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Laukia komunistų bombų Formozoje

ŠEN. KNOWLANDAS

užgrobti, 
grobimo 
ir Žda-

Pijaus XII atsišaukimas^ kad 
tikintieji nesitenkintų su savo 
religiniu nusistatymu reikštis 
bažnytinėje ir asmeninėje sri
tyje, bet krikščioniškųjų prin
cipu reikalautų ir viešajam bei 
politiniam gyvenimui, rado pri
tarimo ir tarp protestantų va
dovaujamų smenų.

Knowiandas kaltina vyriausybę 
nuolaidumu Maskvai * Dulles 
sako.- sėkmingai priešinamės, 
bet taikiom priemonėm * Ar 
vyriausybės politika artimesnė 
demokratam?

. Hamburge, Vokietijoje, lap
kričio 23 konstitucinis teismas 
pradeda svarstyt, ar kcmunlstų 
partijos buvimas yra suderina
mas su konstitucija, ar ji turi 
būti uždaryta. Prieš trejus me
tus skundą iškėlė pati vyriau
sybė.

Formozos gyventojus lap
kričio 21 Chiang Kaishekas į- 
spejo, kad reilka laukti komu
nistų oro puolimo viršum For
mozos ir invazijos į Tachen 
sala.

New Yorko padėkos dienai 
yra pakankama pasiūla kala
kutų rinkoje — apie 1,200,- 
000. šiemet jie pigesni 5 cn nei 
pernai.

sovietų. Manoma, kad tie laivai 
yra nukreipti prieš nac. Kini
jos laivyną.

Formozoje esą amerikiečiai 
pastebi, kad Formozoje bom
bardavimo galima laukti stai
gaus ir bet kada, nes radaro 
sistemos Formoza neturi.
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Kokias — tai paslaptis. Išlais
vinimo viltį palaiko paverg
tose tautose. Tokia paskutinis 
gestas buvo pažadas Latviją! 
jos lapkričio 18 šventėje.

“N. Y. Staatszeitung...” ve
damajame miglotai pasako, 
kad “koeegzistencijos” sąlyga 
Sovietai siūlo status quo — da
bartinėm sąlygom. Iš antros 
pusės sovietų geros valios įro
dymą tegali būti laikomas tflc

Hermaa Field, Clevelando 
architektas, 5 metus išsėdėjęs 
Lenkijos kalėjime, paleistas 
pasiekė Šveicariją ir ten lieka 
ilgiau pasilsėti.

Maskvos “Pravda” paskelbė 
gininkai 'susigundys Sovietų 
užsienių reikalų ministeriu Mo
lotovu.. Molotovas' sako, kad 
Paryžiaus sutarties tvirtinimas 
ir Vokietijos apginklavimas at
ims visas galimybes išspręsti 
dabar dar atvirus Europos 
klausimus, o ypač Vokietijos.

Molotovas esąs pasirengęs 
lapkričio 29 siūlytą konferen
ciją atidėti paskesniam lai
kui, jei bus atidėtas ir Pary
žiaus sutarties tvirtinimas.

Tuo tarpu tarp komunistų ir 
nacionalines Kinijos eina mažos 
kautynės. Komunistai apšaudo 
Quemoy salą. Nacionalistų vei
kia lėktuvai. Jie pastebėjo, kad 
invazija į Tachen rengiama iš 
kitos salos — Tienao už 17 
mylių nuo Tachen. Jūroje pa
stebėti komunistų povandeni
niai laivai, kuriuos jie gavo iš

VIŠINSKIS TAIP PAT MIRĖ
Sovietų S-gos atstovas Jung

tinėse Tautose Andrėj Višinskį 
lapkričio. 22 mirė.

Višinskis yra paskutinis iš 
trijų, kurie vadovavo 1940 m. 
Baltijos valstybėm 
Jis laimingesnis už 
draugus Dekanozovą 
novą, nes mirė pats.

Tik ir jis mirė Amerikoj, o 
prieš metus sakė, kad jam bū
tų nemaloniausias įvykis — 
mirti šiame kapitalistiniame 
krašte.

Patvirfnus Paryžiaus sutartį 
— sake Molotovas — bus nau
ja padėtis, kuri tik padidins 
karo pavojus. Naujoje padėtyje 
‘taiką mylinčios tautos” (va
dinas, Rusija su satelitais) bus 
priverstos imtis priemonių sa
vo saugumui garantuoti.

Kur maršalas 
Žukovas?

VAKARAI IR I TAI-—NZ
Valstybės sekreterus Dulles 

ir Prancūzijos vyr. galva Men- 
des-France susitarė ir naują 
Molotovo siūlymą atmesti, t.y. 
Paryžiaus sutarties tvirtin mo 
neatidėti. Prancūzija tini jį 
svarstyti gruodžio v dury. ~

Vyskupai pastebi, kad Ame
rika dar nėra nusisukusi nuo 
Dievo. Ne tiek Dievas panei
giamas ir ignoruojamas, kiek 
perdaug rodoma prisirišimo 
prie jo kūrinių. Suminėjo vy
riausybės sekuliarizmą, biznio 
įstaigų godumą, gimimų vengi
mą .divorsus, nepadoru litera
tūrą, jaunimo nusikaltimus, ku
rie kaip tik rodo grįžtantį pa- 
goniškumą. , ,

Vyskupai taip pat ragino ti- 
kinčluosius melstis, kad pa
vargtuose kraštuose baigtųsi 
persekiojimai.

Europai. Jis įsitikinęs, kad to
kia sutartis legalizuos geleži
nės uždangos sieną; pavergtų 
tautų dvasią palauš ir atims 
galimybę bet kada šitom tau
tom sukilti.

Amerika niekad neturėtų su
tikti, kad raudonoji Kinija už
imtų Quemoy arba Tachen sa
las, kurias ji paverstų prietilčiu 
šuoliui į Formozą.

Eisenhoweris ir Dulles viešai 
nieko aiškaus dėl tų salų nepa
sakė, o ne viešai Dulles sten
giasi paspausti Chiang Kaishe- 
ką, kad savo noru jis pasi
trauktų iš tų salų ir jas ati
duotų komunistam.

Komunistai sulaužė 
paliaubas Vietname

Vietname, Indokinijoje, at
sirado trys naujos Kinijos ko
munistų divizijos, kurios pa
pildo komunistinę Vietnamo 
kariuomenę. Sąjungininkai a- 
liarmuoja, kad Kinija tokiu 
būdu sulaužiusi paliaubas.

Aliarmuojama taip pat, kad 
iš šiaurinio Vietnamo komunis
tai nėišleidžia katalikų, kurie 
nori išsikelti į pietų Vietna
mą.

IR PROTESTANTAI
PRITARIA

prieškarine? Unijas. Tai vienos 
ir antros pusės galimos porci
jos tai koegzistencijai. O kai 
prasidės derybos, tada eis 
kompromisai.

Vyriausybe tokia politika 
nori derintis su Europos nuo
taikom — drebėjimu, kad tik 
'laika” nebūtų suardyta. Tai 
kitoks nusistatymas nei Know- 
lando. Dėl to pol. apžvalginin
kas Dntmmondas daro Uvadą,

DIDŽIAUSIAS PRANCŪZI
JOS PRIEŠAS

Amerikos katalikų vyskupai, 
baigdami metinę konferenciją, 
išleido viešą pareiškimą. Jame 
pikčiausiu Amerikos priešu lai
ko ateistinį materializmą. “Jei 
tauta nori išlikti gyva, ji turi 
atgauti ir atnaujinti savo krik
ščionišką tikėjimą. Materia
lizmas sumažino religijos įtaką 
Amerikos gyvenimui. To su
mažėjimo vaisius yra mūsų 
galvojimo sąmyšis, savotiškas 
tautinęs valios palūžimas... Jei 
nesuldikys’m religijos nykimo 
ir materializmo stiprėjimo, — 
istorija aiškiai rodo — mes 
nepajėgsim pasipriešinti išori
niam priešui.”

Esą milijardui žmonių jau 
primesta ateistinė materializ- 
mo tironija. “Jei mūsų tauta 
nori išvengti likimo Lenkijos 
ir Kinijos, Jugoslavijos ir 
Vengrijos ir daugelio kitų

Ar Amerika sprog
dins “super-super?

Alsep-d rašo, kad Amerikos 
vyriausybėje uždarom durim 
eina a«štrūs ginčai, ar galima iš
mėginti naują vandenilio bom
bą, kurią pavadino ‘super-su- 
per.” Apskaitymai rodo, kad 
ji turi būti daug sykių gal il
gesnė nei pereitą pavasarį su
sprogdinta Enivvetoke. Yra pa
vojaus, kad šitos bombos ra- 
rioaktyviriis veikimas galibū- 
ti neapskaltomas ir sunąjkinti 
visą žemės gyvybę. • Dėl to 
ir svarstoma, ar Amerika turi 
teisę imtis rizikos ir daryti 
naują bandymą.

; Londonas pasigenda, kad So- 
(HetUbse per visą mėnesį šešio
se iškilmėse nebuvo minimi du 
maršalai — Žukovas, karo mi- 
nisterio pavaduotojas, ir Soko- 
lovskis, štabo viršininkas. Spė
liojama, kad tuodu maršalai y- 
ra pasiųsti į rytų Europą orga- 

m n nizuoti satelinės kariuomenės
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Gal tai ir būtų priemonė, a- 
pie kurią kalbėjo Molotovas, 
jei bus patvirtinta Paryžiaus 
sutartis.

Prancūzijos min. pirm. Men- 
des-France baigė savo vizitus 
Amerikoje. Spaudai jis pareiš
kė, kad Prancūzijai ūkiniai 
sunkumai yra didesnis pavojus 
už komunizmą. Nors nepa
skelbta, ką jis laimėjo Wa- 
shingtone, bet aišku, kad svar
biausia jam buvo gauti ūkinės 
paramos.

Politiniais klausimais susi
tarta, kad Ąmerikos parama 
Indokinijai eis toliau ne per 
Prancūziją, bet tiesiog iš Ame
rikos. Vietnamo kariuomenę 
toliau apmokys Amerikos ka
rininkai.

bodas priklauso prie tų, kurie 
1952 tikėjo programa, respub- 
fikoaų ir Ksenhowerio skelbta 
rinkimuose — griežt os kovos 
prieš Sovietus ir išlaisvinimo 
programa. Jei Amerika nega
lėtų sulaikyti JT nuo komunis
tinės Kinijos, priėmimo, Know- 
landas siūlė Amerikai pačiai iš 
JT'pasitraukti. Kai sovietai 
šaudė Amerikos lėktuvus Azi
joje, Knowlandas telegrama 
reikalavo prezidentą nutraukti 
su Sovietais diplomatinius san
tykius. Dabar senatorius mato 
dar d:desnius dalykus: Indoki
nijoj komunistam atiduota 
nauji 12 milijonų žmonių; ko
munistai jau žiojasi ir likusią 
Vietnamo dalį paimti; vyriau
sybė rengiasi palikti komunis- 

’tų valiai nacionalinės Kinijos 
salas prie Kinijos sausžemio. 

'Mato, kokis nusivylimas auga 
Formozoje ir pietų Korėjoje ir 
kaip komunistai drąsėja. va
dindami Ameriką “popieriniu 
tigru”. t.y. tik tokiu, kuris 
popierinėm sutartim nori aulai-

Eįąer^ouerio vyriausybės yra »kyti komunistų vertimąsi.

Knowiandas ir šiaušiasi.
Eisenhowerio vyriausybė ki

taip galvoja. Pakartotinai Dul
les pasakė, kad vyriausybė 
mato sovietų užsimojimą už
valdyti visą pasaulį. Aiškino, 
kad vyriausybė turi pianą su- 
laikyti komunistam, bet tik ne

Senato respublikonų lyderis Jis nuogąstauja, kad sąjun- 
Knovvlandas pareiškė, kad dėl glningai susigundys Sovietų 
savo nuomonių, kurios skiriasi siūloma konferencija, kuri turi 
nuo prezidento.^ ir-DuMes^ jls— nustatyti saugumo sutartį visai 
nesirengia trauktis iš lyderių. 
Jis tik dar labiau pabrėžė sa
vo nuomones lapkr. 20 spau
dos konferencijoje. Jos tokios:

Senatorius mano, kad laisv. 
pasauliui tenka pasirinkti arba 
garbingą taiką, arba taiką bet 
kuria kaina.

• Įdomūs ženklai Amerikos 
Kongreso ir vyriausybės san
tykiuose... Prezidentas Eišen- 
howeris yra respublikonų į- 
keltas į prezidentus. Jo vyriau
sybės nariai yra respublkonai. 
Pats prezidentas galvą guldė 
ir šių rinkimų agitacijoje už 
respublikonišką Kongresą. O 
tų pačių respublikonų lyderis 
senate Knowlandas išeina vie
šai kaltinti prezidento ir jo vy
riausybės užsienių politikos. 
Jis sakė, kad E3senhewerio po
litika perdaug nuolaidi Rusijai; 
kad prezidentas nepasako 
kraštui, į kur jį veda; reikala
vo, kad senatas imtųsi vertin
ti užsienių politiką ir krašto 
gynimo tarybos darbus.

Ne tik'Knowlandas. Tuo pa
čiu metu šen. Will;am Jenner, 
ręst?.. kalt no ansauges sekre- 
tcr. WHsona. kad jis ir k:tl "vy
riausybės lyderiai” (turėjo gal
voje prezidentą ir valstybės 
sekretorių) virtę aukom “nuo
dingi duW”. kurias komunistai 
paleidę “ta'k'ngos koegizstėnci- 
jos” balionais.

Tai retas daiktas, kad pa- 
čos partjjofe lyderiai taip kri
tikuotų savn pastatytos vyriau
sybės politiką. - ' f

Šitas žęnktas rodo, kad tarp 
-dalės, respublikonų vadų ir

Panika Vokietijos 
auto keliuose

Vokietijoje paskutinėm sa- 
vaitėm,paniką autostradose su
kėlė plėšikai. Apsirengę sykiais 
civiliai, sykiais policininkų uni
formom, jie naktim autostra
dose sulaiko mašinas, kelei
vius apmuša ir pinigus atima 
iki cento. Pas vieną taranutoją 
rado 4 pfenigius ir tuos atėmė. 
Plėšikai puola ir civilius kelei
vius ir Amerikos karių maši
nas. Kariuomenės vadovybė į- 
spėjo karius sutemus nesirody
ti autostradose. O civilinės ma
šinos ir sunkvežimiai drista 
naktim važiuoti tik su konvo
jais. Plėšikų gaudyti ėmėsi vo
kiečių ir Amerikos karinė poli
cija. Lig šiol tepaa’škėjo, kad 
‘aij tų plėšiku yra ir moterų, 
kad jie važinėja įvairių tipų 
automobiliais.

kraštų ;jei nori išlikti laisva 
krikščioniška tauta, turi turėti 
aiškų žvilgsnį ir būti tvirta. 
Akli ir silpni sugriūva.”

“Ar materializmas bus įsi
brovęs į svetimos valstybės or
ganus ar į mūsų pačų institu
cijas, jis siekia mus sunaikin-

Knowlandas nesirengia trauktis iš lyderiu
Jis įspėja, kad konferencija gali legalizuoti geležinę 

uždangą

Adenaueris pirmyn
Adenaueris, Vok etijoe kanc

leris, perkalbėjb savo koalici- * 
nės vyriausybes narius, ir ji 
vieningai pasisakė už Pary
žiaus sutarties tvirtinimą. Da
bar sutartis bus patelkta par
lamentui. TiktaMų jog pirmu 
skaitymu i bus svarstoma dar 
prieš Kalėdas, kai tik patvir
tins Prancūzija.

Socialdemokratų reikalavi
mą pritarti Maskvos s ulomai 
konferencijai Europos saugu
mo reikalam — Adenauerio 
koalicija atmetė. Adenaueris 
atsakė, kad tokia konferencija 
galės įvykti po to, kai sutartis 
bus patvirtinta.

Molotovas “Pravdai” prisi
pažino,, kad palankius atsaky- 

Darifatakb kitas nr. išeis nius į jo stūksną konferenciją 
lapkričio 30, antradienį. ’ At?ak*.^ip

^<&»»»$oooooooooo6oooąoaos' P®* Suomija, bet "neaiškiai.”

