
Šen. Joseph McCarthy

McCarthy senate jau papeiktas

KNOWLANDAS DM. TO

ilitikos

nariu skaičius vasltybės tary
boje; jie bus svarbūs keičiant 
visos Vokietijos konstituciją.

daryti įspūdis, kad McCarthy 
paskatinęs antisemitizmą.

Rastas “nykfiukų” miestas
Chilės valstybėje, kelios my

lios nuo jūros, surasti miesto 
griuvėsiai. Rasti griaučiai rodo 
jo gyventojus buvus labai ma
žo ūgio. Trijų namų griuvėsiai 
duoda vaizdą apie jų dydį—esą 
dabartinis vienas žmogus name 
vos betilptų. Spėlioja, kad tai 
galėję būti 15 amžiaus imig
rantai iš Japonijos. '

McCarthy pareiškė, kad at
eičiai komimistų valymą val
džios įstaigose senato sprendi? 
mas pasunkino. Tačiau jis ir 
toliau darbą varys. Jis mano, 
kad tauta nesiduos to sprendi
mo kvailinama.

— Žudikas Roche, nužudęs 
penkis žmones, lapkričio 26 
nuteistas mirti. Bausmė bus į- 
vyMdyta apie sausio 10.. Jte 
pats pareiškė norįs mirti .

— Tai viskas pasiliks, kaip 
dabar yra?

.— Vadinas, Amerikos politi
ka patenkinti?

.— Nusivylimo mums sukėlė 
Amerika, kada Korėjos karui 
prasidėjus neleido mums išsi
kelti j Kiniją. Tai būtų buvę 
naucBnga ir Amerikai. Būtu
me pririšę kinų jėgas, ir jie

Azijoje akys nukreiptos da
bar i raudonąją Kiniją, ar ji 
tikrai puls Formozą. Ją drą
sino Anglijos darbiečių vadas 
Attlee, pareikšdamas, kdd rei
kia be nleka'komunistam For
mozą atiduoti. Bet “Times”

toliai būtų buvę mažesni. y
— Ar manote, kad Kinijoje 

komunizmas nueis savais ke
liais, skirtingais nei Rusijoje, \ 
panašiai kaip Jugoslavijoje?
• — Ne, niekados. Žiūrėkit ši
tą pašto ženklą. — Ir ištraukė 
Kinijos pašto ženklą, kuriame 
buvo Leninas ir Stalinas, O 
fone įrašas: ‘Vfea politinė val
džia priklauso Rusijai’. Pas < 
kiri tęsė toliau: — Sakykit, 
kuri valstybė, jei ji vadinasi 
nepriklausoma, savo ženkluose > 
taip garbina svetimą valdžią, 
nors ji ir draugingiausia būtų, 
šitas mažas ženkliukas rodo, 
kaip klaidingai galvoja visi tie, , 
kurie mano, jog kinai komunis
tai Mes kitaip, nei gros ii >

leis 13 nuteistų ir kalinamų a- 
merSoečių. Baltųjų Rūmų nu
sistatymui pritarė ir Kongre
sas. . ■

Viešojoj opinijoj smerkia
mas imigrantų laikymas kalė
jime, kol jų dokumentai dar 
nesutvarkyti. Panaikinus imig
racijos lagerį “Ašarų saloj”, 
kalėjime atsidūrė jau 7 imig
rantai. ‘ '

.. Vyriausybės nusistatymą iš
dėstė pirmadienį valstybės 
sekretorius Dulles. Tokia Kini
jos blokada, — kalbėjo Dulles 
— gai būti laikoma “karine 
akcija”, o Amerika nieko ne
nori daryti, kas grėstų sulau
žyti Amerikos- tarptautinius į- 
sipareigojimus ar susitarimus 
su sąjungininkais. Dėl kaltina
mų 13 amerikiečių bus reaguo
ta “griežtai”. Blokada gali bū
ti pavartota tik tada, kai bus 
išmėgintos visos taikios prie
monės. O jų! paieškoti turės 
Jungtinės Tautos.

Berlyne komunistine valdžia j 
žada atnaujinti bylą, kurioje 
prieš trejus metus buvo nu- 
teisti apie 300 asmenų už šni
pinėjimą ir ryšius su amerikie
čiu Noel Field. Dabar paskel
bus, kad Field esąs nekaltas ir 
paleistas iš Vengrijos kalėjimo, 
žadama persvarstyti ir tuos 
300 nuteistųjų.SUDEGS 70 MILIJONŲ

Pietų Korėjoje sudegė ame
rikiečių karo sandėliai su 
ginklavhpo reikmenim,— Viso 
30 paštetų. Nuostolių 70 mil. 
dol. Nuostabiai dažnai ten de-

— Preaidmtas Kbraaiwwrris 
taupumo sumetimais įsakė iš
imti iš apyvartos 40,000 auto
mobilių, kuriais tarnyboje nau
dojosi valdininkai. Sutaupys 40

ŽINO, KUR PAGALBOS 
IEŠKOTI

Atlantoj budintis poficinkikas 
buvo nustebintas, kada plonas 
balselis telefonu pareikalavo: 
“Tuojau prašau atsiųsti vieną 
policininką.” “O kam jis rei
kalingas, kas atsitiko?” teira
vos policininkas. Bet balselis į- 
sakinėjo toliau: “Tik greičiau 
siųskit, jis pamatys, kas at
sitiko.” Budintis atsakė: “Ge-

VekMgoje lapkričio 28 boro 
rinkimai dviejose valstybėse: 
Bavarijoje ir Hessene. Laimė
jimus sau priskyrė kancL Ade- 
naueris ir opozicijos vadas soc. 
dem. Ollenhaueris. OUenhaue- 
ris galėjo girtis “moraliniu lai
mėjimu”, nes balsų gavo so
cialdemokratai daugiau nei 
paskutiniuose rinkimuose. Oi- 
lenhaueris dabar tvirtino, kad 
gyventojuose au£a nusistaty- 
nftcs prieš Vokietijos ginklavi
mą. Adenaueris galėjo pava
dinti laimėjimą “labai patenki
namu”, nes nors Krlkšč. Dem. 
Unija (CDU) gavo žymiai ma
žiau balsų ir Bavarijoje ir Hes
sene, tačiau Bavarijoje ji liko 
stipriausia partija ir su koalici
ja žada sudaryti vyriausybę, o 
Hessene socialdemokratai nus
tojo atstovų daugumos, kurią 
jie lig šiol turėjo. Ten tikisi vy
riausybę sudaryti taip pat jau 
CDU su koalicija. Tuo atveju 
padidės vyriausybei palankių

— Ne, netrukus mes atsiim
siu! savo žemę.

— Bet jūs turėjot iš jbs 
bėgti neatlaikydami raudono
sios armijos. Iš Formozos grįž
ti namo ir tąz armiją nugalėti 
yra daug sunkiau.

— Taip, bet prkš penkerls 
ifletus turėjom užtenkamai 
ginklų, bet neturėjom šaud
menų. šiandien jų turim pa
kankamai. Tada mūsų sąjun
gininkai mus pametė. Britam 
biznis su komunistais buvo 
svarbiau, o Amerika mūsų pa
galbos šauksmų dėjosi negir
dinti. šiandien ji mato savo 
klaidą: jei 1949 Kinija nebūtų 

da... Komunistai neturi laiviį tekus komunistam, nebūtų bu- 
inwzijai į Formozą. O Rusija vę Korėjos karo ir Indokinijos

Voktefių dirigentas WUhelm kričk> 30 atšvęstaChurchiffio •* • **■•**• ^ uUJ U ir 1 negali padėti, m 
FurtwwngJer lapkr. 30 mH. 80 metų p-Urttatų tar».

PAROšKS:
“Visai sutinku, kad pirma 

turi būti išmėgintos taikios 
priemonės, bet manau, kad 
Kongresas ir tauta labai domi
si, kaip greitai bus imtasi 
naujų žygių, ir kas nutiks, jei 
ir tie nauji žygiai nieko nepa
dės. Manau, kad ne tik vyrai, i 
kurie yra įq|ijusmenėje, bet į;.^ 
tie, kurie bus pašaukti, jų tė- 
vai ir tauta nori tikrai žinoti, 
ką mes darysim... Nemanau, 
kad Kongresas arba tauta sa
vaitė po savaitės, mėnuo po 
mėnesio galėtų apsiprasti su 
tuo, kad amerikiečiai turi ken
tėti komunistų kalėjime.”

Kad Jungt. Tautos surastų 
priemonių, Knowlandas pasisa
kė netikįs.

aksMalp buvo M*ntM •n^nMerto 
--S---t

ifatea “Krofm" d«tmr

Formozos žmogus netiki, kad 
korninristai puls; netiki, kad 
Maskva kišis į karą; o tiki, kad 
Fermoms kinai Kiniją išlais
viną; tiki, kad juos parems 
Amerika, feet ar taip galvoda
mi jte ir panašioje padėtyje 

jam atsakė: jeigu kalbėti apie esantieji neapaigamia? 
atidavimą, tai ar negeriau bū
tų pradėti nito Hongkongo, ku
rį valdo britai... Kinijos karin
gumą šakio AmerJca, sudary
dama su Formozos vyriausybe 
apsigyn mo sutartį. Bet Ameri
ka pareikalavo, kad ir For- 
meza, Kinijos neliestų.

Dar prieš susitarimą šuA- 
merika vienas laikraštis pas
kelbė pasikalbėjimą su Tor- 
mozes prekybininku, nedaly
vaujančiu nei valdžioje ne: po
litikoje, bet daug važinėjančiu 
po Ameriką ir pasaulį. Jo ke
letas atsakymų, rodo, ką apie 
v'sus tuos prikalus galvoja tas 
Formozos pilietis.

— Ka galvojate apie raudo- 
nosies Kinijos Mao Tsetungo 
pažadą “išlaisvinti’’ Formozą?

— Suneš, kurie loja, nekan-

O RAUDONIEJI PROVO
KUOJA

Maskvos konferencijoje rau
donosios Kinijos atstovas gruo
džio 1 pareiškė: “Amerika ir 
jos sąjungininkdi, jei užpuls 
Kiniją, susilauks blogesnio ga
lo kaip Hitleris... Mes dažnai 
kalbam, kad norim taikos; bet 
mes nesibaidom kaęo, jei rei
kės atsakyti į agresiją”. Kini
ja žygiuosianti kartu su Sovie-

kų, kuriuos jis gavęs ir ku
riuose reiškiama tokia neapy
kanta jam ir šen. Lehmanui. 
Vienam rašoma, kad Lehmaną 
reiktų deportuoti ir į Vokieti
jos dujų kameras įkišti. Ki
tas: “Jei tamsta žinotum, kaip 
tamsta ir Lehmanas esate 
žmonių nekenčiami, tai taio 
nemandrautumėt... Tamsta esi 
purvina žiurkė.” Kitas dar pa
siūlo, kad senatorius visus tuos 
atsiliepimus paskaitytą, ir į 
protokolą įrašytų...

SOVIETAI PAS DE GAULLE
Sovietą atstovas Paryžiuj 

Vinogradovas atsilankė pas 
gen. de Gaulle. Juodu kalbėjosi 
apie Sovietų Sąjungos ir Pran
cūzijos santykius. Dar nese
niai Mendes - France buvo 
prašęs generolą, kad jis va
žiuotų į Maskvą kalbėtis su 
sovietais.

tų Sąjunga, kuri dabar galin
gesnė nei bet kada anksčiau.

DULLES DUODASI SPAU
DŽIAMAS, BET...

nepasako, ką. jis toliau da
rys... Gruodžio 1 pareiškė 
spaudai, kad vyriausybė svars
tys blokados klausimą, jąi tai
kiom priemonėm neapgins sa
vo piliečių. Dėl tų priemonių 
pasitarimai eina su JT valsty
bėm. Tačiau ir klausiamas jis 
nepasakė, kokios tos priemo
nės; lygiai nežinąs, kaip api
būdint’, kokia ta blokada ga
lėtų būti.

Jte plėtoti, • rin w-
btako prie* Mt« tiuuMM* W«. 
Momm laaykm tfhiiilMialu <r k*- 
m»M« nfc tol kM

KNOWLANDAS NE 
VIENAS .

Kncwlando reikalavimą pa
rėmė šen. Jenner ir McCarthy. 
Jenner kalbėjo, kad valstybė, 
kuri negina savo piliečių, yra 
neverta nepriklausomybės.

Gruodžio 1 senate,* balsavo 
ir atmetė siūlymus vietoj Wat- 
kinso rezol. Tai n e t i e s i o- 
g i n i s papeikimas McCar
thy. Už papeikimą pasisakė 23 
respublikonai ir visi 43 depok- 
ratai, o taip pat Morse; prieš 
papeikimą 20 respublikonų, 
tarp jų resp. lyderis Knowlan- 
das, Atstovų Rūmų pirm. Mar
tinas ir kt.

Nuotaika buvo labai įtemp
ta. Visuomenės protestų prieš 
papeikimą buvo atgabentos 10 
didelių dėžių. Visuomenės rea
gavimą pajuto h*'atskiri aena- 
toriai, kaip aiškėjo iš vakarykš
čio posėdžio.

Prieš McCarthy smarkiau
siai kalbėjo šen. Fulbright. 
Kaltino jis, kad McCarthy pri
visęs tarp amerikiečių baimės 
ir neapykantos. Paskaitė la;š-

išaiškino, kad tas ketverių 
metų vyras matė, kaip buvo at
vežta dėžėje Kalėdų senelio 
jam dovana, tačiau jis nematė 
kur ji buvo paslėpta. Jis su
galvojo, kad jam tik policinin
kas gali pagelbėti.

NUSKENDO PENKI 
LAIVAI

Anglijos laivas su javais iš 
Kanados lapkričio'30 audros 
metu nuskendo. Atskubėję kiti 
laivai išgelbėjo 19, o 15 prigė
rė. Tai jau penktas laivas, ku
rią nuskendo per tas ketas die
nas. Viso žuvo žmonės.

Europos spauda dar ir dabar 
kasasifpo Višinskio praeitį. Iš
kepa, kad jo tėvas’ buvo Len
kijos bajoras. Tėvas dalyvavo 
lenkų judėjime prieš carą. Bet 
kai Aleteąndras n sukilimą 

numalšino, jis persimetė pa
taikauti casui, išdavinėjo sa
vo draugus, gavo caro ordiną 
ir universitete profesoriaus 
vietą.

Sūnus Andrei buvo menševi
kas. Kai laimėjo bolševikai, jis 
dingo kažkur archyve, iki vis
kas aprimo. Nuo 1921 jis prisi
taikė, “perslauklėjo”. Kaip visi 
oportunistai savo ištikimybę 
stengėsi įrodyti savo buvusius 
draugus vadindamas “pasiutu- 
tusiais Š unim” ir reikalauda
mas j’em mirties.

mas išgelbėjo pasaulį nuo na- 
cionalsocializmo, bet už tai iš
davė pusę pasaulio komuniz
mui.

— Ar Formozos invazija į 
Kiniją neprišauktų į karą Ru
sijos?

— Sovietai yra tikri, kad 
Ki :ios komunistai vieni su 
mumis susidoros. Kol jie įsiti
kintų kitaip, jau būtų viskas 
baigta. Jeigu jie ir tada kiš
tųsi, kuo sunku patikėti, tai 
jie susidurtų su Amerika.

— Ar esat tikri, kad Ame
rika jus parems?

— Visiškai, žmonijos lai
mei, Roosevelto laikai praėjo, 
ir jankiai savo klaidas pamatė. 
Formozoje dabar veikia keli 
šimtai amerikiečių patarėjų. 
Gauname iš Amerikos kreditus 
moderniem aerodromam sta-

— Nscfoasfiur Kinijos 
galva Ch’ang Kaėhekas neofi
cialiai atsklausęs Indijos, ar ji 
suteiktų jam azylį, jei komu
nistai užpultų Formozą. Chiang 
Kaishek esąs spaudžiamas pa
skelbti Formozą njuja valsty
be, tada iškristų nac. Kinijos 
atstovas iš Jungt Tautų. ■'

— C. E. Bohtea, Amerikos 
atstovas Maskvoje, atvykęs į 
Washingtoną, gavęs nurodymų 
siekti santykių su Rusija page
rinimo. Nuo pavergtų tautų 
“išlaisvinimo” ar net komuniz
mo “užtvėrimo” Amerikos po
litika einanti į “gyvenimo gre
ta vienas kito” politiką.

KAIP IR BUVO LAliKTA ■

' Maskvoje komunistiniu vals- ’
tybių konferenciją Europos 1 ;
saugumui atidarė Molotovas. ■
Pirmininku buvo išrinktas ■
lenkas Cierankewicz. Rytų V o- I
kietijos atstovas Grotevohl 
siūlė apginkluoti rytų Vokieti- |
ją, jeigu bus patvirtinta Pary- 
žiaus sutartis, kuri numato a p- 
ginkluoti vakarų Vokietiją. O . - T
Čekoslovakijos atstovas siūlė
dar daugiau: sudaryti komu- valst. sfkr. nnjjs
nistinių valstybių NATO. sn*ados konferencijoje*

Preadeatas Eisenhoįveris 
daugiausia atsiremia savo poli
tikoje keturiais sekretoriais: 
valstybės Sekretorium J. F. 
Dulles, iždo sekretorium G. M. 
Humphrey, teisingumo U. 
Erownell ir gynybos C. E. AVil- 
son. Pridėkim dar gen. Ridg- 
way. Jie turi daugiausia reikš
mes prezidento nusistatymui.

Bst čia dabar nerandam vi
ceprezidento Nixono, Kitoje 
pusėje, kuri reikalauja kitokios 
griežtesnės politikos Azijoje, 
yra jungtinio štabo viršinin
kas gen. Radford, senato dau- 

rai, o kiek tau metų?” ‘Pa- gumos lyderis Knovviand, vals- 
lauk, — atsakė, — paklausiu tybės sekretoriaus padėjėjas 
mamos.” Ir pašaukta mama Robertson, kuris laikomas Azi- Italijos policija išvadavo iš 

kiaulių tvarto vieną merginą, 
kurią ten laikė surakintą jos 
tėvas, 77 metų, ištisus ketveris 
metus. Kodėl — jis pats nemo
kėjo paaiškinti.-

— Šveicarijos lafcodiahikai 
aliarmuoja, kad Amerika vis 
didesniais mintais atsitveria 
n j Šveicarijos laikrodžių; Per 
pastaruosius trejus metus į 
Ameriką "atgabenta 30 mil. 
laikrodžių.

s— Sylacauca, Ak, atekrko 
meteoritas ir pataikė tiesiai į 
trobos stogą, pramušė lubas ir 
pataikė tiesiai i radijo aparatą, 
o nuo jo nuslydęs kliudė šei
mininkę, kuri gulėjo ant sofos, 
į ranką ir koją. Meteoritas yra 
šešių colių skersmens, turi 
gausiai sieros.

— Formozoje gynybos sutar
tis su Amerika sutikta su mt- 
sh’vlimu.

