytų,

Kas Lodge giminę pažįsta, 
sakytų, jog H. C. Lodge netik
tų tokiai vietai kaip Jungtinės 
Tautos. Jo senelis, senatorius, 
buvo didelis nedraugas tokių

-Prezidentas D. Eisenhovveris savo kalboje Jungtinėse Tau
tose pradengė, jo žodžiais tariant, “tamsų atominio karo foną”. 
Jis kalbėjo ne tiktai kaip šios šalies vyriausia galva, gerai pa
sverdamas kiekvieną savo žodį, bet ir kaip ilgametis karys, 
žinovas karo priemonių ir baisumų. Jam yra daug aiškiau negu 
paprastam piliečiui, ką atominė ugnis gali padaryti. Ji gali pa
versti tyrlaukiais visą kraštą. Vienas lėktuvas yra pajėgus 
vienu ypu sugriauti tiek, kiek buvo Anglijoje sunaikinta per vi
są praėjusį šešerių metų karą. Dar ir šiandien karo pėdsakai 
ten yra žymūs. Po atominės atakos jie, tur būt, paliktų žymūs 
šimtmečiams. Ir kas daugiausia nukentėtų? ęiviliai žmonės, ar
ba ištisos tautos, jei pakliūtų ant baisaus taikinio. Ar jų krauju 
reikės apmokėti naujus mokslo išradimus, kad paskui žmonės jau 
taikiau gyventų?

ve prikabinti prie greitojo trau< 
kinio į Saratovą. Dabar Grife 

negautų perrikėftmo ir kelionės sovo žmona pakėlė skandalą ?

ją uošve 
tų nesusipratimų su tikrąja 
uošve.

— Ničevo, —tarė Gridaso
vas, ir užrašė Elzę savo se
serim.

Dabar prasidėjo nesusiprati
mai su šeima. Kad išvengtų 
ginčų, Jofimas Gridasovas nu
tarė Elzę gabenti į Saratovą 
spėdaliu vagonu. Kadangi 
mieste, jis šį tą reiškė, be to 
buvo Paruošų Ministerijos įga
liotinis, tai stoties viršininkas 
nejfejėgė jam prieštarauti.

— Jūs gausite ekstra vago
ną, — sakė jis. — Pakraukite 
savo karvę, ir mes ją prekių 
traukiniu pergabensime į Sara
tovą.

— Kaip tai prekių trauki
niu? — užsispyrė Jofimas ir 
dėl tokio stoties viršininko 
pasiūlymo pakėlė skandalą. 
Bet tas nieko nepadėjo. Teko 
šauktis Paruošų Ministerijos 
pagalbūs. Stoties viršininkas

ležinkefių Valdyba pateikė 
(kidasovui sąskaitą: ‘TJž Elzės 
pervežimą specialiu vagonu 
jpriklauso 25.000 rublių.”

Gridasovas pašoko:
— Jūs neturite teisės reika

lauti mokėti. Elzė yra mano 
sesuo.

- Kita angbr kalbos įsigalėji
mo priežastis 
vedybas. Jos pradėjo gausėti, 
kai lietuviai pakriko visur gy
venti, t.y., nuo 1930. Visi kle
bonai gali paliudyti, kad miš
rios vedybos ypačiai pagausėjo 
nuo 1940. Tas pats ir dabar. 
Visose mūsų parapijose dides
nioji dalis dedasi su kitatau
čiais. Kai kur iki 90%. Daug 
šių mišrių šeimų laikosi para-

— Daryk ką nori, o aš su 
karve tame pačiame vagone 
nevažiuosiu.

Jofimas buvo priverstas sa
vo šeimai išpkkti bilietus ke- 
drivnTvagone, o Elze, toji Gri- 
dasoVo brangenybė, keliavo 
viena specialiajame vagone, 
prikaltame traukto^ gale.

Pagaliau greitasis trai&inys 
pasiekė paskirties vietą. Sara
tovo ūkio skyriaus tarnautojai 
sutiko naują Įgaliotinį ir paly
dėjo į jam skirtą viešbutį. Vis
kas buvo tvarkoje. Tik aplinku
ma lyg ir ne visa, kėlė ūkio 
skyriaus tarnputąjams rūpes
čio. Jūe jau žinojo, kad draike 
su Gridasovu atvyko ir jo se
suo Elzė. Kurgi tad ji pasili
ko? Ttop atvykusių jos tikrai 
pebuvo.

Bet Elzės klausimas kėlė su
sirūpinimo ne tik ūkto tarnau
tojams, bet'ir pe£am Gridaso^ 
vul Jofimas jau seniai laužė 
galvą, kas bus su žaląja. Jam 
pačiam juk buvo nepatogu ją 
it stoties per visą mieštą ant 
virvutės parsivesti. Tačiau jis 
yra Įgaliotinis. Argi neatsiras 
kas iš pavaldinių, kuris galėtų 
šiuo opiu reikalu užsiimti?
Bet kaip? Kas iš jų bus tiek 
taktingas, kad šio reikalo apie 
Elzės kelionę neSpiepėtų kam 
nereikia?

Jofimo žvilgsni* klaiętiiojo 
aplink ir paganau aprištojo ties 
vienu jaunu vyruku. Patyrusi

KADA PRADĖJO LIETUVY
BE AMERIKOJE SILPTI?
Sakyčiau, tik nuo 1930. Ligi 

tol bažnyčiose anglų kalbos 
nebuvo girdėti. Ji pradėjo įsi
galėti 1930-35. Laikraščiuose 
atsirado angliški skyriai.

Visuomenei beveik nežino
mas faktas, kad 
vyskupų buvo neleidžiama lie- 
tuvią bažnyčiose vartoti angių 

kaHtą.
Amerikiečiai klebonai neno

rėjo, kad jų parapiečiai lanky
tų svetimtaučių bažnyčias. 
Lietuviškam jaunimui pradėjus 
nebelankyti savų bažnyčių, 
lietuviai Idebmiai kreipėsi į 
vj"■kupos, kad leistą pamokslus 

sakyti ir anglą kalba..
Dar ir šiandien kontroliuo

jamas angliškų pamokslų skai
čius mūsų bažnyčiose.

Tiesa, kai kur jau lietuvių 
kalba pasidarė tik kampininkė 
mūsų bažnyčiose.

Elzė buvo visai paprasta ža
la karvė, kuri nuo kitų savo 
giminės atrajotoji ir skeltana- 
gių nieku ypatingu nesiskyrė: 
nei savo pieno kiekiu nei savo 
išvaizda.

Staiga imta Elzė valyt, puoš
ti, nes reikėjo ja parengti ilgai 
kelionei iš Bernauto j Sarato
vą, ir visa tai, žinoma, pagal 
įsakymą iš aidoščiau.

IŠ tikrųjų atėjo iš aukščiau 
įsakymas, bet jis lietė ne El
zę, o tik jos savininką Jofimą 
Gridasovą. gis gi pastatė ulti
matumą:

— Be Elzės aš nevyksta į 
naują paskyrimo vietą-

— Karvę tempti tris tūks
tančius kilometrų? Ką tu su
galvojai? — stebėjosi šeimos 
nariai — Kiek pagaliau kaš-

Bet vietoj atsakymo išgirdo 
ne skambų sopraną, ko tikėjo
si, o seniai nešertos ne nemelž
tos karvės mykimą:

— MūūCrL...
Jaunas kavalierius buvo su

krėstas iki ridos gelmių. Jis 
norėjo spjauti į vfadcą ir eit 
nmno, bet pasielgė kitaip: #s **» 0 mfaijsterija. 
atsigribeno valdišką surūrveži- GddKnkeBkj Valdyba betgi 
m| ir nugabeno Etaę į naują neįdavė Gridasovo įkalmma: 
pastogę. Žinoma, ne į vieito - Namų baldai yra vvžani 
tį, kad apsaugotų .įgabotinl ne greštairiais, o tik pr ririais _---------
nuo nematonumų, o tik Į ma- J^ridniria Tri kata aja 25 d» {galfottaio.

Pagaliau surado ant šaluti
nių bėgių stovintį traukinį/ 
Prie paskutinio vagono priseli
nęs, atsargiai pasibeldė į vago
no duris.
- — Elze, aš atėjau jus parsi-



sai, moteto priemonėms, gim
nazijos adMMtmdjes Klai
doms). Gantas tam tikrini mi
ltas Britas penhp Vasario 16 
gimnazijos sąstadton, tente

rita A. Vm ■tai irtas pradeda 
uodai lankyti — inspektuoti 
vargo mokyklas. Jau lankėsi 
jLeoefistBCn • oassirar v <w-

Gražus trispalve papuoštas 
vakriksfe r tvarkinga lietuvių 
eismą per gražias Liubeko ka-

Roucke M 
Cnanprtinrtn. Klubo valdyba 
tarte snožbdų a£ų chorui ir

nių, pakankamai išrėkia ne-

trisinga yra pagoniškiem kraš-

Naujieji savo krašto misio-
šv. Juozapo par. klebonas, pa-

savaip, užtat kartais vyresnių-čienės - tautinės sąmonės pa

ėjau naujų -kėliu ir naujų bū-

būti dogma, ko nerandama šv.“Popiežiaus misijos.'

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS

Insbrucke kalbėjo į katalikus.

Bu Sos vasaros auklėtiniai
šventovę, kur ant Marijos alto-

stogų metu eidavo kata pepra-

mų nebuvo padaręs. Apie na-
kietijoje gydytis.

tės proga visi Liubeko lietuviai

psichologijamokytojų algoms, kurui, švfe-

tiesa. Bažnyčia ją tik atitinka
mai suformuluoja ir pateikia

Vokietijos krašto valdybai 
perkant minėtus namus Batfas

visur, kur tik jj bažnyčios vy
riausybė siųs. Nesvarbu, ar tai

Pirmąją dieną, penktadieni, 
skaitytos ir diskutuotos trys

Lapkričio mėn. 27 d. Chica- 
goje įvyko Balfo direktorių

pines atkreipė vietos gyvento
jų dėmesį. Prie bendro lietuvių 
paminklo visuomenės atstovai

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA*
Kiekvienam lietuviui, kuris supranta tautinės kultūros

remdami savo išleistais įstaty
mais, tokių siuntinių neįsilei
džia.

fo ir Loko sudarytos Vasario 
16 gimnazijai remti komisijos

namų pirkimą laikyti PLB Vo
kietijos krašto valdybos reika-

nyčios šulų nacių laikais. Po 
karo dėstė Bonuos universitete 
evangelikų fakultete šv. Raš-

greitus ir naudingus patarna
vimus.

riaus padėjo dovanas iš įvairių 
Meksikos vietų.

Motina sa dukterim išvyksta į

Kalėdų eglutę vaikučiams 
ruošia bendrai parapija ir klu
bas gruodžio 20, 1 vai po pie
tų. Iš anksto įsigykite bilietus 
klebonijoje arba klube.