Dar Mendes - France neiš- 
vykus, atsirado Amerikoje 
Austrijos kancleris Julius Ra-

Amerikos vyriausybės pas
kyrė pinigų įtaisyti radaro 
tinklui nuo Aliaskos iki Kana
dos — per 3000 mylių. Pačio
je Aliaskoje bus 7 stotys. To
kiu būdu kairysis sparnas bus 
apsaugotas nuo netikėtos so
vietų invazijos. Statyba at
sieis 200 milijonų ar net 1 mi- 
liardą dol.

KARALIENES “BLOGAS 
M PAVYZDYS”’

Anglijos vadinami chiropo- 
distai, kurie rūpinasi kojų svei
kata, paskutiniu laiku labai pa- 
sifaktuię, kad karalienė Elz- 
tneta D duoda “blogą pavyzdį” 
Anglijos moterim. Girdi, “Ka
ralienė interesuojasi tik batų 
elegancija ,o visai nesirūpina, 
kad batai būtų patogūs ir svei
ki kojai. Kadangi Anglijos mo
terų mili jonai ima pavyzdį iš 
karalienės, tai karalienė Elz
bieta II turėtų į tai atsižvelgti 
ir dėvėti batus tik pagal chi- 
ropodistų patarimą.’Karal enės 
batam jie prikiša: esą per aukš
tos kulnys; per plačiai išpjauti, 
per dau g ‘nunuogintas” didy
sis pirštas; nėra jokio dirželio, 
kuris tvirčiau laikytų batą prie 
kojos...

Bloga karaliam.... kad bent 
dar galėtų tuos patarėjus batu 
išvanoti...

Pikčiausias Amer. priešas-materializmas
Amerika Dievo neatmeta, bet jo nemato težiūrėdama, 

į jnnigus, divorsus ir kt.



Kur neteks.

KARDINOLAS SU MAJORU RUNGIASI DEL VAIKŲ
DIENOS VEIDAI

FUNERAL DIKECTORS

daugiau susi
nusiais okU- 
bka ir liežuvį

JPrez. I>. Etanhower*s priėmė In- 
<Ujo« vicerpeMdenta Dr. S. Radah- 
kriahnaiL (

REF. A. BENTLEY (vidury). rnnirhlMiat tave* lufekt** portorikie- 
gių teroristu, su žmona lankėsi Puerto Bieeo ir nuuMrdftd' tavo 
priimtu.
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laisvojo pasaulio protestai <>61 
trėmjnų. Tų protestų priven
gia ir bolševikai -

Iš tų, pūtent, kurie buvo ga
vę mažesnes bausmes ir teisę, 
bausmę atlikus, grįžti namo. 
Kiti Ir bausmę atlik? turi kur
tis kur nors Sibire. Daugiausia 
grįžusio buvo jausimo— dar iš ūma’. 
1941 metų išvežto. Tai buvę darbo

Italų akys gyvai seka įvy
kius Bolonijoje. Ten mato jie 
du veidus, kurie yra lyg išimti 
iš “Don Kamillo mažojo pa
saulio” knygos. Knygoje buvo 
miestelio klebonas Kanrllo ir 
burmistras Peppone. Bolonijos 
miesto gyvenime panašiai reiš
kiasi kardinolas Lercaro ir ko
munistas miesto burmistras 
Dozza.

Ir kodėl bažnyčia negali bū
ti prekyvietėje, fabrike ir net 
komunistų susirinkimuose ? 
Reikia naujų apaštalavimo for
mų. Prancūzijos kunigai dar
bininkai buvo toks pavyzdys. 
Nuo pereitų metų Prancūžijd-

ProgTamoje — sąko Baka- 
nas — man daugiausia buvo į- 
domul 'kas kalbama apie Lietu
vą. Tada lyg pasidaro š;rdžiai 
lengviau, kad ir "Vakaruose 
viską žino.

Lietuvių Dienose dr. J. J. 
Bielskis pasakoja įdomius vaiz
dus, kaip senieji Amerikos lie
tuviai kūrė savo organizacijas 
jr reiškėsi patriotiniais dar
bais, rodžiusiais didelę jų tė
vynės meilę.

toji taip Jfcap Vakaruose, tai paspausti ,ir viskas būtų apvir- 
gSd bolševikai ir daugiau pri- tę aukštyn kojom. Vakarai pa- 
viliotų. Patys lietuviai komu- darė — sako žmonės — didelę 
nistai nėra t^ri dėi savo atei- klaidą. ' i
t e&jgm nebus toto pasitifaė-- -?

būt most of all, 
tafe. we thank You for each othef

Šviesūs ir tamsūs atsitikimai netolimoje 
Amerikos lietuvių organizacijų praeity

Kita kardinolo darbo sritis 
— darbininkai;

Jei darbmžnkai — aiškino 
kardinolas — neina į bažnyčią, 
tai bažnyčia tari pas jąc;? atei-

rengia vaikų karnavalą.
Ir visus vaikus kviečia su 

tėvais. Tas sodas buvo lig tol 
žinomas kaip “raudonas” so
das, nes ten komunistai reng
davo savo mitingus. Burmist
ras Giuseppe Dozza pasakė: 
“Taip pigiai raudonkepuris su 
manim neapsidirbs.” Ir paskel
bė taip pat vaikų balių burmis
tro rūmuose, kurie priklausė 
kitados popiežiaus vietininkui. 
Nuskirtą dieną stipriai pasni
go. Kardinolas sėdėjo savo rū
muose, susirūpinęs, kad snie
gas nubaidė visus vaikus nuo 
Margaritos sodų. O Dozza juo
kėsi patenkintas, dairydamasis 
j keturis šimtus vaikų; kurie 
žaidė jo rūmuose.

/Tai dar tik pirmas randas”, 
pasakė kardinolas. Antras 
randas įvyko per gavėnią. Visi 
nustebo, kad kardinolas gavė
nioje vėl paskelbė vaikų karna
valą. Pasipylė ir kritika, kad 
tai nepadoru gavėnioje. Bet 
kardinolas atsakė:
“Vatai Jr gavėnios meta aeta-

Savo kunigam kardinolas nuo
lat aiškino, kad
dabartinę generaciją karas ir 
pokariniai laikai sugadino. Vai
kai yra vienintelė Viltis pasau

liui atnaujinti.
Ir kardinolo įtakoje katalikų 

jaunimo organizacijos ėmė 
augti. Komunistų organizacijos 
jų neteko. Su "jais grįžo prie 
bažnyčios pamažu ir daugel tė-

Ir šiuo kartu j kardinolo 
kvietimą stfąrinko 20,000 vai
kų. Drangas Dozza pabalo S 
pavydo. Bet balti turėjo dar la
biau, kai per šv. Juozapą kar
dinolas sutaisė paradą, kuria
me žygiavo Mickey-Maus if 
kitų gyvuliukų f’gūros, pada
rytos iš kartono. 40,000 vailcų 
su tžvšis ten buvo. Kitąsyk per 
Tris Karalius kartfinolas paža
dėję uteodnti aprengtus kara
liui, ant tikrų kupranugarių, 
šiuo tarpu draugas Dazzo jau 
buvo atsipeikėjęs ir taesi ak
cijos — tai pačiai dienai jis 
paskelbė vaikų balių. įtemptos 
ruijgtyhės šitame rande baigė
si 40,000 kardinolo naudai. 
Draugas burmistras turėjo tik 
60 vaikų.

Taip ėjo kova dėl vaikų...

Dar tik prieš aštuonerius 
metus Giacomo Larcaro gavo 
kardinolo skrybėlę. Lig tol jis 
buvo eilinis 4omigas. Tik po 
dviejų savaičių, kai jis užsidė
jo kardinolo '/skrybėlę, teko 
jam susidūrėt su Bolonijos 
miesto draugu w‘Peppone’’. O 
tai nutiko tokiu būdu.

progresyviais’ pasivadinę. So
cialistų kuopose jie kėlė tokius' 
klausimus: ‘Ar yra Dievas?’ 
Suprantama, po jų vadų agita
cinės kalbos, daugumos būdavo 
neigiamai nubalsuojama. Per 
savo laikraštį jie parodė kraš
tutinį naivumą, siūlydami 1,- 
000 dol. už velnio buvimo įro
dymą. Jie žemiausios rūšies iš
sireiškimais plūdo dr. J. Basa- 
navič ų, M. Yčą; jų kelionės 
tikslą purvynan tempė. Skun
dė Rusijos valdžiai kun. Ol- 
šauskį, būk jisai prieš Rusiją 
kalbėjęs. Užvedė teismuose 
bylas prieš tautinės dvasios 
laikraščius, su tikslu jų veik
lą sutrukdyti. Nužudė žymų 
darbuootją kun. žebrį ir jo šei
mininkę. Tie piktadariaii sakės 
esą sccialistai, pas juos rasta 
socialistinės literatūros. Jie ta
po pakarti. Apgaudinėjo žmo
nes, steigdami savotiškas ‘me- 
dikalines klinikas', brukdami 
žmęnėms ‘stebuklingus vais
tus;, pardavinėdami ‘aukso 
plytas’, kol vyriausybė jų to
kią veiklą sustabdė...”

‘Tai buvo anų laikų lietu
viško gyvenimo putos-atma- 
tos. Koktu apie tai ir užsimin
ti. Bet nelaimėje, turima to 
gaivalo ir šiandien. Tik jie da
bar bolševikais - komunistais 
save vadina.”

je tas kunigų darbininkų vei
kimas suvaržytas, o Italijoje, 
jis klesti ten, kur buvo pradė
tas. Socialinis institutas prie 
kunigų seminarijos Bolonijoje 
1939 išleido tokių paruošų 
dvasios vadų dar tik 12, o da
bar jų yra jau apie pusė tūks
tančio.

Tik Italijos kunigai pasirin
ko kitokias formas nei prancū
zai. Jie eina j fabrikus ne kaip 
darbininkai, bet kaip dvasios 
vadai su savo kuniginiu drabu
žiu.
“Mum prikaišioja ne tai, kad 
mes kunigai, bet kad mes retai 

esame tarp jų.”
Ir Lercaro buvo vienas pir

mųjų, kurie eidavo per fabri
kus ir darbininkų kvartaluose 
lankydavo namus. Jis sudarė 
grupę vienuolių-domininkonų, 
pranciškonų, saleziečių, kapu
cinų, kurie vadinami “frati Vo- 
lanti” — skraidantieji broliai, 
nes - ,jie važinėja mašinom ir

Nauji Fordai
Naujieji Fordo ’55 modeliai 

buvo išstatyti lapkričio 12. Vi
sų keturių keleivinių automobi
lių grupių pavyzdžius rodė 
daugiau kaip 6400 Fordo par
davėjų. šių metų Fordo mode
liai pasižymi Ilgesniu, žemes
niu kūno stiliumi, turi aplink iš 
oro pusės gražius apvadus vi
suose modeliuose, čia matomas 
Fairlane 4 durų sedanas. ’55 
Fordus galima gauti su Y- 
blcck V-8 arba I-block Slx 
motorų jėga. Fairlane modeliai 
yra aprūpinti dviem Išmetimo 
vamzdžiais be atskiro pareika
lavimo.

Neskaitant šių pagrindinių 
formos savumų, naujieji For
dai turi daug kitų naujovių ir 
pagerinimų ti:k išvaizdos, tiek 
tobulo veikimo sityje. Plačiau 
apie Fordo aūtcmobilius, pasi
žiūrėk nesen ai Darbininke ta
pusiuose skelbimuose. (Skelb.)

JLhe real magic of Thanksgiving Day comes when we 
begįn to inventory our blessings—and we suddenly real- 
ize that the possessions we valtie most are those that give 
comfort and security to others—to the people we love> 
Perhaps this would be the rime to think about adding to 
that comfort and security through the Payroll Savings 
Plan of investment in U. S. Savings Bonds.
Here’s why this plan will work for you. When you tcll 
the people in your pay office how much you want to 
save, they put that amount aside for you every payday. 
When enough accumulaltes, they buy and turn over to 
you a U. S. Series E Savings Bond. Each Bond you get 
eams an average 3% annūal interese, compoundcd every 
six months, for as long as 19 years and 8 months!
Sign up at your pay office today for the Payroll Savings 
Plan. You—and your family—will be glad you did.

per garsiakalbius pamokslinin- 
kauja aikštėse, gatvėse.

Kai Larcaro 1952 buvo pas
kirtas Bolonijos yyskupu, jis 
paskelbė tikintiesiem ’ ir neti
kintiesiem, kad nuo šiol jo na
mų durys visada ir visiem yra 
atviros. Ir kardinolas ne tik 
kaip dvasios vadas, bet jis rū
pinasi ir teisiniais patarimais 
ir materialine pagalba, kurie 
jos reikalingi. Iš surinktų au
kų jis dabar pastatė Bolonijoje 
kaimą — 40 namų po du bu
tus, ' kuriuos paveda gyventi 
tom jaunom porom, kurių su
žadėtuvių laikas dėl neturėji
mo kur gyventi gresia užtruk
ti pavojingai per ilgai. Kaimą 
tą pavadino

sužadėtihių kaunu.
Miesto komunistai nenorėjo 

leisti tokio kaimo statyti. Jie 
kėlė balsą, kad “kaimas” bus 
skirtas tik katalikam. Tada 
kardinolas atsakė: “Priešingai, 
aš norėčiau, kad ateitų į čia 

■ ir iš komunistų eilių. Pažiūrė
sim ,kas kam darys įtakos. Aš

(Nukelta į 3 pusi.) ’

_Kiti ba’savo, ar Dievas yra
Bet aname lietuvių veik;m<? 

būta ir labai juodų šešėlių, 
šiandien net sunkiai supranta
mų. kad galėjo būti tekio ne
kultūringumo ir tamsi mo.

Belskis sako, kad tokia ne
kultūrinę “ve'klą monopoliza
vo kai kurie save ‘soc;rlista:-

komunlstlnti, rusinti. Bet jų 
tėvam neleido grįžti. Dalis to- 
kių vaikų vėl paliko Lietuvą ir 
Išvyko į Silūrą ieškoti «tėvų, 
kad su jais drauge įsikurtų.' 
Kai Jorluos grįžusius vietiniai^ 
komitetai pasiuntė j darbus, o 
kurie darbo hegavo, buvo pri
versti kaip nors kitaip verstis, 
kad galėtų pragyventi — mal
kas pjauti ar turguje senus 
daiktus pardavinėti.

Tarp grąžintų buvo ir buv. 
p-ezidento A. Smetonos bro
lis. .Grąžintas jis apsigyveno 
Aleksote savo namuose, Juozo 
Damijonaičio gatvėje. Tačiau 
vėliau bolševikai jį vėl išvežė 
į Sibirą, kur jis ir mirė.
f Sibirą vežami ir kitu būdu— 

baigę technikines mokyklas 
turi atlikti praktiką ar nusta
tytą darbo laiką ten, kur juos 
pasiųs. 1953, sakys m, Kaune 
buvo įsteigta šoferių xmokykla. 
Mokslas joje truko apie metus 
laiko. Kiekvienas jos mokinys 
gavo stipsndiją. Baigę mokslą 
stipendijų ėmėjai apsižiūrėjo. 
Koks buvo tų st pendljų tiks
las: visi buvo paskirti vykti į 
Rusiją. Nevyks — bus atiduo
tas į teismą ir kaip dezertyras 
ar sabotažnipkasjjąyžąęt sęvte- 
tinius įstatymus,*^Žūs Ugi 5 ar 
10 metų kalėjimo.

Panašius “specialistus” kol
chozam Sibire turėjo paruošti 
Iraktoristų mokykla.

Lietuvių, kurie sutiktą va
žiuoti laisvai į Sibiro piešimus, 
nėra. j' -

Nebent kokis Lietuvoje esąs 
rusas. Ten Sibire rusas šoferis 
gaus geresnį darbą nei lietu
vis. Kadangi savanorių nėra, 
tai siunčiama prievarta: parei
gūnai numato, kuriuos reikia 
išsiųsti, ir jiem praneša kartais 
net tik vieną dieną prieš išvy
kimą. O kad Aimažlntų pani
ką, skelbia,, kad pavasarį, bai
gę arimą, galės grįžti; kitiem 
pasakoja, kad vasarą nuvalę 
derlių bus paleisti. Bet praeina 
ir vasaros ir pavasariai,

ir iš Sibiro tokie dar niekas 
nebuvo paleisti.