Svarbiausieji Baltuosiuose Rūmuose
jos specialistu. Bijoma, *kad 
jo galimas pasitraukimas dėl 
nesutkimo su vyriausybės po
litika gali sukelti, kaip broliai 
Alsopai rašo, didelio nepasiten
kinimo.

rflm pUv* D. F. Mala-
na« kt>H« kovojo už
baltos raeos rrirmenyhe. sulaukės 
M metu pasitraukė H vaktžios. 
Jm tikėjosi, kad jo vietoj bus fi
nansų min. Havenjęa (viršuje), 
bet tas pamate* pariamente kita 
varžovą, atsfaafcS ir dingo savo 
dvare.



PAGIJIMAI PRIE ARKIV. J. MATULAIČIO KARSTO
SPAUDA

klebonas

> 1

$250.00

ZYGMNNT NAGORSKI. Jr

LAIKRODŽIU IR JUVEURŲ TAISYMAS

ląficų ka- 
taausnei 
.'Jūs mir-

17akmen?
LAIKRODŽIAI 

nuo $15.00

Pirk dabar 
MOKĖK VĖLIAU

Povilaic ui 
išsigelbėti

kun.
Jur-

gerybėmis, ji netaria dvas-nių 
vertybių ir neatstovauja dvasi
nes, moralinės žmonijoj pažan
gos. Dėlto, kai medžiaginei kul- 
lūrps pažangai kreipiama ns- 
ppopcfteingai daug dėmesio, 
dvasinių gėrybių ugdymas yra 
nustelbiamas, ar net visai pa-

vestuvinb Dedas 
nuo $49 JO

Kryžius, grandinėle 
ir stob. medaHkRh 

nuo $S JO

tą arkiv. Jurgiui Matulaičiui, 
gavęs marijonų vadovybės su-, 
tikimą ir arkiv. J. Skv.recko 
leidimą, 1935 m. įstojo j mari
jonų vienuolyną.

“1933 metais visai apako 
Agota Paltanavičiūtė. Gydyto
jas jai pasakė, jog tik D.evas 
gali grąžinti aklam akis. Ji 
pradėjo melstis prie arkiv. Jur
gio Matulaičio karsto, kai įsi
tikino, jog gydytojai jai nieko 
nepadės. 1938 metais besimels
dama prie arkiv. Jurgio sarko
fago Marijampolės bažnyčioje, 
ji pamatė patį karstą ir švie-

“Kriokialaukyje N.N. gy
ventojui įsimetė vėžys lūpon. 
Gydytojas patarė išpjauti ap- 
gedusią vietą. Bet ligonis neno
rėjo sau ve;.dox gadinti. Sužino
jęs apie arkiv. Jurgio Matulai
čio palaikų perkėlimą Marijam
polėn, pradėjo melstis į jį. 
Žaizda ir skausmas sumažėjo. 
Dar kartą atsilankė 1935 m. 
vasario 15 d. pas gydytoją. 
Gydytojas siūlėsi vėlį pašalinti 
operacijos būdu; bet ir tada 
ligoms nesutiko. Jis meldėsi

Gafima spėti, kad nenaikin- 
damas anglų. kariuomenės, jis 
tikėjosi tuo padaryti įspūdį 
anglam ir paskatinti juos grei-' 
čiau priimt derybas.

Tas pats Blumentritt liudija 
taip pat, kad Hitleris taip pat 
nustebinęs karininkus sykį kal
bėdamas apie Angliją su dide
le pagarba . Jis .
palyginęs Britų imperiją su 

kotoSkę bažnyčia.
* Abudu — kalbėjęs Hitleris 
— yra esminiai pastovaus pa
saulio elementai. - Visa, ko jis 
norįs iš Anglijos, tai tik, kad 
Anglija pripažintų Vokietijai 
teisę tvarkytis kontinente; at
gauti kolonijas nesą būtina, o 
jeigu Anglija turėtų sunkumų, 
jis mielai jai padėtų savo ka
riuomene.... /

Po šitokių dabar iškilusių 
pare’Akfmų suprantama, kad 
Hitlerio dešinioji ranka Hess 
pabėgo lėktuvu į Angliją su 
iHtierio ir pavedimu su

Tad 
kad

► technikos pa
imsi individua-

Tckios pažiūros maž daug 
laikosi ir mūsų laikų demokra
tai. Tik klausimu, ką su tokia 
nete sėta valdžia daryti, Rous- 
seau laika:s buvo daug leng-

šinskiu yra labai apgailėtina.
Pavergtosios Jungtinės Tau

tos pasiryžusies surinkti apie 
Višinskį visus duomenis ir pa
daryti at.tinkamą pareiškimą 
laisvajam pasauliui.

Be to, Pavergtosios Jungti
nės Tautos savo Teisių Komi
sijoje svarsto Junglinių Tau
tų Chartos rev z jos klausi
mą. karo nusikaltėlių proble
mą, pabėgėlių padėties klausi
mus ir t.t. Informacijos laisvės 
pakomisė rucšia memorandu
mą apie informacijos laisvės 
paneigimą pav.rgtuo-e Rytų 
Europos kraštuose. PJT Bend
rųjų Reikalų komisija padarė 
žygių UNESCO (JT organiza
cija švietimo, mokslo, 
kultūros reikalam) ry
šium su Rumunijos, Bulgarijos 
ir Albanijos bolševikinių vy
riausybių pastangomis įstoti į

buvo 
nėra
nuo

-'^nkos3 pakluo- Jr tikrai, kokią reikšmę mų- 
dūMtadagafr turėti kar«o pa- 
tnotizzuas ar kitos jo asmens 
savybės, kai anot aviacijos 
sekretoriaus Talbotto, mouer- 
niniai ginklai peę vieną naktį 
gali paversti neįžengiama dy- 
Jčuma visą kontinentą? Karo 
amatui nelieka nieko iš tos po- 
eajoa įtaria jis buvo patrauk
lus mušketierių laikais. Patsai 
karys yra paverčiamas vienos 
ar kitos karo mašinos dal mi. 
Ir kai labai dažnai jis nėra ver
tingiausia mašinos dalis, sunku 
yra jį įtikinti, kad jis reikalin
gas toje mašinoje.

. 1 Ypač tai tenka pasakyti apie 
karotechnikos pažangą, kuri 
jokių kultūrinių gėrybių nesu
kuria. Dėlto didelės pažangos 
karo technikoje laikai papras
tai sutampa su dvasinio nupuo
limo ir aiškids visuomeninės 
demoralizacijos laikais.
- Bene didžiausią maišatį ka

ro technikos pažanga sukelia 
amžiais^ nusistovėjusiose vaka
rų pažiūrose į žmogaus asme
nį ir jo vaidmenį valstybėje. Tų 
pažiūrų esmė, kaip yra žinoma, 
susiveda į tezę, kad 
valstybė yra tik priemenė 
žmogaus asmenybei tobulinti,

o ne kaž koks pats sau tiks
las. Pagal tas pažiūras ind Vi
das turi neliečiamas teises, ku
rių valstybė negali nusavinti. 
O svarbiausia tarp tų teisių yra 
pilKČio teisė dalyvauti jo gyve
namo krašto valdžioje, tą val
džią išsirenkant ir ją kontro
liuojant.

Tai va tai teisei mpdern’nės 
.naikinimo priemonės ir sukelia 
didžiausią pavojų.

Modernrnis ‘ginklas nulemia 
stkątykį tarp individualizmo ir

iomfe vaLtytės ginkluotomis 
pajėgomis norėtų pasinaudoti 
ir politinės grupės ir net atski
ri asmenys, pasinešę prasi
mušti pre valdžios vairo. Dėl
to ir diktatorius turi budėti, 
kad ginkluotos pajėgos būtų 
jam ištikimos. . .

Bet visais atv * jais, kur pilie
čių dauguma begali įvykdyti 
savo nusistatymo, yra pakerta
mas individo vaidmuo politinia
me valstybės gyvęnime. 
sava'me prašosi Išvada, 
modeminė 
žanga yra 
lizmui nemažą smūgį.

Drauge ta pažanga yra. nu
vertinusi i.idiridualines kario 
savybes.

Pr’eš -du tūkstančius metų 
garsusis romėnų poetas Hora
cijus savo “ODOSE” yra pasa
kęs-: “Dulce et decorum ėst 
pro patria mori” — (Malonu 
ir garbinga yra mirti už tėvy
nę). Tie žodžiai per kartų 
kartas buvo dedami patrioti
nės minties pagr'ndan. Tais žo
džiais buvo remiamas patrioti
ni karinis auklėjimas, palaiko
ma kario moralė ir pasi-yži- 
mas aukot;s. O pažiūrėkime, 
ką sako dabar apie tuos lo
džius amerikietis rašytojas 
Ernestas Hemingway, kuriam 
neseniai paskirta šių metų No
belio literatūros premija.

Jisai savo pastabose dėl bū-

Romoje rengiama arkivys
kupo Jurgio Matulaičio beatifi
kacijos byla. Tokiose bylose 
svarbuš* argumentas esti ste
buklai, įvykę šventojo užtari
mu. Paskirta komisija tokius 
nuostabius įvykius iština, ar 
jie tikrai yra stebuklingi, ar" 
gali būti išaiškinami gamtos 
dėsniais. Apie Jurgį Matulaitį 
Aidų Nr. 9 randame suminėtus* 
tokius nuostabius išgijimus,'ku
rie yra beatifikacijos bylos 
medžiagoje ir dar turės būti 
ištirti:

“Prie jo karsto 1927 m. pa
simeldus, dr. Povilaičio žmo
na sulaukė staigios atmainos 
marinamam savo vyrui, kai 
net dr. Kuzma, jo geras drau
gas, su kitais gydytojais 
tarę, jeg dr. 
jokios vilties 
mirties.

‘Veliuonos 
Vladas Pclonskis, arkiv. 
gio kūno perkėlimo iš Kauno į 
Marijampolę metu staiga visiš
kai pasveiko ir pagijo iš kan
kinusios jį per kelerius me
tus šone žaizdos. Nustebo jo 
gydytojas ir slaugė, o j:s, atsi
dėkodamas už atgautą sveika-

sfnio gyventojų bruzdėjimo. O 
kartais net ir neperdktt aįsia 
drąsuolių saujelė įvykdydavo 
perversmu^, kai jau valdžia 
buvo nuo gyventojų izoliuota. 
Ginklas tuomet ypatingo vaid
mens nevaidino, nes ir valdžios' 
šalininkai ir jos priešininkai 
buvo apsiginklavę tokiais pat 
ginklais.

Lemiamą vaidmenį kovoje 
turėjo dėlto dalyvavusią vieno
je ir miroje pašoje kovotojų 
skaičius.

Šiandien padėtis yra kitokia. 
Bombonešių, tankų ir patran
kų, kurie yra valstybės vai-" 
džios rankose, sukilėliai pa
prastai neturi. O išėjusios prieš 
tuos modeminius pabūklus kad 
ir didžiausios, bet tik šakėmis 
ar kirviais apsiginklavusio^ 
masės, lengvai gali būti nutil
dytos, ar visai sunaikintos. 
Tam tereikia, kad panaudojan
ti tuos modemiškus pabūklus 
valstybės valdžia būtų beato
dairiškai žiauri, kaip kad yra 
bolševikų valdžia. Ta’gi dikta
toriams atsirasti ir išsilaikyti 
susidarė gana patogios sąly
gos.

Nurodytas masinio naikini
mo priemonių vaidmuo valsty
bių vidaus politikoje yra aiš
kiai nukreiptas prieš individą 
ir jo teises.

Gyventojų daugumos valia 
modeminio gnklo pagalba ga
li būti lengvai užgniaužta.

toliau į arkivyskupai Jurgį. Pa
mažu ligos apimta vietą, ėmė 
mažėti, ir vėžys visai išnyko. 
Dvejiems metams praslinkus, 
buvusis I gonis patvirtino savo 
ligą ir pagijimą raštu, kurį į- 
teJcė Marijampolės parapijos 
klebonui. . . , * •

“Amerikoje susirgo akimis 
O. R-la, 87 metų senutė. Pra
dėjo visai nematyti. Operacijai 
buvo per sena. Atsiminusi 
girdėtus arkivyskupo Jurgio 
pamokslus, pradėjo į jį melstis, 
kad galėtų bent viena akimi 
matyti. Ir ji 1950 metais pa
sveiko be gydytojo operacijos.

“Tokių ir panašių įvykių bu
vo daug atsitikę Lietuvoje. 
Prieš antrąjį pasaulinį karą, 
atgavusieji sveikatą ligoniai at
vykdavo Marijampolėn padė
koti ir pasimelsti pas savo ge
radario, arkiv. Jurgio, sarkofa
gą ir ta progą pasipasakodavo 
MarĮjąmpoJėę klebonui apie sa
vo ligas ir staigų c išgijimą. 
Ryškesnieji įvykiai būdavo su
rašomi ir pranešėjo pasirašo
mi. Jie paskatino arkiv. Jurgio 
gerbėjus pasirūpinti, kad Baž
nyčia pradėtų jo beatifikacijos 
bylą.” £ • '

Rytų Europa Višinskį" gerai 
.l.atsimėha. Jis asmėfi.Skai va

dovavo Latvijos, Rumunijos, 
..Bulgarijos užgrobimui. Pa
vergtųjų Jungtinių Tautų sei
mo delegatai Višinskio proga 
prisiminė jo darbus. Latvijos 
delegacijos pirmininkas dr. V. 
Masens prisinfnė, kaip Višins
kis 1940 m. b rželio 17 d. d k- 
tavo Latvijos prezidentui sąra

mą žmonių, kurie turi; būti Lat
vijos ministeriais. Višinsks 
taip pat yra vienas iš vyriau
sių kaltininkų masinių depor
tacijų iš Baltijos kraštų.

>*•7 Ir Rumunijoje Višinskis pa- 
<i reiškė kaip ‘ vyriausiasis

-^Maskvos dirigentas. To meto 
-Rumunijos užsienių Veikalų m - 
nisteris, dabartinis Rumunijos 
-delegacijos Jungtuose Pavorg- 
4os<? Tautos: pirmininkas. C.

; Visoia^u, Budi jo apie Višinskio 
ultimatumus Rumunijos knra-

’"RUL UlthnatunMB, kurtaoa rė- ____ — w------------------------- -- .. ™ .... ..  ,.
mė sovietinių tankų divtojbs. UNESCO. Kadangi^ dabartiniai »«P<* taranuose tsiaę atstoyau- Anglija madgra^L Bet Anglija

Ir Bulgarijos patirtis su Vi- tų kraštų režimai neatstovauja ti tų tautų valiai. kitaip HMerj vertino.
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4 Moderninis ginklas lemia asmens santyk
Visokia technika atstovauja PRANAS D AIlJftR? viau ra^ti

•materiaMnes priemones kultu- ■■ - ■ - - ........................ '• '.
.^inei pažangai SAU. •

" lt ^'’ff^ft/išminčiai^.ji^; 
nas ir Aristotelis žinojo, kad 
valstybės* santvarka pareina 
nuo to, kokia pusiausvyra nu- 
sistato joje tarp individuaLnio 
ir kolektyvinio prado, arba 
kitaip sakant, tarp tuos pra
dus 'atstovaujančių gyventojų 
ir krašto valdžios. Demokrati
joje patys gyventojai renkasi 
valdžią. Dėlto čia individualinis 
ir kolektyvinis pradas yra di
džiausioje harmonijoje. Visur 
kitur tokios harmonijos nėra. 
Tarp valdančių ir valdomų eina 
ten nuolatinė kova. Ta kova 
kartais visai paslėpta, o kartais 
prasiveržia aikštėn sukilimais, 
revoliucijomis ir pan. Bet kiek
vienu atveju valstybės pilieč’ai 
siekia platesnių. teisių, o vals
tybės valdžia tam priešinasi. 
Tai štai toj s kovoje moderninis 
ginklas darosi vis reikšminges
niu sprendėju.

Klasikines demokratijos ide
ologas Jean Jacęues Rousseau 
savo veikale “Centrai Sočiai” 
išvedžiojo, kad valdžia, lygiai 
kaip krašte santvarka, turi ati
tikti gyventojų daugumos nu
sistatymą.

Valdžia, kurios neremia gy
ventojų didžiuma, yra neteisė

tų kraštų tautoms, tai tokių 
režimų dalyvavimas UNESCO 
būtų priešingas tautų apsi
sprendimo teisei. Todėl PJT 
seimas savo telegramoje UNE
SCO tarp kita ko sako, kad 
dabartinė “Albanija, Bulgarija 
ir Rumunija UNESCO tikslų 
nevykdys... Jos yra padarius os( 
t-galės nusikaltimų žmonišku
mui, subolševik no auklėjimą 
ir užgniaužė minties laisvę.

UNESCO 28 balsais prieš 12 
atmetė Albanijos, Bulgaajos ir 
Rumunijos prašymus priimti * 
ja? į tą švietimo, mokslo* kul
tūros organizaciją.

Ners ir sunku pasakyti, ko
kios reikšmės šiam UNESCO 
sprendimui turėjo PJT seimo 
telegrama, bet yra faktas, kad 
PJT seimas pačiu^savo buvimu 
ir juo labiau savo žygiais pa
reigia Maskvai ir jos ekspozi- 
tūroms pavergtuose Rytų Eu-

ILGA LAIKA BRANGINAMOS
TIKRO DEIMANTO VESTUVINIAI SETAI

JUVELIRAI — 
KALĖDŲ DOVANOS

Hitleris įsakė savo karinome- 
nei besitraukiaąeių angių 

nepulti. '
Tankų 'grupė, vadovaujama 

gen. Kleisto,, kuri buvo užėmu
si Boudogne ir Galais ir norėjo 
atkirsti anglus prie Diunkir- 
cheno, gavo Hitlerio gr ęžtą į- 
sakymą laikytis nuo Diunk r- 
chcro atokiai per. patrankos 
šūvį tolumo. Tą įsakymą kri
tikavo generolai Rundst:dt, 
von Baruchitsch, Halder ir Gu- 
derian. Bet Hitleris" buvo ne
perkalbamas. Feldmaršalas 
Rundstedt 1950 pareiškė, kad 

°ar ' Hitleris yra kaltas, jei nebuvo 
išnaudota proga anglus visiškai 
sunaikinti.

Kodėl Hitleris įsakė savo 
generolam anglų nemušti?