į Kanadą pas savo žentą An- 
tanaviSų Romą emigruoja A- 
gota Kaniauskienė su dviem

ra geriausioji priemonė lietu- 
, vius tremtyje ištikusioms'

buvo vienbalsiai priimtas ir 
toks nutarimas:

Balfo t direktoriatas savo 
posėdyje Morrison viešbutyje

nausku, E. Endriukaičiu, M. 
MasBioniu, Pr. Liegumi pa
gerbė mirusius ir žuvusius.

spaudos. Po to, komisijai su
rinktus duomenis, liečiančius 
namų įsigijimą, Balfo direkto
riai apsvarstę priėmė aukščiau 
minėtą nutarimą.

Ryšy su šiuo nutarimu Bat 
fas toliau neprhminės namų

Tito pasakoma, jog mūsų die
nomis dar tiek yra gėrio,.kad 
ištisi metai gali būti pavadinti

mas ryškus; jaunesnieji gi net
, kodėl

jų tikslas?

1942 m. rugsėjo mėn. Li-

Tačiau tas neliečia Vasario 16 
gimnazijos išlaikymo. Pati 
gimnazija, kaip mokslo įstaiga, 
bus remiama ir visuomenė 
prašoma ir toliau aukoti jos

tino studentų darbą.
Savo, studijų dienomis stu

dentai parodė, jog ir jiems gy
vai rūpi lietuviškieji klausimai.

du tikėjimo klapsimais. Tai 
yra tiesos arba dogmos, kurių 
šaknys siekia aną pasaulį.

m dalis: religinis vaiko 
auklėjimas šeimoje ir mo
kykloje; r
IV dalis* ypatingieji religi
nio aidriėjimo uhtevinhl,

Stato išrišo draugiškoms 
rungtynėms su vokiška ko
manda į Hamburgą buvo atvy
kę Gustas, Endzinas ir Vierai-

aėturejo kunigų, susilaukia 
nrisijonierių, ir ten, kur .tikė-

“Popiežiaus misijos” istori
nis kelias yra panašus. Ji ski
riasi tik savo forma. Ją, kaip 
matysime, daugumoje sudaro 
kunigai darbininkai. (b.d.)

Ariuv. Suhard tai gerai su
prato ir jo dėka apaštalavimo 
darbui buvo įsteigtos vadina
mos ‘^Prancūzijos misijos” ir

J Uetuvą norėjo pasiųsti 
vienas lietuvis prel. dri F.

Miuncheno kardinolas Faul- 
haberis savo laiku vaizdžiai 
pažymėjo, kad dogma nėra 
žmogaus dvasios nualintoms, 
bet praturtinimas; nėra dvasi-

Itamtover — PLB V< 
jos Krašto švietimo Insj

Hamburgas—Ilgametis PLB 
Vokietijos Krašto specialus at
stovas Hamburgo miestui V. 
Seikus netrukus išvyksta į 
JAV pas savo šeimą. Visi

gražiai parengtas. Dainavo 
Clevelando studenčių trio 
(Malcanaitė, Žilinskaitė, Bar- 
tuškaitė), parengtos A. Biels- 
kaus, taip pat solo — tenoras

atvyko iš JAV pas pp. Zrenius 
jų jaunas giminaitis, buvęs DP, 
Valius Norkūnas. Jis domisi 
visokeriopa pažanga, ypač 
sportu. Aplankęs savo gimines

Garsus vokiečių protestan
tų profesorius Heinrich 
Schlier Romoje perėjo į Kata- ’ 
likų Bažnyčią. Jis buvo vienas

^vartus klubo narių susirin
kimas šaukiamas gruodžio 13, 
1 vaL p. p. Narių dalyvavimas da Marija,

Šios studijų dienos buvo gra
žus pavyzdys. Sudaryta rezo
liucijų komisija (Barzdukas, 
Mačiuika, Mieželis) studijų 
dienų darbams susumuoti. Po-

I dalis: vaiko kdias j pa
saulį — dvasinis ir fizinis 

vystymasis; ;
II dalis: vaiko kelias į re-

haus Vincento, šv. Jono Vian- 
ney, šv. Bernadetės, šv. Kūdi
kėlio Jėzaus Teresėlės, šv. 
Pranciškaus Saleziečio ir dau
gelio kitų šventų ir kilršų vy
rų ir moterų.

Deja, anų dviejų kunigų 
tvirtinimas nėra be pagrindo. 
Jejgu*Prancūzija ir nėra dar 

tikrai misijų kraštas, tai yra 
bent viena iš labiausiai nu- 
krikščionėjusių 'katalikiškų 
šalių Europoje. Tai matė pats 
ano meto Paryžiaus arkrvys-

žmo ir pateisino minėtos kny
gos autorius. Dar prieš taiygai 
pasirodant jis dažnai su jais 
kalbėdavosi įvairiais religiniais 
klausimais. Tų pokalbių metu 
gimė ir subrendo misijų stei
gimo idėja, apie kurią knygoje

kardinolų ir arkivyskupų nu
tarimu buvo atidaryta Prancū- 

..... zįjos tautinė seminarija. Jai 
buvo leista verbuoti auklėti
nius visoje Prancūzijoje. Ir 
kiekvienas šios misijos įšven
tintas kunigas palieka bendroje 
Prancūzijos Episkopato žinioje.

dkhmesSo darbininkų partija,

didelį vaidmenį Prancūzijos fet- 
krikščkminimo darbe. Nuo šv. 
Pauliaus Vincento ir 18 am
žiaus kontra-reformacijos lai
kų nė viena kita idėja nebuvo 
tiek vaisinga, kaip šitoji —

DLK Vytauto klubas uoliai 
dirbtų lietuvišką ir kultūrinį 
darbą.

Meninę programą išpildė vie
tinis šv. Juozapo par. choras, 
vad. vargonininkės S. Blazevi-

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS STUDIJŲ DIENOS CLEVELANDE

įvyko Lietuvių Studentų Sa
kingos Amerikoje studijų die- 
nbs. Dalyvių daugiausia buvo 
g Detroito, Chicagos ir paties 
Clevelando, taip pat vienas ki
tas iš Bostono, New Yorko, 
Baltimorės; viso apie 80 90 
studentų. Dienos praėjo gra
žioje darbo nuotaikoj, bendra
darbiaujant įvairių pažiūrų or-

Diskusijose dalyvavo studentai 
Barzdukas, Keblinskas, Mie
želis ir Regašius. Popiet buvo 
nagrinėjamos liet, studento 
kultūrinės problemos naujos 
aplinkos akivaizdoj; referavo sėdžius gražiai vedė pirminin- 
Mačiuika ir Ostrauskas.

Klausant referentų ir ste
bint gyvas diskusijas, piršosi 
mintis, kad jau ir pačių stu
dentų bendruomenėj esama 
dviejų kartu— vyresnieji, bai
gę lietuviškas (Lietuvoj ar 
tremty) gimnazijas, ir jaunes
nieji, gimnazijas išėję jau čia, 
Amerikoje. Pirmųjų^tautinis į-

delio — tremties studento psi- i
ekologinių problemų tema, ir , atvirai sakėsi nežiną, 
Vytauto Kavolio — tas proble- jiems reikia likt lietuviais. Vy- 
mas nagrinėjusio sociologiniu reszriųjų misija šituo atžvlgiu 
atžvilgiu. Antrąją dieną buvo svarbi ir didelė — įskiepinti 
pravesti debatai jaunimo poli- .savo jaunesniesiems bičiuliams 
tinio subrendimo klausimu, tautinės sąmonės.

kai Regašius ir Zaranka, sek
retoriavo Macelytė ir širmuly- 
tė. z

Šeštadienį vakare buvo su
rengtas iškilmingas studijų 
dienų baigimo aktas. Katoėjo 
ir sveikino eilė Clevelando vi
suomenes veikėjų. Po susirin
kimo įvyko literatūros ir meno 
vakaras, neilgas, bet įvairus ir 
-----—T—----------—

Baltas dėl Vasario

Vasario 16 gimnazijos Vokie
tijoje rėmimo reikalu ir PLV 
Vokietijos krašto valdybos 
vanta užpirktų namų Huetten- 
felde, Heidelbergo - Maimhei- 
mo srityje Vokietijoje klausi
mu, notare tofiaa remti Vasa-

Žinocnd, tiesioginį šventumo 
antspaudą 1954 metams užde- 

kurios Nekaltas 
Prasidėjimas minimas. Tarnu
pasilieka faktas, kad XX am- 
žiujė Bažnyčia daugiau pas
kelbia šventųjų, kaip ankstes
niais šimtmečiais. Žmonės yra 
aiškiau išsirikiavę į du frontus 
—tikinčiųjų ir netikinčiųjų. Di
desnis ryžtingumas pastebimas 
kovoje už dvasines vertybes. 
Daugiau kankinių padeda gal
vas dž tikėjimą.

Tai mūsų šimtmečio geroji 
pusė, kuriai, atrodo, tenka per
svara. Antrojoj pastebimi prie
šingi reiškiniai — komunizmo 
sukelta smarki kova prieš re
ligiją, liberalinis drungnumas 

Pr. Zaranką, Savo kūrybos tarp^ kai krikščionių;
skaitė K. Ostrauskas, K. Keb
linskas ir A. Stižiedėlis. Gan 
gausiai atsilankiusi clevelan-

bandymas religiją suvesti gry
nai į privataus gyvenimo sri
tį. Tad labai prasminga, kad 
Bažnyčia ateinančius metus 
nori praleisti dogmos ženkle, 
iki padangių iškeldama dvasi-

Ilginio pasaulio faktus ir juos 
nors dalimi perprasti, reiškia 
daugiau kaip žiūronais tyrinėti 
tolimus žvaigždynus arba che
miškomis priemonėmis nuskal
dyti atomus. Į gamtos paslaptis 
pats žmogus sąvo protu atrado

bylojančio Dievo atžvilgiu.
jeigu dogmos būtų politinio, 

ekonominio, visuomeninio gy
venimo tvirtai apibrėžtos tai
syklės, nereikėtų tokio didelio 
atsargumo apie jas šnekant. 
Bet apskritai žmonės yra lin
kę gerbti įvairių sričių dės
nius. Vargu kam ateina į gal
vą neigti žemės sukimąsi ap
link saulę, garso greitį per se
kundę, nuotolį tarp mėnulio ir 
žemės, nors kiekvieno patirti
mi tai negalima patikrinti. 
Kartais net į klaidingus daly
kus' taip tvirtai įsikimbama, 
jog paskui pasidaro sunku nuo 
jų beatsitraukti

Tik religijoje sau nesigaili
ma laisvės, šiaušiantis prieš 
dogmas, daugiau remiamasi 
susidaryta' nuotaika, kaip ar
gumentais. Bet pagaliau, kokie 
gali būti argumentai, kai pa- 

* sikeliama prieš Dievą? Nesilei
do nė su kuo Viešpats į gin
čus, kai ėmėsi išorinio kūrybos 
darbo, bet po kiekvieno tvėri
mo periodo, Šv. Raštas pažymi, 
jog tai buvo gera. Gėris stato
mas visų Dievo darų matu.