Neleidžiama nei jiem nei su 
jais plačiau laiškais susirašinė
ti. Laiškai, kuris paskelbiami 
viešai, esti paprastai'pačių pa
reigūnų surašyti.

— Nuotaikos krašte? —bu
vo paklausta.

— Nekokios, — sako Baka- 
nas. — žmonės vis laukia ir 
laukia.
Kraštas okupantui priešinosi, 

ir prieAfMsis.
Nebent per kokius pO metų

Mirties ir Bari- ^ ***2?* ®™
\ , __'ūmeritaiškus batus ir »

tno s au- konservus. JNbrs

minimąs liko. Likb taip pat a- 
mri’ikoniškos mašinos, kur.om 
važinėja bolševikai; 4

J&nonŽs išmoko
kęsti ir" vienas kitam

de jg i»- plonio negu oi 
IRlkimitfUl Ir kitą p**** metais; »

laikyti už dantų.
Buvo kalbama, kad pas liks ' _ teko klausytis iš va- 

tik tie, kur e moka gerą) He- ?įetuviškų radijo translia- 
tuviškai skaityti ir rašyti. Kai 
kurie žymesnieji rusai pareigu-’ 
nai buvo visai nosis nukabinę,

- re*a 1
^1 T- vyne’’. Kiti buvo jau net savo

lj kambarius perdavę. Tačiau Be^
SS? suėm^ aprimo.

- IMF yyĮgjSff* Dingo ir žmonių viltys, kad

ro meta, po Statine mirties ir . DartaUkad iąbiausmi laalda .
suėmus Beriją. ■ ' ■ ■ ' Emeritafti,

Dvieję svarbiausių organizacijų 
gimimas

Esą kai katalikai pamatė, 
kad bendrose organizacijose 
socialistai išnaudoja juos ir jų 
sudedamus pinigus savo parti
jos. reikalam, jie ėmė organi
zuotis skyrium.

“...jau 1901 katalikai pasi
traukė iš ‘Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje’ ir sukūrė savo 
^Susivienijimą Lietuvių Romos 
Katalikų Amerikoje’. Dar 1906 
metais dalyvavo bendrame po
litiniame seime Philadelphijoje 
ir įėjo komitetan aukom rink
ti. Bet vėliau paaiškėjus, kur 
sccialistai reikalą temp ą, iš 
komiteto pasitraukė ir 1903 
m. balandžio mčn. sušaukė sa
vo seimą, kuriame sudaryta- 
‘Amerikos Lietuvių Katalikų 

“Federacija.”
WALTEE L. FORMAN

LAIDOJIMO IŠTAIGA 
404 Ea.>t 7»th SU N. Y.

RE 7-2560 
įsteigta 1927

Patarnautoja Mrs. Forman 
yra lietuvė

Vieni dėjo pinigus Lietuvai...
Susidomėjimas Lietuvos rei- 

į kalais, knygom, laikraščiais ir 
Įjl .. dosnumas tiem reikalam au- 
s4 go. Bielskis mini, kad 1911 at-

. vyk? kun. J. Tumas ir kun. K. 
B: Olšauskas “Saulės”' namam

, Kaune statyti suirnko 20,000 
dol. “Jų pastangas rėmė katali
kai ir tautininkai, bet socialis
tai -visokeriopai trukdė ir net 
juos asmeniškai puolė ir juodi
no.” Tais pačiais laikais gausiai 

j*. ■ buvo paremtas ir J. Vanagai- 
\ tis, kuris rinko aukas M. Lie- 

.tuvos “Birutei” kisti. Porą me
tų vėliau atvyko dr. J. Basa- 

”havičlus ir dūmos narys Mar
tynas Yčas. Jie norėjo aukų 
‘Tautos Namam” Vilniuje sta- 

.. tyti. “Jų darbą socialistai irgi 
trukdė, bet katalikam ir tau
tininkam nuoširdžiai remiant, 
aukų suplaukė apie 30,000 
doL”
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Kardinolas™

DUOBKASYS

) Viduramžiais italų bur-

nepajėgė. Jie pradėjo trauktis, 
bet lietuviam teko atlaikyti dar

Kurie nenori, katile netirpsta

$6.00 
$650 
$350 
$650

Ji žiūrėjo J jo rankas, tik į 
rankas. Ir vis dėl to ji jautė 
jo lūpų Šypsenų, kuri supo ją, 
kaip saulės spindulys.

Jie nuėjo abu iki durų. Gat
vėje buvo beve’ic naktis.

— Ar kapinės toliK — pa-

— Ir vaikų?
— Taip, ta’p pat ir vaikų.
— Ir mirusių?
— Minios 'mirusių; jų daug 

atneša jūra, ji išmeta juos pa
krantėje, ir niekas neišsigąsta 
ten juos radęs: jie pasveikina 
juos, lyg būtų seniai paista
nti. Yra pas mus vienas senis, 
kuris pasakoja istoriją apie vie
ną salelę, kur jūra išmeta tiek

Laikrašti tvarko Ęedakctaė KamfcIM. Vyr. red. a SuBeSSta
Stra^mnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 

stra^odai ■angimi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turt
ai ir kalbų redakcija neatsako. ' -

džtų buvo aiški jų valia, tari 
juos lenkė, kaip vairius, kurie 
krinta nuo medžią N:eko ne
galima padaryti.

(Atkelta iš 2 ps.) 
asmeniškai tuo neabejoju, nes 
vienintelis dalykas, kurio ne
galima sukrikščioninti, yra t k 
nuodėme.”

Dar didesnis pavojus buvo 
Lietuvai iš lenkų, kai 1920 me
tų rudenj Pilsudskis pasiuntė 
gen. L. želigowskj užimti Vi
nių. Buvo numanu, kad Pil
sudskis mėgins kardu nas:ekti 
tai, ko negalėjo padaryti Len
kijos politikai ir diplomatai — 
įtraukti L'etuvą į uniią su Len
kija. Vilniui užimti lenkai pa-

go, per kurį krito tamsėjan
čios gatvės šviesa ir ramybė. 
Ten jie vienas j kitą atidžiai 
pasižiūrėjo. Gitą giliai pasinėrė 
svetimšalio žvilgsnyje, o jis 
taip pat stovėjo prieš ją ir žiū
rėjo. Tai buvo aukštas ir lie
sas vyras, apsirengęs juodais 
kelionės drabuž'ais, kurie buvo 
keistai pasiūti. Jis turėjo gel
tonus ir iškilmingai sušukuotus 
plaukus. Tas jau te?do jausti 
jame kažkokį kilnumą. Valdi
ninkas ar gydytojas? Keista, 
kad jis buvo paprastas duobka
sys. Instinktyviai ji norėjo pa
imti jo rankas: j s ištiesė jai 
abi, kaip vaikas.

— Pareiga nesunki, — tarė

ki bolševikai galutinai įsitik!no, 
kad “Sovietų Lietuvos” ši kar
tą jiems nepavyks pairti. Vie
nos kautynės įvyko rugpjūčio 
20-24 ties Zarasais, O antros— 
tarp rugpūčio 31 ir rugsėjo 2 
ties Daugpiliu. Abiejose kau
tynėse bolševikai buvo taip ap
kulti, kad daugiau nemėgino 
peržengti Lietuvos sienų.

Bet tuo metu, kai Lietuvos 
neseniai suorganizuotos gink
luotos pajėgos stūmė lauk iš 
Lietuvos įsiveržusių raudonųjų 
gaujas, Lietuvos viduje pasiro
dė naujas priešas — Avsiovo- 
Bennonto gaujos, susidariusios 
iš vokiečių ir rusų dezertyrų, 
pasinešus'ų pasiplėšikauti Lie
tuvoje ir “nepriklausomai” pa
gyventi. Lemiamas mūšis su 
bermontininkais įvyko 1919 
rugsėjo 21-22 ties Radviliškiu, 
Po to mūšio bermontininkų da
liniai išsisklaidė.

Kai 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos Valstybės Taryba pa
skelbė Lietuvos nepriklauso
mybę, ji dar negalėjo vykdyti 
savo valdžios Lvtuvos terito
rijoje. Ta teritorija buvo dar 
vokiečių kariuomenės okupuo
ta. Tik nuo 1918 metų rudens, 
kai vokiečių kariuomenė pradė
jo iš Lietuvos trąuktis, susida
rė sąlygos įsikurti suvereninei 
Lietuvos valdžiai. . Ji pradėjo 
veikti Lietuvoje,-sūdantis pir
mąjį Lietuvos ministerių kabi
nėta 1918 lapkričio 11. Teisiniu 
požūriu ta data ir yra Lietu
vos Respublikos pradžia, nes 
tik nuo tos datos susijungė visi 
trys valstybei sudaryti reika
lingi elementai: teritorija, tau
ta ir valdžia. O ta data beveik 
sutampa su Lietuvos ginkluotų 
pajėgų įkūrimu. Tai ir supran
tama, nes L’etuvos ginkluotos 
pajėgos salėjo organizuotis tik 
atgavus Lietuvai suverenitetą. 
Jos negalėjo dar veikti vokie
čiu okupacijos metu.

Dar daug daugiau pagrindo

lavonų, kad nelieka vietos gy
viesiems. Jie yra lyg apsupti 
lavonų. Bet .galbūt, tai tik is
torija, ir šitas senas pasakoto
jas, galbūt, kvailąs. Aš manau, 
kad gyvenimas daug galinges
nis už mirtį.

Gitą tyli, paskui prideda:
— Tačiau mama mirė.
Svetimšalis, pasirėmęs ant 

kastuvo, sustoja:
— Aš taip pat pažinojau mo

terį, kuri mirė. Bet ji to norė-

klaūsė svetimšalis ir metė 
žvilgsnį į namus iki pat gat
vės galo: ji buvo visai tuš
čia.

turime gretinti Vasario 16 ak
tą su Lietuvos kariuomenės 
atsikūrimu dėl to vaidmens, 
kurį Lietuvos ginkluotos pajė
gos atliko mūšio lauke. Juk ži
noma, kad paskui pasitraukiau- dvejas stambesnes kautynes, 
čius vokiečius veržėsi iš rytų 
bolševikai, o iš petų— grėsė 
lenkai. Ir patys vokiečiai ma
žai turėjo noro visai pasitrauk
ti iš Lietuvos. Tokie avantiū
ristai, k& P Avalovas-Bermon- 
tas, taip pat trukdė nepriklau
somai Lietuvai kurtis. Tokio
mis sąlygomis 1918 lapkričio 
23 išleistas pirmas įsakymas 
Lietuvos kariuomenei sudaryti. 
Tai davė jaunai Lietuvos Res
publikai nugarkaulį, be kurio 
ji nebūtų pajėgusi savo priešų 
atlakyti.

Pirmiausia teko susigrumti 
su boFeviLiis, kurie jau tuo
met tiesė nagus į Lietuvą, siek
dami primesti jai sovietų val^ 
džią. Pasinaudodami tuo, kad' 
1918 metų rudenį L etuvoje dar 
nebuvo stambesnių ginkluotų 
pajėgų, bolševikai iki 1919 me
tų pavasario' prasistūmė iki Pa
nevėžio, kur susitiko jau su 
stambesniais Lietuvos- kariuo
menės daliniais. Menkai tie da
liniai buvo aprengti ir apgink
luoti, bet j;e buvo stiprūs savo 
patriotine dvasia, savo geležine 
valia ginti tėvų žemę nuo įsi
brovus© priešo. Per įvykusias 
ties Panevėžiu gegužės mėn. 
dideles kautynes bolševikai "bu
vo taip supFekti, kad toliau 
skverbtis g Lietuvos gilumą jau

Vis tai daro kardinolas — 
pasauliui atnaujinti. Ar jam tai 
seks’s Bolonijoje, kuri yra 
kiaurai komunistiška, visų a- 
kys seka su gyvu susidomėji
mu. Panašią jis buvo radęs ir 
Raveną, kai ten buvo jis pas
kirtas vyskupu 1947. Iš ten 
išvykdamas po penkerių metų, 
Lercaro paliko komunizmą vi
sai palūžusį.

O visai Ital'jai reikią tokio 
apaštalo, nes kas penktas ita
las balsuoja už komunistus.

“Common Council for American Uni-ty” šiom dienom pa
skelbė, kokios didelės reikšmės Amerikoje turi laikraščiai ne- 
angtę kalba. Tokių laikraščių Amerikoje esą 857; * tarp jų yra 
83 dienraščiai, 295 savaitiniai, 279 mėnesiniai.

Daugiausia jų turi ispanai—-net 108; tarp jų 11 dienraščių. 
Antroj vietoj eina vokiečiai sti 82 laikraščiais; tarp kurių dien
raščių yra 4; trečia vieta tenka italam — 69 laikraščiai su 4 
dienraščiais. Toliau lenkai turi 53 laikraščius, bet tarp jų yra 8 
dienraščiai. Tarp grupių, kurios turi daugiau kaip 10 dienraš
čių ar savaitinių, yra arabai, joponai, kinai, lietuviai, norve
gai, prancūzai, slovakai, suomiai, švedai.

Kai kurios tautybės savo nariam leidžia ir anglų kalba 
laikraščius. Tokių laikraščių yra 228; "S jų 138, arba 61%, sa
viesiem leidžia žydai.

Pažymėtina, kuria linkme eina toliau laikraščiu gyveni
mas. Esą 1951-53 laikotarpyje neanglų kalba laikraščių skai
čius sumažėjo iš 913 iki 857, daugiausia savaitinių, dienraščių 
skaičius liko tas pats. Sumažėjo ispanų ir lenkų savaitinei laik
raščių. Tačiau K kitos pifses kai kurių tautybių laikraščiai pa
gausėjo: rusų iš 19 net ikr33; padidėjo taip pat lietuvių ir uk
rainiečių. Pastarųjų pagausėjimą tenka priskirti naujos imigraci
jos bangai.

— Taip, — sunkiai ištarė 
Gitą, — aš suprantu, kad gali
ma norėti.
— Daugel1 s žmonių jos trokš

ta ir štai dėl ko tie, kurie nori' 
gyventi, taip miršta; jie miršta 
su kitais pagrobti, išplėšti mir
ties, nežiūrint jų noro. Aš ma
čiau daug kraštų, Gitą, aš kal
bėjau su daugeliu žmonių, klau
siau jų. koks būtų jų noras. Ir 
aš sutikau vienintelę esjtię, 
kuri norėjo mirti. Kai kurie, 
aišku, sakė priešingai, o tai 
juos vertė daryti baimė. Bet

•gyvenimo dogma, kad laisvę^ir 
nepr klausomybę galima tik 
išsikovoti. O kad Lietuva kėlė
si po pįrmojo pasaulinio karo 

'laisva ir nepriklausoma ne 
vien dėl palankiai susiklojusių 
tuo metu politin ų apli’*‘kyb*ų, 
tai rodo skaičiai žuvusių ‘r pa
žeistų nepriklausomybės kovo
se Lietuves gynėjų.

k Lietuvos įstaigų surinldomis 
žln’omis per Nepr iklausomy
bė:: kovas su bolševikais, ber
montininkais ir knkais buvo 
užmušti 1292 kariai, 67 šauliai 
ir 40 karininkų, o sužeista 2,- 
438 kariai, 146 šauliai ir 93 ka
rininkai. Amerikiečio akimis 
matuojant, tie skaič;ai, žino
ma, neimponuoja, bet nepa
mirškime, kad Lietuva tuomet 
turėjo 75 kartus mažiau gy
ventojų, negu jų dabar "turi 
Amerika. Jeigu anuos aukų 
Skaičius perkelsime į amerikie
tišką proporciją, tai išeis per 
300.000 “casualties”. O tas 
skaičius ir amerrkieč’o akyse 
turi pastatyti visai kitoje švie
soje Lietuvos nepriklausomy
bės kraujo auką. Ji yra tikrai 
nemaža. '

Prisimindami šiandien tuos 
karžygius, kurie savo krūtinė
mis atrėmė daug gausesnius 
priešus ir atkovojo mūsų tėvų 
žemei laisvę, mes nerasime tin- 

Praėjus ilgesniam laikui nuo kamesmo būdo pagerbti jų pa- 
Nepriklausomybės kovų, jos s aukojimo, kaip pr’siketindami 

x tvirtai stovėti už tuos idealus,
buriuos jie yra didvyriškai 

'f ’ : . •> Žuvę.