Gen. Blumentritt liudija, kad 
kelios dienos prieš įSiunkirche- 
no istoriją

Hitleris kalbėjo kAriąinkam a- 
pįe fevo vStis padaryti su

Ar Hitleris norėjo Anglijos pasigailėti?
Tik prieš kelias dienas Diunkircheną sodino savo ka- 

Churchilis papasakojo,T kaip relvius į laivušr ir kėlė namo į 
paskutinio karo paba.goje jis Angliją- j/ 
liepė savo feldmaršalui Mont- 
gomery saugoti vokiečių gink
lus, kad juos galima būtų pa
naudoti prieš bolševikus... Ki
tokį įsakymą tada davė ame
rikiečiai—vokieč ų ginklus su
deginti... . ' t

Churchillio pareiškimas ne
buvo lauktas. Bet lygiai 
laukti yra ir vokiečių genero
lų pareiškimai apie Hitlerio 
nusistatymą Anglijos atžvilgiu; 
Anglų kapitonas Uddel Hart 
išleido knygą “The Other Side 
of the HU”, kurioje mini 
k’ečių generolo Blumetritt 
dijimus. Tuos liudijimus 
sykį patikrino kitas anglų 
pitonas ir sykiu karo korėspon- 
dentas Russel Grenfell savo 
knygoje “Unconditional Hat- 
red.” Abiejose knygose vokie
čių generolas liudija, kad tuo 
metu, kai Ekiropoje angim pa
siauto nesaugūs ir skubiai pro

■ "L



PASAKOJA DU ATVYKĘ VYRAI

savaitės. Tai reiškia

mą ir jų atstovavimą tremty
je. Kreipėmės į mmisterj R. 
Lfepisš, kurį jungia su lietu
viais ilgi nuoširdaus bendra
darbiavimo* metai: penkerius

. FRĄJKnSCAN FATHERS
feiMBtoea* aii aeeond tisas maiter at Brooklyn, N X May 25, 1251, andar 

tha Act ot Mare* % 1879, originally entered as aecond etass maiter, 
. at Boston, Man, September 12, 1915.

jom duoti M Latvijos atstovavimo atstovas K. Zarinš Londone iš 
ūtytojams -* rebmtas. , paskutinės Latvijos vyriausy- 
VAirt -h. m^rihtir Aūcnmentn žį. bes tūri nepaprastus įgalioji- 

nia, ^Latvijos vyriausybė Tarpluttošie įgaliojimai 
mjėjo kitu kefin nei Lietuvos numato skirti diplomatinius ir 
vyriausybė. Ji pasirengė oku- konsuliarinius atstovus. šia 
nacijai, laiku ir formaliai įga- teise jis jau keletą kartų nau-SCBSCRIPtlON RATES PRENUMERATOS KAINA

Prieš trejus'metus buvo pa-

LIETUVA LAIKOSI BULVĖM

ir rūkalų.

Kompartija tebesilaiko Lenino mokslo ir jo posakio, kad

8650
3350
3650

8650 
. 3350 
.3650

Brooklyn, N. Y. 
Pusei metų —- 
Užsienyje----------

R. LIEPINI, Latvijos ministeris prie Bonnos vyriausybės Vokietijoje, 
savo Seimo* ž&Hny.

Bet tokių Lietuvoje yra la
bai nedaug. Todėl netenka ste-

reiškimai. Gaila anos padėkos už pamuštus melu žodžius.
Vatikano oficiozas “Osservatore Romano” šiuos Maskvos 

politikos “pasikeitimus” teisingai apibudina rašydamas:
“Kiekvienas, kas norėtų komunistų partijos įsakymą lai-

numato skirti diplomatinius ir 
konsuliarinius atstovus. Šia 
teise jis jau keletą kartų nau
dojom. Taip po pasiuntinio Dr. 
Bilmanio mirties Washingtone 
buvo paskirtas kaip charge d’- ' 
affaires J. Feldmanis, o po 
pastarojo mirties — prof. A.

vius apimančią organizaciją 
tiesiogiai išrinktų latviai, ku
rie gyvena laisvajame pasauly
je; 2. ji būtų sudaryta iš va
dovybių tų politinių organiza
cijų, kurios kontinento plote 
jau veikia. Rinkimai tarp vi
same pasauly gyvenančių lat
vių yra susiję su dideliais sun
kumais; tad gaTmas daiktas 
teks pasirinkti antrą varijantą.

Laisvinimo komitetas, kuris 
veikia tuo tarpu tik Europos 
plote, sudarytas iš 30 narių; 
20 iš jų yra atstovai nuo lat
vių, gyvenančių įvairiuose

prie Bonnos vyriausybės.

Teiraujantis, 
kaip atrodo šios dienos politinė

padėtis žiūrint iš Earopc.r, 
p. R. Liepinš atsakyme susto
jo prie “kooegzistencijos”:

“Pasaulį laikinai užl ejo ‘ko
egzistencijos ’banga. Visuomet 
buvo iliuzionistų ir -naivių 
žmon'ų, kurie yra pasiruošę 
priimti už tikrą pinigą kiek
vieną žodį, kuris ateina iš 
Maskvos. Vidaus ir užsienio 
politikos tikslam Maskvai rei
kalinga pertrauka, pauza; dėl 
jos j’e tiria , sugyvenimo 
galimumus. Ir atrodo, kad su 
tam t kru pasisekimu. Atrodo 
net, kad šiuo metu jo rado netz 
ir jūsų naujoje žemėje...”

Apie Vokietijoje likusių 
latvių gyvenimą 

ministeris taip informavo: 
“Europoje latvių yra apie 

30,000; iš jų Vokietijoje 12,- 
000. Kiekviename krašte, kur

Su religiriujudėjimu ir imasi suktų priemonių. Be to. prieš 
Kalėdas reikia pasauliui pasirodyti ‘^taikos angelu”. Visa tik 
bėda, kad tasai “angelas” turi ragus ir arklines kanopas.

Dėi to min. R. Liepinš infor- 
mavo: .

“Ka:p jum turi būt žinoma,

metus jis buvo Latvijos atsto
vas Kaune, o nuo 1945 jis 
nuolat bendradarbiauja su lie
tuviais bei estais, organizuo
jant bendrą politinę veiklą. 
Vokietijoje jis yra visą laiką 
latvių politinės veiklos prieky-

661* •! • • » i 1* vadovauja Latvijos Raudo-
n^USlkeitlinai Maskvos politikoje najam Kryžiui ir jau treji me- 

’ , .. * . J - tai j’s yra ir Latvijos atstovas
Jugo^avijos atstovybėn (Maskvoje), ryšium sU tos komu

nistinės valstybės švente, buvo suėję patys vyriausieji Krem
liaus tūzai; netrūko nė Malenkovo. Pernai toje pat šventėje da
lyvavo tik vienas Gromyko, antros eilės tūzas. Vadinasi, Mask
vos linija Čia “pasiktertė”’: Ttas vėl laikomas geras draugas, 
nes jis laikosi Markso ir Lenino mokslo.

Titas visą laiką buvo ir liko Maskvos draugas, draugas ko
munistas. Vakarai čia sau dumia akis, stato jam ginklus ir tei
kia pagailą, kai jį sunkumai suveržia. Gi. jis tuo naudojasi ir 
pagal Markso bei Lenino liniją dusina Jugoslavijos žmones ir 
kalina kardinolą Stepinac.

Iš tikrųjų, komunistas komunistui, o Titas Maskvai, ak:ų 
nedrasko, nes jie susidėję drasko jas kitiem. Nuostolis gal ir ne
didelis, nes daugeliui Vakarų politikų akys ir taip aklos.

Minėtoje šventėje dalyvavo taip pat vienas katalikų kunigas 
— tėvas asumpcionistas George Bissonnette iš Central Falls 
R. L. Jis Maskvoje laiko pamaldas katalikams užsieniečiams. 
Kaip priklausąs diplomatiniam personalui, buvo užkviestas į 
Jugoslavijos pasiuntinio surengtą minėtą priėmimą, kur susitiko 
su Chruščiovu, komunistų partijos generaliniu sekretorium. 
Tarp jų įvyko toks pasišnekėjimas:

— Aš jums dėkoju už kompartijos centrinio komiteto įsa
kymą, paskelbtą Pravdoje, kad antireliginiai agitatoriai neper
sekiotų tų, kurie lanko bažnyčias, — pareiškė kun. G. Bisson-

kraštuose; kiti 10 yra skirti 
partijų, . kurips. paskutiniame ^ 
Latvijo^parlameiįe turėjo r» > 
mažiau kaip penkis atstovus 1*’ 

skirtas atstovas ir Vokietijai. tremtyje savo veiklą atgarA- 
KoL naujosios Vokietijos vy; 'no.” j

* riausybė neturi pilno suverenu- 
. mo ir negali naudotis pilna • 

laisve savo veiksmam, reikia, 
laikinai tenkintis de facto pa
dėtimi.”

O visuomeninės politinės 
organizacijos?

“Politinėje srityje tuo tarpu 
veikia kelios politinės organi
zacijos kontinento rėmuose. 
Tarp jų yra ir Latvijos la’svi- 
nimo komitetas, kurio buvei
nė yra Londone. Daroma pas
tangų sukurti viso pasaulio 
latvių organizaciją, kuri šalia 
tautinių uždavinių reikštųsi ir 
politiniais. Galimi jos du va-

bodama atstovą K. Zarinš 
Londone veikti Latvijos vy
riausybės vardu aiškiai ir

Latviai Vokietijoje palaiko 
santykius su Tarptautiniu ko- 
m’tetu kovai dėl krikščioniš- 

, koalos kultūros ir teikia jo 
biuleteniui medžiagos ap’e pa- 
dėtį Latvijoje. Nr. 46 randam 

i tarp kitko ištrauką apie Lat- 
vijos filharmoniją iš kom. Lat- J 
vijoje leidžiamo laikraščio .p 
“Ciną”. Joje rašoma:

“Meninis brigados lygis pa- 
sirodė labai žemas. Ką reiškia 
geriausių menininkų pastan- 
gos, jei direktorius; rusas SI- "į 
sov .turi paskutinį žodi. Pin- 

_____ _ _____T _ giniuose reikaluose jis labai 
rijantai: l. viso pasaulio lat- . griežtas, bet gaila jis nieko ne-

nusimano muzikoje. Ar gali
ma patikėti vadovavimą žmo
gui, kuris než’no, kiek asme- t 
nų yra kvartete: kuris neatski
ria. žodžių “ga’dų pultas” nuo 
“katapulto”; kuris vietoj “lib- 
retto” sako "lebretto”, ir kuris 
pamatęs projektuojamo kon- • 
certo programoje žodi “Ada
gio” paklausė ar neoerbrangiai 
šitas mrriinlnkas Adagio at- 
sie's.” \

įdomi kritika. Ji tik rodo, 
kokius žmones. r”sai gabena į 
Latviją ir Pabaltijį meno ir 
kitokių reikalų tvarkyti.

sos. Miltų, geresnės rūšies, ir 
brangesnėm kainom lengviau 
gauti nei prastesnes rūšies 
miltų. Duonos normaliai ne
trūksta, bet jos kokybės nega
lima lyginti su vakarų duona, ra tokia, kur nėra įrašyta pa- 
Duonos pritrūksta Kaune tada, 
kai dėl kurių nors priežasčių 
jos negali pagaminti Kauno 
kombinatas. .,

Trūksta thip pat I^podų,^.. 
samčių ,ir kitų indų bei įrdh-' pasakymą, kad darbe negausi.

Iš geležinkelio, laivlnin^s- 
tės ir visos eilės kitų įstaigų 
pasitraukti negalima b? suti
kimo. Bet iš “Inkaro,” “Audi
nių”, odas apdirbant o “Vil
ko” ir panašių pasitraukti ga
lima nustatytom sąlygom.

Kiekvieną penktadienį gali
ma matyti sustojusias eTes 
prie “Kauno audinių” ar “In-. 
karo” kadrų skyriaus — laukia 
darbo. Statybos treste, kur 
darbo sąlygos sunkesnės, dar
bo visada galima gauti. Ten 
sutartys sudaromos dvejiem 
metam. Nors oficialiai darbo 
valandų skaič’us yra 8 valan
dos, bet padirbėti tenka ilgiau. . 
Už antvalandžius nemoka. Jų

baudų. Su ja lengviau gauti 
darbą kitur. O jei darbo kny
gelėj bus pastabų, tai ieškant 
darbo liepia ateit poryt, -po

Atsiradę iš Lietuvos du vy
rai — vienas yra iš Kauno, iš 
Žaliakalnio — Mykolas Baka- 
nas ,antars iš Vilniaus — Vla
das Mironas. Abudu išvyko iš 
Kauno į rizikingąją kelionę...

Kalbėdami apie gyvenimą 
Lietuvoje : Eltos Informacijų 
korespondėrrtdi% jie patvirtino 
tas žinias, kurias skaitytojai

yra latvių, yra ir jiem globoti, šiapus uždangos ž no ir iš kitų 
centrinė organ;?acija. Talk'na šaltinių. Tik kai kuriuos daly
tam taip pat bažnyčios, Latvi- kus nušvietė įdomiom smulk- 
jos Raudonasis Kryčius ir bu-

kuriom turi verstis lietuviai, 
šiaip darbo žmonės.

Pagrindines valgis yra bul
vės — bulvienė, bulvės su 
kruopom, bulvės su kopūs
tais. Mėsos mato retkarčiais. 
Norint viengungiui pavalgyti 
sočiai ir kasdien su mėsa, reik
tų mėnesiui turėti bent 900 
riibl'ų. Tuo tarpu paprastas 
sargas, per mėnesį uždirba 260 
rublių, o darbininko vidutinis 
atlyginimas yra apie 450.

menom. Sustojame prie jų pa-

Darbo knygelę turi turėti vi
sose stambesnėse įstaigose. 
Smulkesnės tenkinasi tam tik
ra vietos darbo knygele arba 
pažymėjimu, švari knygelė y-

nette.
— Aš visada laikiau sau idealu įgyvendinti sąžinės ir reli

gijos laisvę, — atsakė Chruščiovas. — Jei kas buvo netikram 
kely, tai mūsų įsakymas stato jį į tikrąjį kelią.

Vadinasi, ir vėl “pasikeitimas”, nurodytas “tikrasis kelias.” 
Ar Maskvos aigtatoriai anksčiau buvo nukrypę nuo tikrojo par
tijos kelio? Jeigu taip, tai reikėtų užvesti šimtus tūkstančių 
bylų, nes dar nebuvo girdėta, kad liktų kas nenubaustas už- - - . .
“nuokrypą nuo partinės linijos”. Deja, to nereikia laukti, ir vuslų karių šalpos organizaci-' sakojimo apie darbo žmogaus Taip gyveafc ir maitintis, kmp 
niekas neteikia, kad bolševikai, pasiremdami Chruščiovo žo- jas—Dauguvos Vanagai (Dau- gyvenimą mieste, 
džiais, vieną dieną paskelbtų: turite sąžinės ir religijos laisvę, 
tai galite priimti ar nepriimti Markso ir Lenino mokslo. Priešin
gai, Titui įskaitoma nuopelnu, kad jis to mokslo laikosi. veikia latvių gimnaz5 ja su pra-

Taigi, toje pat šventėje buvo padaryti du prieštaraują pa- ;džios mokykla Turime Vokie
tijoje taip pat eilę vadinamų' “
papildomųjų mokyklų (papild- 
skolas) tiem va;kam. kurie

• lanko jau vokiškas mokyklas. 
Pap'ldomos;ose mokyklose mo
koma latvių kalbos. Latvijos 
istorijos bei geografijos.”

Teko pasiteirauti ir apie

gyvenama čia Va! tiruose, reik
tų Lietuvoje turėti gal perągavas Vans^i). '

. . ,, Didelis rūpestis yra butai. Jų
Augustdorfe prie Dstmoldo . , . .* labai trūksta. Didesn ų kam

barių visai neįmanoma gauti. 
Š;aip

už 2-3 khmbarius tenka
- mokėti 200-300 rublių.

r Pirmenybių turi rusai. Pir
miausia ariatoriai, kurie gau
na butpinigiiHUs. Šia;p rusai 
tarnautojai gyvena daugiausia 
valdiniuose butuose. Valdinės 
butų kainos yra žymiai p:ges- 
nės už privačiai sutartąsias, krautuvėse trūksta

kombinuoti, nusukdami prekių 
iš gamybos ir jas pale’sdami 
juodojoj rinkoj, žmonės įprato 
rizikuoti, kad' bus sugauti ir 
gaus 7 metus kalėjimo. Žm, 
kad ‘taip reikia, kitaip negali
ma.” • *.

Ko šiuo metu labiausiai 
tai mė-

Iš viengungio, uždirbančio i- 
ki 500 rubl ų, atskaitoma mo
kesčių 6 rb., o nuo 1000 at
skaitoma jau 12 ir 12 (pajamų 
ir viengungio mokesčiai). 
Profsąjungom reikia mokėti 
nuo 100 rublių 1 rb. I mokesti
nes prievoles tenka įskaityti ir, 
vad. paskolas. Jų vidutinė nor
ma yra vieno mėnesio uždar
bis. Kai kam pagal planą ten
ka “skolinti” valstybei ir po 
700,. 900 ar 1000. Tokias sumas 
“paskolinęs” lyg turi garanti
ją, kad į tave neieškos prieka
bių.

Po truputį jis pradėjo su-

DUOBKASYS
Dienos degė po mirties dan- prasti sumišusių ir greitų žo- 

, gumi; ir naktys neatnešdavo džių prasmę.
jokios paguodos. Išgąstis ir % 
baimė slėgė darbininkų ran
kas, mylimųjų širdis —ir jas 
paralyžiavo. Didelės šventės ir

- gilios nakties tyla viešpatavo 
namuose. Pripildytose bažny
čiose išsigandę vadai. Varpai 
mieste skambėjo garsiai ir siau
bingai, lyg laukin-s žvėris bū
tų užpuvęs vargšų širdis ir 
purtintų jas tūkstančiais įkan
dimų.

Šiose liūdesio dienose vienas 
žmogus dirbo. Tai duobkasys.
Jo rankų jėga dv gubai padidė- ti ir laukti namelyje. Ji pa- 
jo, kad patenkintų naujus savo 
pareigos reikalavimus. Jis tai 
suprato iš džiaugsmo; džiaugs
mas taip greit dabar tekančio 
kraujo.

Vieną rytą, pabusdamas iš 
trumpo miego*, jb prieš save 
pamatė Gitą.

murmėdama artinasi nuo že
mos tvoros. Įvyksta kažkas ne
laukto, baisaus. Teofilis, plika
galvis raštininkėlis, krinta ant 
savo kaimyno, Vicolo Santa 
Trinita kalvio. Jis susvyruoja, 
ir akys atsistoja piestu. Tuo 
pafiu metu trečioje eilėje pra
deda švitinėti vieias mažas 
berniukas, už jo sušunka viena
nėščia moteris. Baisus šauks
mas, kurį visi žmonės suprato 
ir kuris vienas išblaškė bepro
tiškos panikos apimtą nfnią.

Namelyje Gitą išsitiesusi ant ' keturis karatus, 
lovos atgauna sąmonę. Ji klau
so.

— Išeik! — pasilenkęs ant 
jos taria jai svetimšalis.

Ji negali jau jo matyti. Ji

murma jis ir sustoja tylus va- jis liks vienas čia tarp keturių 
landėlę- Bet staiga, lyg išsi- tvorų, kol čia viską sutvarkys, 
gandęs šito poilsio ir šitų min- athaupns gėles, lysves ir kaip 
čių, jis pradeda dirbti. Per die
ną jo laukia septyni karstai. 
Beveik niekas jų vakar neatly- 
dė jo, ir tačiau dideliam ąžuo
liniam karate guli Gian Battis- 
ta Vignbla, podestatas.