Panašiai atsitiko kituose Jo 
veikimo keliuose. Gera buvo 
Viešpaties akyse sutverti ne
mirtingą sielą, siųsti savo Sū
nų į pasaulį, kad taptų žmo
gumi, nustatyti tvirtas doro
vinio gyvenimo gaires, suteikti

♦ »

Viena motina su savo duk
terim įstojo Otavoje į vienuo
lyną. Po ilgesnio pasiruošimo 
gavo leidimą išvykti į Japoni
ją misijoms.

Šventieji metai Compostdoje

di Compostella pagal seną pa
protį kitais metais švęs Anno 
Santo di Compostella. šis pa
protys remiasi tuo, kad tais 
metais, kada šv. Jokūbas yra 
sekmadienį, tada miestas šven
čia savo šventuosius metus.

tihas. Tad pulti arba nepaisyti 
dieviškos tiesos reišškia men
kystę, ją išpažinti reiškia iš
mintį.

Ateiną metai, pažymėti Ne
kalto Prasidėjimo dogma, tu
rėtų būti akstinu gilesnio ti
kėjimo ir pagarbos Viešpaties 
žodžiui.

Tėv. L Atriekus, OFM.

Vaiko Dievas | 
irrdigija ! 

tafafe vafco MHijtoM
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šokiųsa vietinė " angliška spauda.

Juozapas Kvft&idos buvo pa-

KALĖDOS IR GAILESTINGUMAS

— Bijau, kad ataras tokių, ku
rie .bepjaudami suslavintos pa-

kalė-
gruo-

dus, kad atsiektumėm gero 
visiems.

kai garbingam jubiliatui dar 
ir dabar tebeplaukia šimtais iš 
įtakingų amerikiečių visuome
nininkų, kurių žymiausią dalį 
sudaro valdžios atstovai.

kalbininkai

BALTIMORĖS žinios

• Argentinoje J. C&rt 
lietuvių skrajojantis i 
“Vytis” mini savo 20 to.

pifiet^bės. Maųaių kad nevie
nas paprašys ir tų, kurie prie 
savo pavardžių nešioja slaviš
kus priedus. Vadinas, būtų pro
gos juos nutrenkti šunop i da
gelės, kad beliktų lietuviškas

gas, ųenusBtirstų galvos, reik
tų, kad lietuviai ~
ateitų j talką. Nepriklausomoj v»a& w 
Lietuvoj pavardžių athetavini-

\ ma jie buvo sudarę net visą .------
žodyną, pagal kuri buvo m>-

Kalėdines aukas prašome 
siųsti šiuo adresu: United Lith- 
uanian Retief Fund ot Ameri
ca, Ine?, 105 Grand St, Brook- 
lyn 11, New York. Aukos bus 
kuo skubiausiai persiunčiamos 
t/em tintoms.

Nebus džiaugsmingos mums 
šios' ateinančios Kalėdų šven
tės, jei neištiesime pagalbos ir 
ddsnumo rankos savo vargs
tantiems tautiečiams. - Jiems 
darė duris' svetimieji, nenorė
dami duoti jiems prieglaudą 
po savo visa kuo pertekusiu 
stogu — atidarykime mes 
bent savo širdis, o už tai bu
sime Dievo atlyginti Aukoda
mi susijunkime su lietuviais 
Europoje — jrodykime, kad jų

šventės bus linksmos ir nuotai
kingos, didele dalimi priklauso 
nuo mūsų. Savo aukomis mes 
galime atnešti jiems daug 
džiaugsmo; savo dosnumu gali
me padėti jiems nors dvi die
nas pamiršti, kad jie mekeno 
nenorimi, niekeno nepageidau
jami tremtiniai.

J. E. vysk. V. Brizgys Bal
iui įteikė $50.00 auką kaip ka
lėdinius sveikinimus Vokietijos

lietuvių jaunimui. Tai kilnus 
artimo meilės pavyzdys. Nub- 
širdžiai prašome visus geros 
širdies ir valios lietuvius pagal 
išgales juo pasekti. Švenčių 
proga aukokime užjūryje pasi
tikusiems mūsų broliams, kad 
bent per dv. Kalėdas — tuo 
dvasinio paJtifimo metu —jie 
nekentėtų skurdo ir nelaimią.

buv. Lietuvos Piirigtj Kalyklos Vedėjo Jmm K. Kario ortgfnaH knyps 

^Nepriklausomos Lietuvos Pinigai”
r ISTORIJA IR NUMIZMATIKA)

Tai pustrečio Įimto puslapiu niekad nesenstančiu tini*, papildyta Ir 
paryikintu 160-čia Hfaatneija! Salia gyvo taktą apratyma, t6l 
skaitytojas pamatys Rusijos caro. Vokietijos kateėrto, Šhdoa apdET. 
MKreisamtmann^>>, PanevftBo Darbininku Tarytos <19181, termMK 
ttninlcų, Kerenskio. Dūmos, boHeviku Ir HL pinigu ISvysaBUt 
Čia jis raa visa OSTRUBUŲ. OSTMARKIŲ bei AVKSINV ię t*’ 
TŲ banknotu ir maneta atvakatas, •
Išsami angių kalba santrauka daro H veikai* įskaitoms ir kalbas'■

vMaSa. Neturint dtaMk apautam kaktų, ji pardsodamsMa 
dolerius/ Ptatlnlojanui — 30*. Utaukymus, pailasM k V 
siuskit* tavo adresu:

žl ..■•j

TINKAMIAUSIA 
KALĖDŲ DOVANA SAU 

ffi ARTIMIESIEMS

nudaryti nebus pnanmna. Ta-

kamienas, prie kurio kadaise 
lenkų ar rusų raštininkas buvo

pelionas kun. Lubinas aplank 
Vokietijoje visas didesnes asę 
lų zonos stovyklas, ieškodami 

.fcandidatų į Beturiu darbo !

kaktį. J. Gilvydis lietuvi^ra 
sius filmus rodo įvairiomis 
tink} švenčių progomis ne M 
Buenos Aires mieste, bet 
provincijoje. Turi daug gi HM 
ir^ertingų filmų, vaizduoja^ 
čių’* nepriklauso m 
Lietuvos gyvenimą, bolševfip^ 
įvykdytus žudymus, tremtin^^ 
gyvenimą Vokietijoje.

• Stud. Ateitinitakų
ges Centro Valdyba, noi dai i 
rasti tinkamiausių pi '>.n< ■ 4 
savo tautiškumo išlaikymo^ 
sunkumams įvekti, visus* Są- g 
jungos narius įpareigojo atsa-|į 
kyti raštu j klausimą “Kaip aO 
manau išlikti lietuviu.” Atsąli 
kyme neturi būti daugiau k 
200 žodžių. Dešimt geriausių ’ 
-atsakymų bus premijuoti. Ter-^ 
minas atsakymui įteikti bal^l 
giasi gruodžio 15 d.

• P. Zaranka, veiklus stu*^
dentas ateitininkas, Detro^al 
šeštadieninėj mokykloj moko.Jį 
lietuviškų dainų. .'įjl

“Numesk, lietuvi, rūbą seną, 
kinį užvilko svetimi” — daina
vo Maironis maždaug prieš 50 
metų. Tų svetimų drabužių jau 
daug numėtyta per tą laiką, 
ypač nepriklausomybės me
tais. Tačiau tų susidėvėjusių 
skudurų ant mūsų vis dar lie
ka. Ypač jie skaudžiai bado a- 
kis, kai susiduri su nemažu 
skaičiumi tikrų lietuvių, kurių 
pavardės seniau buvo susla
vintos. Tik mesk žvilgsnį į ko
kį lietuvių sąrašą, tuojau akį 
ir užgauna tokios pavardės, 
kaip Rimkevičius, Kuprevičiū- 
tė, Balsevičienė, ’Grincevičienė, 
Vitkauskas ir panašios. Arba 
vėl štai viename mūsų laik
rašty skaitome: Alg. Bortkevi- 
čius, Ernestas Skurkevičius ir 
Ariindas Smilgevičius yra pir
maujantieji mokiniai Sao Pau
lo mažojoje seminarijoje. Per
skaitai ir pagalvoji: kodėl tie 
gabūs lietuviukai nesivadina 
Bartkus, Skurkys, Smilga? Juk 
tai ir lietuviška ir praktiška, 
nes braziliškam portugalui mo
kytojui jas būtų labai lengva 
ištarta. O kai jos suslavintos, 
tai nors ir nusilaušk liežuvį ar

Juk iš tikrųjų, tad Vakarų 
pasaulio žmogui (amerikiečiui, 
angim, prancūzui ar ispanui) 
reikia' tas lietuvių pavardes, 
apsegiotas slaviškomis uodego
mis, ištarti ar parašyti, jį tie
siog ima nusiminimas. Nors 
prieš tą vakarietį stovi žmogus, 
kuris sakosi esąs lietuvis, ta
čiau jis šitokį lietuvį dėl jo be
galo ilgos neištariamos pavar

tokias komplikuotas pavardes 
nešioti negu slavai? galvoja 
vakarietis.

Tuo tarpu lietuviškos vyrų 
pavardės dažnai yra skambios 
ir palyginti trumpas—dviejų ar 
trijų skiemenų (Rimkus, Ma
tulis, Balsys, Gricius, Smilga). 
Tik pavardės su sufiksu — ai- 
tis būna ilgesnės — keturių ar

Karalienės Birutės 
gėlės Amerikoje

Lapkričio 30 d. Adolfas Ai- 
dukas Civic Center Klube 
skaitė paskaitą apie ^Afrikos 
žibutes (African Violets). A. 
Aidukas yra didelės gėlininkys
tės Julius Roches Co., Ruther- 
ford, N. J., tarnautojas,' kur 
jis vadovauja gėlių auginimui, 
dauginimui ir priežiūrai. Jis 
pats kryžiavimo būdu yra iš
auginęs visai naujų gėlių, ku
rių dvi yra pakrikštinęs Bal
tijos Jūros (Baltic Sea) ir Ka
ralienės Birutės (Queen Biru
tė) vardais. Paskaita susido
mėjimas buvo didelis, ypač, 
kad ji buvo paįvairinta gyvų 
gėlių pavyzdžiais. Gėlėš'-buvo 
greit išdalintos ir jų daug pa
reikalauta. Taigi, kai kiti 
tremtiniai jau ir savo pavar
des amerikonina, mūsų mielas 
Adolfas amerikoniškas gėles 
lietuviškai krikština ir tuos 
vardus gal net amžiams į ka- 

lietuviško kamieno reikia pri
dėti net tris skiemenis. Vadi
nas, lietuviškos pavardės su 
slavišku . sufiksu — evič-evi- „ 
čius pailgėja dvigubai ir dau
giau (palygime Rimkų su 
Rimkevičium ir Rimkevičiūte, 
Balsį — su Balsevičių ir Bal- 
sevičiene).