Šitie ženklai rodo atgyjantį vokiečių tautinį susipratimą, 
kuriam didelį smūgį buvo sudavę abudu karai. Tada daugelir 
vokiečių norėjo dingti su savo tautinėm žymėm tarp amsrikiečiu 
ir liktis nepastebėti. Tada jie daugel’s suamerikonėjo. Naujo' 
sąlygos dabar padėtį jiem palankiai keičia.

Tenka tik džiaugtis, kad Amerika yra viena iš negausiu 
krantų, kur į svetimas kalbas žiūrima su palankumu, čia tebė
ra įprasta manyti, kad mokėti kitą, kalbą šalia angių yra nauda 
ne tik tam asmeniui, bet ir pačiai valstybei.

— Ne, nelabai toli, bet aš 
noriu tave nuvesti! Tu ne iš čia, 
tu negali žinoti kelio.

— Tu jį žinai? — paklausė 
sunkiai » vyras.

— O taip, dar visai mažytė 
aš jį žinojau. Jis veda pas ma
no motiną, kurios taip anksti 
mes netekome.

Jie ėjo nieko nekalbėdami,, ir 
jų žingsniai nyko nakties tylo
je. Staiga vyras paklausė:

■— Kiek tau metų, Gitą?
— Šešiolika, — atsakė vai

kas ir lengvai išsitiesė,—šešio
lika ir kiėkveiną dieną vis tru
putį daugiau. ,

Svetimšalis nus:juokė.
— O tu,—klausė ji taip pat 

judkdamosi,—klek turi metų?
— Aš esu vyresnis už tave, 

Gitą, daugiau kaip du sykiu 
vyresnis v& tave, ir kiekvieną 
dieną vis daugiau ir daugiau.

Jie buvo priėję kapines.
— Štai namas, kuriame tu 

turi gyventi prie tau pavestos 
vietos, — pasakė ji, rodydama 
per vartų virbus kitame kapi
nių kampe namuką, kurį slėpė 
vijokliai.

Vieną gegužės Vakarą į 
miestą atėjo vienas svetimša
lis ir parsisamdė. Gitą, Podes- 
tato*) duktė, pirmoji jį paste
bėjo. Jis išėjo iš jos tėvo kam
bario (įeinant jo nematė). Jis 
ėjo tiesiog į ją, lyg iš tikrųjų 
šiame tamsiame kordoriuj? 
būtų norėjęs susitikti.

— Tu esi jo duktė, ar ne tie
sa? — paklausė jis švelniu bal
su svetimšalio akcentu.

Gitą patvirtino galvos link
telėjimu ir sekė žmogų iki lan-

krąujo aukos, kurias geriausi 
Lietuvos sūnūs yra sudėję “ant 
tėvynės aukuro, kad lietuv.ų 
tauta būtų laisva. ;

Deja, la!svė ir nepriklauso- 
Rašo PRANAS DAILIU® naudoje klastą: jie pasirašė * mybė dar niekam nėra atlteku- 

Suvalkutpe paliaubų sutartį ir sios pačios savaime Buvo ir 
kai lietuviai traukėsi į. sutartas^ ik sugriaunama pol tlnio
vie tas, staiga užpuolė juos. Pa- 
čame Vilniuje Fetuviai,dar ne
buvo įsitvirtinę, nes tik.prieš 
mėnesį buvo f* jį įžengę,-bol
ševikam pątitrakuus. Dėl to 
2eligowskiuFpavyico gana leng
vai Lietuvos sostinę . užmti. 
Bet kai žel:gowskis pasuko sa
vo pulkus 'iš Vdnaius į vaka
rus, jam pastojo kelią kad ir 
negausios, bet jau užgrūdintos 
nepriklausomybės kovose Lie
tuvos ginkluotos pajėgds. Dide
li mūšiai įvyko 1920 lapkričio 
19 ties širvintais, o po dviejų 
dienų — ties Giedraičiais. Tuo
se mūšiuose lietuviai taip su
pliekė 2ellgowskio plūkus, kad 
Varduva paliovė svajojusi apie 
Lietuvos užgrobimą. Pilsuds
kiui neliko nieko kito, ka'p nu
silenkti prieš Tautų Sąjungos 
spaudimą Ir padėti kardą į 
makštį.

Kas būtų atsitikę, jeigu Lie
tuva tuomet nebūtų turėjusi 
ginkluotų savo nepriklausomy
bės gynėjų, nesunku atspėti. 
Nors galutinėse išvadose Len
kijos likimas šiandien mažai 
kuo skiriasi nuo Lietuvos, ta
čiau tik dėka Lietuvos gink
luotų pajėgų, dėka jų pasišven
timo pavojaus valandą, lietu
vių tauta naudojosi nepriklau
somybe dvidešimtį metų.

darė sodu. Senieji kapai po žy
dinčiomis gėlėmis ir banguo
jančiais vijokliais pamiršo sa
vo liūdesį. Kitoje centrinio ta
ko pusėje iki šiolei augo tik 
paprastos žemos žolės. Jis ten 
taip pat suskirstė žemę, pa
darydamas kapus. Abi Impihių 
dalys buvo sutvarkytos labai 
harmoningai. Ir žmonės, atėję 
iš miesto, kartais sunkiai su
rasdavo savo brangiuosius ka
pus.

San Rocco gyventojai, maty
dami tokias savo kapines, tru
puti lengvesnę jautė mirties 
naštą. Kada kas nors čia pa
kliūdavo, — o mirtis šį at
mintiną pavasarį kaip tik grie
bė ypač vyresnio aminus, žmo
nes, — visiems kelias į kapi
nes buvo ilgas ir vargingas, tik 
atvykę čia jau jautė mažutės 
tylos šventės vaizdą. Rrikia 
pasakyti, kad gėlių Ša rinkosi 
» visų kraštų apsodinti naujam 
kapui, lyg kad Sėmės juodoji 
burna atsiverdavo tik tam, kad 
užsidengtų gėlėmis, tūkstan- 
Sais gėlių.

Siame pasikeitime dalyvavo 
ir Gitą. Ji beveik visuomet ten 
būdavo su svetimuoju. Ji sekė 
jo darbą, klausinėjo jį, o jis 
atsakydavo; jh kasinėjo, kiek 
kalbėjosi, kartas nuo karto

skubėdavo kastuvas ir per
traukdavo jų pašnekesį:

— ... Iš labai toli, iš šiau
rės, iš vienos salos'... — ir jis 
pasilenkdavo ištraukti piktžo-“ 
lę: — nuo jūrų, bet nuo kito
kių jūrų. Nuo jūros,— kurios 
ūžesį dažnai nakties glūdumo
je aš girdžiu, ir tačiau ji yra 
daugiau kaip už dviejų dienu 
kelionės nuo čia, — ji visai ne
panaši į jūsų. Ji yra pikta ir 
audringa, žmonės, kurie gyve
na ant jos krantų, tampa liūd
ni ir tylūs. Pavasarį ji atneša 
begalines audras, audras, ku
rios sunaikina bet kokią gy
vybę, gražų gegužės mėnesį 
paverčia bevaisiu; paskui, žie
mą, ji užšąla ir visus salos 
gyventojus la’ko kaliniais.

— Ar daug yra gyventojų?
— Nelabai.

’,— Ar yra ir moterų?

Svetimšalis rūpestingai ap
žiūrėjo savo naująją tėvynę:

— Žiūrėk, žiūrėk, tai ten! 
Mano pirmatakas turėjo būti 
senas.

— Taip, jis buvo labai senas. 
Jis ten gyveno su savo žmona, 
taip pat labai sena. Aš nežinau 
kur, bet ji išvyko tuojau po jo 
mirties.

— Žiūrėk,—tarė svetimasis 
ir atrodė galvojąs apie kitą da
lyką. Paskui atsiseko į Gitą:— 
Dabar reikia tau skubėti na
mo, vaikuti, jau temsta. Ar 
tu nebijaWviena grįžti?

— O, ne! Aš visuomet esu 
viena. Bet ar nebijosi likti čia?

Svetimasis pakratė galva, 
pagriebė mergaitės ranką, ir 
truputį šiltai paspaudė: ”Aš 
taip pat visuonet esu vienas” 
— pasakė jis tyliai, 
drebėdamas kūdikis 
šnabždėjo:

— Klausylc!
Kapų gyvatvorėje 

giedoti lakštingala. Ta skambi 
daina kilo, juos apsupo ir skan
dino pasiilgime ir laimėje.

Nuo rytdienos ryto San Roc
co naujasis duobkasys pradėjo 
savo pareigas. Jis apie savo 
darbą turėjo gana keistą su
pratimą. Jis visas kapines pa-

Viena tautybė pastaruoju metu verta ypatingo dėmesio — 
vokiečiai Prieš metus jų spaudoje buvo gausiai raginami tėva; 
mokyti vaikus vokiškai, šiemet buvo akcija už vokišką teatra/ 
paskui buvo džiaugiamasi pasisekusia dainų švente. O paskuti 
niu laiku spauda ragina tėvus sukrusti dėl vokiečių kalbos pamo 
kų viešosiose mokyklose.

Tose mokyklose paprastai dėstomos dvi svetimosios kalbos 
Gruodžio mėn. vaikai gaus lapelius, kuriuose jie turės įrašyti s? 
vo pasirenkamą antrą svetimą kalbą. Vokiška spauda rag;n' 
tėvus, kad jų vaikai įrašytų vokiečių kalbą. Primeną, kad mo 
kyklų vadovybės sutinka įvesti ir trečią kalbą, jei tik susidary 
30—35 vaikai.

San Rocco senasis duobka
sys buvo miręs.

Kiekvieną dieną skelbė gat
vėse, kad ta vieta yra laisva. 
Praėjo trys ar keturios savai
tės, ir niekas nepasisiūlė. Bet 
San Rocce niekas daugiau ir 
nemirė. Tad nieks ir nere ka- 
lavo. Buvo laiko ir laukė. Lau-

| Tarp 
vių tauta yra pasirinkusi minė
ti kaip istorinius savo gyveni
mo įvykius, vLema tarp pirmųjų 
vietų priklauso Lietuvos gink
luotų pajėgų įkūrimo sukak
čiai. Jos minėjimas turi būti 
vertinamas lygiagrečiai su pa
čios nepriklausomybės paskel- 

BeKtaMŠ aš aecart dav natter at Brookljn, N X May Ą 1SM andaa biruli, nes jei Vasario 16 aktą 
tha'let of Mareh A 1879, origtnaDy enteięd m *eond cta« mattar gk^btšnt buvo išreikšta lietu- 

at Boston, Mass^ September 12, 1815. rių tautos valia būti neprikląu-
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Tai buvo išvakarėse prieš 
pMŽritfmįlapkričio ketvirtadie
nį. Kai aš patekau į kambarį, 
išgirdau tesėjo rūsčius žo-

:' ' - ■' ^rr ’ ' 1 ?
“totorium”. Gal ta ii* tiesa. Bet tisch Huen, vBiau išsigynė

_ Jie v|a gimė ir augo A- yra ir totas mano vardo aiški- vardo ‘ - —- —
menkoje. Čia mūs* žeme. A- rūmas. Kadaše, kai kalbėjau^ Truhti 
menkoje mes esame senesni tik indkmiškai, mane šaukė na kai
už baltąjį žmogų! — atšovė jis “turk, turk, turk!” Gal taip kutu!
ižriirtžMri Pamatu mano miste. . į- pavadino pagal mano uibe- _ » koks mokytas,— 

pastebėjo budelis ir vėl Stvėrė
si galąsti peilį. .' '.j*:-

—Bet sakyk, už ką dabar 
nuteisė mirti? Ką blogo pada-

ftKai
________
tradicijų —' žkasft vasarą oe-
vejo zauąjį rudą. < .

— Nusunestace saVo rūbus?
— pasaule mums semuninaas, 
sėsime užu stalo. ‘

Kiek kUgai meš sėdėjome,
Tada iš savo vietos pakito mi|i Jtoi atsikėlė baltasis žmo- dina tave kalakutu?

..................... gos. Tada— — E, turetum^žinoti! Aš tu- 
« — Kas gi buvo tada? riu giminių< Indijoje. Jie tru-

— Tada... O tai buvo labai pūtį tototo, kitokių plunksnų, 
seniai, kai atkeliavo tokie iš- Kai mes iš Amerikos kebavo- 
badėję ir išalkę iš Europos, me į Europą, jie kur kas anks- 
Jie išlipo tuose krantuose, kur čiau iš Indijos ten atsibeldė ir 
dabar yra Mass. valstybė. Iš- su savim atsinešė vardą. Vie-

prašau... popieriaus, žinoma,

teisėjas sukrankštė:
— Pasigailėjimo nėra, ne

prašyk jokios malonės. Miršti 
. tautos gerovei!

Žvilgterėjau į nuteistąjį. Jis 
nebuvo nusigandęs. Lyg nesa

džiai, stovėjo pasipūtęs, nera
miai judėjo, štai kelios minutės 

C beliko gyventi, o jis toks išdi
dus. Ir nė žodžio! štai drąsa, 
kurios turėtų pasimokyti visi 
egzistencialistai! -

1 Tada neiškentęs šokausi prie 
teisėjo. Tokia proga ištraukti 
puikų pasikalbėjimą. Tai rete
nybė — nesibijo mirties Už 
ką nuteisė, kas čia kaltas?!

Teisėjas nustebo. Per jo ran
kas praėjo daug tolau nuteis
tųjų mirti, bet dar nebuvo at
sitikimo, kad bent vienu iš jų 
susidomėtų spauda ir norėtų 
viską išteirauti.

nolius, čiupo, skerdė ir valgė. 
Svarbiausia, jie dėkojo Dievui, 
kad* išsigelbėjo nuo bado, —jo

visiems baltiesiems.
— Tai kas tu esi? — sušu-

— Visaip mane vadina, — 
nuteistasis pažiūrėjo su ironi
ja,— Pagal tavo lietuvišką kal
bą esu kalakutas, o Ameriko
je esu turkey.

Jis išpūtė uodegos plunks
nas, išpūtė ir gurklį po kaklu, 
lyg pasididžiuodamas, štai kas 
aš!

— Kodėl taip keistai tave 
vadina? — paklausiau.

Teisėjas sutiko truputį pa
laukti, bet nuteistasis nenorėjo 
ir su manim kalbėti. Taip pat 
išdidžiai sukiojosi, neatsakė į 
klausimą, kodėl jis pateko mir
čiai į nagus, ką jis nori šiuo 
paskutiniu momentu pasakyti 
žmonėms, pasiteisinti. Ne, jis 
elgėsi taip, lyg jis būtų nekal
tas, o aplink visi, ir aš, di
džiausi kaltininkai. Beliko man 
įsibrauti į* jo gyvenimą ir pas
kui nežymiai nuslysti į kalty
bes, kurios atvedė prie išgaląs-

— Et, visa tai padarė bal
tasis žmogus. Kaip mane vadi
no indėnai kadaise.‘nepamenu. 
Jau ir mūsų kalakutų mokyk
lose moko tik angl’škai, tai se
noji mano šneka išgaravo. Bet 
savo genties istoriją dar ži
nau.

Prieš keletą šimtų metų nu
vežė mano prosenolius į Euro
pą. Tai buvo šeš-oliktame am
žiuje. Europiečiai pasižiūrėjo

giniai, — sužinoję tik kraštą, 
iš kur jie kilę, taip ir pavadino 
— “indu’. Prancūzai vadina 
poule de’Inde arba Dindon, ru
sai nusuko savaip — indik. O 
kiti pasiteiravo daugiau: iš ko
kio miesto mano gentis atke
liavo. Tai buvo Kalikutos mies
tas prie Malabaro pakraščių. 
Iš ten daugiausia mūsų atvežė 
į Europą. Iš to miesto kilo ir 
mūsų vardas. Bet dabar žmo
nės užmiršo tai; jie mano, kad 
mes kilę iš Kalkutos. Tai netik- 

i ros metrikos.
Pagal šitą miestą kiekviena 

! tauta savaip pasuko. Vokiečiai 
seniau mane vadino: Kalekut-

— Nieko. Ir todėl man links
ma ,kad nieko blogo nepada
riau. Buvau pavyzdingiausias 
kalakutas visoje fermoje, bet 
atsidūriau &a. O atsidūriauto- 
dėl, kad nuą tų pirmųjų žmo
nių, kurie paskerdė mane ir

liko toks paprotys Amerikoje. 
— per Padėkos dieną iškepti 
kalakutą. Taigi, aš nesu nuteis
tas, aš savanoriškai 
kalakutų ūkyje ramus, žinoda- .
mas, kad taip atsitiks. Kiek 
tūkstančių specialių ūkių mus 
išaugino, kad milijonus pas
kerstų. Toks tad mano liki
mas! T '

Kiek tokių sprendimų įvyks 
prieš Padėkos dieną. Kai prie 
kalakuto džiaugsis visa šeima, 
ar prisimins jo ilgą istoriją, jo 
dideles keliones? A. Dž.

buvau Svečiuos pas ispaną kalbos mokytoją

Aną dieną užsukau pas savo Mano šyvis (Chevrolet) pave- 
pažįstamus South Bostone. ža šešis.