Viskas pasikeitė. Didybė jau

baisaos ndaimčs vtetą,. suau
gtos ją su ajdinka. Kitas juk

tos, galbūt, vieną dieną ir 
kristi... '

vietoj kartais duoda laisvą die
ną.

..JMironAs ir Bakanas, abudu 
iš miestų, pasakodami apie 
miesto darbininko gyvenimą, , 
ima ‘pavydėti” net kolchozinin- 
kam. Girdi, nors kolchozuose B

nusį arba atiduos į teismą, ar- taip pat nepaprastai skurdu 
ba geresniu atveju išvys iŠ dar- sunku, bet ten žmogus dar turi

Jei “paskolą’ Išperki, tada pri
merkia ak| dėl kitokių

Pasivėlinęs į darbą pirmą 
kartą, gausi viešą papeikimą. 
Antrą kartą — griežtą papei
kimą, o trečią kartą pasivėli-

: bo. bent bulvių.

du kapus ir išgirsta juokus, bal

iių; ji nori išvilioti svetimšalį. 
O jis stoti, kaip uola, nejuda. 
Jis duoda jai ženklą pas:trauk-

kad kurte nusmlneluu dar ima sviedžia tolyn, o šis,
Kbautis, bet, pamatę svyrini- p^kęs piaSu lanku, įsibeda | 

gąsta. Ji piktai atidaro duris trinia alėjos, po žydtnč’u toū- jaut girtas mergaites, išmeta ^uobimys litai išeina iš 
ir bėga..., biga prieš trečiąjį, rmi JMcyia mėnulis, ir atrodo, jas pro. langus iš baimės, kad kojinių. Išeina j naktj. * 
kuris jai pataiko. Ji parpuola, kad jis kartu W s»sbre. Jis nelaimi >4 nepalietoj. Jh ankrtl, Irtmi anksti
svetimšalis ją pakeUa ir neša paguldo ją gHki ir glUmli Bet svrtMafis tofiau kasa.

savo vaikus. Begalini tamsa, ^galvą; drąsiai nuleidžia

klauso. įeina ir suklumpa už 
durų įos kraujas muša gerk
lėje, rankose ir tisam dreban
čiam kūne. _________ ________ __  _ . ,

Vienas akmuo, paskui ant- sakyti. Ir miršta ji. 
ras pataiko i tvorą. Gitą nūs:- Jis Iškasa jai kap

— Jie sako, kad tu atnešęs 
marą, sukasdamas tuščioje ka
pų vietoje kupstus, kapus, skir
tus atkviesti įnirusiems, Sau
gokis! — maldavo Gitą.

Ji parkrito ant kelių, kaip 
nukritusi iš aukšto bokšto. Ta
čiau kelyje pasirodė tamsi ma
sė. Ji didėjo ir artinosi. Tai švelniai apčiupinėja rarikomis 
dulkių debesys. jo palenktą veidą, kad dar kar-

Gita pašoka ir krinta ant ke- tą galėtų pažinti jo bruožus.
Jai atrodė, kad ji ilgai gyveno 
pas svetimšalį, metų metus.

Ji taria:

nieko nereiškia. Vietoje vieno 
mirusio, lydimo gyvųjų, dabar 
dažniau matyti, kaip vienas 
gyvasis atveža vežiriiu tris ar 

Raudonasis 
Pippo atlieka savo pareigą. 
Svetimšalis buvo priverstas 
skaitytis su vieta, kurios tisai 
pakako tik penkiolikai kapų. 
Štai kur prasideda jo darbas. 
Pirmiausia girdėti tik kastuvo 
skambėjimas. Tai vienintelis 
balsas naktį. Paskui girdėti 
mieste mirštant žmogų. Niekas 
nebeatsilaiko, niekas dėl mir
ties nebedaro paslapties. Kada

Jie šitame laidotuvių vežime 
elgiasi laisvai, su godumą; jie' 
ištraukia vieną kūną, kuris, 
rodos, pasiryžo gintis, ir meta! 
per tvorą į kapines; toliau—: 
kito eilė.

Svetimšalis nemeta darbo... 
Bet kastuvas sunkėja vis dau
giau ir daugiau, lyg visi numi
rėliai būtų pradėję gintis. Sve
timšalis daugiau jau negali. Jis 

— Ar ne tiesa, kad laftas figa ar ligos baimė ką pagrie- sustoja, joi kakta apsipila pra- 
ndabai svarbu? bia ,tas pradeda šaidcti ir šau- . j^aiteL Jb prieina prie tvoros ir
. — Taip, Gitą, — atsako jis, Ida iki mirties. Motinos slepia nwito apskritą raudonojo 

— laikas nelabai svarbu. savo vaikus. Begalini tamsa, pj^ ^alvą; drąsiai nuleidžia 
Jb supranta, ką ji nori pa- kurioje nieko negafima pažinti, jęastuvą ir Jausdamas esąs nu-
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KULTŪRINGAS ŽMOGUS DUODA
KULTŪRINGA DOVANĄ

Pirmoji katalikų bažnyčia 
statyta 1602 m.,kuri 1610-1617 
m. grafo J. K. Katkevičiaus 
buvo perstatyta ir 1619 m. Že
maičių vyskupo Stanislavo 
Kiškos pašventinta. Paskutinį 
kartą bažnyčia perstatyta 
1899 m., o 1937 m. išdekoruo- 
ta. Vargonai atnaujinti 1619 

jn. ir yra švediško tipo. Apie 
Kretingos vargonus žemaičiai 
turi būdingą^ priežodį: “Gar
sūs, kaip Kretingos vargonai”.

‘Kretingos miestelio apylin
kės gražios. O ypatingai savo 
gražumu pasižymi Akmenės ti
pelio krantai. C'a nemaža yra 
ir istorin;ų vietų, bei liekanų. 
Prišmančių dvaro lauke yra se
nas lietuvių kapinpnas, kuria
me 1921 m. Valstybinė Arche
ologijos komisija, gen. VI. Na- 
g aus vadovaujama, darė kasi
nėjimus ir rado senienų pri- 
klausanč;ų 9 - 10 šimtmečiui.

tį, kuriame Kalėdų Senelis ra
šo, kad užsako laikraštėlį Eg
lutę ar Tėviškėlę visiems me
tams. -Laimėkime lietuviškos 
spaudos skaitytojus dabar, vai
kų jaunose dienose!

Nepamirškime ir mūsų ma
žųjų bei jaunimo, likukio trem
ties varge Europoj. Užsakyki
me jiems Eglutę, Tėviškėlę ar 
kitą jaunimui skirtą laikraštį. 
Jis neštų jiems, gyvenantiems 
tarp svetimųjų, lietuvišką žo
dį ir kartu pragiedrulį jų var
go būty. Pasiųskite prenume
ratą laikraščių administraci
joms, o vaikų adresus jos leng
vai gaus iš vietos bendruome
nių. - ,

Amerika? Lietuvių Mokytoją
Sąjungos Centro Valdyba

PIEVAS IB SMOGUS
Didžiulio formato 517 p.

moderni ir erdvi kiųp salė ir 
dailininko J. Mackevičiaus de
koruota koplyčia. Prieš gim
nazijos rūmus buvo šauniais 
uosiais apaugęs didelis tvenki
nys. Jame buvo užveistas vie- 
nuolyno karpių ūkis. Už vie
nuolyno pastatų —- senieji ir 
naujieji kapai.
Senuosiuose,kapuose, prie pat 

vartų, yra T. Ambroriejaus 
Pabrėžos, OFM, kapas, Pabrė
ža yra buvęs didelis botanikas 
ir neabejotino šventumo žmo
gus. Jo kapas visada buvo gau
siai žmonių lankomas, o pran
ciškonai rengė jo beatifikaci
jos bylą. Naujuosiuose kapuo
se yra didelio nrsionieriaus T. 
Jeronimo Pečkaimo, OFM, ka
pas. ’ ’•

Kolumbijos liet, suvažiavimas Madelline
gpalin 3ot 31 ir lapkričio 1 dalyvavo ir nemaža kolumbie- 

Medelline, Lietuvių Katalikų čių. Kitą dieną prieš iskitmin- 
Komitetui vadovaujant, įvyko 
antrasis Koįpmbijos lietuvių 
suvažiavimas, kurio tikslas bu
vo — pagerbti šv. Mergelę, Lie
tuvos Globėją, jos šventaisiais 
metais ir taip pat paminėti 
penkerių metų lietuvių koloni
jos įstrigimą.

Į suvažiavimą atsilankė iš 
JAV vysk. V. Brizgys, kurį 
jau aerodrome pasitiko ne tik 
lietuviai, bet ir miesto burmis
tras, gubernatorius.

Suvažiavimas prasidėjo šven
tąja valanda saleziečių bažny
čioje. Vakare vienam v ešbuty- 
je įvyko vysk. V. Brlzgio pa
gerbimo vakarienė, kurioje

vis aukštyn. Kilo per sunkiau
sias kliūtis net iki Zarasų ir 
tremties gimnazijų direkto
riaus vietos. Jis mokytojas ir 
čia — dolerių krašte. Kai ne
maža jo kolegų, be vargo tu
rėję šiltas vietas, šiandien 
stengiasi net amerikonus pra
lenkt, tai jis vistiek lietuviukus, 
kaip ana višta viščiukus, buria 
po mokyklos sparnais, moko, 
pučia sunkiai žioruojančią tė
vynės meilės žariją. Jį pažįs
tam ne tik kaip mokytoją, bet 
ypač vargo mokyklų organi
zatorių, kūrėją. Stovyklai buvo 
jokia naujiena, kad jų direkto
rius žabaEuoja po visokias pa
kampes savo mokiniams labai 
sunkiai gaunamos rašomosios 
medžiagos ir pats, dvigubai 
sulinkęs, iš miesto ar stoties, 
tai parvelka.

lurout teko ająp įaj ^ųjvjty tą, jl rauna laeruvą «s jaunųjų 
skaudoje smyū, p gal uuą pt^ 
sieke ir asmeniškas sręipjna- 
sas. Jei savo nuoširdžia, auga 
jau ateiliepet, šiuo norime *s- 
redsšti 'savo gilią padėką. Jei 
dar ne — kiškit mums dar 
kartą Kreiptis su mažyčiu {ra
šymu.

Studentams vyresnieji nepa
gaili gražių paraginimo ir pa
drąsinimo zouz.ų. žooz.ai y*a 
d.ddė moralinė painus.— 
dienų lietuviškasis jaunimas y- 
ra atsidūręs kry_Kriėj ir turi 
rinktis vieną iš dv.ejų ketų: 
ryžtis asmeniškai auka., ir sa
vo širdim, savo jėgom, savo 
jaunatve kurti ateitį Lietuvai; 
arba taikytis prie svetimosios 
aplinkos ir kurti egoistišką a- 
teitį sau. Turbūt nesunku vy
resniesiems suprasti, jog da
bartinė aplinka jaunimui yra

Mokytojas
Pradėjęs mokyt pradžios 

mokyklose, pats mokės ir kilo

PRANCIŠKONU kolegija, vienuolynas ir bažnyčia Kretingoje 
nepriklausomos Lietuvos laikais.

Bažnyčioje yra pagarsėjęs 
stebuklais šv. Antano Paduvie
čio pave kslas. Per šv. Antano 
atlaidus į Kretingą suplaukda
vo m:nios maldininkų ne tik iš 
Žemaitijos, bet ir iš visos Lie
tuvos.

Evangelikų bažnyčia statyta 
1831 m. Dabartinė, senajai su
degus, statyta 1897 m.

Pažymėtinas Kretingos vie
nuolynas, kuris turėjo gausią 
knygų ir rankraščių biblioteką.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais Vilniaus gatvėje apie 
bažnyč'ą buvo visas pranciš
konų vienuolyno kvartalas. Be 
vienuolyno ūkio pastatų buvo 
dar modernūs šv. Antano Ko
legijos ir gimnazijos rūmai,

gas mišias pašventina Medel
yno lietuvių bendruomenės vė
liava (vėliavos kūmais buvo 
konsulas S. Sirutis ir J. Pros- 
cevičienė). Tą pačią dieną įvy
ko maldos kelionė į vietinę 
Marijos šventovę La Estrella, 
kur vysk. V. Brizgiu! vadovau
jant, Kolumbijos lietuviai pasi
aukojo Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai. Pasiaukojimo akto 
vienas egzempliorius su visų 
lietuvių parašais bus nusiųstas 
į Romą, kitas paliktas Kolum
bijoje. Vakare teatro Bellas 
Artės salėje įvyko meno vaka
ras.

Paskutinę suvažiavimo dieną 
pamaldas atlaikė .vysk. V. 
Brizgys, ' pasakė pamokslą ir 
suteikė 27 vaikučiams Sutvirti
nimo sakramentą. Po pietų į- 
vyko iškilmingas susirinkimas, 
kur be įvairių sveikinimų pas
kaitą skaitė kun. dr. V. Man- 
keliūnas “Marija ir jos vaid
muo Lietuvai”.

Suvažiavimą plačiai paminė
jo vietinė spauda, įsidėjo nuo
traukų, kartu priminė ir Lietu
vą bei jos padėtį.

Vysk. V. Brizgys svečiuoda
masis aplankė vietos guberna
torių, arkivyskupą, burmistrą 
ir keletą lietuvių ūkių. Iš Me- 
čtellino išvyko į -Bogotą ir Iba- 
gue, o iš ten — į Venecuelą.

L. T.

Visuomenininkas
Jei yra mokytoji}, kurie žino 

tik mokyklos sienas, tai P.

Tėvas
Jis ką kitus moko, tuo ir pats 

gyvena. Jo šeimoj, be jo žmo
nos Elzės ,dideles jo darbų rė
mėjos, auga 3 sūnūs ir 4 duk
relės. Taigi ne tik skelbia, bet 
ir gyvena taip, kad Lietuva ne
išmirtų. Nelengva kultūrinin
kui ir ypač tokion gausiai šei
mai pelnytis duoną raumeni
mis. Bet Pauliukoniai dar da-. 
ro visa, kad vaikus išmokytų ir 
kuo lietuviškesnėj dvasioj iš
auklėtų. Todėl jie siunčia sa
vo dukrelę į Putnamo seserų 
pensionatą, kad toji, o per ją 
mažesnieji, juo būt ištikimesni 
šventajai Lietuvai. Jis tėvas ne 
tik savo vaikam, bet jam bran
gus kekvienas lietuviukas, to
dėl jis dirba su jais organiz 1- 
cijose, todėl, nors pervargęs, 
ropoja pas juos į Aušros Var
tų šeštadieninę mokyklą, to
dėl jis su jais ir kitur.

Jis ir katalikas iki kaulo 
smegenų. Dirba dėl katalikiš
kos Lietuvos, savo, šeimos ir 
visuomenės gyvenimą grin
džia Evangelija. Savo įsjtiiti- 
nimų niekur neslepia, nieko, 
kaip sakoma, į vatą pevynio- 
ja, nors dėl katalikiško nusista
tymo buvo persekiotas okupa
cijų ir peokupedjų laikais. Vi
sos daftno? jo kelyje kliūtys jo

Worcesteriui jau įprasta Pra
ną Pauiiukonį matyt tempian
tį pilną portfelį spaudos. Jos 
jis kiekv.enam įvairiomis pro
gomis pasiūlo. Daugelis jam į 
akis pasako, kad “knygnešių 
gadynė jau praėjus,” bet š.e ir 
žvarbesni žodžiai jo neatšaldo. 
Jis gimė su lietuviškos spaudos 
atgavimu, Rytų Aukštaitijoj, 
1904. XL 16, ir jis gyvena ir 
dirba, tik planingiau, kaip anie 
Aušros gadynės knygnešiai. 
Tai puikus lietuviškos dirvos 
artojas,'tai žmogus, apie ku
rį manoma, kad jam tai reik 
dirbti, kad . jį galima plakti, 
bet jo,* kaip darbininko nemi
nėt Tačiau, kad ir šie 50-jie 
jubilėjiniai jo gyvenimo ne
praeitų nepastebėti, čia brėžiu 
vieną, kitą iš jo gyvenimo cha- 
rakteringesnį dalyką.

,’s 139p. 150
Šventąją gyvenimai, 936 p. 2.00
G. de Fonesca. Marija kalba pasaoinu, 

264 p. "
PreL Pr. Juras. Pranašystes apie

Pauliukoniui mokykla yra vi
sas gyvenimas. Todėl mes jį at
randam ant kiekvienos lietu
viško darbo pradalgės. Čia jis 
organizacijos steigėjas ir vado
vas, čia mmėjimų , švenčių 
ruošėjas ir paskaitininkas, čia 
teatrų režisierius, čia - nepa
mainomas darbininkas labda
roj, kooperatyvuos, 
cistas, žurnalistas, 
tikras kaip kaimo, 
to “liktama”. Kai 
nori ar negali, tai P. Pauliuko- 
nis nori ir gali. Ana, anuo me
tu dėtoj buvo pakankamai 
šviesuolių, bet kai, aniems bu
vo neįmanoma, tai P. Pauliu- nepatauže tik dar latyąu sus- 
koniui buvo įmanoma per pur- tiprino kovoje ųž Dievą,

Šįmet minime, kad prieš 50 
metų atgavo laisvę- lietuviška 
knyga, laikraštis, už kurį ko
vojo vysk. M. Valančius, knyg
nešiai, visi lietuviai, nė į Sibirą 
trėmimo nepabūgdami. Pa
gerbkime jų pasišventimą! 
Vardinių, gimtadienių, kitokių 
švenčių, ypačiai Kalėdų, proga 
dovanokime- mūsų tatrtos atei
čiai — vaikams — lietuvišką 
knygą. Ji netaps, kaip tie men
kaverčiai žaislai, laužu na
muos, o skiepys vaikui nuo 
mažumės meilę bei prisirišimą 
knygai, lietuviškai spaudai, lie
tuvybei. O knygų turime jau 
apsčiai, yra iš ko pasirinkti. 
Arba — padarykime, kad po 
kalėdinė eglute dukrelė, sūne
lis rastų jam adresuotą laišku-

FA2INK GILIAU SAVO TIKĖJIMĄ

Daug klausimų, kylančių kasdien mūšų galvoje apie 
Dievą, pasaulį ir žmogų, lieka neatsakytų, nes ne
turime ką paklausti. Daug paramos lengvai rasi 
dviejų seminarijos profesorių parašytame veikale

pusufio galą, 111 p. 1.00
M. Pečkauskaitė. Mergaitės ketas, 99 p. 0.75 
Kun. J. Vaitkevidųs. Gyvoji dvasia, 

* 464 p.
Maldos apaštalavimas, 176 p.
Tomas Kempietis, Kristaus sekimas, 

424 p.
Štai žBiog/įB (Gavėnios knygutė), 186 p. 1.00 
Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p. 2.00
Naujasto Testamentas (įrištas) 2.00

HOMESTEAD, PA.