Nprs sudarko, bet mažiau 
lietuviškas pavardes ilgina sla
viška uodega — ovski, —evs- 
ki. Jos .tiesa, ir retesnės. Bet 
kodėl Poška turi vadintis 
Paškausku, o Račkus — Rač
kausku? Kam tie pridėliai rei
kalingi? Ar pademonstruoti, 
kad kadaise lietuviai buvo pa
tekę į slavų kultūrinę įtaką? 
Kodėl mūsų žmonės, kurie žo
džiais ir darbais yra lietuviai, 
savo pavarde, kuri liudija as
mens kilmę, tebenori rodytis 
slavais (rusų, lenkų, serbų kil
mės)?

Argi nėra progų tų svetimų 
skudurų ir labai nepatogių uo-

JONO LIUDVINAIČIO 60 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIS ticiją Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti 1918 metais, ne

svarbiausias ' organizatorius tųyos laisvės bonų platintoju, 
Jokūbas Štokas. Meniną prog- katalikiškos parapijos steigėju, 
ramą vedė“ Alfonsas Petrulis, v mitingų ir lietuviškų demons

tracijų bei kultūrinių paren
gimų organizatoriumi, dosniu 
aukotoju visokiems šalpos rei
kalams bei Lietuvos valstybės 
atstatymo tikslams, lietuvių 
dramos būrelių steigėju bei. 
vaidintoju, lietuviškos bei ame- 
rikoniškos spaudos informato
riumi Jonas Liudvinaitis visa
da žengė per gyvenimą su 
linksma šypsena ir gražiais i- 
dealais širdyje, taip, kad jo su
tinkamos kliūtys jam tebuvo 
lyg pasitaikęs kelyje mažas

Prieš 60 metų taurių lietu
vių patriotų šeimoje gimė Su
valkijos lygumų sūnus Jonas 
Liudvinaitis. Taip jau likimas 
susiklostė, kad jo artimas gi
minaitis už lietuvišką patrioti
nį veikimą buvo rusų kazokų 
mirtinai užkapotas nagaiko-' 
mis. To siaubingo įvykio pa
veiktas dar kūdikis Jonas
Liudvinaitis pasiryžo dirbti
Lietuvos laisvei ir. kovoti su 
okupantu. Skaudančia širdimi 
turėjo apleisti tėvynę ir atvyko 
į Ameriką. Čia jau 40 metų 
dirba tylų tautinį lietuvišką 
darbą.

tims paminėti jo artimieji 
prietemai lapkririo 28 surengė 
iškilmingą puotą. Be daugybės 
jo nuoširdžiausių draugų atsi
lankė ir apie 30 amerikiečių 
valdžios atstovų. New Jersey 
valstybės gub. R. Meyner, ne
galėdamas pats asmeniškai da
lyvauti, atsiuntė nuoširdžiau
sius sveikinimus. Gausybė 
sveikinimo telegramų iš lietu
vių ir amerikiečių garbingų 
asmenų, įstagų ir valdžios at
stovų rodo, kokį didelį darbą 
yra nuveikęs tas simpatiškai 
malonus lietuvis.

N

Vakaro nuotaika buvo labai 

ei tokių reiškinių senųjų atei
vių tarpe yra nemaža. Argi 
juos paseks ir naujieji, tremti
niai? Ta kryptimi tendencijų 
jau matyti. Antai, viename 
laikrašty skaičiau, kad lietu
vis Ryškus ar Riškys, nešiojąs 
sudarkytą, lietuvio net neišta
riamą Hriškevičiaus pavardę, 
jau vadinasi Reese. Anas laik
raštis rašo, kad tas asmuo yra 
geras patriotas, veiklus lietuvis 
visuomenininkas. Tuo visai ti
kiu. Bet jeigu jis pradės va
dintis Reese, tai niekas jo ne
pažins, kad jis lietuvis. Pa
varde jis atrodys koks nors 
saksas ar koks nors kitas ger- 

pakUi. Pats Lindeno miesto 
meras vedė angliškas dainas. 
Meninę •vakaro programą iš
pildė Juozo Stankūno vedamas 
Rūtos radijo choras. Daugy
bė kalbėtojų vaizdžiai nušvietė 
gražius Jono Liudvinaičio dar
bus ir kokį didelį įnašą jis 
davė New Jersey valstybės 
gyvenimui ir pelnė garbę šios 
valstybės lietuviams. Tokio 
minėjimo Netvarko šv. Jurgio 
draugijos salė dar nebuvo ma
čiusi. Garbė draugijai, kad ji 
salę parengimui davė nemoka
mai.

Vakarą vedė parengimo

tomuose laikraščiuose galėtų 
paskelbti sąrašus pavyzdžių, iš 
kurių būtų matyti, kaip susla
vintos ar slavų kilmės pavar
dės atitaisytinos, kad jos būtų 
lietuviškos (skambios ir trum
pos).

“Numesk, lietuvi, rūbą se
ną, kurį užvilko svetimi” — 
kvietė Maironis. Taip, reikia 

~ numesti, kas dar jo nenume
tė. Bet drauge reikia' pasiryžti 
neprisisegti ir naujo skuduro, 
nors jis atrodytų madingas ir 
auksu pablizgintas. Bet ar su
pras mano tautiečiai, kad • ir 
lietuviška pavardė turi liudyti 
už tuos, kurie kenčia ir miršta 
nelaisvėje: j

Jubiliatas taip pat buvo 
prisimintas “Rūtos” radijo 
programoje. Kalbėjo A Petru
lis, kuris pastebėjo, kad Jo
nas Liudvinatis ir po daugelio 
metų sunkaus darbo nepailso, 
nesuglebo, o vis tebėra mūsų 
visuomeninio gyvenimo viršū
nėse pilnas energijos ir didelių 
užsimojimų...- Joną Ludvinaitį 
matome chore giedoriumi, lie
tuvių delegatu visuotiniame 
Amerikos lietuvių seime, stei
gėju pašalpinių ir kultūrinių 
būrelių, kūrėju lietuviškos 
pradžios mokyklos, stropiu 
rinkėju parašų po Laisvės pe-

2,000 Europoje likusių vai
kučių laukia Kalėdų švenčių ir 
gerojo Kalėdų senelio. Ar jų

Prof. j; Razinas iš Philadel- 
phijos, Tremtinių Draugijos 
pakviestas, gruodžio 6 d. lietu
vių svetainėje skaitė paskaitą 
apie lietuvių kasdieninį gyve
nimą seniausiuose laikuose. 
Savo mintiis jis rėmė kalbos 
duomenimis, iškasenomis ir ki
tais istoriniais šaltiniais. Pas
kaitą buvo paįvairinta šviesos 
paveikslais, kurie labai pagyvi
no pasakojimą. Paskaitininkas 
kalbėjo apie pora valandų. Dar 
valandą atsakinėjo į paklausi
mus. Pasiklausyti atvyko ne
mažas skaičius žmonių, kurių 
tarpe buvo gražus būrys jau
nimo.

§v. Alfonso bažnyčioje, kaip 
ir visoje Amerikoje, gruodžio 
m. 6 d. buvo renkamos aukos 
tautinei Amerikos katalikų 
šventovei, kuri ruošiamasi pa
statyti ateinančiais metais Wa-

shingtone, D. C. Gražią ir pa
vyzdingą pradžią padarė prel. 
Mendelis, paaukodamas $100. 
Pačioje bažnyčioje/ surinkta 
$320. Aukos dar plaukia ir 
manoma pasiekti $1,000.

Lietuvį Legionierių Posto 
vadas Jonas Stefura yra susir
gęs ir nuo lapkričio mėn. 11 
d. gydosi Fort Howard ligoni
nėje. Kalėdinis parengimas 
lietuvių veteranų vaikams ar 
našlaičiams bus gruodžio 21 d. 
Posto patalpose, 539 Washing- 
ton Blvd. Nariai prašomi ką 
nors tam reikalui aukoti.

Parapijos Sodalietės gruo
džio m. 6 d., priėmusios šv. 
Komuniją bažnyčioje, susirin
ko į parapijos salę pusryčių. 

‘Aptartas planas, kaip Kalėdų 
metu aplankyti, ligoninėse lie
tuvius ligonius ir jiems įteikti 

• dovanų. Be to, Washingtone 
ruošiamai statyti bažnyčiai pa
skirta $50.00 auka.

Tremtinių Draugija sausio 
2 d., 1954 m. ruošia vakarą- 
koncertą. Dalyvaus meno an
samblis iš Philadelphjjos. Dai
liuos mišrus choras ir mdtėhį1 
sekstetas, šoks tautinių 
grupė.

Šv. Alfonso mokyklos 
dinis pasirodymas įvyks
džio 13 d. mūsų parapijos sa
lėje. Programa bus įvairi. Visi 
kviečiami ko gausiausiai atsi
lankyti.

Jonas Edmundas*, Juozo ir 
Stanislavos Turčinskaitės-Jim- 
ramovskių sūnelis buvo pa
krikštytas šv. Alfonso bažny
čioje gruodžio 6 d. Krikšto tė
vai — Juozas Kirstukas ir Je- 
nina Veliuonaitė. P.K.kėjo nuriedenti į šalį... Kiek

tačiau jis savo sieloje išgyve-

C0?* Vienatl tai^'' ■ Nčw Haven. Conn kyti.... šiandieną, kai jubilia
tas Jonas Liudvinaitis peržen
gia 60-tuosius metus, tovo pra- ,laidotas šv. Lauryno kapinėse, 
eityje palieka neveltui praleis- yg kurio vėlę iškilmingas Mi
tas dienas. Jo nuveikti darbai 
yra mums pavyzdys, kaip reį-

O ypač neapvilkime vaikučių, 
kuriems Kalėdos yra džiaugs
mo simbolis.

šias sa asista atlaikė kleb. 
kun. Ed. Gradeckas, asistuoja
mas kunigų Zanavičiaus ir R. 
Mulready. Liko sūnus ir dvi 
dukterys.

Jonas Mostais mirė Ansoni- 
joje, o palaidotas Scrantone, 
Pa., iš kur prieš 10 metų buvo 
atsikėlęs čia gyventi. Liko nu
liūdę žmona Monika, sūnus ir 
duktė.

dalinių prie amėrikiečių

suteikiama proga išeiti iš be
darbio būklės. Deja, lietuvi* 
atitinkančių kuopos reikaltaiii 
fizinį pajėgumą, nėra daug.