— Gal-taip prasivėdintume Susėdome tiktai tryse ir pa
šventęs proga? — man pasiū
lė.

— Gerai, — sakau, — nors 
ir tuojau. Ar būtų vietos dar 
vienam?

— Žinia, — su pasitenkinimu 
atsakė mano pažįstamas. —

traukėme šiaurės žvaigždės lin
kui. Važiavome valandą, va
žiavome antrą, važiavome vi
sas keturias valandas tik 130 
mylių. Taigi, už per didelę 
skubą' mūsų nereikėjo barti.

Kai pasiekėme tokį punktą, baigiau BA- ir M.A. laipsniais.

PINIGAI BUVO RASTI. BET TEISME VĖL DINGO

su pan:eka, kam aš toks išdi
dus, kam šiurpinu plunksnas,

ninko skaitytojai tikriausiai 
norės šį tą sužinoti apie vai-

nereikėjo būti Don Kamilui,

mas, imtų pasakoti, kas ir ka
da jam nutiko.

— Esu Chąrlis Wacliw Waz-

Bostone. Tėvas Kazimieras, 
motina Marija Kauneckas. Ji 
neilgai džiugino mano jaunys
tę — vos išgyvenus man tris 
mėnesius, persikėlė į dangų. 
Mane augino ir auklėjo teta 
Ona, kuriai aš galvą lenkiu ir 
dabar.

1938 pradėjau lankyti So. 
Bostono viešąją mokyklą, nuo 
1944 mokiausi So. Bostono 
aukštesnioje mokykloje, • nuo 
1948 Bostono universitete, kurį

to peilio.
— Kur tamsta gimęs?
— Amerikoje, — atsakė nu

teistasis.
— Amerikoje! — nustebau, 

nes man atrodė, kad jis yra 
dypukas, — Iš kur kilę prose-

nurausvinu savo barzdą. Juo
kingi tie europiečiai. Tada jie 
vaidijosi ir koliojosi su tur
kais, ėmė ir įžiūrėjo kažkokį 
panašumą su ta tauta ir manę 
pavadino “turkiu”. Kiti, kurie 
neskyrė turkų, vadino tiesiog

Vienas žmogus Vokietijoje 
pametė pinigus. Jis paskelbė 
laikraščiuose, kad duos 100 
markių tam, kas juos bus ra
dęs ir jam grąžins.

Netrukus atėjo pas jį žmo
gus su 700 markių (virš 150 
dol.). Pametusiam dabar pa
gailo iš tų rastų pinigų atskai
tą ti šimtinę, kaip buvę žadė
jęs. Jis atnešusiam pinigus pa
reiškė, kad buvo pametęs 800 
markių, tai, matyti, radėjas 
savo radybas*jau atsiėmęs. Ta
čiau radėjas tvirtino, kad jis 
nieko sau nepalaikė: kiek ra

do, tiek ir atnešė. Taigi, jam 
piiklauso gauti 100 markių.

Radėjui dabar jau rūpėjo ne 
pinigai, bet teisybe. Jis gi ga
lėjęs visus pasilaikyti. Kreipė
si tada į teismą^ savo garbės 
ginti. Bet ir čia pirmasis tvir
tino, kad jis pametęs 800 mar
kių, o antrasis, kad radęs t k 
700 markių. Abu savo* žo
džius patvirtino priesaika.

Tada teisėjas paskelbė tokį 
sprendimą: kadangi buvo pa
mesta 800 markių, o rasta 700, 
tai čia ne tie pinigai, kurių pa-

metusis ieško; radėjas gali juos 
pasilaiky’t tol, kol atsišauks ta
sai, kuris pametė 700 markių. 
Gi pametusiam pinigus teisėjas 
tarė dar suraminimo žodį: 
“tamsta nenusimink ir lauk tol, 
kol kas atneš jūsų pamestus 
800 markių.

Tuo sprendimu byla buvo 
baigta, bet atsiradę pinigai 
antru kartu buvo prarasti ir 
dėl to nereikėjo mokėti nė tų 
100 markių radybų.

Dr. J. J.

kad buvo ganą važiuoti, pasi
gedome- adreso: nežinojome, 
kur sustoti. Susiradome tada 
dviklasę mokyklą, o joje, žino
ma, radome ir mokytoją.

— Mes pas Jus, — taip tie
siai stačiai ir pareiškėme, dai- 
rydamies, kur jis laiko gėrimus 
ir valgį. Mat, dar neišrasti to
kie automobiliai, kad į juos a- 
lyvos pripumpavus ir žmonės 
būtų sotūs. , ’

Pirma išsišnekėjome, kaip 
čia atkeliavome. Kelias, sakė
me, vyniojasi paupiais ir Pa
ežeriais, lindo pro krūnus ir 
medžius, kuriuos Didysis Me
nininkas buvo nuostabiai gra
žiai išdailinęs. Balti berželiai 
buvo gelsvai nudažyti, klevai

Norėdamas dar geriau ispaniš
kai pramokti, 1952 Meksikoje 
lankaiu Universidad Mechoaca- 
no de San Nicolas de Hidalgo 
in Moralia. 1953-1954 baigiau 
M. A. laipsniu dar ir Middlebu- 
ry College Spanish School.

Būdamas visą laiką pas te
tą, atpratau nuo tėvelio, o jis 
į- nuo manęs. Kai nuvykau 
pranešti, kad aš išėjau M. A., 
mokslus, jis tik šaltai pasakė: 
“tai ir tu įsirašei į tinginių 
partiją.” Mano tiekos metų 
darbas ir tetos bei Mr. Mrs. 
Grubinskų palankumas per pi
giai buvo įvertintas.

Nuo 1954 metų rudens esu 
mokytojas Holdernes School 
Plymbuth, N.H. Mikas

MES BUSIME DĖKINGI IR UŽ MENKĄ AUKĄ
— PENKETUKĄ AR DEŠIMTUKĄ —

SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS BAŽNYČIAI PASTATYTI
namai, o- didingoji gįesmė — Te Deum Laudamus — nuaidės Augščiau-Brangūs Tautiečiai!

VARDAS

PAVAROS

SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS 
NAUJOS BAŽNYČIOS STATYMO FONDO

Kearny-Harrison Sopulingosios Dievo Motinos lietuvių parapija savo 
40 metų gyvavimo sukaktį (1915-1955) įamžins naujais Dievo Namais.

Naujoji Bažnyčia — tas Dievo meilės amžinasis židinys—šios para
pijos lietuvių jau baigiamas statyti. Greitu laiku suskambės naujosios 
bažnyčios varpai, skelbdami džiaugsmą, kad Dievo garbei išaugo nauji

siojo padėkai.
Bet ligi to džiaugsmo dar didelis kelio galas. Mes visomis jėgomis 

skiname tą kelią į mūsų tikslą — greičiau baigti tą lietuviškąjį Dievo Ži
dinį, — nes esamasis yra pusrūsyje ir jame senai nebetelpame, bet mūsų 
žygiui palengvinti reikalinga parama. Mes žinome, kad geriau yra duo
ti, nei prasyti, bet,šiuo atveju drįstame kreiptis į Jus, tautiečiai, kad įver
tintumėte tą mūsų didelį ryžtą ir ateitumėte mums į talką.

Geros valios ir^osnumo lietuvio širdis visada buvo pūna. To dosnu
mo tikimės sulaukti iš Jūsų mūsų dideliems ir šventiems darbams. Mūsų 
kreipimsais į Jus yra džiaugsmo šauksmas, kuriuo norima dalintis su Ju
mis. Visi, kurie išties mums
mūsų džiaugsmą, nes pagreitins naujosios bažnyčios statybą.

Mūsų geradariai - rėmėjai ras vietą šios parapijos istorijos pusią* 
piuosę, O tatai liudys, kiek daug ryžto ir aukos lietuvis skyrė Dievo garbei.



ŠV. VARDO VYRAI PRISIMINĖ ŽUVUSIUS KARIUS

Chicago, III

HELP WANTED ADS.
ASK FOR AD TAKEB

Balfo koncertai

LIUDININKAI TVIRTINA

AMSTERDAM

DAUGIAU Ut į 
Nei viena tiesa nėra

422 Menahan Str„ Ridgevrood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti tel. HYacint 7-4677

rie svarstė priverčiamuosius 
darbus ir apskritai politinių

Mimą komunstų pa- 
vergtuosę^ kraštuose; pabėgėlių 
iŠ bolševikinio “rojaus” padėtį! 
moterų darbo sąlygas; Rytų 
Vakarų prekybos teigiamybes

visa, kad mes

laisvasis «tefcnirštų
tų, karte fra*S dienos gyve
nu; fizinį lt aronijai komunis

tinės valstybės terorą,
vykdomą žiauriausios tironi

jos, koka kada nors yra buvu-

REDAKCIJA gali tik pasi
džiaugti VaHdnmku Dzūko 
bendradarbiavimu. Norėtume 
tik paklausti, jei jau Tamsta 
redakcijai nori gnybti, kelis 
kartus Tamstos parašytų ko
respondencijų Darbininkas ne
dėjo ir k*ek iu per metus pri- 
shmtėt? Dėl kalbos — neimkit 
j širdi. Stengsimės ir mes ją 
pataisyti ne Įdek neblogiau ne
gu kadaise ją taisydavo Bosto
ne. Dėkodami iš anksto. Tau-

Savo deklaracijoje pirmaja
me seimo posėdyje P JT ne t k 
pabrėžė savo pagrind nį sieki
mą — išlaisvinti savo paverg
tuosius kraites, — bet ir pa
laikyti pavergtųjų tautų lais
vės viltį.

Artimiausiame P JT seimo 
posėdyje numatyta svarstyti 
dirbo ąiygų ūr darbininkų

rų organizaciją palygino su pa
saulinio masto brangenybe, ci
tuodamas šventųjų ir pranašų 
žodžius.

Kalbom pasibaigus, buvo pa
rodytos filmos iš antrojo pa
saulinio karo. Buvusieji visi la
bai patenkinti, o neatėję tega
li tik gailėtis, žinoma, yra ir 
užsispyrusių oželių, kurie ne- 
noriai ema į tokį parengimą, o 
ką jau bekalbėti apie organi
zuotą žygiavimą į bažnyčią, 
tačiau rimti vyrai to nepaiso. 
Prel. Pr. Juro žodžiais ta
riant, musų organizacija yra 
lyg kariai. Todėl ir narių pa
reiga yra vieningai eiti kariau
ti, kuf* mus veda davsios va
dai. Tada bus nukariautas 
priešas ir gausime atlyginimą 
pagal savo atliktus darbus.

Valkininkų Dzūkas

Norite geros—meiliškos fotografijos
PORTRETO, fiEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pžin.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

ft kraštuose.
Visiems gerai suprantama, 

kad organizavimosi teisė yra 
viena iš pagrindinių asmens 
teisių ir kad darbininkų teisė 
organizuotis į profesines sąjun
gas yra neatskiriama nuo dar
bo laisvės.

-PJT šamo reikšmę jau yra 
pripažinę ir laisvojo pasaul'o 
politikos bei darbo vadai. Di
džioji JAV' spauda atžymėjo 
seimo atidarymą ir jo darbus. 
Tatai atžymėjo ir JAV televi
zijos stotys, radijas ir kino ap
žvalgos.

PJT seimo nuolatinis prezi
dentas yra Latvijos delegaci
jos ir Latvijos Laisvės Komi
teto pirmininkas dr. V. Ma- 
sens. Atskiriems seimo posė
džiams pirmininkauja iš eilės 
kiekvienos tautinės delegacijos 
pirmininkas. Seimo generalinis 
sekretorius yra rumunas Bru
tus Coste.

Neabejotinai yra svarbu, 
kad PJT seimo darbai būtų juo 
plačiau žinomi. Tam geriausiai 
gali pasitarnauti spauda. Lie
tuvių spaudos žirros netiesio
giniu būdu pasiekia ir įplačius 
lietuviškai nekalbančios publi
kos sluoksnius.

liau. žinoma, mes nesame 
mokslu ėję, tai prastai ir ra
šome. Jeigu kas netikdavo, at
sakymą duodavo per laikraštį 
pagal slapyvardį V. D.

tė. Vargonų garsai jautriai pa
skelbė tuoj ant altoriaus atei
siantį Išganytoją. Komunijos 
metu visi tvarkingai išsirikia
vę artinosi prie Dievo stalo, 
vargonams grojant nuotaikin
gas meliodijas. Mišioms pasi7 
baigus, kleb. kun. J. Skalandis^? 
suteikė palaiminimą' Švč. Sak
ramentu, vyrams giedant O sa- 
lutaris, Tantum ergo ir Gar
binkime.

Po pamaldų bažnyčioje var
gonais grojamas Šv. Vardo 
Draugijos himnas ir visi pama
žėl žygiuoja salėn, kur kiek
vienas užėmė nurodytas vietas. 
Pusryčiams prasidėjus, progra
mos vedėjas Albinas Versiac- 
kas pakvietė sukalbėti maldą 
prel. Pr. Jurą. Toliau visi gar
džiai vaišinosi, ypač negalėda
mi atsigardžiuoti lietuvišku 
kumpiu, keptu prityrusio virėjo 
K. Banevičiaus, talkininant A. 
StanuFoniui ir J. Jasinskiu. 
Stalus aptarnavo VI. Jasinskie
nė ir O. Baumilienė. Visą pa
rengimo priežiūrą atliko ener
gingas Zigmantas Stanevičius, 
kuris visur prisideda pats p’r- 
masis.

ROCHESTER, N. Y.
SoFstės Sabaliauskienės ir 

rašytojo Jankaus suruoštas 
labdaros koncertas Vasario 16 
gimnazijos naudai turėjo-didelį 
pasisekimą. Surinkta 165 dol. 

siems kraštams. PJT seimas y- Išlesta už salę $65. Balfo sky- 
ra nuolatinis priminimas Jung- niaus valdyba iiž auką labai dė- 
tinems Tautoms, kad koja. K-

Šv. Vardo Draugijos nariai 
lapkričio 14 prisiminė šv. Mi
šiose ir bendroje šv. Komunijo
je pirmame ir antrame pasau
liniam kare žuvusius karius. 
Po apeigų bažnyčioje, salėje 
buvo parengti pusryčiai, kurių 
metu pagrindinį žodį tarė prel. 
Pr. M. Juras, pakviestas kleb. 
kun. J. Skalandžio, ir šv. Var
do Draugijos komisijos nariai: 
pirm. P. Saulėrras,- Al. Ver- 
siackąs, J. Jasinkas ir Z. Sta
nevičius.

Malonus ir graudus įspūdis 
susidarė, kai šv. Vardo vyrai 
žengė bažnyčion, nešdami A- 
merikos vėliavą, greta jos šv. 
Tėvo ir draugijos. Garbės sar
gybas sudarė naridi.