Lapkričio 21 šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios klebonijoje į- 
vyko susirinkimas, kuriame 
dalyvavo vietinės parapijos vei
kėjai, klebonas kun. E. Was- 
sel ir svetys kun. dr. A. Ra
kauskas. Kun. E. Wassel atkal
bėjus maldą ir tarus įžanginį 
žodį, toliau kun. dr. A. Ra
kauskas, kuris plačiau nušvie
tė ALRK Federacijos veiklą 
ir katalikų vieningumo reikalą. 
Atsakius į paklausimus, visi 
vienbalsiai nutarė atkurti Fe
deracijos skyrių, į kurio valdy
bą išrinkti pirm. V. Rodgers, 
vicepirm. J. Grėbliūnaš, sekr.. 
J. Beacon, ižd. A. Smith; dva
sios vadu pakviestas kun. E. 
Wassel.

Homesteado atsikūręs Fede
racijos skyrius gruodžio 5 d. 
dalyvaus Pittsburgho apskričio 
suvažiavime, kuris yra šaukia
mas šv. Kazimiero mokyklos 
salėje. Pradžia 8 vai. vak. čia 
bus tariamasi apie ALRK Fe
deracijos Pittsburgho apskri
ties veiklos sugyvinimą.

Kun. Dr. A. Barauskas

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
V. Augustinas. Lietuvos vaizdą albanas 5.00 
Lietuvos archyvas, 436 p. 150
TeHią taokhiai, 100 p. 0.25
J. Grišmanauskas. Tofiniel kvadratai, 

200 p.
Vac. Biržiška. Vysk. ValaBčtem 

biografijos bruožai. 100 p.
V. Gidžiūnas, O.F.M. LegmdariSMeji 

O JJL kankiniai, 45 p.
J. Karys. Nepriklausomos Uetuvos 

pinigai, 255 p.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GAUNAMOS ŠIOS KNYGOS:

. ■ .c-.; ..'‘.-i-

' Lietuvos nepriklausomybės 
metu Kretinga buvo apskrities 
miestas ir turėjo per 5000 gy
ventojų. N<hs gyventojų skai
čiumi nepasižymėjo, bet tai bu
vo vioias iš senesniųjų Lietu
vos miestų.

Jau/1260 m. Kretinga mini
ma kaip tvirtovė, kurią po mū
šio prie Durbės ežero žemaičiai 
atsiėmė iš Livonijos ordino. Po 
poros metų Klaipėdos komen
dantas norėjo Kretingą iš že
maičių vėl atsiimti, bet kelyje 
jie sutiko žemaičių kunigaikštį 
Trainiotą, kuris vokiečius su
mušė. 1263 m. vokiečiams pa
sisekė įsibrauti į Kretingos pi
li ir ją sudeginti.

1572 m. Žemaičių seniūnas

^ąuKMtos. ' heiiM» jautoc- 
siems apie uecuvą ir iueaius 
fcąinęU rteaKia iauneu jų sirms 
tėvynei, ralua jų jaunystę su
baranti tikėjimu uetuvds švie
sia ateitimi '

Tačiau šįkart kreipiamės i 
Jus kitokios paramom, rrasome 
pareJcšti beųt ma^u kmffoecm 
gestu savo susirupinųną stu
dentijos ateitimi jggeioeti 
neturtingiems studentams pa
siekti savo tikslą — mokslus 
pabaigti. Mūsų prašymas labai 
kuklus — prašome tik vienos 
valandos uždarbį paskirti šio 
vajaus proga.

Šaipos Fondas ir Sąjungos 
Centro Valdyta yra išsiuntinė
jus! keliolika tūkstančių asme
niškų laiškų, kviesdami kiek
vieną lietuvį šie/vajaus proga 
paremti neturtingus studentus. 
Vajaus mėnesiui} besibaigiant, 
savo auka tėra atsakęs maž
daug vienas procentas tų, į 
kuriuos buvo kreiptasi. VIE
NAS PROCENTAS!

Gal kiek klaikiai skamĮoės šis 
priekaištas — bet iš tikrųjų ar 
bus galima kaltinti jaunuosius, 
kai, šviesiai tėvynės valandai 
atėjuSj tegrįš Lietuvon tik 
vienas* procentas dabartinės 
studęntijos? Kažin ar ta tėvy
nės išlaisvinimo valanda bus 
šviesi, jei dabar lietuviams ne
rūpi paskirti valandos uždarbio 
tiems, ant kurių pečių kris Lie
tuvos atstatymo našta.

Studentai savo vajų pratęsia, 
laukdami visuomenes nuošir
desnio atsakymo. Prašome vi
suomenės mąžytės konkrečios 
aukos būdu išreikšti savo tikė
jimą ir susirūpinimą tėvynės 
ateitimi. Aukas siųsti:

UTBUANIAN STU
DENTO IVKLFARE FUND, 
Account No. 11737, c/o Chica- 
go Sav. & Loaa Asso^ 6234 
So. Western Ave^ Chfcago, 
86, ni.

Liet. ShaL Sąj. JAV 
Centro Valdyba

V. Andriukaitis, Audra Žemaičiuose,
218 p. 2 JO

P. Andriušis. Anoj pusėj ežero, 101 p. 1.50
A. Vaičiulaitis. Valėnttat, 142 p.
D. Pilla. Siela vi sietą, 304 p.
P. Tanilis. Žirgelį padebesiais, 99 p.
J. Grušas. Pabučaivimas, 155 p.
St. Būdavas. Varpai riounba, 180 p.
V. Pietaris. Algimantai 267 p.

POTZUA
F. Kiiša. šventieji akmenys, 112 p.
J. Aistis, Sesuo buitis, 45 p.
J. Aistis, Be tivynfe braa^oi 60 p.
A. TyruoHs, KrBonli, Į26 p.
A. Tyruolis. Utofcą BtpeiMM, 44 p.
J. KSkštas.-»apri (įrišta), 141 p.
Vai lėkite dainos! (200 dainų), 220 p. 1.00

DRAMA
B. Sruoga. Kazimieras Sapiega, 250 p. 250
L. J. Voicekauskas. Ginas tautas genijau, 

80 p. 150
J. Grinius, žiurkių kaaen, 120 p. 150

MUZIKA
J. Kačinskas. Įfisra ka tanorem tam.

VAIKŲ UTERATORA
K. čukovskis. Daktaras Aiskauda ir 

jo žvėrys, 93 p.
Haufas. Pasakos, 93 p.

MALDAKNYGĖS
Kun. St Yla. Mažąją maldos

0.50 ' >■ (Vardan Dievo)
Kun. St Yla. Sveika Merfis, 357 p.

5.00 Kan. F. Bartkus. Būk man anlaMa,
J.ŽilęvičiuaČeatovraSamamBiBB^127p. 2.00 P

Prel. Pr. Juras. Rantytas Mttato, 
? BELETRISTIKA .544

J. Kmitaa. Vytio ir orelis, 576 p. 1.00 JVATODS
E.WilBaras. MHb srUya, 192 p. 2J» Itarii kata
J.Gatikn. taąMBl«W155>

Jonas Karolis Katkevičius sa
vo dvarą Svisločį pakeitė į 
Kretingą. .Miesteliui suteikė 
Magdeburgo tąsęs ir išrūpino 
herbą — išdidžiai stovintį liū
tą. Katkevičius mirdamas 1621 
m. Kretingą paliko savo dukte
riai Onai, kuri, ištekėdama už 
Lietuvos kunigaikščio maršalo 
Stanislovo Sapiegos, Sapie
goms pavedė ir Kretingą.

Po Sapiegų Kretingą perėmė 
kunigaikštis Masalskis.

1794 m. vysk. Masalskiui mi
rus, Kretinga pateko į grafo 
Potockio rankas, kuris 1806 m. 
Kretingą pardavė generolui 
kun. Platonui Zubovui. Zubo
vas ją pardavė grafui J. Tiš
kevičiui. J. Tiškevičiui miras,



BALTIMORES ŽINIOS

rinkimų viceprezidentas Miro
nas mažiau turis įtakos. Rė
kimuose jis aštriai kovojo prieš

— Šv. BSkbietos pašalpinė 
moterų draugija savo metine 
švente kasmet pamini lapkričio 
19, šv. Elzbietos d epą, šiemet 
ta draugijos švente buvo nu
kelta į Padėkos dieną, lapkri
čio 25. Draugijos narės, užra
šiusios savo intencija mišias, 
dalyvavo pamaldose šv. Pran
ciškaus bažnyčioje ir bendrai 
priėmė komupiją. Sekmadienį, 
lapkričio 28, parapijos, svetai
nėje įvyko tradicinė' draugijos 
vakarienė, ši draugija yra vie
na iš seniausių Lawrence.

Priekaištai sąžinei
Į sejmą susirinko bevelk vi

si Balfo direktoriai. Atstovų te
atvyko mažoka. Foną ir, jėgą 
turėjo sudaryti svečiai, bet jų 
tepasirodė visų mažiausiai. Jei 
banketo metu (jį atidarė ban-

viškų dainų. Kas šeštadienis 
esti 4 pamokos: dvi pamoKos 
skiriamos lietuvių kalnai, liku- 
s.os dvi — kitiems dalykams. 
Šiais metais dėsto 6 mokyto
jai: A. Bogutienė, V. Bogutai- 
tė, K. Dūlys, D JDulytė, K. Pa- 
žemėnas ir A. Radžius. Pamo
kos vyksta parapijos mokyklo
je. Šios mokyklos viršininkas 
preL L. Mendelis leidžia naudo
tis ne tik klasėmis, bet ir mo
kymo priemonėmis, jokio atly
ginimo* už tuos patogumus ne
reikalaudamas. Dabar mokyk
lą lanko 60 mokinių. _

Apie mokyklos piniginius rei- 
kalsu kalbėjo mok. K. Dūlys. 
Pereitais metais mokykla turė
jo $736.00 pajamų ir $718.00 
išlaidų. Pajamos gaunamos iš 
šių šaltinių: tėvai moka po

vo vikaru ir adminstratorium, 
o nuo 1929 metų klebonu. Kle
bonaudamas ba.gė ilgai truku
sias ir audringas bylas su pa
rapijos komitetu dėl bažnytinio 
turto* valdymo. Jo -rūpesčiu 
Pennsylvanijos valstybės aukš
čiausias teismas pripažino, kad 
katalikų parapijos tvarkosi pa
gal' Katalikų Bažnyčios nusta
tytus kanonus, o ne pagal 
‘trustistų” surašytus nuosta-

į prezidiumą buvo pakviesti: 
pirm. L. Simutis, vicepirm. N. 
Rastenis, O. Gutauskienė, M. 
Drosutis. Į sekretoriatą r V. J. 
Ęolyčienė, St. Lūšys, H. Idze- 
levičius. Į nominacijų komisi
ją: Paurazienė, dr. Grigaitis, 
M. Vaidyla, J. Ginkus; į rezo
liucijų komisiją: A. S. Trečio
kas, P. Viščinis, St. Briedis, 
M. Zujus; į mandatų komisiją: 
S. Laniauskas, P. Balčiūnas, J. 
Virbalis; į finansų komisiją: J. 
Gylys, V. Steponavičius, F. Ba
ranauskas.

• Baltų Taryba posėdžiavo 
„Tuebingene, Vokietijoje, lap
kričio 20 d. Iš lietuvių dalyva
vo K. Zaikauskas ir Dr. P. Kar
velis. Apsvarstyta dabartinė 
tarptautinė padėtis. O lapkri
čio 15 d. Stuttgarte surengė 
laikraščių ir spaudos agentūrų 
bei radiofonų atstovų konfe
renciją, kurioje buvo priminta 
Baltijos kraštų 10 metų oku
pavimo sukaktis.

vaiką, mokinių tėvų komiteto 
^parengimų pelnas ir Tremtinių 
Bendruomenės pašalpa. Tėvai 
tą* dolerinį mokestį moka lais
vu noru. Pereitais metais šio 
mokesčio nesumokėjo tik 5. K. 
Bradūnas pasiūlė pakelti mo
kytojams atlyginimą už pamo
ką (ligi šiol mokėta po $1.00). 
Nutarta sušaukti bendras tėvų 
ir mokytojų susirinkimas šiam 
klausimui pasvarstyti.
Į naują tėvų komitetą iš

rinkti: Juozas Auštra, Juozas 
Kudirka ir Julius Silgalis.

P. K.

Kun. Juozapas A. Karalius 
‘lapkričio 21 d. šventė 25 metų 
sukaktį, kaip yra klebonu šv. 
Jurgio lietuvių parapijoj She- 
nandoah, Pa. Gruodžio' 20’jam 
sueina ir 40 metų, kaip yra į- 
sišvenęs kunigu Baltjnorės 
katedroje. Gi šių metų pradžioj 
je. vasario mėn., jam suėjo ir 
70 metų. Yra kilęs iš Dzūkijos, 
Lazdijų parapijos; atvykęs į 
Ameriką 1901 m. ir čia išėjęs 
mokslus kunigų seminarijose 
ir Katalikų Universitete Wa- 
shingtone. Kunigo pareigas y- 
ra ėjęs Philadelphijoje^ Miner- 
svillėje, Coaldaleje ir ilgiausiai 
Shenandoah, Pa. Pradžioje bu-

Kun. Juozapas A. Karalius 
yra aktyviai reiškęsis* ir tebe- 
sireiškia visuomeninėje lietu
vių veikloje. Jis yra buvęs na
riu, dvasios vadu ar pirminin
ku visos eilės lietuvių katali
kų draugijų, kaip LRKA Susi
vienijimo, ALRK Federacijos, 
Kunigų Vienybės, Lietuvių 
Kultūros Instituto, Motinėlės

uųu praveue j. rx>- 
vyutias oar galėjo 
atananięitsnm augo-

Vadovybe perrinkta, ta pati
i\oniHiac.jų komisija prane- 

šė, kad į srovių paginiau suaa- 
romą Balio aireKionaią yra 
pasiūlyti šie cLrescoriai: prei. 
j. BaiKunas, J. Boiey, aav. s>t. 
Bredes, jr., a. Ucvemene, x\. 
Gug-aie, M. Micnelsomene, St. 
Gegužis, J. Ginkus, S. Lamąus- 
kas, F. Gribienė, S. Cenene, 
adv. A. Oliš, M. Rudienė, N. 
Rastenis, B. Spudienė, J. Sko- 
rubskas, A. S. Trečiokas, P. 
Viščinis, J. Valaitis, M. Zujus 
ir (visų srovių bendru sus.ta- 
rimu) kan. J. B. Končius (jis 
buvo perrinktas ir naujos cen
tro valdybos pirmininku).

piezoieutą ^jatvyKęs * Ueveiapoo nuėsto 
į atdaromąjį pasėtų tu- 

Zėjokalbeti bevedi tuščiai sa
lei. Clevelando lietuvių visuo
menė visais būdais buvo kvie
čiama seime dalyvauti, buvo 
kreptasi į ją primenant ir§ 
pareigos, ir dėkingumo jaus
mas.

Deja, nepadėjo niekas. Ji pa
siliko abejinga ir kurčia. Nesi
davė įtraukiami net ir kaikurie 
tariamieji veikėjai. Seimo naš
ta ir vėl buvo palikta išnešti 
tiems, kurie tempia visas vie
šojo lietuvių gyvenimo naštas. 
Nemaža dalis rūpestingai iš
vengė pasirodyti net iš tų, ku
rie buvo įrašyti į “reprezenta
cinio komiteto” (!) sąrašą. 
Nebuvo matyti daugelio tų, 
kurie mus moko patriotizmo 
ir artimo meilė-s. 
Tad šioj vietoj ir iškyla klau
simai: negi savo laikymusi jau 
parodytume/ kad ir Balfo 
mums nebereikia? negi many
tume, kad mums nebereikia nei 
rėmėjų, nei Užtarėjų iš ameri
kiečių tarpo? negi pro savo šil
tos ir sočios pastogės langą jau 
nebegalėtume pažvelgti nė į 
gyvąjį lietuvišką visų reikalą?

Jei ta:p yra, darosi be galo 
sunku ir skaudu.

Meninę programą seimo ban
kete gražiai atliko solistai N. 
Aukštuolienė ir J. Kazėnas.

■ - . " — Methum* vardo salėje lap-
B1BĮ ~|BB kriČ'o 26 davė vargonų kon-

BKOCKTmfo AaoiĮnrf -rhrtr rtekitev* ir au- certą 19 metų vargonininkas;
reagmi mkanuo, MfteSBfama Baltai 15» tat. SM B k. i pirm. Jurgis jis pradėjo eiti vargOllhinko 
SimMHM, vieepirm. Qa» TĮklrifa. Stovi: vaH. aariai Kasys Ptuonys ir pareigas dar būdamas 15 me- 
Staaė Gofrmirar. aekr. St. Krivyta* ir Bk Myk. tų. V. S.

Draugijos, Vargonininkų Są
jungos, Moksleivių Susivieniji
mo ir kt. Gyvai taip pat reiš
kėsi ir tebesireiškia lietuvių ir 
anglų spaudoje. Yra parašęs 
v.są eilę straipsnių ir brošiū
rų bei vertęs iš anglų kalbos. 
Stambiausias jo vertimas yra 
vysk. Fulton J. Sheen “Sūnus 
palžtidūnas”, išleistas Lietuviš
kos Knygos Klubo Chicagoje.

Sidabrinei klebonavimo su
kakčiai paminėti lapkričio 21 
d. Stone Hali įvyko šv. Jurgio 
parapijos suruoštas banketas, 
kuriame dalyvavo apie 500 
žmonių ir daug apylinkės ku
nigų. Banketui vadovavo kun. 
K. Klevinskas iš Minersville, 
Pa. Kalbas pasakė kun. St. 
Lukšys , banketo rengimo ko
misijos pirmininkas, šv. Jur
gio parapijos vikaras; kun. A. 
Batutis iš Tamaųua, Pa.; kun. 
P. Čėsna iš Mahanoy City, Pa., 
prel. St. Dobinis iš Mt. Car
inei, Pa. ir k.

PreL St. Dobinio kalba buvo 
pagrindinė. Joje buvo nušvies
ti kun. J. A. Karaliaus nuopel
nai šv. Jurgio parapijai ir lie
tuvių tautai.

Pats Jubiliatas, visiems at
sidėkodamas pabrėžė, kad jis 
visada turėjęs .prieš akis tik tai 
parapijos, lietuvių tautos ir 
Katalikų Bažnyčios gerą. Jis 
pasidžiaugė savo parapiečiais, 
kurie padėjo išmokėti apie 
150.000 skolos ir per tuos 25 
metus parapijos reikalams su
liejo arti 900.000 dol. Tuo būdu 
galima buvo išlaikyti ir atnau
jinti bažnyčią, pastatyti mo
kyklą (mokytojauja seserys 
kazimierietės), seserų namus, 
įrengti kapines ir k. Klebonas 
nuoširdžiai dėkojo visiems už 
talką ir jam parodytą pagar
bą, kurios jis nėra užsitarna
vęs ,nes dirbo ir tebedirba, ve
damas savo pašaukimo ir te
sirūpindamas Dievo garbe.

Meninėje programoje lietu
viškas liaudies dainas gražiai 
giedojo šv. Jurgio parapijos 
choras, vadovaujamas vargo- 
nininko Juliaus Mačiulio.