• Lietuvoje, kaip prane& 
Vokietijos spauda, šiuo mettt 
slaptai veikia 300 kunigų. Kor 
kunigas laiko mišias, ten suiį| 
renka tikintieji iš visos 
linkės, nepaisydami pavojų;*! 
grasinimų. Tačiau jaunimo pa 
pamaldas mažai tesimato. Jw 
nimas yra priverstas mokytį 
marksizmo, kuris pmnažuLj| 
atitolina nuo Bažnyčios, ypįį^ 
kai yra didelis kunigui liC*M 

jono lietuvių ištremti j Rudį* 
jos gilumą. Su žmonėmis ktat^ 
tu ištremta ir 1000 su viriui* 
kunigų, jų tarpe beveik riji 
vyskupai. Iš 1700 kunigų, fcąb 

likę tik 300, kurie*veikia a*M 
tai. Didesnė dafis Lžetovotl 
nyčių yra nusavinta ir paw*

tos bažnyčios atiduotos art 
doksams. Likusios 
yra nuolatinėje partijos km 
rolėje, ;-į



PHILADELPHIA, f A.

Šimtmetis Maine Amerikiečiai gražiai atsiliepia apie mūšy sportininkes
CLEVELAND, OHIO

Small office

Help Wanted Malė
WITH

PADERA

Help Wanted

Vyčiai atsimena savo narius 
karius. Jiems yra nuolat siun
čiamas jų laikraštis ir laiškais

Newark, 
nelaimės 
laikb nei 
velionies

kalams, ypač tautiniam jo 
auklėjimui. Kartais ir gražiau
si užsimojimai turi sudužti, kai 
neturima lėšų. Kitais metais 
šaukiamas At-kų Federacijos 
kongresas, kuriam taip pat rei
kia paramos. Federacijos val
dyba prašo ateitininkus uoliau 
atlikti savo pareigas ir nedel
siant knygutes išplatinti.

Ateities prenumerata, 
lūs popieriaus ir darbo 
noms, nuo ateinančių

Kultūros Taryba, gruodžio 7 
d. vėl grįžo į New Yorką. Sve
čias gruodžio 5 d. taip pat da
lyvavo Šatrijos Raganos drau
govės skaučių akademikių su
rengtame pobūvy ir atliko lie
tuvių autorių kūrinių meninę 
programą.

IMMEDIATE OPENING FOR 
MECHANICAt ENGINEER and DRAFT8MAN 

With at least 3 years experience in the 
Road Construction Ęąuipment Field

• Ta* Wa«es tn Top Man
• Literai Cnmpany Beteflta
• Gėtei Weridng C n n dM s ne te teaatifal MieNgan 
Write or W1re:

Platintojų yra labai uolių, 
kurie paprašo net pakartotinai 
po keletą knygelių. Mokyt. 
Aloyzas Puida, dirbąs Kana
dos miškuose, paprašė net 100 
bil. viršaus ir yra pasiruošęs 
visus išplatinti. St. Rutkaus- 
katė, 18 metų našlaitė, globo
ja 10 .metų savo sesutę, papil
domai paprašė prisiųsti dar 
50 bil. Daug išplatino Vyt. 
Valaitis, tarnaująs Amerikos 
kariuomenėje.’ Tai gražus pa
vyzdžiai, kaip prie gerų norų 
galima daug padaryti.

Ateitininkų Federacijos Vyr. 
Valdyba prado dar uoliau 
jungtis prie šio vajaus, nes iš 
sutriktų pinigų didžiausia da
lis bus stirtom jaunimo rei-

AKbvietinis skyrius lapkri
čio 22 d. surengė vakarą su 
smagia ir linksma programa. 
Pirmiausia buvo vierio veiks
mo vaidinimas galaputris. Vi
si vaidintojai savo roles atliko 
labai gerai. Publika turėjo 
daug juoko. Be to, vietos jau
nuoliai ir jaunuolės akordeono 
ir smuiku gražiai išpildė kai 
kuriuos mūsų liaudies kūri
nius. Arnoldas Vokietaitis stą> 
riu ir išlavintu baritono balsu 
padainavo Ar tu žinai, mano 
brolį; Svyrūnėlį Vanagaičio 
ir ištrauką iš Verdi operos. 
Klausytojai nesigailėjo aplo
dismentų. Vakarą pravedė ir 
Alto reikalais pasakė kalbą 
skyriaus pirmininkas M. Vo
kietaitis. Jis pirmininkauja jau 
13 metai. Vaidinimui paruoš
ti daug širdies įdėjo A. Vo- 
kietaitienė. Publikos buvo gau
siai prisirinkę.

Jaunę vyčių vakaras rengia
mas gruodžio 13 d. 3 vai. po 
pietų šv. Kazimiero par. salėje. 
Vakarą rengia šv. Kazimiero 
par. vyčiai. Visus kviečia atsi
lankyti, paremti jų lietuvišką 
darbą ir draugiškai praleisti 
laiką.

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
metinis susirinkimas ir arba
tėlė bus gruodžio 16 šv, Kazi
miero par. svetainėje. 
7:30 vai. vakaro.

EXCELLENT GIFT 
SUGGESTIONS

LB apylinkės Ekonominės 
Tarybos prezidiumas gruodžio 
17 d. (ketvirtadienį) 8 vai. a- 
patinėj lietuvių salėj kviečia 
informacinį suinteresuotų as
menų susirinkimą, kuriame dr.

Dr. Ad. Darnusis gruodžio 
18 d. (penkadienį) 7:30 vai. 
lietuvių salėj kalbės tema 
Katalikų akcija šio meto ap
linkybėse. Paskaitą rengia At
eities klubas ir kviečia atsilan
kyti šiuo aktualiu klausimu 
besidominčią lietuvių visuome-

GENERAL OFFICE <HBL
Billing & Office Work 

Full time positkm 
For giri interested 

in a good job. .
5 day work

Many Company Benefits 
Apply in Person

A. RUSSO&CO. 
466 W. Chicago

Prieš kelius 
pagarsėjusi 

vadinamo 
vieta

Lapkričio 16 d. auto kata
strofoje Kanadoje žuvo trem
tinis Paulius Paškevičius. Lap
kričio 21 d. velionio palaikai 
buvo ' palaidoti Stoughton, 
Mass. kapinėse .

Kaipo vienintelis velionio 
giminaitis šioje svečioje žemė
je reiškiu gilią padėką kun. 
Myk„ Vembrei už rūpestį mi
rusiuoju, iškilmingas šv. Mi
šias, bei religinį patarnavimą 
palydint velionį į amžino poil
sio vietą. Nuoširdžią padėką 
reiškiu taip pat velionio drau
gui B. garkeniui iš 
N. J., kuris nuo pat 
dienos, negailėdamas 
pastangų, rūpinosi 
kūno pervežimu bei laidotuvė
mis. Dėkoju p. Petrukaitienei 
už jos triūsą priimant sve
čius; dėkoju Stoughtono lie
tuviams už parodytą prielan
kumą. Ypač nuoširdžiai dėkoju 
velionio draugams bei pažįsta
miems, atvykusioms į laidotu
ves net iš Nebark, N. J. Taip 
pat nuoširdžiai dėkoju aukavu
siems gėles bei visiems kitiems 
bet kuo prisėdėjusiems prie 
velionies amžinos atminties 
pagerbimo. '

Dienraštis “The Cleveland 
Press” gruodžio 3 d. nr. įsi
dėjo penkių lietuvaičių sporti
ninkių Aušros Barzdukaitės, 
Renės Sopockytės, Aldonos 
Malcanaitės, Ritos Stravinskai- 
tės ir Romos Stariiškytės gru
pinę fotografiją, simpatingai 
jas pristatydamas amerikiečių 
visuomenei. Jos mokančios 
žaisti ne tik krepšinį, bet jau 
kalbančios ir angliškai, ir tai 
atliekančios labai gerai — 
“they do both very well.”

StP

masi dėl kitų metų darbo ir 
renkama nauja valdyba. Visos 
narės privalo būtinai dalyvauti. 
Po susirinkimo bus arbatėlė ir 
pasikeitimas dovanėlėm Kalė
dų šventėm prisiminti.

VnBničišms kalėdinę* prog
ramą rengia levų taryba 
gruodžio 22 d. šv. Kazimiero 
par. svetainėje. Programa bus 
turininga ir įdomi. Ją atliks 
patys parapijos vaikučiai. M.

Metinis mūsų parapijos pa
rengimas įvyks gruodžio 20. 
Norintieji dalyvauti programo
je prašomi registruotis klebo
nijoje arba pas Eleonorą Gu- 
tauskienę, Tel. CH 8-5405 ir 
pas Leonorą Styrą, Tel. UN 
5-716. Ypatingai pageidaujami 
vaikučiai.

Elzbieta Zalonkytė ištekėjo 
už Francis Paulhus. Jaunosios 
liudininkais buvo brolis Vikto
ras, Barbora Stankutė ir So
fija Domutz. K.

Betidruomcnės metinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 5 d. 
Dalyvavo vos kelios dešimtys 
žmonių. Susirinkimą pradėjus 
pirmiausia buvo pagerbti šeš
tadienio mokyklos mokytojai: 
Balčius, Raugienė, Roznikienė, 
Krakauskaitė, Mitalienė ir me
no ansamblio ved. L. Kaulinis. 
Visiems už jų darbą ir pasiau
kojimą įteiktos lietuviškos 
knygos su parašais. Iš LB vei
kimo apžvalgos, kuri buvo la
bai gera prie dabartinių sąly
gų, visi labai nustebę, kad 
daug kas labai šaltai žiūri į 
taip svarbų lietuviškos visuo
menės vieną svarbiausių judėji
mų. Juk L. Bendruomenė yra 
užgirta visų lietuviškų centri
nių organizacijų. Tai yra dalis 
pasaulio lietuvių visuotinio ju
dėjimo. Jei mes ir čia apsiei
sim, tai kur pagaliau ir savo 
lietuviškumą beišlaikysime. 
Negali būti jokio pasiteisinimo 
tam, kas šaltai žiūri ir akty-

Moterų Sąjungos 
■pirm. M. Galdikienė, S. Straz
dienė ir muz. S. Čerienė. Iš 
vyrų kalbėjo komp. J. čižaus- 
kas, mokyt. - J. Prapuolenis, 
Puronas ir kt. -

Iš Liudvinaitienės pranešimo 
paaiškėjo, kad Lindeno kuopa 
yra daug pasidarbavusi, daug 
davusi Lindeno lietuvių kultū
riniam gyvenimui, surengusi 
daug švenčių bei vakarų, pas
tačiusi visą eilę veikalų.