Vėliavom sustojus, sugaudė 
vargonai himną ir ne vienam 
iš akių riedėjo ašaros, ypač 
tųjų, kurių vaikai, broliai, 
draugai ar pažįstami yra pa
guldę savo galvas. Mišias atna
šavo T. J. Adomavičius. OFM 
ir pasakė progai pritaikytą pa
mokslą. Prieš pat pakylėjimą 
vargonais grojo S. Blaževičiū-

kurie priversti gyventi komu- 
iHstuuame režime ir kurių bal
sas todėl negali pasiekti šia
pus geležinės uždangos. Antra 
vertus, šis seimas yra pačių 
tremtinių balsas. Pagaliau, š's 
seimas daugiau ar mažiau iš
reiškia nuotaikas ir senosios 
Rytų Europos išeivijos, įsikū
rusios Amerikoje, nes ir šios 
išeivijos širdys ir mintys nuo
lat traukia į savo gmtąjį 
karštą. Ir seimas, judindamas 
šių kraštų išlaisvinimo bylą, 
tuo pačiu kalba ir už tuos ame- 
rikiečius, kurių tėvai, senoliai, 
ar prosenoliai yra iš ten kOę ir 
kurie taip pat nori, Ifcd komu
nistinis agresorius būtų išvy
tas ir nubaustas. »

PJT seimas, pirmą kartą po
sėdžiavęs rugsėjo 21 d., buvo 
iš dalies rezultatas ir tos pa
dėties, kad 
tautos anapus gefefinrs uždan

gos nėra atstovaujamos
Jungtinėse Tautose.

Niekam nekyla nė mažiau
sio abejojimo, kad šiandieninės 
Lenkijos ar Čekoslovakijos ta
riamos delegacijos Jungtinėse 
Tautose šių valstybių neatsto
vauja. Kaip lygiai niekam ne
ateina mintis, kad Sovietų Są
junga galėtų.atstovauti Balti
jos valstybėms, klasta ir jėga 
II-jo pasaulinio karo pradžioje 
prijungtoms prie Sovietų Rusi
jos. Tikro atstovavimo trūku
mas ir buvo akstinas pamėgin
ti jį užsitikrinti. Jei Jungtinės 
Tautos turi reikalo su paverg
tųjų valstybių primestinės val
džios viešpačiais, tai tremtiniai 
savo ruožtu atsotvanja savo- 
soms tautoms, visiems jų 
sluogsniams: darbininkams, ū- 
kininlftuns, tarnautojams, stu
dentams ir kt.

Nežiūrint savo skirtingų nu
sistatymų, savo sunkumų, sa
vo gyvenimo įvairiuose sveti
muose kraštuose, nežiūrint sa
vo tremtiniškumo, egzilai į- 
stengė nugalėti savo vidaus 
problemas ir sudaryti vieningą 
organą atstovauti pavergtie-

“Lasvoji Lietuva” Nr. 43
Anądien su savo pačia žvirb

liene suslpešiau dėl rasto grū
do. Grūdas, žinote, žvirbliui y- 
ra didelė vertybė. Norėjau jį 
dalyti pusiau, meiliai kalbėda
mas:

— Pačiute, ka‘p tave myliu, 
ir dalinu puriau: tu gaubi sa
vo dalį, o aš savo. Nė vienam 
nebus skriaudos dėl to bran
gaus radinio.

Tačiau ji pasipūtė ir pradėjo 
gailiai čirkšti, galima sakyti, 
virkauti, o paskui ir priekaiš
tauti:

— Tu mane visada skriau
di, visada prigauni, visada sau 
pasigrobi visa, o man nieko 
nepalieki.

— Bet .žvirbliuke tu mano, 
—sakau jai saldžiai, — ar tu 
nepriamtai jau iš senatvės ar 
juokauji, lyg būtum 4;k vakar 
susitikę. Žiūrėk, aš pasiimu sau 
tik pusę, tik dalį, ne visa. Jei 
to nenori, atsignybsiu tik dale
lytę, tik paragauti to skanės-

GERB. DARBININKO 
REDAKCIJA 

malonėkit patalpini. kaip y- 
ra surašyta, netrumpykit, gal 
mums bus nauda didesnė, nors 
per ilga. IŠ mūsų kolonijos re
tai arba ir niekad nesimato 
nieko, Vk jei Klubas kada nors. 
Jeigu netalpysit, tai malonėkit 
duoti atsakvma dėl ko? Se
niau, kaip Bostone buvo reda-

Dievo dovanomis parisoti- punjama. dar1 pataisydavo dai- 
nus, tęsėsi kita programos da
lis —■* kalbos. Kalbėjo pranciš
konas J. Adomavičius, pasi
džiaugdamas ir sveikindamas 
draugi ją dėl jos geros veiklos. 
Kleb. kun. J. Skalandis pagy
rė vyrus ir net pasakė, kad te
kę girdėti iš kitų parapijų gra
žių atsiliepimų apie šv, Juoza
po parapijos veiklą, kuri, nors 
nėra gausi dideliu parapiečių 
skaičiumi, bet jos parengimai 
esti įdomūs ir gausiai lanko
mi. Pirm. P. Saulenas savo kal
boje klebono te5girną tik patvir
tino pasisakydamas, kad ir jam4 
tekę nugirsti panašių žodžių, y- 
pač minint visam miestui Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo jubi- 
lėjų. . Pagrindines kaftjėtojas kiame daugiau S Tamstos ko-

— Dalį, dalelytę! — šaukė ji 
graudendamosi ir man šTrdį 
skausdama. — Negi tu dar ne
žinai, kad dalis yra didesnė už 
visą tą radinį, visą grūdą. Jei 
tu imi pusę, tai imi ne tiktai 
visa jį, bet dar daugiau.

Aš pastačiau akis ir išsižio
jau taip plačiai, kiek tik žvirb
lis gali, kai jis katiną pamato 
ir šūkteri iš baimės. Dabar 
mane baimė supurtė, ar nebus 
mano pačiutės galvoje kokie 
raikščiai atsileidę. Žinoma, aš 
jai to nepasakiau, bet pradė
jau kaip vaikui aiškinti:

— Kaip svietas buvo svietu 
ir žvirbliai žvirbliais, visi žino 
ir žinojo, kad grūdą perskėlus, 
jo dalis bus mažesnė už jį vi
są. Tai amžina tiesa, nekinta
ma. ant jos stovi visa mūsų gy
venimo tvarka, kaip tu stovi 
ant savo kolų. Žiūrėk, jei tau 
katinas nudrėkstų vieną tik 
kojos naguti, ar jau tavęs vi
sos nebūtų?

TramHtMja H utiprim radijo rtotiea W1X)A. 1SM kylocyclm 
KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30'iki 2:00 vai. Jei norite 

iioje radijo programoje jJcelbtia. Itretokita* adre«w 
KNIGHT* OF JJTHl ANja OA

(Atkelta iš 5 psl.) 
Pastarajam kūriny, nors auto
rius puikiai sugebėjo išnaudoti 
smuiko ypatybes mažos apim
ties veikale, švelnūs flhžoleto 
nenuskambėjo pakankamai pil
nai dėl blogos . akustikos di
džiulėje salėje. Tačiau vis dėlto, 
atrodo, smuikininkas privertė 
įdėmiai klausytis ir tuos, ku
rie atėjo smuikui nenusiteikę, 
bet lab’au linkę grojimo metu 
pasikalbėti. Mažas instrumen
tas didelio smuikininko ranko
se bus paruošęs ateičiai daug 
nauju klausytoių.

Baigiant reikia prisiminti ir 
Aleksą Mroarnska,

visų solistų akompaniatorių, 
o Mendelssohno koncerte pa
vadavus. simfoninį orkestrą ir 
atsistojusi lygiagrecai solistui. 
Mrozinskas atliko Sunkią par
tiją su dideliu susikaupimu. 
Tiesa sakant, sunkumu buvo 
ir palvdimoie dalvie. vpąč lie
tuviu kūryboje. Irt uždavinys 
visada buvo pu'kiai atliktas. 
Ne;šs’šokdamas. ■ sutapdamas 
su solistais ir įsijungdamas i iu 
idėias. Mmzin«*kas leido pilnai 
iškilti dainininkui halsu savy
bėms ir nas:rndė t:kras akom
panimento m°i«teyis.

K’H'H renrrS-hi rf’- 
te k*nc be n’’i<akai5t»'» Tū’*^tnn- 
tm* m'’0'’. k”rioie
buvo nnmaža ir m***”’ r’nnrnM. 
iii »»MT»ilni TV"5*nri»-»»1 i5.
reiškė dideli no«itpnkin:me to
kiu re*4*’ girdim” r'm*»i imn- 

iri tai garbė Baltui. 
Jj’hile^inm

kupijos ordinaru, kai vysk. 
Edmundas F. G.bbons šį mė
nesį atsisakė. Vysk. E. Gib- 
bons yra seniausias '(86 m.) 

javo amžiumi vyskupas visose 
Jungtinėse Valstybėse. Jis iš
valgė Albany vyskupiją 35-rius 
metus. Jo dėka 13 lietuvių 
tremtinių kunigų gavo pasky
rimus čia. Tikimasi, jog ir nau
jasis ordinaras bus nuoširdus 
ir palankus šios vyskupijos lie
tuviams.

Utuanistaiė šeštadienio 
mokykla

pradėjo darbą prieš tris sa
vaites. Sudarytos trejos grupės 
iš bssilankančių 20 vaikdėių. 
Šiais mokslo metais mokyto
jauja Stasys Vaškelis fir Stasys 
Ralys. Įvairiais lituanistinės 
mokyklos reikalais ypatingai 
rūpinasi p. Vaičys. — Tenka 
pažymėti, jog dar yra viena 
vyresniųjų - gimnazistų grupė, 
kuri susirenka antradienio po
pietėmis. Jai vadovauja kun. 
K. Balčys.

Balfo skyrius pravedė 
drabužių rinkEhvą

vargstantiems. Ji puikiai pa
vyko. Surinkta virš 200 svarų 
rūbų, o taip pat nemažai pini
ginių aukų. Rinkliavai sėkmin
gai vadovavo Juozas Gyvas, 
Stasys Vaškelis, Mikas Kerbe- 
lis ir. kiti. Nemažai pasidarba
vo. lietuvių radijo valandėlės 
pranešėjas ,šį vajų plačiai gar
sindamas.

Padėka
Visu nuoširdumu dėkojame 

mūsų brangiems tautiečiams, 
kurie. skirdami Lietuvių Die
nos, rugpjūčio 15, 1954 m. (La
ke wood) pelną, atsiminė ir 
mūsų įstaigą — Juozapo Ma
rijos Vilą ir prisiuntė $575. ši 
auka yra mums didelė para- 
fna. Jūsų gerumą dažnai prisi
minsime Jėzui Eucharistijoje 
ir maldausime Jums vis ems ir 
Jūsų mylimiesiems šimteriopo 
atlyginimo čia žemėje ir amži
nybėje.

Linkime Jums ir Jūsų kil
niems sumanymam ir toliau 
geriausios sėkmės, kad Jūsų 
gražus darbai neštų garbę Die
vui, Tautai ir džiaugsmą arti
mui.

Švento Kazimiero Seserys
Vilią Juozapo Marijos

Šv. Kazimiero parapijos 
moterų dr ugi ja

turėjo didžiulį bazarą. Nares 
čHrbo ištisus metus, besiruoš- 
damos š’am bazarui, todėl jis 
sėkmingai praėjo. Nors baza- 
ras tebuvo laikomas tik vieną 
dieną, jis atnešė, yri tūkstan
čio dolerių pelno.

Drama “Sugrįžo” jau yra 
rengimą vietinės vaidybos mė
gėjų grupės, kiniai vadovauja 
Juozas Olšauskas. Veikalas 
numatomas pastatyti vasario 
mėnesj.

Bet ji vis tiek nenusileido ir 
jau pykdama man čirškė:

— Tu man čia niekų nepo- 
ryk, kaip koks atsilikėlis nuo 
laiko ir aplinkybių. Dabar 
niekas amžinų tiesų nepripažįs
ta, jų nėra, jos kinta. Nėra nė 
to, kad dalis būtų mažesnė už 

skraidytum 
snaou į pryšakį, o ne uodega, 
kad vienas ir vienas, — vadina
si, aš ir tu, — būtų du, o ne 
trys. Tokių pastoviu tiesų nėra. 
Va, tu nori užgrobti, visa grū
da. tai imi jo pusę, nes ir pu
sė kaip dalis, yra didesnė negu 
visas grūdas. Ar tu to dar ne
supranti?

Nežin’a. kuo ta mūsų byla 
būtu pasiba’gusi, jei nebūtų 
pasipynęs katinas. Mudu suru
kome į medi, bet aš to grūdo 
nepalikau. Kai kvao* —A- 
me. ar ir sakau savo žvirblie
nei:

— Aš dabar imu visą grū
dą. o tu pasiimk jo dalį, kur 
ant žemės liko.

Paskui man jos pagailo 
tai meilikaudamas čiulbėjau:

— Žlibute tu mano, sakyk 
kodėl mes nelindome tiesiai 
katinui į nasrus? Ar ta tiesa 
amžina, kad kieto'en^s sav^ 
gyvybę saugo? Gal laikai pasi- 
k i’e. aplinkybės?...

— Ne, — atsakė ji išs:pagi- 
rioiusi. — aš katino bijau, bi
jojau ir bijos'u.

Žv. BcPastogis

Gydantis, įsisunkiąs, bė riebalų 
tepalas. Pasirūpink šių vaistų 
ši&ndien! Siųsk $U5 už 1 butelj.

Del-Jay Co^ 108 N. State 
9th floor, Chicago, ID.

Veikimas garantuotas arba graži
nami pinigai. NeSidnčiama C.O.D.

TELEPHONE-
OEARBORN 24)819

James A. CMeman. darbininkas 
(Flint, Mielu), atsisako Kongrese 
liudyti apie raudonųjų susuktus 
lizdus automobiliu pramonėje.
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BUS. SERVICE

SU BAŽNYČIA

Hėlp Wanted Malė

RAMUNES

KANTOR’S 
ŠPECIALSI!

anonvyM^ lakraą, M kąnh. paltas 
StUCCO • MUM89» MflkIMK' iMBti »MMnr»»M*t 
2 arkliam tvartai Mykta. garažas, 5 
minučių ėjimo kelias Ugi Crestwood

37 Sheridan Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL APplegate 7-7083

Puiki dovana kūdikiui; SUASMENINTA ŽVAKE VAIKO 
GIMTUVĖMS. Gali būti deigaamn 21 metas. 83.45.

PERVEŽIMUS attiafca arti ir toli gera 
kaina, autorizuotas. įvertina. ICC and 
FSC leidfanas. Bagažas pristatomas vi
sur. Tarpvalstybinės ir viešos tarny
bos teisės. CARU LAND, 1636 Ant
ro# Avė. TeL REgent 4-7788.

D AB B ĮNINKĄS 
680 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

FLUSHING, 6 kamb. pusiau plyta ir 
akmenų mūrinis ranch tipo, 3 m. se
numo, 2 vonios, įrengtas rūsys, gara
žas, audru langai, aluminiaus turėk
lai, patogus susisiekimas, arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios, 45x100, prie
dai. $24,750. FL 7-0133.

Folk and Dance music 
German-American Repertoire

UŽSIDIRBK EKSTRA PINIGO 
Pagarsėjo 8evigay*s -®ha WerlTs 
Thtaaast KMoa Gandy”, oemtaH N 
AagUM, vėl M ūkani jom arba jūsų

Nemokamai vertinama
Telefonas
NA. 8-8387
Dirba 24 valandas 

šeštad. ir Sekmad.
Allfine Storm 

Window Co.

SUASMENINTA VEDYBŲ SUKAKČIŲ ŽVAKE 
žvakė yra romantiškai papuošta su ženklais 60 sukak
čių. "Popieris" pirmajai, “Medvilnė” antrajai ir t.L įra
šoma jaunojo, jaunosios vardai ir vedybų datos. Didumas 
17”. Svoris: 1 sv. Su gėlėmis, kaspinais ir geležinio vaini
ko stovu. $3.95 prepaid. Čekis arba M.O. Užrašyk gerai 
vardus ir datas. ;

NEW ROCHELLE namas su 17 kam
barin, 5 vonios, 2 auto garažas Pa
lankios sąlygos, centrinėj vfetojj»$36,- 
000. Arti katalitriškes mokyklos ir 
bažnyčios. Nuo'pirmad. ligi penktad. 
tarp 7AJVL—4 P.M. BE 3-2185. <

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

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

KANTOR’S
442 Claremomt Prkvvay, 

(nr. Webster Av. Bx.)
LU 3-1030

VAMZDŽIU IR ŠILDYMO DARBAI.
Sugedus pataisoma ir LL, nemoka

mai įvertinama. Brooklyn - Queem 
Plumbing, 484 Lopu SL, Brooklyn, 
N. Y. MIdway 7-4525.