Vietos dienraštis “Evening 
Herald” lapkričio 22 d. įdėjo 
platų iškilmių aprašymą ir į- 
žanginį straipsnį, pavadintą 
“A Beloved Pastor”, kuriame 
nurodo, kad kun. J. A. Kara
liaus darbai prašoka jo para
pijos ribas ir yra palaima vi
sam Shenandoah miestui. A.

Šio parengimo pelnas ski
riamas parapijos mokyklai iš
laikyti. Pelno gauta $1,500.00. 
Per pamaldas lapkričio 21 d. 
prel. L. MendeLs nuoširdžiai 
dėkojo rengėjams, šeiminin
kėms, sveciiį priėmėjams ir at
silankiusiems.

Austrių puota
Kaip kas metai, taip ir šie

met šv. Alfonso parapija su
ruošė austrių puotą. Ji įvyko 
lapkričio mėn. 14 d. Tai lyg 
kokia, ekskursija, nes: austrės 
valgomos atviraine - ore, mo
kyklos kieme. Nuo 1 vai. po 
pietų ligi 6 vai. jų valgo, žalių 
ar šutintų, kiek kas nori, šeši 
vyrai vos spėja atidarinėti 
kriaukles, kuriose slepiasi tas 
gyvas skanėstas, žinoma, vie
nomis austrėmis sotus nebūsi. 
Dėlto tame pačiame laike pa
rapijos salėje kiekvienas gali 
vaišintis, kada tinkamas, karš
tais užkandžiais. Ištisas pen
kias valandas gausybė svečių 
juda kruta kaip bitės avilyj: 
vaišinasi, alučiu vaišes pavilgo, 
bando laimės lošimuose, juo
kauja ar dalijasi naujienomis.

Šias metais svečių buvo y- 
pač gausu, Egi 1000. Kad oras 
buvo puikus, visi jautėsi ko 
smagiausia. Pasibaigus vaišėm, 
svečiai kelias valandas galėjo 
pasišokti. Grojo Lekevičiaus 
orkestras. Svečiams rūpestin
gai patarnavo ar valgius gami
no daugiausiai šy. Vardo 
Draugijos vyrai ir sodalietės.

Sveikinimai ir rezoliucijoj'
Balfo veiklą, darbus ir nuo

pelnus įvertino augsčiausieji 
Amerikos ir Lietuvos pareigū
nai, Bažnyčios ir visuomenės 
veikėjai. Telegramas atsiuntė 
JAV prezidentas D. D. E^en- 
howens, V. Vokietijos prezi
dentas prof. Heusas, raštu pa
sveikino įgalioti Lietuvos mi
nistras P. žadeikis, vysk. Briz- 
gys, vysk. V. Padolskis, Vliko 
pirm. prel. M. Krupavičius, a- 
paštališkasls delegatas Wa- 
shingtone, Ohio gubem. Laus- 
che, Cincinnati arkivyskupas 
Atleris ir kt. I seimą buvo at
vykę ir sveikino: pagalbos už- 
sienams teikti patarėjų tary
bos narys V. Mc Cohen (iš 
Washingtono, Clevelando meras 
Celebrezze, Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis, Alto vykdomojo 
komiteto sekretorius dr. P. 
Grigaitis, ALRKF valdybos 
pirm. dr. Ad. Damušis ir kt. 
Bankete atsilankė ir kalbas pa
sakė senatorius Bendleris, Cle
velando vyskupas pagelbinin- 
kas Beginąs ir kt.

SpfrriTfi buvo dHrotma nang 
rifenetuo. taitm ceiĮKro vaioyoM. 
pinp, Kan. jam

siuos 2dq^<us: "iegai v*i- 
nyą mus VWUS> gyvenančius 
jąu^vame venuias u*
kihHB tikslas — paoeci savie
siems ir gelbėti lietuvių tautą 
nuo pražūties.” Seimo rengimo 
komitetas jam ssyrė siuos už
davinius: “Mūsų darbas nę- 
baigtas. Dar didelis musų se
sių brolių vargas kalėjimuose, 
stovyklose ,tremtyje, musų žu
domas kraštas mus verčia su 
ypatingu" ryžtu imtis savo 
prieš 10 metų pradėtojo darbo 
ir įjungti į jį mūsų geradarius. 
Tai yra mūsų skubi pareiga.” 

T»d kehs žvilgsnius
į ką tik Oevelande savo darbus 
baigusį jubilėjinį Balfo seimą: 
kaip $s atrodė, ką nutarė, kaip 
jį padriko mūsų visuomenė?

Prezidaimas ir komisijos
Seimą laį^nčio 26 d. po ka

tedroj jvyKusių pamaldų vieš
bučio Cievelana notel saiej ati
darė rengimo komiteto pirtn. 
inz. VL ęyvas. Invoaaciją su
kalbėjo preL J. Bahamas. A- 
merikos ir Lietuvos mmnus su
giedojo solistė N. Aukštuohe-

BALFAS FRUMA KALĖDI
NES DOVANAS

Prieš šventes į Balfą plau
kia lietuvių patriotų dovanos, 
skirtos mūsų tremtiniams, ku
rių būklė Europoje tebėra ne
pavydėtina. Čia matome, kaip 
Baito pareigūnai priima iš 
Baltic Co. 100 dėžių Birutės 
saldainių, skirtų lietuviškoms 
vargo mokykloms — 25 dėžės 
Vasario 16 gimnazijai ir 75 
dėžės kitoms vargo mokyk
loms. Vaizde iš kairės: Jūra 
Bendoriūtė, Aušra Blekaitienė, 
Balfo reikalų vedėjas P. Min- 
kūnas, Baltic Co. atst. L. Nor
kus, įteikęs 100 dėžių Birutės 
saldainių, sandėlio vedėjas 
Kulpavičius ir Aldona Blkne- 
vičiutė. ■ • J

• D&rbteMUs kitą savartęrĮĮ 
dėl NeKaito rrasioej.uio
tes dus išleistas tiKiai J7 
cuenį, lapKricio 7 d. r>e to, ry» 
Šium su Marijos metų uzoa 
mu spausdinamas specialus 
gausiai iliustruotas priedas Ma- 
rijos garbei.

• Juozas Jaučius nurė lap-.^M 
kričio 30 d., Lawrence, Mas^-^Į 
palaidotas gruodžio 3 d.
gedulingų pamaldų šv. Pran-1^9 
ciškaus bažnyčioje. Velionis (O 
buvo kilęs iš Kaselių km., ' 
Panemunės, Suvalkijos. Palike įj| 
nuliūdusią žmoną Prancišką 
Jančienę (Jurkšaitę), sūnų ku- « 
nigą Joną Jančių, MIC, buvusį ; a 
Amerikos lietuvių marikmų^Įį 
provinciolą, brolį Praną;, daug 
kitų giminių. Velionis palaido- O 
tas švč. Marijos kapinėse.

• Pranciška Mocej&nieaš 
(Mockevičiūtė), mirusi lapkr.iW 
28 d. Rochestery, N. Y., palai- 
dota gruodžio 2 d. Nuliūdę Ii-
ko: vyras Juozas, dukterys — < 
Izabelė Laučkienė ir OlgaStan- ||| 
kaitlenė, sūnūs — Pranas ir 
Juozas, septyni anūkai, žentai 
— Juozas B. Laučka ir dr. Al- 
fonsas Stankaitis, marti Eleo- 
norą, broliu Kazimieras ir , 
daug giminių, kurių skaičiuje 
kunigai Kazimieras ir Dominin
kas Mockevičiai. Gedulingos .‘į 
laidotuvių pamaldos įvyko šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje. ,
• O. Šimaitė, prieš karą dir- , 

busi Kauno universiteto bibEo- 
tekoje, žydų laikraščio “The 
Sydney Jewish News”, Austrą- 
lijoje, vadinama “getho ange- '/fį 
lu.” Minėtas žydų laikraštis pa- |į 
skelbė apie ją ilgą straipsnį, .\ 
kuriame pasakoja, kaip O. ši- 
maite vokiečių okupacijos kd- 
kais gelbėjo žydes studentes iš. V 
bado ir mirties. Vokiečių buvo || 
suimta ir kalinama Dachau | 
sotvykioje. Iš jos paleista atsi
sakė grįžti į bolševikų okupuo- t 
tą Lietuvą. Neseniai persikėlė 
gyventi į Izraelio valstybę, 
kur mokosi hebrajų kalbos ir 
rašo eilėraščius. Kaip laikraš
tis pažymi, ji su ilgesiu laukia, 
kada Lietuva bus išlaisvinta 
nuo komunistų.
• Vysk. y. Padolskis lap

kričio 22 d. per Madrido radi
ją, Ispanijoje, pasakė kalbą į. 
lietuvių tautą.
• Balfo dešimties metų veik- - ■ 

los sukaktį atžymėdama Vo
kietijos krašto valdyba pasiun
tė Balfo centrui dovaną — al
bumą, papuoštą tautine juos
tele ir vytimi.

• Hartford, Conn. šv. Jono 
Evangelisto draugijos priešme- ‘ 
tinis susirinkimas bus sekma
dienį, gruodžio 5 d. 1 v. p.p. į- 
prastoje vietoje. Bus renkama 
valdyba ateinantiems metams.

• Liet. Enciklopedijos IV to
mas jau atspausdintas ir ati
duotas ryšyklon. Greit bus 
siuntinėjamas prenumerato
riams. Tomas apima raides C, 
C ir D, baigiasi “Dievaičiai.” 
Yra keturios Čiurlionio, kūrinių f 
spalvotos reprodukcijos. C. 
raidę redagavo Pr. Čepėnas, C 
ir D — Dr. J. Girnius.

GEBIA U SIOS
rašomosios mašinčlčs yra RoyaL 

Plačiausia ir geriausia r. m. firma 
Pasauly! Dienos produkcija apie 
3000 mašinčlių su visada pritaiky
tais naujausiais išradimais.

Raidynas patogiausiai išdėstytas, 
net 88 ženklais, ir tinka rašyti viso
mis kalbomis iš kart.

Geriausia dovana artimteBems, 
nes ja rašys visa gyvenimą. Vien lie
tuviškai - anglišku raidynu viri 300 
kelioniniu mašinaliu išaluntinMa uta 
sakantiems.

Pranešė savo adresą, dykai gooMe 
smulkiausias informacijas ir pro^ptk- 
tus per:

Savo niąžtu seimas nuiarė 
pafšPirm rastus nusiųsti dkV 
puezrtjenuu x v. vo^eujos vy- 
iiausyod. i jav 
bus ąreįM&oiafii dar ir oei ue- 
luvių UeiuiUMi geujcjiiuu 
re. AiSKura i*tuxkuuuija pra
minti ir visi &auo veia-cjĮu, 
ueiMiraoaroižu ir laiKiumnču. 
Muiarta išpiešti nartų teimno 
Uianą. būvu p«uiScušyMi Vienin
go uaruo, puiigų uei gerymų 
pas&irsiyiuu, v<ugo gmuūujjų 
uei mokymų rėmimo Kiauši
niais ir tt. ypačia-, gyvai tar
tasi Vasario 10 gimnazijos rū
mų pmmno reuuuais: Kaoangi 
tai neįeina į .baito veiKios sri
tį, tai Klausimą suuko pašauni 
svarstyti ir tvarkyti Liet, ben
druomenės Lokas. t

Mandatų komisijos praneši
mu, seime dalyvavo 61 atsto
vas ir 42 svečiai. r-

rinansų komisija pranešė, 
kad suvaz-avuno metu j bauo 
kasą įplaukė $17,374.01) (yra 
pasizaaeta dar auaoti $60o.UU, 
tad išviso būtų $17,974.00).

A U GflHMMHnA 
icri BmmI St, Ktatari

Jaunimo klubas ■
savo susirinkime lapkričio 12 

d .išrinko naują valdybą 1955 B 
metams; Ant. Kvedaras — pir- ų
mininkas, Pil. Ingson — vice- B 
pirmininkas, J. Cdok — sekre
torius ir V. Penkiunas — iždi- B 
ninkas. Tėvų globėjų komitetą ■ 
sudaro Šalkauskienė, L. Rizzu- B 
ti, Ruth Kiishis ir Mr. Mrs. ■ 
Rob. DiStefano. B

Parapijos sodalietės *B
lapkričio 19 d. mūsų salėje 

turėjo bingo partiją, kurios pel- '
nas paskirtas Jaunimo klubui. Juozapas A. Kamilus
Sodalietės dar organizuoja 
daiktų loteriją, kurios kauki
mas įvyks gruodžio 5 d. Lote
rijos pelnas skiriamas sodalici- 
jos reikalams.

Baltimorės skaučių tuntas
lapkričio 21 d. paminėjo Lie

tuvos kariuomenės atkūrimo 
sukaktį. Tuntas dalyvavo šv. 
Mišiose, aukotume už žuvusius 
Lietuvos karius ir partizanus; 
ta pačia proga skautės priėmė 
šv. Komuniją. Tunto sueiga 
įvyko parapijos salėje tuojau 
po pamaldų. Pasistiprinta pus
ryčiais. Kalbėjo du skautai sve
čiai iš Washfngton, D. C. — 
kap. Labanauskas ir kap. Ru- 
telionis, abu buvę Lietuvos 
kariškiai, žodį tarė Ir Baltimo
rės skautų dvasios vadovas 
kun. P. Patlaba. Deklamavo 
M. Vičiūlytė. Taip pat. jai va
dovaujant, skautės padainavo $1.00 kas mėnuo už kiekvieną 
lietuviškų dainų ir atliko kele
tą žaidimų.

LietovBkorios šeštadienio 
mokyklos

mokinių tėvų susir’nk:mas į- 
vyko lapkričio 7 d. Mokyklos 
vedėjas A Radžius tėvus smid» 
kiai supažino su mokyklos vei
kimu. Mokyklos yra du laips
niai: žemesnysis — 4 skyriai’ir 
aukštesnysis — 4 kursai. Kas 
išeina abu laipsniu, laikomas 
baigusiu šią mokyklą. Mokina
ma lietuvių kalbos bei rašybos, 
Lietuvos istorijos ir geograf- 

krašto paBnimo ir Jtdtu-
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WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT BELECKAS, savininkas

1888 MADISON ST

Pastebėk 
rodykle 
karščiui 
matuoti

gyva 
salės

Po koncer to choras, jų vado
vas muz. P. Annonas ir taut, 
šokėjų grupės vadovas Stasys 
Ilgūnas susilaukė gausių svei
kinimų ir dovanų.

Gruzdina 
su paten
tuotu fca.š- 
čio kontro
les aparatu

<SHnbeam 
ttOASTCR COFFfEMASTtR

Automatiš
kai kiek

vienu metu 
gaunate 

puikia kava

■tuvių kalba, kurioje vaikai 
kalba išmoksta rel’gijos tiesų 
ir poterių, kur.oje visi lietuviš
kai meldžiasi, gieda i? 1.1.

Pabaigoje angliškai sveikino 
svečiai kunigai, angliškai ir 
lietuviškai kalbėjo klebonas J. 
F. Angelaitis. Jam buvo sugie
dota Ilgiausių metų. Taip pat 
buvo iškviestas ir pagerbtas 
daug parapijai dirbąs J. Gro- 
dinskas.

pirmauja dr. K. Šukys, stalo 
tenise krepšininkas V. Gry
bauskas.

Dr. K. Šukys, kurs apie 4 
mstus gydytojo darbą dirbo 
Rochesterio Zola sanatorijoje, 
gruodžio viduryje iš Reches- 
terio išsikelia į Chicagos apy
linkės.

Noriai aukoja Baltui įvairią 
aprangą. Jau visas kampas sa
lės užverstas pakankamai ge
ru aprengimu ir Aušros Vartų 
parapijiečiai dar vis neša sa
vus, ar parinkę nst^š ne lietu
vių kaimynų.

visi. Gyvieji: J. Že-

Nesiliaujančios šv. Mergelės 
Marijos Pagalbos parapija, 
Clevelande daugiau prigijusi 
populiariu natijosios parap.jos 
vardu, lapkričio 21 d. iškilmin
gai atšventė savo 25 metų si
dabrinę sukaktį. Sukakties in
tencija 10 vai. buvo atlaikyta 
suma su pritaikytu pamokslu, 
5 vai. vakare parapijos salėje 
buvo surengtas pokyl’s.

Iškilmių rengėjai ir 
vykdytojai

Pokylio iškilmes, kuriose da
lyvavo apie 250 svečių, suorga
nizavo komisiją, į kurą įėjo 
M. Cicėnienė (pirm.), M. Mas- 
lauskienė, I. Zorskienė, M. Kul_ 
b’ckienė, J. Čepienė, B. Drosu- 
tienė, A. Nemanienė. Komisijai 
visaip talkino (valgius gamino, 
į stalus padavinėjo ir t.t.) O. 
Mikelionienė, V. Sadauskienė, 
O. Vaikšnorienė, R. Sadaus
kienė, O. Juškienė, Ad. Mocka- 
petrienė, E. Bridžiuvienė, I. 
Makarskienė, Iz. Navickienė, 
S. Miliauskienė, A. Geležytė, 
S. Zorskienė, D. Connelley, B. 
Jirousek, taip pat Fl. Nema- 
nis, Am. Geležytė, R. Bridžius, 
Pr. Juška, J. Grodinskas ir kt. 
Jų visų rūpesčiu, darbu ir atsi
dėjimu šis jubilėjinis parapijos 
pokylis gražiai pasisekė: visi 
buvo skaniai pavaišinti, jį pa
juto ir parapijos statybos fon
das (be 5 dol. įemamojo mo
kesčio, apie 50 asmenų šia pro
ga paaukojo po 25 dol.)

mokyklos raštinėje, šiuo metu 
galima gauti Draugo^ Tėviškės 
Žiburių ir kt. lietuviškų lei
dyklų išleistas Kalėdų ir N. 
Metų sveikinimo atvirutes. 
Atvirutės yra išleistos skonin
gai ir meniškai.

Ten pat gal-ma gauti ir vi
same laisvajame pasaulyje lei-' 
džiamas liet, kalba knygas. 
Kiek- teko patirti, kad šiuo me
tu labiausiai yra perkamos 
knygos, tai: dr. A. Maceinos 
Saulės Giesmė, V. Ramono 
Crosses (Kryžiai), o taip pat 
ir atpigintosios knygos, kaip: 
Ign. šeiniaus Raudonasis Tva
nas, J. Paukštelio Kaimynai, 
St. Būdavo Varpai skamba ir

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven.
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, New Yorke.

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
pirmadieniais nuo 9 vaL ryto iki S vai. vak.

Liet. Enciklopediją šiuo me
tu užsisakė Juozas Saladžius. 
Liet. Enciklopedijos atstovas 
A. Sabaliauskas praneša, kad 
L. Enciklopedijos prenumerata 
dar priiminėjama ir užsisakę 
LE čia pat ją gali atsiimti.

Didžiausiu pasisekimu
per dvi dienas 116 vyčių 

kuopos Aušros Vartų salėje 
rodytas, vadinamas “Minstrel 
Sho\v.” Visi dalykai atlikti ge
rai. o kaikurie — profesionališ
kai. ir tai pačių vyčių.