Visą laiką paskaitomis prog
rama buvo paįvairinta muzika 
ir dainomis. Gerai pasirodė 
moterų sekstetas, padainavęs 
Išbėgo mergyte ir Vai tu sa
kai, sakalėli. M. Vaičiūnaitė 
padeklamavo keletą eilėraščių. 
J. Stankūno dukrelė Irena drą
siai atliko solo fortepiono E. 
Leciianos* Melaguena ir pa
puošė programą išpildydama 
solo V. Kuprevičiaus Lakštin
galos giesmė, ’*St Šimkaus

Lietuvių pranciškonų Maine 
valstybėje ir jų veiklos dešimt
mečiui paminėti lapkričio 28 
d, šv. Baltramiejaus lietuvių 
salėje, Lewistone, Me., buvo 
suruoštas išškilmingas bankie- 
tas, kuriame dalyvavo virš 400 
svečių. Dalyvių tarpe buvo ma
tytis lietuviai iš Portlando, 
Rumfordo, S. Bostono ir Law- 
rence, Mass. Jubiliejinį ban
ketą suruošė lietuvių katali
kių komitetas, vadovaujamas 
V: Rudokienės.

^ankieto metu padėkos žodį 
lietuvių pranciškonų vardu ta
rė T. Justinas Vaškys, O.F.M.

Pirmas pranciškonų vienuo
lynas Maine valstybėje, Mt. St. 
Francis, Greene, įkurtas 1943 
m. lapkričio 23 d. šiame vie
nuolyne susibūrė pirmieji Lie
tuvos Pranciškonai, kurie de
šimties metų laikotarpyje įkū- 
kūrė kitus penkis savo vienuo
lynus Jungtinėse Amerikos 
valstybėse ir Kanadoje, ir čia 
plačiai išvystė religinę, tautinę 
ir kultūrinę veiklą.

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

šiuos klausimas rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamu* dvięjy Vilkaviškio seminarijos profe
sorių: prel. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Alekso; 
naujausiame • veikale
DIEV»S IR ŽMOGUS

Didžiulio formato 517 p.
kates: neįrišta — $5.00, kietais viršeliais — $6.50

Užsakymus siųsti:
DARBININKAS

6M» 1Miwtek Avė. Brooklya 21, N. Y.

kal
inėtų Į 

Amerikoje ir Kanadoje pake-1 
liama iš 4 dol. į 5 dol, kituose‘ 
kraštuose pasilieka tas pate. | 

kiekvienoje ateitininkų šei
moje turi būti bent vienas At
eities egzempliorius. Ateitinin
kų Federacijos Vyr. Valdybos 
patvarkymu kalėdinis Ateities 
numeris bus išsiuntinėtas vi
siems ateitininkams, ir tiems, 
kurie dar iki Sol Ateities ne- 
skaitė. ' t

Alg. Nasvytis kalbės apie 
braižybos kursus ir Ad. Šal
kauskas apie mūrininkų, spe
cialybės įsagijmią. Įėjimas lais
vas.

LKF valdyba gruodžio 13 d. 
(sekmadienį) 4 vai. po pietų 
konservatorijos salėj (Music 
School Settlement 11125 Mag- 
nolia Dr.) rengia tradicinį jau
nųjų menininkų pasirodymą. 
Įėjimas su pakvietimais. Kaip 
ir kitais metais, ir šiemet ren
gėjai tikisi visuomenės savo 
meniniam prieaugliui reikiamo 
dėmesio.

Akt. H. Kačinskas, davęs 
Vaižganto kūrinių rečitalį 
Vaižganto mirties 20 m. su
kakties minėjime, kurį suren
gė LB apylinkės švietimo ir

W W CUTLERY & GRINDING 
4228 N. Mfivraukee Avė. 

KDdare S-428S
. Store Hours 9 AM to 5 PM 
Monday & Thursday till 9 PM)

ELGIN

COMPTOMETER 
OPERATORS 

STENOGRAPHER 
ACCOUNTS* 

RECEFVABLE CLERK
Experienced or will train 

Excellent working conditions .
Permanent positions 

5-day week
Good starting salary 

plūs many employee benefits 
Elevated, Bus and Surface Lines 

practically to door
• Apply 

AVILDSEN TOOL 
& MACHINE, INC.

tiene, patynitią ve&ėją. Ji 
vyicuąiai pravedė vakaro pro
gramą.

Programa buvo pradėta 
Moterų Sąjungos 'himnu ir 
dviem dainom; “Oi rūta, rū
ta” ir “Vai ant upės”. 
Giedojo Lindeno ip o t e j ų 
choras, tik neseniai iš kuopos 
narių suorganizuotas ir vado
vaujamas gerai visiems žino
mos art dainininkės Marijonos 
Čižauskienės.

Tarp daugelio sveikintojų 
kalbas pasakė gabios visuome- 
nininkės

Kreiptis asmeniškai:
ARTCREST MFC. CO 

1856 N. Kntter

Mali Tool Co.
7774 South Chicago Avė.

Punch Press 
Operatoriai

Geras pradinis atlyginimas
5 dienos savaitėje 

Dažnai tenka antvalandžių 
Puikios darbo sąlygos 

Apmokamos atostogos ir 
šventadienįai

Kreiptis asmeniškais
ARTCREST MFG. CO.

1856 N. Kootner

Vajus planingai eina. Kas
dien Federacijos sekretoriate 
gaunama daug laiškų su lai
mėjimų knygelių Šaknelėmis. 
Jau per 10 procentų atsiskai-

Imported cutlery • Carving sets • 
Steak Knife sets • Kitehen sets • 
Manicure Gift sets • Sjęvving sets 
• Hunting and Pocket Knives, Ra- 

zors, Scissors, Shears 
0 AH OiHery •

Extxa Sharpening on 
Ali Cutlery. 1

viai neremia lietuviškos bend
ruomenės veiklos. Tai yra 
daugiau negu apsileidimas.

Vargais negalais buvo su
daryta naujoji vadovybė iš B. 
Raugo, K. Kazlausko, P. Vaš
ko, Z. Jankausko, Roznikie- 
nės, Norkaus, Cikotos. Naujoji 
valdyba pilnai supranta, ko
kios pareigos ir atsakomybė 
sugulė ant jos pečių. Jie tiki, 
kad ateityje nebus tik jų vie
nų darbas.

Priimta ir pasiųsta rezoliu
cija JAV valstybės sekreto
riui. Raginta ir kiti pareikšti 
savo lietuviškus padėkos žo
džius už Dulles paramą Kers- 
teno rezoliuciją vykdant.

LB radijo balsas iš radijo 
stoties WDAS, 3:30 pp kiek
vieną sekmadienį susilaukia 
vis daugiau ir daugiau rėmėjų. 
Programoj duodama graži mu
zika, daug lietuviškų žinių ir 
informacijų iš vietos gyvenimo. 
■Laukiama, kad patys lietuviai 
labiau domėsis ta programa ir 
atsiųs savo skelbimus, sveiki
nimus, ypač Kalėdų metu. Lau
kiama, kad bent keli šimtai 
lietuvių išreikš savo kelėdinius 
sveikinimus radijo bangomis, 
nes tai yra pati naujausia prie
monė. Visais radijo reikalais 
rašykite: B. Raugas, 517 
Greenwich St. Tel. HO 7-4178 
“Bendruomenės Balsas” nori 
būti vis geresnis ir geresnis. 
Todėl prašoma siųsti ir savo 
sumanymus. Radijo rėmėjų 
klubas jau veikia. Jo narių 
skaičius artėja prie šimtinės.

Lietuvių meno ansamblis 
rengia metinį koncertą gruo
džio 26 d. 6 vai. vak. šv. Ka
zimiero par. salėj. Bus vaidini
mas, vyrų ir mergaičių choras, 
solistai, kvartetai, sįpkiai ir vi
sokios linksmybės su vaišė
mis. Įėjimas tik vienas doleris. 
Tai yra mūsų lietuviškos dai
nos ir tautinių šokių meno va
karas. Visi kviečiami dalyvau-

Mašinom 
prižiūrėti vyrai 
TUOJAU REIKALINGI 
Labai geras atlyginams 

Darbas hudatinis
Apmokamos atostogos ir 

šventadieniai

* gtarting rate
JOriągatyee paftiripation 

vrauura 9R&O4V
PURE CANME8, INC.

8020 N. Central Park Avė. 
SKOKIE, ILL.

pranešama, kas vyksta kuopoj. 
Vyčių 3 kuopa tai atlieka pėr 
savo vyčių karių komisiją. Pa
žymėtina, kad vyčių 3 kuopa 
labai našiai veikia ir labai daug 
gera padaro lietuviškumui, 
parapijai ir jaunimiri. Jie yra 
negausingi, bet savo kultūri
niais darbais pralenkia visas 
kitas panašias jaunimo draugi
jas. Vyčiai turėtų susilaukti 
labai didelio įvertinimo.

Lietuviai tretininkai Phila- 
delphijoj bus lankomi jų vizi
tatoriaus gruodžio 13 d. Iš ryto 
bus aplankyti šv. Kazimiero 
par. tretininkai, o vėliau —šv. 
Andriejaus, ir šv. Jurgio para
pijų.

Mažiau lanko, 
mėnesius buvo 
Philadelphijoj taip 
Marijos apsireiškimo 
Fairmount sode. Dabar ten vis 
mažiau ir mažiau besilanko ir 
mažiau bekalbama apie tai.’ A- 
pie tą pasirodymą niek^ tikro 
Bažnyčios nebuvo pasakyta.

MOTERYS
5 ASSEMBLERS 

atlikti lengvus 
MONTAVIMO DARBUS, 

kaip tai: 
operuojant suspausto oro 

prietaisais sukti vinis, 
lengvas pakavimas ir kt.

Teikiama daug 
kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai į jstai

Any size wirt- 
dow except 
picture window Aak Elgte EyTiteilit TbAby!

Terma
As Low X ZZ 

A» Pay Ffothšig 
’til March

ELGIN 
WINDOWS 

3456 W. DEVON AVĖ. 
^JMCOLNWOOD, ILL. 
1.I-5C7 Ot>24«

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa 
TraaaliuoJ* tt attpriM rMtijo stotie* WLOA, 15M kyloeyHrs

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. -Tei norit? 
šioje radijo programoje skelbtis, kremkit^s adreso: 

, KNIOHTS OF IJTHT ANIA IV OA
MMIknOTK. FA.

f i
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1.00 
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2.00 
$1.00 
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2.00 
1.00 
150 
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$lt00 
2.00 
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3.00

Vaiky Stresai, M. Y. 
4380 Wlnte Plains Road 

Bromą N. Y.

PreL Dr. F. Bartkus ir preL Dr. P. Aleksa, 
Dievas ir žmogus (tikėjimo tiesos, dorovė 
priemonės) 517 P^L

NGU8KG6
Rev. T. Narbutas, 4 Martyred Bishops
Rev. Jos. B. Koncevičius, Rusša’s Attitude 

Traards Union wfth "

tinėje, ilgą laiką Anglijoje bu
vo skelbiamas, kaip “T .ithua- 
nian Masier*, ttic po sovietų 
okupacijos Tlthuanian’ vardas 
pra.o.

gas n* £ 
simės, 1 
vietos p 
tyje.