30 West 74 SL N.Y. 23.
(Dentist School) TR 4-0573

MOUNT VERNON, 3 m. senumo ak
mens mūro namas, akloj gatvėj, 8 
taunb., židinys, 2 vonios, pagrindinis 
karate, ir baras >■ aukšte, porčius su 
setais, vidury halė, garažas, Prašo PARDUODAMA gerai Įrengta CAK 

Washing Eąuipment Co. Veikia ketu
riuose štettuose. Galima uždirbti per 
metas daugiau kaip $12,000.

BE 5-9717

ELMHURST — 3 šeimų plytinis, ge
ras pąjamaa, {rengtas rūsys. Arti ka- 
triHŪM mokyklos ir taritay&s.

JOIN OUR NEW. 
CHRISTMAS CLUB NOW

Latest Quarterly Interest - Dhftfend 
V/2% Per Year 

Plos Eatra Per Year 
On Regtdar Savings Accounta 
on suma frau $35. to $10,080

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas -r Vedėjas - 

532 Grand SL, Brooklyn, N. Y.
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus fr pyragaičius pagal visu 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogepiau- 
šiai. Išvežtajame i krautuves ir 
privačius namus.

16” GUMINES KAIP GYVOS CELES 
Su pilna apranga, Ninon suknėlė, Taf- 
feta jupelė, medvilnės kelnaitės, koji
nės, kiti rūbeliai. JI VERKIA.

Taip pat 
Q PAJAMA LĖLĖS

Tiktai

Reg. $4.98
■jh Abi Hk $4*98Siųsk čekį ar M.O., 
■taiitsB postpaid.

Nesiųsti C.O.D.s.
ZN. J. GOLDSCHLAGER 
58 E. Įsi SL, N.Y.C. 3.

kotam UŽSAKYK DABAR! Skambink 
ar rašyk: . <'

rebert svakt & eompany
14 haymalrer tane, * levtttavra, n. y.

LE 9-7588.

DARBU-darta-darbų namuose, ko
mercijoj, industrijoj. GARVIJJ EMP- 
LOYMENT AGENCY, 217 W. 125th 
SL Kambarys 111.

LATVIAN - AMERICAN DANCE 
ORCHESTRA LA—DO

4$17—7th Avė. BTdyn 29, N.
GE $-9124

FOREST HILLCREST — anglų Tu- 
dor, kampinis mūro, 7 did. karate, 
gyv. kamb., sandėliai, įrengtas rūsys, 
šoninis židinys, l/z HoHyvvood vonios, 
purkštas, terašė, garažas, _ priedai.

UJinois 9-6354

FREEPORT, L. I. Nauji, aukštais ne
padalyti (split level) namai, perduo
dami prieinama kaina, 3 vonios, 
dviem auto garažas, 70x100, privatus 
dokas i kanalą, pamačius susižavima, 
netoli kat. bažn. ir mokyklos.

77 West 2nd SL Freeport, L. L 
PI 6-5867

NEMMTK PINIGŲ IŠLAUKINIAM DAŽYMUI!
Apsaugok nuo vandens ir izoliuok savo namus nauju mokslo stebuk
lu. Patentuotas junginys asbesto ir mikos su aukštu spaudimu. Tai 
nėra dažymas.

DARBAI GALI BCTI ATLIEKAMI TUOJAU
TAI AMŽINA! Ą ,

Nesiraito, nepleišėja, nenuštrina.
Atsparus ugniai, termitams, garui •

16 metų rašyta garantija namams stueeo, mūra, čerpių, medžio.
11 gražiu Spalva.

Nemokamai įkainuojama. Jokios obligacijos. Ižsimokėtinai.
THE NICA - MA9HC

TeL TEmee 7-1665 6024 BayParkway,<Brooklyn, N. Y.

m RĖKIA STAUO, kad atlikta už 
prieinama kaina pataisymus, atnauji
nimus, balkonus, kambarius, barus, 
svečių kambarius, &ambink tuojau 

YO 5-6621

SUTAUPYK 56% VITAMINAMS
Tiesiai pirkdamas sau sutaupysi iki 

50%. Šie vitaminai yra pagaminti vie
noje iš didžiausių pasauly įmonių, par
duodami su garantija, kad pinigai gali 
būti grąžinami. Federaliniai įstatymai 
reikalauja, kad vitaminai būtų tokie, 
kaip etiketėje parašyta. Tai reiškia, 
kad perkate, kas įpokuota, tiesiai iš 
įmonės ar krautuvėse. Mūsų “Vita- 
min Information” knygelėje rasite 60 
išvardintų vitaminų rūšių ir minera
lų. Ji yra 32 p. ir gaunama nemoka
mai, skiriama 'tiesiai jums”. Prašyk 
jos tuojau ir sutaupysi iki 50%' Ad
resas: Information Buresu, FOOD 
PLŪS. Dept. L. New York 36. N.Y.

KAM MOKĖTI 
TAKSUS?

Paversk save tuščią žemę į
pinigus..

GENOVESE REALTY
37-26 Astarte Blvd. RA 8-1126

IEŠKOMA BUTŲ 
su ar be baldų bet kurtoj srity.

Baldai bus nupirkti greitaL
SA 2-9200

Klausk MR. STEPHENS

« LION’S NOVELTTES, INC.
Dep. 44, 1S9 Pay«m Ave^ New York 34, N. Y 

Taip pat

NESIVESKTTE kol nepasitarėte ta 
mumis apie pMctinus baldus. Mes 6P- 
Hme jum daug pinigu sutaupyti iš 
visų standartinių baldų, kilimų bei 
draperijų. Pareikalavus pribus atato- 
vas. JACK GRAYMAN, 122 Wert 
26th StreeL New York, N. Y. WA 9- 
4514, po 7 PJM. skambink DI 9-1209

Ea«krV3o 12—14 sodafletans - 
Gruodžio 3—5 maripečių (Marisn) 
Prastais 10—12 bėndorries 

Plati surijai skambink Amštyvilie 4-4113 arba rašyk: 
OUR LADY OF PROUILLE RETREAT HOUSE 

AUKANY AVENUE, AMTIYVTIAE, N. Y. J

GAL MISIONIERIUM KUNIGU?? 
IMKIS DARBO DABAR!!!

Naujas semestras prasideda sausio 29 d. 
DfeviKoja žotVSo misionieriai pagreitintai paruošia, ypač iš lotynu 
k, vėlesnio plaukimo vyrus. Duodama proga papildyti arba už
baigti aukštesnės mokyklos kursą. Priimami studentai ir graduan- 
ati iš aukštesnių mokyklų bei kolegijų; taip pat ir vetenmaL 

Amttns 16-25. Naujas semestras prasideda 1955 sausio 29 
Rašyk:

koje,-dabar yra ir 21 mil. dvi
račių — 10 kartų daugiau ne
gu “dviračių amžiuje” praėju
sio šimtmečio gale.

FLORAL PARK, plytinis daug kamb. 
narna: valgomasis, saulės porčius, ži
dinys, knygom sffintos, mod. virtuvė, 
halės, posvder kamb.-, 3- mieg. kamb., 
vonia, skalbykla,. dirbtuvė, fin. žaidi
mo kamb., ven. užoulaidos. Rusco 
kombinuoti sėtiniefi ir nuo audrų lan
gai: 1 sujungtas ir 1 atskiras garažas 
užpakaly; užpakilinis kiemelis aptver
tas, sutvarkyta^ •įruiki aplinka, geras 
susisiekimas, mokyklos, bažnyčios, ap
sipirkimo centre. Biznio perkėlimas 
verčia parduoti.

Susitarti TeL FL 4-8838.

SLAUGE 
gyvendama ir gaudama išlaikymą 
prižiūrės senesnes kaip 70 metu mo
teris. Skambinti po 7 P.M. 

HY 3-8664

TeL APplegate 7-0349

TEXEVWOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

340 BDNffiWOOD AVB BROOKLYN, N. Y.

GmutuotM taisDintt televizija, kambariniai bei auto racbo, 
stiprintuvai (amptifiert), {dokMetių automatai 

(recocd dtangen).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodtaven.
Rfrhmraųf HM, Ozone Park, Forest HIU, Jamaica.

Momu/s nerto# wkn OaAiy
W racEs aLLtMme.

W€ migHt get Kilted-
* Yedoesht scem tocAre.

MY0U OUf? ««««•*«•> '
ContAuteci os a public Service byttKStf

20” Bksycle witb trainer
reg. 39.95

Crib mattress,
reg. 24.50

Atlas carriage
ųuantity—reg. 54.95 $3895

Tricycle 12” puneture proof
reg. 24.50 ............  $8^5

aaeeęeųąeo »aęy»-

MAŠINŲ BRAIŽYTOJAI
Mažiausiai 5 metų darbo praktika su 

automatinėm mašinom.
Standard Tool & Mfg.

736 Schoyler Avė. Lyn&nret, N. i.
• 8 A M. — 4:30 P. M. PirmacL-Penktad.

Ar visa žinai apie Ameriką?
Importavo Amerika pereitais 

metais 'česhafar $1,125.000. 
Tikriausiai daugiausia jų su
valgė New Yorkas.

D&ugiaasia saldainių ir tos 
rūšies skanėstų suvalgė Utah 
valstybės gyventojai — po 20 
svarų asmeniui per metus.

Gamės kramtymą amerikie
čiai pasiskolino iš indijonų 
1885. Dabar vienam asmeniui 
tenka sukramtyti per metus 
130 gabalų to kramtomojo 
brudo. Amerika sukramto sep
tynis kartus daugiau nei visas 
kitas pasaulis.

Aspirino tablečių amerikie
čiai suryja per dieną 42 mili
jonu, arba 15 tonų.

Skųfyklose - kerpytėse per 
1953 metus vyrai išleido 500 
mii. dol.; moterys “grožio sa
lonuose” tik 477 mil.

NEW, ATIRACITVE
Si. Christopher Wrist Watch Medai

FOR MEN
Slips on any Standard watch strap or expansion band.

Size ^xll/16”. ______
SATISFACnON GUARANTEED

Sterimg SBver or Šterteg GoH Plato $1.00 Post paid 
JOANNE REUGKMJS COMPANY

119-07 lOlst Avčl, Dept. L Richmond Hffl 19, N. Y.

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

Dvigubai stipresnis ir tik keliais 
centais brangesnis 

IMPORTUOTAS ALUS 
iš Norvegijos, Danijos, Švedijos, Iš
bandyk dar šiandien.

Dėže 24/12 oz. bonkų $5.75. '

Mūsų ramunių žto* 
ĮKfĮ w į dai yra Hungarijbs,

švieži ir medum 
kvepia; ' moterys, 

NSy kurios geria ramu-
\\ nių arbatą, būna
ųI ' gražios ir nepiktos;

galite pabūti dieną 
kitą ir nevalgę, bet pirkite ra
munių ir pradėkite atgauti ge
resnę sveikatą. Kai prisiusi 
mums $250, tai mes pasiųsi
me jum svarą ramunių ir gerą 
knygą ^Sveikata ligoniam!^ 
gydymas visokių Ifeų šakni
mis, žievėmis, žiedais, sėklom 
ir lapais.

ALEXANDER’S CO.

NUSTEBINSI IR SUSIŽAVĖSI J 
savo draugus ir gimines < 

su ekzotinėm <
| KALĖDŲ ATVIRUTĖM j 
$ Jiem pasiųstų tiesiai iš ROMOS į 
a Mes užadresuosim ir ranka už< 
X Jus pasirašysim.' Mažiausiai 6j 

atvirutės. > • j
Paprasta paštu viena 66 c.' J 

t* Oro paštu viena ....... 75 e. ;
Siųsk užsakymo pinigus su adre-Į 

« santų vardais ir savo parašu, ko-J 
« kiu pasirašai. <
£ KUCER T. A. INC.

Saite 261A
X 1947 Broadway, New York 23j

menkoje — kiaušinienė su 
kumpiu. Mėgstamiausia sriuba
— pamidorų. Mėgstamiausi le
dai — vaniliniai. Pereitais me
tais buvę suvartota ledų 3 mi- 
liardai kvortų; pusė jų — va
niliniai. Vienam žmogui išeina 
po 21 kvortą. Antroje bilėje y- 
ra šokolad:niai ledai, trečioje
— žemuoginiai.

Kiaulinių pereitais metais 
amerikietis suvalgė psr metus 
vidutiniškai .po 395, 1940 buvo 
tik 317. Per metus suvartoja 
10,6 svaro sivesto, 7,2 svaro 
sūrio, 6 svarus ryžių, 6 svarus 
druskos.

Kiaušinių daugiausia vištelės 
prideda' (tuo tarpu fabrikuose 
dar negamina) Kalifornijoje, 
Petalumos apylinkėje. Iš ten 
gauna 400 mil. kiaušinių per 
metus ,arba po 3 kiaušinius 
kiekvienam amerikiečiui. New 
Yorko valstybėje prideda treč
dalį Vfcų Amerikos kiaušinių— 
arti pusantro miliardo.

ŽVAKIŲ PROCESIJA garbei NEKALTO PRAMDEMMO 
fcvenč. Merijos šventoves

f aAVATEGALMI BFKOLEKCUOS MOTERIMS

Ar skaitai kultūra žunalą 
-Ay>US”?

fa** M, M «

. MlTiCBOT
j •- * < v - ■-?-i ■ -»

JKJR nNĘ FOOD j.

ji/

..................  $27.95
advertised make

................... $38^5
limited

tftU M f « « «$<■ ■

■f 
BMMDMtfAS na «okym» rram .

mRte«

Nuo visokio oro 
namų apsauga 

Ertroded Ataminum 
Nuo vėjo langai 
ir darys 

ALUMINIAUS PALANGES 
K ARTĖT JIS

kėjknal MtoaR* teeiaa . Varėte pnr- 
'tateR'Htt irikntaL TUiibMdfe RAMvta- 
Mta, pn • BM. iemr ta aetann- 

»5Mi—ta



Padėtas dienos vakare
Apreiškimo parapijos soda- 

lietės parapijos salėje rengia 
šokius.

Adventas 
prasideda kitą sekmadienį,

lapkričio 28 d.

Jurgis Žerolis 
jau antra savaitė sunkiai ser

ga. Guli šv. Jono ligoninėje.

T. Modestas Stepaitis, OFM 
Darbininko redakcijos narys, 

šią visą savaitę veda misijas 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
joje Pittsburgh, Pa.

Juozas Valakas,
Kario redakcijos narys, 

sltraukė iš savo pareigų.

New Y<h4m> Lietuvių 
, Taryljos

metinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 19 d. Pirm. V. Ab- 
raitis ir sekr. A. Ošlapas pada
rė metinę apžvalgą. Ižd. dr. V. 
Viliamas pranešė apie iždą. 
Pajamų per metus turėta 3,- 
019,08 dol., išleista 2,829,71 
dol. Prie išlaidų priklausą ir 
Alto centrui pasiųsti 961,75 
dol. Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. P. J. Montvila, vicepir
mininkai: V. Alksninis ir A. 
Ošlapas, rast. S. Gudas, fi
nansų rast. J. Šlepetys, ižd. 
adv. J. Briedis, iždo globėjai: 
B. Spūdienė ir M. Kregždienė.

Jūs gerai žinote, kad New 
Yorke aktyviai veikia lietuviai 
skautai ir skautės. Tai grabus, 
tvarkingas ir visų brangina
mas jaunimas.
, Mūsų skautai ir skautės, pri- 

alaikydami Lietuvoje susida
riusių tradicijų, išugdė savo jė
gas į plačią organizaciją. Ji 
apima mažiukus nuo pirmojo 

praneša savo naują telefono mokyklos skyriaus, ji traukia 
numerį — VIrginia 6-5213 į save ir suaugusiuosius. ši 
(skambinti iki 10 vai. iš ryto organizacija berniukų ir mer- 
ir nuo 9 vai. vakare). Adresas gaičių, išsišakojo į daugelį vle- 

Rich- netų, kuriems vadovauja paty
rę jaunuoliai ir jaunuoles.