Visą laiką grojant ar prita
riant Rob. Zinkaus kapelai mu-

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas įvyko lapkričio 
21 d. lietuviu salėj. Po atidaro
mo io J. Budrio žodžio ir abie
ju himnų žuvusieji už Lietuvos 
laisvę buvo pagerbti v’siems 
giedant “Marija, Marija”. Čiur-

Po pamaldų statula buvo 
perkelta su procesija į mokyk
los kambarį. Graudu buvo 
klausytis, kaip mūsų miesto 
lietuviai, atsisveikindami su 
Marijos statula, pamaldžiai 
gkdojo “Marija, Marija“...

Nors pas mus statula buvo 
tik vieną dieną, bet tūkstančiai

Lapkričio 27 d. Rochesterio 
lietuvių bendruomenės choras 
savo penkerių metų sukaktuves 
atžymėjo iškilmingu koncertu. 
Tai buvo ar ne 41 koncertas ir 
viešas pasirodymas. Chorui 
vadovauja Petras Armonas 
nuo pat choro įsikūrimo pra
džios — 1949 metų vasaros. 
Tokiu būdu choras yra nema
žai prisidėjęs ir prie lietuvių 
reprezentacijos svetimųjų tar
pe, nes yra dalyvavęs mieste 
tautiniuose pasirodymuose 
Eastman teatre, radijo stotyse 
ir kituose viešuose pasirody
muose ar koncertuose, kurie 
buvo rengti amerik;ečių. Yra 
kelis kartus koncertavęs Buf- 
falo, N. Y., Niagara Falls, N. 
Y., Kanadoje ir kt. vietose. 
Vietos amerikiečių spauda visa
da teigiamai vertindavo Ro
chesterio lietuv. choro koncer
tus ir pasirodymus.

Malonu pažymėti, kad Ro
chesterio lietuvių choras yra 
vienas iš ryškiausių ir veik
liausių Rochesterio lietuvių 
bendruomenės vienetų. Jis žy
miai yra prisidėjęs prie lietu
vybės išla’kymo ir tautinės 
reprezentacijos svetimųjų tar-

žmonų ją aplankė ir įrašė savo 
vardus knygoje.

Ponia Rimkienė, sveikatai 
pagerėjus, vėl atidarė valgo
mųjų produktų krautuvę.

Danielių-; Marttnkus, besi
verčiąs namų dažymu, jau tu
ri 3 darbininkus. Turi daug už
sakymų, nes darbą atlieka ge
rai ir sąžiningai. Jis taip pat 
be jokio atlyginimo perdažė 
mūsų seserų koplyčią. Turi ir 
savo dažų krautuvę tarp 38 ir 
U gatvių.

Kotrina Rusiniiė, d’rbusi 
Boys Toxvn, perėjo dribti i šv. 
Vincento senelių prieglauda. 
Tai yra viena iš moderniausių 
Amerikoje > tokių prieglaudų. 
K. Rusinienė, pernai aukojusi 
mūsų mokyklai, šiemet vėl pa
aukojo 30 dol. Vietinis

Susiorganizavo sportininkai. 
Spalio mėn. pradžioje Roches
terio liet, sportininkai susior-: 
ganizavo įsteigdami Vyties 
sporto klubą. Kol kas labai 
gražiai sporte reiškiasi šach
matininkų ir stalo teniso gru
pės. šachmatuose sėkmingai

Nekalčiausios Marijos Šir
dies statula lapkričio 21 lėk
tuvu buvo atvežta pas mus. 
Iš aerodromo į lietuvių bažny
čią ją nulydėjo šv. Vardo drau
gijos vyrai ir tūkstantinė mi
nia. Pamaldos bažnyčioje buvo 
laikomos lietuviškai ir angliš
kai, nes daug priėjo nelietuvių 
Marijos statulos lankyti. Pa
maldas lai.’:? k 'b les kun. J. 
Jusevičii '. Gav r įmoksle jis 
priminė Marijos cprire’škimą 
Fatimoje ir ragino • melst’s, 
kad Marija pas D’evą išprašy
tų Lietuvai Pusv."?.

Per paskutines pamaldas pa
mokslą sakė garsus šv. Kolum- 
bano kongregacijos pamok’li- 
ninkas kun. Waldren: jis ragi
no l’etuvius pasitikėti Marijos 
globa ir pagalba.

Kim. L. Musteikis atkalbėto 
rožančių ir suteikė pala’mini- 
mą Švenč. Sakramentu.

Parapijos steigėjai
Pokylį rengimo komisijos 

vardu atidarė ilgametė Mote
rų Sąjungos 36 kuopos pirm. 
M. Cicėnienė, su didele energi
ja ir tikru pasišventimu dir
banti šios parapjos labui ir ki

limui. Programos vedėju ji 
pakvietė vyčių veikėją J. Sa
dauską, vienų, iš šios parapijos 
veikliųjų steigėjų. Be kitų da
lykų, savo kalboj jis pastebėjo, 
kad parapijų steigė ne diecezi
jos vyskupai, ną kunigai, bet 
patys lietuviai — tik “paprasti 
darbininkėliai žmonės”. Tai 
daryli juos skatino - jų dvasi
niai ir tautiniai reikalai. Jie 
norėjo turėti židinį, apie kurį 
galėtų spiestisxir jo šviesa gai
vintis.

Didelė dalis parapijos stei
gėjų dar tebėra gyvi. Po to 25 
metų jie savo akimis mato sa
vo pasiryžimų, siekimų ir pas
tangų vaisius: jau pastatyta 
graži bažnyčia, netrukus bus 
pradėta statyti mokykla, kle
bonija, seserų namai. Jie džiau
gęsi savo darbais.

Nemažas tų “paprastų dar
bininkėlių” būrys šiandien sė
dėjo garbės suoluose. Kiti jau 
nebegalėjo atvykti. Bet prisi
minti buvo 
liniakas, J. šerkšnas. F. Bara
nauskas, J. Derus, Fl. Sauke- 
vičius ,Ad. Ivinskas, J. Zenke
vičius, J. Sadauskas. Mirusieji: 
P. Kundrotienė. J. Vaikšnoras, 
A. Vaškelis. Parapija turėjo 
šiuos klebonus: kun. Alinską, 
kun. Karužiškį; jai dabar sėk
mingai vadovauja kun. J. F. 
Angelaitis.

Sol. Vlada Sabaliauskienė ir 
rašytojas J. Jankus yra pa
kviesti gruodžio 12 d. Toronte 
išpildyti dainos ir literatūros 
koncerto programą. Koncertas 
yra ruošiamas naujosios liet. 
Prisikėlimo parapijos bažnyčios 
kertinio akmens šventin’mo iš-: 
kilmių proga.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP VVANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Dėl to ir lapkričio 27 vakare 
šy-. Jurgio liet, parapijos salė
je, gausiai susirinkus lietuv-š- 
kai visuomenei, choro koncer
tas praėjo šventiškai pakilioj 
dvasioi.

Prieš koncertą, choro val- 
dvbos pirm. Alf. Džiakonas pa
darė trumpa apžvalgą iš choro 
5 metu veiklos. Čia buvo ne
pamirštas ir žymus choro tal
kininkas. geriau pasakius, la
bai svarbus talkininkas, tai 
tautiniu šokių paninė ir jos va
dovas Stasvs Ilgūnas. Stasvs 
Ilgūnas su tautiniais šok;ais v- 
ra aovažiaves artimesniasbs 
lietuviu kolonnas ir dalyvavęs 
tautu oasirodvmuose Buffalo. 
Rochesterio ir kt. miestuose.

Koncerto Dros^ma išn;i^5 
mišrus ir vyru chorai padai
nuodami rietuvių kompozitorių 
komponuotas ir harmonizuotas 
i:z,+,,V5u ]iand:es dainas. J’ems 
graž-ai talkininkavo solistės J. 
Atmonienė. J. Skioarvtč ir 
Andr. Cieminis. Visos dainos 
labai eražiai ir darniai pra
skambėjo.

P. Armonas, kuris yra Ro
chesterio liet, skautų viet’nirt- 
kijos vadas ir šv. Jurgio liet 
parapijos vargonininkas bei 
choro dirigentas, lapkričio pra
džioje išlaikė clv. aviacijos la
kūno egzaminus ir gavo iš Wa- 
shingtono Civ. Av. Dept. ei v. 
aeronautikos privataus lakūno 
pažymėjimą. P. Armonas ta 
proga paklaustas, ką jis mano 
toliau daryti, pareiškė; kad 
dabar jo artinrausias tikslas, 
tai įsigyti lėktuvą.

Liet, knygų ir spaudos kios
ke, kuris yra liet, parapijas

Itorija ir linkėjimai
Pokylio metu savo kalbose 

labai įdomių ir būdingų para
pijos steigimosi ir gyven’mo 
duomenų atskleidė jos steigė
jai J. želiniakas, F. Baranaus
kas, J. Derus ir Fl. Saukevi- 
čius. Jie iškėlė tuos sunkumus, 
su kuriais buvo susidurta (pa
lankumo nerasta pvz. ir pačioj 
vyskupijoj). jie parodė tą ryž
tą. kuris nuo pasirinkto kelio 
šalino visas kliūtis. Klausyda
masis siu vyru žodžių, negalė
jai nesigėrėti jų lietuvišku už
sispyrimu ir atkaklumu. Jie 
taiopat kreipė savo žvilgsnius 
ir i ateiti: parapijos- augimui 
būtu naudinga, jei klebonas ša
lia savęs turėtu ir lietuvį ku
nigą pagelbininką, nes dabarti
nė našta vieniems pečiams, 
nors ir labai stipriems, jau da
rosi persunk'.

Sveikinimo kalbas pasakė 
St. Nasvytis ir St. Barzdukas 
(lietuvių bendruomenės Cleve- 
lando apylinkės vardu). Pir
masis pasidžiaugė, kad parapi
joj visur pastebi lietuvišką 
ranką ir širdį — kad ir naujai 
pastatyta bažnyč:a yra lietu
vių kūrinys: lietuvis architek
tas, lietuvis dailininkas, paga
liau lietuvis ir darbininkas.

Antrasis iškėlė lietuviškos 
parapijos reikšmę: jei lietuviš
kam gyvenimui yra būtina 
draugia, yra naudingas choras 
ar kuris kitas meno vienetas, 
taigai reikaEnga irparaoiia. 
kurioje tikintieji girdi žodi lie-

lionio ansamblio vyrų choras, 
vadovaujamas Alf. Mikulskio, 
įspūdingai sudainavo graudžią- 
ją partizanų dainą ir kelias ka
rines dainas. Kad ir kiek vie
našališkai pateikiamų faktų at
žvilgiu, bet švent škai apie A- 
merikos rietuvių tautinius nuo
pelnus kalbėjo inž. P. J. žiū- 
rys. Iš minėjimo dalyviai išė
jo su pakilia nuotaika. Jų at
silankė pilnutėlė salė.

Mirė: lapkr. 16 d. netikėtai 
širdies liga mirė Juozas Mala- 
dauskas, kilęs iš Vilkaviškio 
aps., buvęs geležinkelio tar
nautojas, šaulių Sąjungos or
kestro kapelmeisteris, į Ameri
ką atvykęs 1950 m., Povilas 
Grigonis, buv. LRKSA 307 
kuopos narys, sulaukęs 64 m. 
amžiaus. ' StB

BRUNO’S APPLIANCES 
29M N. CENTRAL AVĖ. 

CHICAGO, ILL. 
Skambink BErhdiiiv 7-0800 

ATDARA IR VAKARAIS IKI 10 P. M.

GAL MISIONIERIUM KUNIGU?? 
IMKIS DARBO DABAR”!

Naujas semestras prasideda sausio 29 d.
Dieviškojo Žodžio misionieriai pagreitintai paruošia, yna? iš lotynu 
k., vėlesnio pašaukimo vyrus. Duodama proga papildyti arba už
baigti aukštesnės mokyklos kursą. Priimami studentai ir graduan- 
ati iš aukštesnių mokyklų bei kolegijų; taip pat ir veteranai.

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

Rev. Vora t kinai Director, St. Joseph’s Mission Seminary, 
Bordentown, New Jersey

LIETUVIŲ SPECIALISTU
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Atliekami visi collisinn, dažymo Ir mech. taisymo darbai 
Darbas atliekamas pigiai Ir sąžiningai.

į. MALDUTI*. namų UI. HY 7-M47 M7 GRAND STREF.T
Z. ZAUADMAS, t«L GL S-MO BROOKLYN, N. Y.

paruošė ir visai programai va
dovavo V. Burdulis. Gi vakaro 
techninių parengimų vadovė— 
Milda Lapinskienė. Visus sce
nai reikmenis, kajp dekoraci
jas, šviesas, kostiumus, vyčiai 
patys pasigamino.

Skaniai ir skoningai
moterų socialinio klubo pa

ruoštoj vakarienėj dalyvavo 
vietos dvasios vadai, narės ir 
dalis jų vyrų. Vyriausois gas- 
padinės — Pigagienė ir Mitri- 
kienė. Vakarienei vadovavo— 
pirmininkė -Vincė Kielienė. Va
karienės metu kalbose pasi
džiaugta klubiečių darbingu
mu, praeities ir užsibrėžtais 
ateities darbais, ypač skautų 
globojimu ir rėmimu.

Ilga kalėdinė dovana
Ataros Vartų klebonas prel. 

K. Vasys visam pulkui “altar- 
boys’ų”, kaip kalėdinę dovaną 
užprenumeravo visiems me
tams, kas kiek lietuviškai skai
to — “Eglutę”, o kitiems — 
“Catholic Boy”.

Moksleivių ateitininku naują 
valdybą sudaro: R. Pauliuko- 
nis. Aušra Vedeckaitė ir R. 
Žid'iūnas.

BROOKLYN 27. N. Y
TeL EV 2*9586 (Prie Forett Avė. rtotlee). Ridgewood

$inbeam 
MIYMASTER

Didelis indas, len- 
"-į gvai, gerai ii 

skoningai supla
ka mišini pyra- 

/ gam.

. Tel. EV. 8-9794

M. and Z. AUTO COLUSION WORKS

• Raumenų nuovargis
• Neuralgija
• Strėnų gėla
• Kojų skaudus nuovargis
• Sprando skausmai

Pagydomi su

DEL - JAY 
Easy Rub

Gydantis, įsisunkiąs, be riebalų 
tepalas. Pasirūpink šių vaistų 
šiandien! Siųsk $1.25 už 1 butelį.

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

Veikimas garantuotas arba grąži
nami pinigai. Nesiunčiama C.O.D.

Baras,SALE vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.

zikiniams numeriams, vakaras 
pradėtas daina “Jūs visi atė
jot.” Toliau, viens po kito, ne
nutrūkstamai sekė:' “širdis 
mano širdies” — scena iš ledy
nų gadynės žmogaus, “Karo in
tendantūros durnystės”, vėl 
inscenizuota daina “Linksm:eji 
keliauninkai”, po to insceniza
cija “Skaistveidės.”

Bronė Kvedaraitė, kuri šiam 
vakarui mergaites paruošė ke
liems plastikos numeriams su
kiojo lazdelę, kaip šviesoj, taip 
tamsoj, kaip spalvotas, taip 
ugnies lazdeles. Mergaičių dai
na ir baletas: “Tamsaus miesto 
šokių baliuje.” Toliau “Už
kampyje gyvenančių” orkest
ras, vėl inscenizuota daina ir 
šok:s “Hernando slėptuvė.” 
Lietuviškos dainos: Mudu du 
broliukai, šoksim, šoksim, Išė
jo tėvelis į m;šką, Gersim po 
mažiuką. Užtrauksim broliai 
giesmę naują. “Katė ir kanar- 
ka’ ’inscenizuotas šokis, vėl 
“Kelių darbininkų” daina ir 
darbas. Kubos daina, čia afri- 
kietiškas šok’s “Skokian”, pri- 
tariaint negrų baletui ir “La
banakt; mieli draugai.”

Abu vakarus ši vaizdi, 
scenos pynė, pilnutėlės 
buvo džiaugsminai priimta ir 
gerai įvertinta.

Vokalinę vakaro programą

SHAVEMASTER

. Didelė pa 
įV prasta, sli- 

ti galva

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN. N. Y.

Kol gy vas rūpinsiuos 
lituanistine mokykla, 

pareiškė prel. K. Vasys nu
ėjusiems tėvų susirinkimo at
stovams Prelatui padėkoti už 
uolų tos mokyklos rėmimą. Tė
vų susirinkime pranešimus pa
darė: tėvų komiteto pirm, 
prof. J. Rauktys, ižd. J. Palu- 
beckas ir mokyklos vedėjas J. 
Bakšys. Kai mokytojai veltui 
dirba, tai dar ižde pinigo yra, 
nors knygos neišgalintiems ar 
nenorintiems mokėt, veltu: da
linamos. Mokinių skaičius — 
50, ir dar vis auga. Prelato 
pažadėta parama įgalina moky
tojus imtis dar didesnių darbų. 
Veikia 4 klasės. Naujas tėvų 
komitetas: A. Gedmintienė, L. 
Sprindžiūnienė, V. Lukascn, J. 
Palubeckas ir J. Rauktys mie
lai padės mokytojams suruošt 
‘Kalėdų eglutę”.



BARAS RESTORANAS su valgymo

SEAL ESTATE

LY 9-9703

GE 8-8987

SPORTAS
ARNOLD SALES CO.

Veda A. BAGDŽICNAS 502 Lincoln Avė. Brooklyn 8, N. Y.

PRIEŠKALĖDINIS IŠPARDAVIMAS

^■4 ŠACHMATAI
Veda K. MERKIS

BUS. SERVICE

REctor 2-2966

AT 9-4750

MAISTO IR SKANĖSIU parduotuvė 
Leidimas alui — šaldyti gaminiai Pa
skola galima. Savaitinės {eigos $500, 
nuoma $50. Aukojantis parduodama 
už $3000. Gera aplinka. SO 8-8049

važta, Nassau County, gerai įrengtas, 
nepaprasta proga.

PIRK PER PAŠTĄ 
tarnaujame didžiausioje Long 
naujų namų pardavimo agen- 
ir atstovaujam statytojų skai-

ma su namu . *xinka kabaretui. Sa
vaitines jeigos $iovo. Įvertintas priei
namai. Pasauk HAKrtY po 7 M. 
MA 5-9675 arba užeik pats pamatyti 
384 Pacific Street, Brooklyn.

mas iš anksto.

SKALBYKLA parduodama su nuosto
liais. Derėsimės tik su rimtais pirkė
jais. Geros pajamos. Pradžiai įnešti 
$4000, paskola ligi $3500. Reta proga 
tinkamam žmogui. SO 8-3536.

sutaupyk nuo 40 iki 60%
Prekės geros rūšies. Siųsk vieną dole
rį už katalogą ir kainoraštį. Pingai 
bus grąžinti su pirmu užsakymu. Pa- 
soiskubink, nes atsargos išsisemia.

KALĖDŲ DOVANOS URMO
KAINOMIS

SOLND SERVICE ENGINEERS 
1778 Fulton Avė. 

East Meadow,-N. Y.