Puolikai vis uar galutinai 
iž _da nuo netikslaus ve- 

^anosi it delsimo, nors šio- 
gtynėse tas truputį ma- 
uvo pastebima. Dar vis 

kažkokia baimė atsiskirti su

(nukelta į 8 psl.)

POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Kirša, Sventiefl akmenys, 112 p.
A. MJckevkSus, Konradas .Valenrodas, 96 p.
A. Tjrruolte, Ketionė, 126 pi 
400 metų pirmajai Nemuno poemai. 
Jonas Abds, Sesuo Buitis, 45 p. ..

Gorite BJCV.
č. Sasnauskas, Lietuviška muzika 
Vai IBdte dainos (200 dainų teistai)

RELIGIJA m FILOSOFIJA

Naujasis Testamentas
Neflo Vian, §v. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kakta pasauliui, 264 p.
A Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, HLp. 
Dr.- J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
O. S. Marien, Džiaukis gyvenimu, 72 p.
SL Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.’'
Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p. , 
Taip jis kalbėjo, Don Bospo mintys, 132 p. 
J. Buriąs, Terese Neumanaitė, 270 p.' 
Kun. Dr. J. Gutauskas, Vaiko Dievas ir religija, 

(pedagoguos veikalas tėvams ir mokytojams)

^usoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
ptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
jhmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica. ’ 
Darbas aifietauM pritynšrio techs&o, pripažinto 

EGA Instituto. Nra Yorke.
Darbo valandos: Ivritai ano 1 vai pp. fld 7 vaL vak. ir

a^sknuš&y 
fcos. Na jo 
faidimn bl 
savien “p®

Darbas aiBri

E J. JfALDCTB, akram teL HY 
Z. ZAUAUSKAS, aram teL

Stephen Bredes Jr-|
ADVOKATAS

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namą pardevtmiri—r^-^iaven, Richmond 
£KB ir kitose apylinkėse. Taipgi tenoomr*1rme kambariai 
ir patarnaujame visokias apdrandos (tanrance) reficataMe

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Ftushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
WMte Plains, N. Y.

MAIN STORE
MYKOLE AVĖ. GLENDALE 27, N. T.

' Bttri greitai ir mandagiai 
n|rf»m»TTta« "

VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE JIEIKALAIS 

Adam Realty €o.
11M KA9TJKR8EY

TUl, M. JT.

Adam Waafciaii EU

Afdtare^nas ir kraujo tyrimas 3 dot. Priėmimo valandos 10-2 Ir 4-fc. 
iffoksius baigęs Europį <

128 E. 86tit STREET NEW YORK CITY
Viri Lexmgtora Avė. pmmumo traukinio stoties. Lengva pnvazutou 

M visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

KARLEHMER-PORK STORES 
Geras rūšies {vairios mėsos, paak&ena, dešros, tampiai 

ir kiti maisto produktai fiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Biri

P. ĮtearinB. Brikos 
meistėifWeBy 
burgo tarptaut -U 
kietijoje.' Tas pats (/Kelly 
šernai laimėjo 1953 ■ 
pirmenybes su 8-1, Lenu 
Thibaut 5Y>.
Camo&o 11 d. lietuviai lot 

su Cambridge YMCA pas juos, 
tai bus paskutinės pirmojo ra
to rungtynės.
"^NUOMOJAMAS dviejų 

kambarių butas tik moterims 
arba vedusiems be vaikų. 
Galima naudotis • ir virtuve. 
Kreiptis trečiadieniais ir ket
virtadieniais nuo 8 val^ ryto 
iki 10 vai. vak. Kitomis dieno
mis nuo 6 vai iki 10 vai. vak. 
Adrests: 1519 Greene Avė., Ist 
floor, Brooklyn 37, N. Y.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžiausią padė

ką Dr. V. Paproekui už išgel- 
bėjuną mano gyvybės: padary
tą sunkią operaciją, nuoširdų 
gychoną ir šiaip už moralią pa-

UETUVOS ISTORIJA IR GEO6KAFU A
J. žilevfeas, Česlovas Sasnauskas, teleido kun. L. E 

Joffre Vmsekauskas, 127 p.
Mi Biržiška, Lšėtuvių tautos k^u, II t, 255 p.
V. BiržiSca, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bo&yizmo metai, 436 p.

O6Q 
L00 
1.00 

K čiAovskte, Ifektam Atekanda ir jo žrirys, 93 p. 100 
& UmiridkXMMiii
J . Janion, Fo raganm kfarrfu,102 p.

j r»gw Ir pynądBM pagti vM 
| *bsL Tortai, y>raHagai mn<a> 
$ > raaavMML RzMyatam 'ir. Jtf- 
| toklara MMtaialanM jiugaas 

pfcflrynrad WUtanl koralą*'

REALESTATE4 
8656 8Sth StartT 

iU Virgiui 
eeoėraraoaopteoaaoeaoedM

<



(Atkelta iš 7 p.)

Cambridge, Mass.

liūliai

Senuosius Metus Palydėt Naujuosius Sutikti

Clark Št. —Bkln Hts, IND—iki,Jay St.—Boro H.)

antrosios komandos 12:45 ten 
pat. Jaunių su DSC Brooklyn 
11:30 ten pat ,

Bostono BąHo vajus 
pradėtas gruodžio 6 viešu 

susirinkimu Piliečių salėj. Su*

nė, V. Vaitiekūnas, stud. - A. 
Sužiedėlis. Studijų diėnų tema 
— kova už studento ateitinin
ko lietuviškumą.

■ Emu JL:B. KanUas*
Balto pirmininkas, paskuti

niu laiku aktyviai reiškėsi vi
suomeniniame darbe, gydytojų 
patariamas, išvyko kuriam lai
kui pailsėti į Floridą.

dauskas, inž. Daugėla parodė 
paveikslus iš tremtinių gyveni* 
mo Vokietijoje. Balto vicepirm. 
Alena DeveaienS kalbėjo apie 
dabartinę tremtinių padėtį. 
Dar kalbėjo kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskis, konsulas adv. A. šal
na ir kt Menine programą at
liko O. Ivaškienės tautinių šo
kių grupė.

IŠNUOMOJAMAS triją kam
bariu batas tarp Grove ir Lin- 
den gatvių. Kreiptis trečiadie
niais ir ketvirtadieniais nuo 8 
vai. ryto iki 10 vai. vak. Kito
mis dienomis tik nuo 7 vai iki 
10 vai. vak. Adresas: 339 Wil- 
son Aven 3rd floor, Brooklyn, 
N. Y.

IglflŲOMOJAMI ds kambariai 
Atskiras įėjimas vemia ir kiti 
patogumai Netoli Flushing 
Avė. autobusų linijos. Galima 
naudotis ir virtuve. Kreiptis 
Tet UL. 8-3306 nuo 5 vai. iki 
10 vai vak.

W4 WKUS 

FCNEBAl hO HE 
197 Webster Aveaoe 

Cambridge, Haas. 
PRANAS WAEEKUS 

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC

Parapinės mokyklos 7 ir 8 
sk. mergaitės praeitą sekma
dienį dainavo WC0P radijo 
programoje. Pagiedojo gies
mes: Marijos vardas ir O, grei
čiau, greičiau į Betliejų. M. 
MUJįįūnaitė padainavo solo 
Ten už miško. Jos balsu susi
žavėjo programos vedėjai ir 
jiems padainavo porą angliškų 
dainelių. Programai vadovavo 
seselė Elzbieta.

9:30 vai.
$4-50

- $2.50

IŠNUOMOJAMAS trijų kam
barių butas tik moterims arba 
vedintoms be vaikų. Galima 
naudotis ir virtuve. Kreiptis 
nuo 6 vai. iki 9 vaL vak. telefo
nu TA 7-6988 arba rašyti: 
Mrs. F. Levonavidi, 495 Lto- 
coln Avė., Brooklyn 8, N. Y.

Bostono studenčių skaučių i- 
niciatyva 1954 m. sausio 29, 
30, 31 <Ld. organizuojama žie
mos stovykla pas Nekalto Pra
sidėjimo Seseris, Putnam,

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
\ pačios ir j kitus mteatua 

BeMode Mtte: M. TB

N. Y. skyriaus susirinkime, 
gruodžio 6 d. buvo diskutuota 
spaudos, problemos. Pasisakyta 
už didesnį kultūrinių reikalų 
išryškinimą mūsų spaudoje. 
Pranešimą darė P. Jurkus. 
Taip pat svarstyta 50 metų su
kaktis nuo lietuviškos spaudos 
atgavimo. Sukaktį norima at-

Prof. J. Brazaitis
gruodžio 9 ir 10 buvo Chi- 

cagoje liudytis Kersteno komi
sijoje.

gruodžio 2 pravedė šv. Tere
sėlės noveną ir pamoksle nu-. 
švietė Marijos metų atlaidus 
ir privilegijas. Po pamaldų bu
vo rodomi iš Fatimos paveiks
lai. Žmonių buvo susirinkąs 
didėti? būrys.

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 »-MlS 

8O«tt Bftoa S-2M8

TARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadvvay
* South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOotii Boston 8-2590

FUNERAL HOME 
594 EA8T BROADWAY

- Sonth Boston, Maso.
D. A. ZBletttaa, F. B. ZaleMaM

Conn. Stovyklos tikslas — su
pažindinti mūsų jaunesniąją 
kartą su nepriklausomos Lie
tuvos kultūriniu, politiniu, vi
suomeninta ir ekonominiu gy
venimu. Kviečiamas yyr. skau
tės ir visos lietuvaitės, kurios 
norėtų pagyventi nepriklauso
mos Lietuvos dvasioje. Stovyk
la ypatingai skiriama sesėms, 
gyvenančioms JAV rytuose ir 
nuo 17 m. amžiaus. Registruo
tis pavieniai ar per vienetus 
pas Ramintą Mantautaitę, 261 
Thatcher St., Brockton 54, 
Mass. Mokestis — $7.

40 vai. atlaidai' prasideda 
gruodžio 13, sekmadienį, So
pulingosios Dievo Motinos 
bažnyčioje. Rytais ir vakarais 
pamokslus sakys T. Modestas 
Stėpaitis, OFM.