Į skautus organizuotas mūsų 
jaunimas yra didelis ir neįkai
nojamas turtas Lietuves atei
čiai. šis- jaunimas yra jautrus 
savo kalbai, savo pavergtajai 
Tėvynei. Būdamas persiėmęs 
kilniais idealais, ugdo ir stipri
na savo dvasines vertybes, mo
ralę ir fizinę kultūrą. Skautai 
prie kiekvienos progos moka 
organizuotai pasidžiaugti ir 
gamtos grožybėmis. «

Juo lietuvių skautų bus di
desni būriai ,juo daugiau prie 
bet kurių sąlygų ir įtakų jie 
pasiliks ištikimesni savajai lie
tuvių bendruomenei ir paverg
tajam kraštui.

Skautų tėvai, matydami be
augančius savojo jaunimo bū
rius. sudarė tėvų komitetą, ku
ris iŠ savo pusės pasiryžęs sa
vo sūnums ir dukroms padėti

Padėkos dienos
savaitgalyje į Ch’cagoje vyks

tantį Liet. Stud. Sąjungos su
važiavimą iš New Yorko ke
liauja keletas studentų. Taip 
pat vyksta ir į Philadelphiją, į 
ateitininkų šventę.

tas pats: 91-49, 115 St., 
mond Hffl, L. I., N. Y.

praneša, kad per Padėkos 
dieną, lapkričio 25, veiks tik 
centrinis paštas, kuris priims 
siuntinius, registruotus laiškus 
ir pardavinės pašto ženklus; 
kitos pašto įstaigos bus užda
rytos. Išnešiojama bus tik 
“Spėriai Delivery”. Iš gatvės 
pašto dėžučių laiškai bus iš
imami tik du kartu: po pietų 
ir vakare.

Be to, pašto viršininkas, ar
tėjant Kalėdom, prašo visų 
bizhio firmų kasdieninį paštą 
siųsti kuo anksčiau, ne vėliau 
2 v. p.p. Visi prašomi kuo tiks
liau rašyti adresus, anksč'au 
nusipirkti pašto ženklų ir siųs
ti kalėdinius siuntinukus bei 
atvirukus.

Brooklyno Vaidintoji? Grupe

APREIŠKIMO PARAFUOS SALEJE

No. 5th ir Havemeyer Str.

PAMINĖJIMUI 50 METŲ NUO SPAUDOS 
LAISVES ATGAVIMO — STATO

S. Kymontaitės -

4 VEIKSMU

Čiurlionienės

DRAMĄ

Režisuoja dramos aktorius VttaBs Žukauskas

liet, KaHaoBMnės Nok. FtasHėjtaM seneirą
.. mfcBjįaaa, ^Ho*

įvyko lapkričio 21 d. Schwa- Apreiškimo parapijos nky- 
ben Hali. Paskaitą skaitė pulk. rius ookmndimi, JapkriSo 28 
Pr. Saladžius, buvęs Liet Sau- d., parapijos, salėje rengia po
lų Sąjungos vadas. Meninėje. būvį, kurio programą ičpikfys 
programoje dalyvavo solistė 
Juzė Augaitytė, H. Kačinskas, 
A. Mrozinsko vadovaujamas 
sakutų vyčių oktetas ir J. 
Matulaitienė vad. Maironio tau
tinių šokių grupė.

“Ateities” redakcijos
tradicinė arbatėlė įvyko šeš

tadienį. Programoje pas’rodė 
jaunieji ateitininkai, paskaityta 
iš senų Ateities komplektų, 
kaip prieš 30 metų viends atei
tininkas lankė Ameriką, — 
skaitė Vitalis Žukauskas; iš 
juostelės duota kongreso kal
bų santrauka, parodyta trum
pas stovyklos ir kongreso fil-

Studentą Santaros
Grand Paradise šeštadienį 

suruoštame akademiniame va
kare programą išp’ldė solistė 
Juzė Augaitytė, Henrikas Ka
činskas ir A. Mrozinskaš.

Angelą Karalienė, ; par.
šv. Vardo d-jos nariai ren

gia rudeninį balių lapkričio 27 
d. 6 v.v. parapijos salėje su 
muzika, šokiaįs, užkandžiais, 
gėrimais. Bus laimėjimai. Į- 
žanga 50 et. Vaikai įsileidžiami 
veltui su tėvais.

seselių globojamo bembahųSo 
mergaitės. Kviečiama kuo 
gausiau susirinkti, paremti se
selių gražų auklėjimo ir taufi- 
h!o susipratimo darbą. P&nas 
giriamas vienuolyno para
mai. • '?

Putnamo mergaitės suvai
dins “Stebuklo belaukiant“ — 
epizodą iš Marijos apere’ški- 
mo Šiluvoje. Įžanginį žodį tars 
Puntamo vienuolyno kapito
nas kun. St. Yla. Savo kūrybos 
paskaitys VI. Brazaitienė. Pro
gramoje dalyvaus taip pat akt. 
Kk Vasiliauskas. Programos 
pradžia 3 vai po pietų.

SaJltuokia
Lapkričio 25 d. Apreiškimo 

parapijos bažnyčioje susituokia 
Ra mundas Ošlapas su Regina 
Legeckyte.

Moksleivių ateitininlfj 
susirinkimas įvyks lapkr. 27 

d., šeštadienį, 1 vai. p.p. Ap
reiškimo par. mokykloje.

Mirė
Vladas Damauskas, 38 m. 

amžiaus, palaidotas lapkr. 20 
iš Angelų Karalienės par. baž
nyčios šv. Jono kapinėse. Liko 
žmona Ona, sūnus ir dukterys. 
Laidojo S. Aromiskis.

jų kilnioje veikloje ir sieki
muose.

Tėvų komitetas žino, kad’ 
dar yra jaunuolių, nedalyvau
jančių skautuose. Vieni gal ne
visai supranta šios organizaci
jos naudingumą jaunimo auk
lėjime, o kiti gal per maža in
formuoti.

Mes kreipiamės į visus tė
vus ir motinas ir prašome sa
vo vaikučiams papasakoti ape 
skautus, paraginti juos į skau
tus įsirašyti. O jei jūsų vai
kučiai prašosi, neatsakykite, 
leiskite juos.

Jūsų vaikučiai, grįžę iš skau
tų susirinkimų, iš skautiškų 
pasilinksminimų, iš skautų sto
vyklų, parneš jums į namus 
tiek daug jauno, gražaus ir 
mielo dž:augsmo, kokio daž
niausia mums trūksta.

Skautų organizacijoje 
vaikučiai sutiks nuoširdų bend
ravimą, gr^ną ir sveiką džiaug
smą gražaus lietuvių jaunimo 
būriuose.

Draugo dienraščio
romano jury komisija suda

ryta Bostone. Jos pirmininkas 
B. Brazdžionis, nariai —K 
Mockus, dr. J. Gimius, A. Gus
taitis ir Dr. J: Leimonas.

NEWARK, N. J.
Lapkričio 14 d. šv. Trejybės 

parapijos salėje įvyko Balto 35 
skyriaus visuotinas narių susi
rinkimas, apsavrstytas pinigų 
siuntimas į centrą, vieša rink
liava mieste (tuo klausimu rū
pinasi kun. P. Totoraitis). Į 
Balfo kongresą Clevelande iš
rinkta: Izabelė Dilienė, Vladas 
Zareckas, A. S. Trečiokai.

PATERSON, N. J.

Bronės Kažukauskienės ini
ciatyva įsisteigė Pabaltijo Mo
terų Tarybos Lietuvių Klubas.

Skautą Tėvą Komitetas:
A. Reventas, J. Audėnas, O. 

Tercijonšenė, J. Jamdevičietiė, 
S. Gudas, P. Vienas ir E. No- 
akas.

Maisto ir mėsos produktai.
, A. MATHEWS, 

254 Uafea Are, Broridyn, N. Y.
EV. 7-MM.

Pradedama fltuo penktadienio, 
lapkričio 5. Specialios kainos deš
roms ir kavai. Ateikite ir būsite

284 EASTKN FABKWAT, BBOOKLYN 25, N. Y.
SUBWAY STOTYs: IRT—Brooklyn M u*e u m arba. Franidin Avė., 

BMT—Botanic Gartan (Eastern Parkway).

8 Valandos pagal *a*ttartmą.. Tefe£ 7-4M2
Skambinti 6 JO—8 vaL vakaro^ teštad. 9—11 vai ryto.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių Ir kitų fitftigydytojas 
ApSOrepmas ir kraujo tyrtma* 3 doL RtHnfaao v*l*Mn* 10-2 ir 44

ŽINIOS

Priims naujas nares
Šv. Petro parapijos sodalid- 

jos iškilmingas naujų narių pri
ėmimas įvyks gruodžio mėn. 
8 <1 7 vai. vak.

Remia susišelĮMmo fondą
Bostono lietuvių studentų 

skyrius prof. Mykolo Biržiškos 
vardo susišelpimo fondui pas
kyrė 25 doL šis fondas šelpia 
ir teikia paskolas studijuojan
tiems lietuviams. Pinigai įteik
ti per Los Angeles lietuvių pa
rapijos kleboną kun. ‘Joną Ku- 
čingį.

Padėkos Dienos 
atostogos

Šv. Petro parapinės mokyk
los mokiniai turės keturių die
nų Padėkos dienos atostogas. 
Atostogos prasidės lapkričio 
24 d. po pamokų ir baigsis lap
kričio 29 d. rytą.

Studentu vakaras
Lapkričio 12 d. Latvių Na

muose, 64 Sigoumey gatvė, 
Jamaica Plain, įvyko bendras 
Pabaltiečių studentų vakaras, 
kuriame lietuviai, latviai ir es
tai išpildė programą, savo kal
bomis ir pašoko savo krašto 
tautinius šokius. Bostono lie
tuvių studentų valdybą dabar 
sudaro: Alg-'s Banevičius, Ju
lius Špokevičius ir Regina 
Norvaišaitė.

Švenčia jubilėjg
Vladas Tamulynas ir Ona 

Navickaitė - Tamulyniene lap
kričio 23 d. švenčia 50 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga sukaktuvininkai užprašė 
šv. Petro parapijos banžyčioje 
šv. Mišias, kurios jų intnecija 
bus atlaikytos 7:30 vai. ryto. 
Sukaktuvininkai dabar gyvena 
535 W. 4-ta gatvė.

Pagerbė viršininkę
Šv. Petro parapinėje mokyk

loje dirbančiųjų seselių virši
ninkė motina Clcilija lapkričio 
22 d. šventė vardines. Vardinių 
proga parapijos klebonas kun. 
Pr. Virmauskis vienuolyno 
koplyčioje tą dieną atlaikė šv. 
Mišias ir padėkojo motinai Ci- 
ciijai ir visoms seselėms iii 
gražų bendradarbiavimą ir kil
nų darbą parapinėje mokyklo-

IŠNUOMOJAMAS didelis kam
barys su baldais. Kreiptis: Mi
kulskienė, 201 Etna St., Brook- 
lyn, N. Y. TeL AP 7-7630.

KAS NORĖTŲ KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS ĮTEKTI SKEL
BIMŲ AR SVHKINIMŲ, 
PRAŠCHIAS NEVELUOTI, 
NES KALĖDINIS NUMERIS 
JAU TVARKOMAS.

Kiekviena feftmfienj nuo 11 iki 12 vai vidudienio. Jeigu norite k* 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEUIUI — Ltthaaafea Radfo Hmr, M Crt- 
te<e 8L, N*nr**A Maa*. Skyriai: THhmntan Fandtare Co. — A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mas*.; Antanas Daukantas Market, 187 Weteter Ave^ Cam- 
Wdge, Maa*. Telefonai: NOrwood .7-1448; SOuth Boston 8-4418 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533. ‘ i

LAISVES. VARPAS 
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.

Sekmadieniais -1230 iki 1O0 vaL pietų metu
VEDĖJAS T P. VMCms

81 BuBker Avė, Bmcktou 4, Mass.
Td. Broctton 8-1159-R.

fCįjĮĮtSyfrjtf'
— “LIETUVOS ATSIMINIMU-

Bostono. M^p^kupas /Ri
et .-rd J. Ciai^g pMaj^jų kle
bonams laiš
kuose pareiškė pageidavImą, 
kad Marijos metai kiekvienoje 
arkivyskupijos bažnyčioje būtų* 
užbaigiami kuo iškilmingia u
siai. Išktmlngumo dūliai jis lei
do laikyti vienas šv. Mišias 
kiekvienoje bažhyčtoje gruo
džio . 8d. 1230 vai. ryto ir 
vienas vakare. Taip pat jis iš
reiškė pageidavimą, kad baž- 
nyč'ose būtų pravesta’24 vai. 
švč. Sakramento adoracija.

Vykdant arkivyskupo norą, 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
nustatoma ši Marijos metų 
baigimo tvarka:

Gruodžio 5 d. 730 vai. všk. 
pradedamos specialios Marijos 
garbei trijų dienų pamaldos 
(tridumn), kurias ves ir pa
mokslus sakys kun. Dr. Valde
maras Cukuras.

Gruodžio mėn. 7 d. 730 vai. 
vak. išstatomas švč. Sakra
mentas 24 vai. adoracijai.

... Gruodžio mėn. 8 d.. 1230 
vai. ryto laikomos-švr Mišios. 
Kitos Mišios tą dieną bus lai
komos 7:30 vai. vakare. Išpa
žinčių tomis dienomis bus 
klausoma rytais ir vakarais per 
visas pamaldas.

Gydosi po sunkios 
operacijos

Žinomam So. Bostono biznie
riui Zigmantui Strigūnui perei
tą savaitę Massachusetts Me- 
morial ligoninėje buvo pada
ryta tulžies operacija. Operaci
ja pavyko gerai ir ligonis pa
mažu sveiksta. Jo žmona So
fija Strigūnienė šiuo laiku gy
dosi Deaconess ligoninėje.

Diena emigrantams
Šventasis Tėvas Pijus XII iš

reiškė pageidavimą, kad pir
masis advento sekmadienis vi
sose katalikų bažnyčiose būtų 
aukojamas maldai už emig
rantus, kurie buvo priversti pa
likti savo gimtuosius kraštus 
ir apsigyventi svetimose vals
tybėse. Vykdydamas šį šv. Tė
vo, norą Bostono arkivyskupas 
išsiuntinėjo visoms arkivysku
pijos, parapijoms laiškus, ku
riuose pirmąjį advento sekma
dienį (lapkričio 28 d.) ragina 
visus tikinčiuosius melstis už 
emigrantus, kad jie ir naujuose 
kraštuose išliktų gerais ir dva
siškai stiprūs, '

CAMKĮIDGE, MASS.

Parapijos išlaikymui rudens 
balius ruošiamas gruodžio* 12 
d. Biletai gaunami A. Daukan
to krautuvėj.

Šv. Vardo draugijos bendros 
mėnesinės šv. Komunijos ren
giamos kiekvieno mėnesio ant
rąjį sekmadienį.

STB P HEN 
'LAIDOJIMO IŠTAIGA,

MM Pttkln Ataų Breoi 
138-24 Omą Bay IBM

Guane Parfc. L L, N. T.

LLOY D MAX EY 
BEAVCHAMP KOPLYČIA

Įsteigta 1873
BEAVCHAMP PL.

New Rochelle 
NE 2-3759 •.

LAIDOJIMO ĮSTAIGOS 
Laidojimo jstalco* nuo 1854 
HALLET HOMESTEAD, 

FLUSHING, L L 
Northern Hvd. and 147tb St.

Td. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNKB-AL HOME
M. P. RALLAS — Direktorių* 
AL& BALTBCNAS-BALTON

Beftahi VedSjM 
660 Graad Street
BrooMyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R AB ORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 Beoford Avė.
Brooklyn, N. Y.

BARASEVIOUS ir S0NUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BABACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

’ TeL SOuth Boston 8-2590

ZALETŠKAS
FUNERAL HOME 

564 EAST BKOADWAY 
South Boston, Man.

D. A. ZateMoM, F. E. Zatetaha*

Patarnsvtana* dteaą tr naktį 
KoptySa fermentai* dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 8-4415

WAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avene

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas
9 NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia fer- 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge Ir Bostono kolonija* te 
mta—tomi* kainomis. Kaino* to* 

pačio* Ir | kitu* atartu*
Betalo MMe: Tek 1B *44W

J. B. SHALINS- t 
ŠALINSKAS Į

84-62 JAMA1CA AVĖ.
(prie Forert Parknay Statfoa)

Sutelktam sarMnęM laidotum 
Koplyčiai nemokamai vtoom 
miesto dalyse; veikta ventffiad-