UKmyię RADK) VALANDOJ PROGRAMA 
■artleiMad-Mem, Mtaa.
vai. vidudienio. ' Jeigu norite k* 
snakfte: UTHTANIAN KAIMO

dėtina. Yra dar daug narių, 
kurie dėl laiko stokos ar kitų 
priežasčių nesusitvarkė su na
rio mokesriu. Keltos rungtynės 
musų aikštėje nesutraukė 
daug žiūrovų, tuo pačiu klubo 
kasa pastebimai “tirpsta”. 
Džiugu, kad atsiranda vienas 
kitas žmogus, kuris supranta 
klubo tikslą garsinti lietuvio 
vardą ir savo aukomis priside
da prie jo klestėjimo, .štai 
juodžio 3 d. Lietuvių Atletų 
Klubo nariai savo susirinkime 
padarė rinkliavą ir sporto 
klubo egzistavimui paaukojo 
35 dol. Nuoširdi sportininkų 
padėka visiems aukotojams.

Stonams Paftevttfas, 68 me- 
tų, ilgesnį laiką sirgęs ir globo
jamas neėsto prieglaudoje, mi
rė ir buvo palaidotas Haver- 
hill kapuose.

Ona JagmlrieDČ, ^yv. 320 
W. Broadway, buvo palaidota 
iš šv. Petro bažnyčio./ Liko 
nuliūdę vyras, sūnus ir trys 
dukterys.

Ketvirtą kartą New Yorfce šviesos sambAris notos 
TRADICINI

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMI

Sekančios futbolo rungtynės , enos užbaigimas. Noveną ve- 
— setanadynį, gruodžio 13 cL, dė misijonierius kun. V. Gu- 
2:30 v. p.p. mūsų aikštėje — 
New Farmers Ovai, (važiuoti 
traukiniu iki Metropolitan avė. 
stoties)

Mišios vakare
Nekalto Prasidėjimo šventė

je šv. Petro bažnyčioje buvo 
laikomos Mišios vakare 7:30 
vai. Stalonių prisirinko pilna 
bažnyčia. Po pamaldų salėje. į- 
vyko sodalicijos naujų narių 
priėmimas ir sekė vakarienė 
jų garbei.

Mergaitės sodalietės, 
gruodžio 6 d. per šv. Mišias 

gausiu būriu ėjo prie šv. Ko
munijos ir po pamaldų parapi
jos svetainėje turėjo pusryčius 
ir susirinkimą. Uoli ir energin
ga sodalicijos pirmininkė Va
lerija Jankauskaitė sumaniai 
pravedė susirinkimą, kurį dar 
sustiprino savo pasveikinimu ir 
pamokinimo žo 
Gutauskas S._J. 
dvasios 
cnas. )

Mirė
Sofija šarkienė. Palaidota 

gruodžio 13 d. §v. Mišias prie 
•’ didžiojo altoriaus atnašavo 
^kteb. kun. P. Juskaitis ir prie 

šoninių — kun. J. Petrauskas 
ir kun. Al. Klimas. A.

Alg. Prekeris,
akademinio, skautų sambūrio 

narys, grįžo iš. Korėjos. Ta 
proga jo tėveliai surengė jau
kų pobūvį Maspetho piliečių 
klubo salėje, kur dalyvavo per 
80 žmonių. A. Prekeris, pasi
naudodamas veterano teisė
mis, ^tojo į Brooklyno Poli
technikos Institutą.

ERDVIOSE IR PUOŠNIOSE
GRAND PARADISE SALEJE .

A. M. GRUODŽIO $1 D.
320 Grand St Brooklyn, N. Y.

Turtingos mūsų narių gražiai paruoštos vaišės.
Staigmenos ir meniški paįvairinimai.
J. THAMO orkertHM.- Puiki nuotaika.

Pradžia — — —
Įžanga, vaišes įskaitant —
Liet. Studentų &gos nariams

VMU8 MALONIAI KVIEČIA
‘‘švinos” SambArfo N<w Yoeko Skyrius

Kad nepristigtų vietų stalus užsisakyti prašome B anksto
td.: UL 9-4089. Eventualus pelnas — patašą ytodentų

Studentą fialai
Liet Stud. S-gos visuotina

me suvažiavime New Yorke 
sausio 2-3 <įd. turi teisę daly
vauti visi lietuviai studentai. 
Dalyviai prašomi registruotis 
pas fcoi. J. Ulėną, 315 Eldert 
St, Brooklyn 27, N. Y. Tel. 
GL 6-2688. Kurie nenumato 
nakvynės, prašomi tai pažy
mėti. New Yorko studentai ir 
visuomenė, kurie galėtų pri- 
gausti atvykusius, Įrašomi a- 
pie tai pranešti J. Balėnui, 105 
Cook St, Brooklyn 6, N. Y., 
tel. HY 7-2754; arba G. Maciū- 
naitei, 21 Sprufcewood Dr., Le- 
vittmvn, L. L, N. Y, tel. LE 
3-7447.

čių 18 kuopa paaukojo 50 dol. 
Mrs. Mr. Afoert Wallen —10 
dol NN —5 dol., Petr. Pa

lo; garsintuvui — 
Stanislovas Daujotas 10. Vi
siems aukotojams Įiarapijds 
kleb. kun. P. Juškaitią nuošir
džiai dėkoja ir už aukotojus 
savo maldas Dievui siunčia.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
tik vienam asmenim - vyrui su 
visais patogumais ir prieinama 
kaina. Galima naudotis ir vir
tuve. Kreiptis šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8 vai ,ryto 
iki lOvaL vak. Kitomis ieno
mis tik nuo 6 vai. iki 10 vai. 
vak. sekančiu adresu: 210 E. 
17th St, New York, N. Y. 
Tel. GR 5-6558.

Lietuvių Radijo Korporacija
SSS R. Ifrahą, 8^ Bestas SS. Mmk M 80 »-•«• 

Uetveta Rsdtio frograma ii etotiee WBMS. 1090 kUodkla. penkto* 
Amm aekaMKflentaie nuo 12 iki vaL BOna lietgyttkoo dainos, 
musijai ir Maedutfe pamirs. Storio rotastai* kreipto i sTEFONą 1 
MINKU, Buitie Fiortsts Gttu ir Dovanu krautuve. 502 E. Broodway. 
So. Bostone. TU. 90 8*O4». Ten šaunamas ‘DarUnlnkm *. lietuvHkoe 
knygos ir ranku torto toeranea.

■y- Naujųjų Metų 
SUTIKIMĄ

Gruodžio 31, ketvirtadienį, 9; vai. vak. Gedraan Terrace

AUANBtllfiMtll tU«n HHŲ

Kristaus Kančios paveikslus
ekrane rodė ir paaiškinimus 

padarė, gruodžio 6 d. kun. V. 
Gutauskas S. J. Žiūrovų buvo 
pilnutėlė parapijos salė.

- Noveną aftuMią dieną
prie Marijos Nekalto Prasi

dėjimo užsibaigė gruodžio 8 
d.; ryte buvo atlaikytos šv. Mi
šios 5, 7, 8 ir 9 vai.; vakare 
buvo iškilmingos š. Mišios, pa-

WP8ML—IVM kflseyrlta 
Kiekviena aeftaffienl nuo 11 Udj 
non pasvektatf ar paskelbti, I 
HOVB, M Csttag^ 9U ltarwwri, Mass.

Skyrius: UnHJAIOaN FUBNTIURK CO, M W. Brstahva< 
So. BosOm 27, Masu.

A. ir O. ĮTAIKAI
Taelfomi: NOrweod 7-14MP ar SOuth Boston 8M6I8

M. Paškevifius, T. Petraitis, J. 
Subačius, R. Viesulas, A. Vit- 
kauriUŪtė - Merker, W. Wit- 
kus. Parodos garbės komitetan 
įeina Liet Gen. Konsulas J. 
Budrys, kleb. kun. N. Pakal
nis, Liet Laisvės K-to pirm. 
V .Sidzikauskas, prel. J. Bal
konas, pik. J. Šlepetys, Pr. La
pienė ir komp. J. Žilevičius.

Paroda tęsis dvi savaites-. 
Lankymo laikas: kasdien ir 
sekmadieniais — nuo 12:30 v. 
iki 7:30 v.v., šeštadieniais — 
nuo 11 v. iki 2 v. p.p., trečia
dieniais uždaryta. Įeinant au
kojama, vaikams — nemoka
mai

kamuoliu, palaukti kol kamuo
lys “ant kojos Užeis”. Pamirš
tama ,kad ne kamuolys ant 
kojos turi užriti, bet koja turi 
taisyklingai kamuolį pasitikti.

Nors pirmą kėlinį priešinin
kai baigė 1-0 savo naudai, ta
čiau žiūrovai, matydami 
rungtynių eigą, tikėjosi mū
siškių pergalės. Ir štai 58 mi
nutėje Sabaliauskas “a la 
A|oriodc” galvos smūgiu iš- 
lutadoja kampinį ir jau 1-1. 
Kad kampinis pusė įvarčio, tai 
sena*tiesa (taip dar anais lai
kais Kaune sakydavo), ir tą 
seną taisyklę 79 minutėje pa
tvirtino Gražys, -įskddamas iš 
paduoto kampinio pergalę ne
šantį įvartį.

Antroji vienuolikė buvo pri
versta kapituliuoti New York 
antrąja! 3-1 (1-1). Garbės į- 
vartį pasiekė MDdaševičius.

Malonią staigmeną iškrėtė 
Lietuvių S. K. jauniai, kurie 
supylė GAAC jaunius 4-2. Tre
jetą įvarčių įpylė Remėza ir 
vieną Dubauskas, šiuo meta 
jauniai turi vieną pergalę, vie
nas- lygiąsias ir vieną pridai- 
mėjimą.

Lietuvių sporto klubo finan
sinė padėtis yra tikrai nepavy-

KūSą ptotkelės
prie bažnyičos durų dalina 

seselės. Taip pat ten galima 
gauti rožančių, religinio turi
nio įvarių knygelių ir paveiks
liukų. Visos gautos aukos ski
riamos seselių vienuolynui.

Maldos Apaštalavimo
narių pamaldos ir persiorga

nizavimo susirinkimas įvyko 
gruodžio 4 d. Išrinkta valdyba: 
pirm. Magdalena Jankauskie
nė; sekr. ir ižd. Emilija Bar- 
dauskienė. Naujų narių įsira
šė 23.

h«tito>«uątigusntii>i<838

Lithuanian 
Fųrniture Co. 
m o VERS — 

SO 8-4618
INSURED and BONDED 

Local and Long Distance Mover 

SO. BOSTON, MASS.
326-328 W. Broadway

f. M. FihfįMrtĖM kak Jf?ieda
bėjo per faeeio vatonmjama Jta'«**"**» 
raifijo pusvatamdy vajaus

Kalėdą eglutę
ruošia gruodžio 20 d., 3 vai 

p.p. salėje po bažnyčia parapi
nė Marijos vaikelių d-ja. Pa
tys vaikučiai suvaidins “Jonu
ko sapną.”

Atritlninką suririnkfanas
šaukiamas gruodžio 12 par. 

salėje 7 vai. Susirinkimo metu 
kun. A. Kontautas parodys 
filmą iš kelionės po Europą.