N. J. PRIEMIESTY maisto ir ska
nėstu parduotuvė. Biznis eina geraL 
Parduodama su nuostoliais. 3 kamba
riu butas galimas gauti.

Undea, N. J. 3-9048

PARDUODAMA gerai įrengta CAK 
VVashing Eųuipment Co. Veikia ketu
riuose šteituose. Galima uždirbti per 
metus daugiau kaip $12,000.

BE 5-9717

JEI REIKIA STALIO, kad atliktų už 
prieinamą kainą pataisymus, atnauji
nimus, balkonus, kambarius, barus, 
svečių kambarius, skambink tuojau 

YO 5-6621

11000 gal. Tai- 
įrengimai, dalinis parkinimas. 
grynais pinigais, kiti ratoms. 

CH 2-9335 tarp 7-8 P.M.

negu kairiajame

nuoma, gerai įrengta, 
savaitinės įeigos. Prieina- 
PR 8-9837.

PARDUODAMA GAS STATION 
geroje vietoje, 35000 galionai mėne
siui. Teiraukis JEVI

IEŠKOMA BUTŲ
su ar be baldų bet kurioj srity.

Baldai bus nupirkti greitai.
SA 2-9200

Klausk MR. STEPHENS

UŽKANDINĖ — fabriko rajone — 5 
su puse dienos darbo — atdara nuo 
5 A.M. iki 6 P.M.

ERHIAS DLNER
5420 Grand Avė., Maspeth, L. L, N.Y.

TEMPO GIFT PARCELS CO.
Greitas išpildymas SCbuyler 4-9100. Garantuotas pristatymas

LIEJYKLA, parduodama, puiki proga 
liejantiems formas. Savininkas pasi
traukia. VEKING BRASS FOUNDRY, 
186-24 Stree, Brooklyn, N. Y.

SO 8-7927

ČIA SKAITYK!
Aliejaus pečiai įrengiami pradedant 

$849 ir brangiau. Nereikia iš anksto 
įmokėti.Siunčiama maistas, nauji ir vartoti drabužiai, vaistai.

106 West 72 St-, New York 23, N. Y.

BENZINO STOTIS .1 
sytno 
$3500

IEŠKOMA NAMU 
pirkti 1-2-3 šeimų ir bungalovų tarp- 
rasiniame rajone. Siūlyti:

. FLORENCE B. ALLEN 
TVV 8-7200 LA 7-2800

VALGYKLA—gera proga, puikiai ei
nasi, pigi 
$1000-1100 
ma kaina.

prie Broadway
NEVV YORK CITY

SPRAY PLANT 
skubiai parduodama su nuostoliais 

sau, pilnai įrengta.
Teirautis: OR 4-5955

•
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Šv. Antano mokykloje lap
kričio 21 Detroito lietuviai stu
dentai turėjo jau trečią šį ru
denį susirinkimą. Dr. Justas 
Piktinas ska.tė apie asmenybės 

^ugdymą. Buvo suminėti 3 pa
grindiniai veiksniai, padedą 
asmenybei formuot.s: 1. asme
nybės — žmonės, kuriuos jau
nimas seka, stengiasi nukopi
juoti, 2. pasaulėž.ūra ir 3. so
cialinė aplinka. Prelegentas 
daugiau apsistojo ties pirmuo
ju veiksniu. Tiek j.s, tiek vė
liau diskusijose dalyvavę pasi
gedo šių dienų lietuviuose ryš
kių, patraukiančių asmenybių. 
Diskutuotas buvo ir organiza
cijų patrauklumas, jų gausu
mas ir reikalingumas.

Skyriaus valdyba galėjo pa
sidžiaugti, kad su keletos na
rių pagalba buvo, adresuota 
virš 1000 laiškų Detroito lie
tuviams, kviečiant juos aukoti 
Lietuvių Studentų šalpos Fon
dui. Tikimasi, kad detroitieč:ai 
bus jautrus mokslo siekiančių
jų prašymams.

Gruodžio mėn. 19 d. numa
toma surengti Krėvės minėji
mą.

-Studentai ruošia ir Naujų 
Metų sutikimą.

patalpose lietuviai buvo gra
žiai atstovaujami. Jei lietuvių 
skyrius buvo skoningiausiai su
tvarkytas, tai reiK.a dėkoti 
toms lietuvėms moterims, ku
rios savo rankdarbius atne
šė išstatyti arba parduoti, ir 
dailininkui A. Melnikui, kurio 
•tvarkanti ranka jautėsi paro
dos sutvarkyme. Ne veltui tele
vizijos programoje apie lietu
vius daugiausiai kalbėta.

Mugės koncerte lietuvius at
stovavo skautės. Studentės J. 
Variakojytės ir Jolantos Milta- 
kytės sukurtas ir išpildytas pa
prastučio, tačiau nuoširdaus 
turinio baletas, buv< visų šil
tai sutiktas.

— Gruodžio 3-4-5 dd.. šv. ' 
Antano parapijoje vyks reko
lekcijos. Ves kun. Dr. Vyt. 
Bagdanavičius, MIC.

— Po sunkios operacijos 
Harper ligoninėje guli šv. An
tano vargonininkas Juozas Bla
žys, uolus Darbininko skaity
tojas. Linkiu greit pasveikti!

P. Nataą

* skaitė gerą pamoką. Pirmaja
me kėlinyje, kuris praėjo dar 
liesokai (2-1), du įvarčius įkir
to Kalasinskas ir Grasis. Ant
rajame kėlinyje įvarčius lai
mėjo ' Gražys; Kalašmskas, 
Baulos ir_ Grasis. Gražys labai 
gerai žaidė vidurio puoliko 
vietoje, kur pasirodė daug nau
dingesnis 
sparne.
Neoficiali

Newark
Ungarlans 14(2), Nevv York 
S.C. 11(5), Eintracht 12(6), 
Elizabeth S.C. 12(6), Swiss 
F.C. 9(7), Lietuvių s.k. 9(9), 
Minerva 8(8), N.Y. Ungar. 5 
(11), Kolsman 5(11), Blue 
Stars 2(16), Hoboken S.C. 1 
(17).

Antroji vienuolikė praiaimė- 
. jo šeimininkams 2-1, o mažieji 

prieš Ukrainians S.C. laimėjo 
5-1; įvarčius Stanaitis (3) ir 
po vieną Klivečka ir Reven- 
tas.
Eintracht S.C. - Lietuvių s.k.

vąržybos dėl Amerikos gau
rės (National Chalenge Cup) 
bus šį sekmadienį, gruodž.o 5, 
Eintracht -aikštėje, Astoria; 
pasiekiama GG traukiniu va
žiuojant iki Queens Plaza ir to
liau Stenvvay autobusu. Pra-

pirmenybių lentelė:
S.C. 15(3), Ger.

Senojo pasaulio mugėje, 
kuri buvo surengta lapkric o 

18-21 d. Tarptautinio Instituto
Bhie Stars-Lietuvių sk. l-(l-2)

Mėlynosios žvaigždės atsto-

14 karatų auksinis
KRYŽELIS IR GRANDINĖLĖ

su
TIKRU DEIMANTU

$5.95
DYKAI! Su kiekvienu pirkiniu, 
plūs minėtą, dar gausi gražu

Taikos Karalienės sagtį

Taikos Karalienes garsiųjų deimantinių karūnų votyviniu 
šventovių dirbėjai.

KALĖDŲ RELIGINIAI ATVIRUKAI IR DOVANOS 
Kūtelės * Katalikiškos knygos

Gražūs rožančiaus apyrankės, auksinės, 
kristalinės, perlinės.

SHARKEY and WARD
Buv. Engei and Srarkey

Religiniai dalykai ir bažnyčios reikmenis
334 PARK AVENUE TeL PLaza 8-0552

Tarp 50th ir 51 St. __________New York 22, N. Y.

Dovanų siuntiniai j visus pasaulio kraš- 
tus, įskaitant Lietuvą, muitas apmoka-

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Latest Quarterly Interest - Dividend 
2%% Per Year

» Plūs Extra 14% Per Year
On Regular Savings Accounts 
on sums from $25. to $10,000.

Deposits made on or before the l®th busineM day 
of January, April, July and October and the 3rd 

businesa day of all otber months draw interest 
from the first of such month if left to the 

end of the ąuarterly dividend period.

135 BRQADWAY at BEDFORD AVĖ.
; k>/) Ea$tern, Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured

•’ '■ Up to $10,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Birutis <16),, Daukša (100, 
Kazlauskas 18), Bagdonas 
(6), Narbutas (4), Šlepetys 
(3), Razminas ęž), Ruzgas ir 
Remėza. Gruodžio 4 d. 10 v.v. 
mūsų krepšininkai susitinka su 
Lafayette Pr.; žais YMCA rū
muose Marcy Avė., vienas blo
kas nuo Lietuvių Atletų klu
bo.

BCS& OPPOBTUNITY J / DI8FLAY < nlOWPM?5

Sumažink 
šildymo, išlaidas

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUR AD

EASTCHESTER — mažam kaimely 
nuosavybė, 1 akras, 10 kamb. baltas 
stucco namas, vaikams žaisti namelis, 
2 arkliam tvartas, jojykla, garažas, 5 
minučių ėjimo kelias ligi Crestwood 
stojt. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
$35000. Tartis su savininku

WO' 1-9125

SUTAUPYK 50% 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 jpokuota, 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 Bureau, FOOD
PLŪS. Dept. L. New York 36. N.Y.

NESIVESKITE kol nepasitarsite su 
mumis apie pirktinus baldus. Mes ga-^ 
llme jum daug pinigų sutaupyti iš 
visų standartinių baldų, kilimų bei 
draperijų. Pareikalavus pribus atsto
vas. JACK GRAYMAN, 122 VVest 
26th Street, New York, N. Y. WA 9- 
4514, po 7 P.M. skambink DI 9-1269

Nuo visokio oro 
namų apsauga

Extruded Aluminum
Nuo vėjo langai
ir durys

ALUMINIAUS PALANGES
KARTELES

Nemokamai vertinama
Telefonas
NA. 8-8387

Dirba 24 valandas
Šeštad. ir Sekmad.

Allfine Storm
Window Co.

MOUNT VERNON, 3 m. senumo ak
mens mūro namas, akloj gatvėj, 8 
kamb., židinys, 2 vonios, pagrindais 

tižią 2:30; jauniai žaidžia 1:00. | kamb., ir baras I aukšte, porčius su 
setais, vidury halė, garažas. Prašo 
$33.500, paskola sutinkama. 

MO 8-5506, BE 7-5526.
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios.

Lietuvių Atletų klubo 
krepšininkai

dalyvauja Church Lcague 
1954-55 pirmenybėse. Pirmą
sias rungtynes prieš Estonians 
S.C. nesunkiai laimėjo, bet 
lapkričio 13, tesusirinkus vos 5 
žaidikams, gavo pylos iš Phile- 
mon B.S. Praėjusį šeštadienį 
favoritus Ridgevvood Pente- 
costal pralaimėjo santykiu 53- 
49, nors antram kėlinyje visai 
gerai žaidė. Taškus pelnė: A.

FLUSHING, 6 kamb. pusiau plytų ir 
akmenų mūrinis ranch tipo, 3 m. se
numo, 2 vonios, įrengtas rūsys, gara
žas, audrų langai, aluminiaus turėk
lai, patogus susisiekimas, arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios, 40x100, prie
dai. $24,750. FL 7-9133.

NEVV ROCHELLE namas su 17 kam
barių, 5 vonios, % auto garažas. Pa
lankios sąlygos, centrinėj vietoj. $30,- 
006. Arti katalikiškos mokyklos ir 
bažnyčios. Nuo pirmad. ligi penktad. 
tarp 7A.M.—1 P.M. BE 3-2185.

P. Vaitonis puikiai gynė Ka
nados spalvas'pasaulio pirme
nybėse Amsterdame. “Cana-' 
dian Chess Chat” spalių nr. 
giria Kanados komandą ir pa
skirus žaidėjus. Kanada, kaip 
žinome, paguodos turnyre lai
mėjo antrą vietą (iš 14), pra
lenkusi Austriją, Daniją, Ita
liją, Prancūziją ir kt. Kanados 
žaidėjai taškus pelnė šitaip: 
Yanofsky (pirmoji lenta) 9:8 
t. yra 52.9%, Anderson 14:3, 
Vaitonis 60.7%, Dr.
Bohatyrchuk 9:7 56.3%.

P. Tautvaiša išsamiai išana
lizavo R. Byrne partiją su A. 
Kotovu, loštą rungtynėse su 
Sovietais, New Yorke. “Chess 
Life” lapkričio 5, su pasigėrė
jimu įdėjo partiją su Tautval- 
šos kruopščiai atliktais nagri
nėjimais. Gavosi tikra studija 
Kings Indian apsigynimo.

Šis darbas kelia Tautvaišą į 
pirmaeilius Amerikos teoreti
kus ir partijų nagrinėtojus.

Ignas Žalys (Montreal), 
Quebeco provincijos pirmeny
bėse atsistojo 7 vietoj su S1/^:- 
2% taškų. Laimėjo H. Matthai 
su 5:1. Buvo 18 dalyvių.

Rochesterią turės Vaitonį.
Gruodžio 14 d. Rochestery 

Povilas Vaitonis žada duoti si
multaną vietos lietuviams ir 
amerikiečiams.

Harvardo universitetas, ku
ris š. metų [>bėse eina be pra
laimėjimo, rungiasi su lietu
viais gruodžio 4 d. 7:30 v.v., 
So. Bostono Liet. Pil. klube. 
Praeitose rungtynėse Cam- 
bridge įveikė lietuvius 31/%l’/2. 
Tašką laimėjo K. Merkis ir pus- 
taškį — A. Klinuškovas.

So. Bostono jaunių komanda 
(R. ir J. Venckai, R. Šležas, J. 
Vaičaitis, T. Vasiliauskas, G. 
Kuodis) gruodžio 5 d. turės 
draugiškas rungtynes su Per- 
kins aklųjų institutu, Water- 
towne.

“Chess Review” lapkričio nr. 
talpina Postai Chess skyriuje: 
Golden Knights 1949 Present 

(nukelta į 8 psl.) -

FLORAL PARK? ftlytlnis daug kamb. 
narna; valgomasisj-saulės porčius. ži
dinys, knygom spintos, mod. virtuvė, 
halės, povvder ’kamb.. 3 mieg. kamb., 
vonia, skalbykla, dirbtuve, fin. žaidi
mo kamb., ven. užoulaidos. Rusco 
kombinuoti sėtiniai ir nuo audrų lan
gai: 1 sujungtas.ir; 1 atskiras garažas 
užpakaly; užpakilinis kiemelis aptver
tas, sutvarkytas,1 puiki aplinka, geras 
susisiekimas, mokyklos, bažnyčios, ap
sipirkimo centre. Biznio perkėlimas 
verčia parduoti.

Susitarti Tel. FL 4-8838.

FR.EEPORT, L. I. Nauji, aukštais ne
padalyti (split level) namai, parduo
dami 
dviem 
dokas 
netoli

77 VVest 2nd St.

prieinama kaina. 3 vonios, 
auto garažas. 70x100, privatus 
j kanalą, pamačius susižavima, 
kat. bažn. ir mokyklos.

Freeport, L. I. 
PI 6-5867

DOUGLASTON. Erdvus 4 mieg. na
mas, 110x16, mamutinis gyv. kamb., 
valg. kamb.. master mieg., 2 vonios, 
saulėtas balkonas, powder kmb., 2 ug
nies židiniai, tarnaitės kmb.. pečius, 
šaldytuvas, skalbykla, džiovykla ir 
daug k. Netoli kat. mokyklos, bažny
čios. Greit parduodama. $25.000.

" BA 5-4983

CRESTtVOOD. Savininkui išvykstant 
turi būti parduotas kolonialinis namas 
7 kamb., 3 mieg., l’.-į vonios, moder
niškos spintos sienose, TV aikštelė, 
žibalu kurianamas. vario vamzdžiai, 
kieto medžio grindys, pilnai įrengta 
skalbykla, šaldytuvas, baldai, saugūs 
nuo audros. ląngą»*ir sieteliai, naujai 
dekoruotas, arti kat mokyklos ir baž
nyčios, krautuvės, 1 minutė nuo susi
siekimo. Klausti po 7 vakare arba 
sekmadieniais SP 9-7576. $21.000, prin
cipais.

BARAMUS, N. J. — 3 mieg. rančius 
— daugiau kaip 1/4 akrų — didelis 
gyv. kamb. — žemė gerai įdirbta — 
netoli kataliku bažn. ir mokykla. — 

$15,000. Colifax 1-8486.

MARINE PARK 1 šeimos padalintas 
plytinis namas; baigtas rūsys, alie
jum, garažas, patio, priedai. Arti kat. 
bažnyčios ir mokyklos. Savininkai pri
versti parduoti. $18500. ES 5-5879 
3311 Fillmore Avė., Bklyn 34, N. Y.

HASTINGS. Naujai dekoruotas ply
tinis koloninis, 23’ gyven. kamb.. ži
dinys. pilnas valgomasis. keraminė 
tile, virtuvė, prausykla, vonia, 3 mie
gamieji. Namas uždaroj gatvėj. 3 blo
kai lig mokyklos, 37 min. lig Grand 
Central. Prašo $21,000.

HAstings 5-1040

RESTORANAS - BARAS (turi savo 
zoną) Westchestery, įsteigtas prieš 10 
metų. Metinė apyvarta $50.000. Ap
link dirbtuvės ir gyvena šeimos. Pil
nai atnaujinta, didelis valgomasis 
kambarys, įrengta virtuvė, ilgai iš
nuomota. $25000. YO 9-9263

FLATBUSH (E. 34 Street, between 
Quentin and R>, one family detached 
brtek 30x100 — 3 bedrooms — 2 full 
baths — all latest modern improvę- 
ments. Finished ba šerne n t with bar. 
Acceuable to Catholic School and 
Churchcs $24,000.

DE 9-2299

KALĖDŲ SVEIKINIMAS Jūsų vai
kams Kalėdų Senelio tikru balsu (tik 
angliškai) nedūžtamoj 6’/į plokšte ėj fo
nografui. Atsiųsk tik $1.49 su adresu, 
vaiko vardu, amžumi ir kitom jo y- 
patybėm.

Mes
Island 
tūroje
čiui, statančių visose Nassau irSuffolk 
apskrityse. Daug tų namų dar nėra 
skelbti. Jei įdomu, rašyk: Miss Thorne 
ir gausi brošiūrų, kurios nurodys 
kainą, arba pats statyk pageidavimus 
dėl kainos, vietos, kokio tipo nori ir 
k. Be jokių įsipareigojimų

MEKLENBURG
1038 Northern Blvd. Roslyn, L.

NUOSTABUS PAPUOŠALAI IR 
j NUOSTABIOS APYRANKĖS

Nepaprasti auksiniai dalykai, seno
viniai ir brangakmenių. • Kainos že
miau detalės kainos, plūs 30% diskon
to Kalėdoms.

Rašyki prašydamas nemokamo kai
noraščio.

CHARAL JEVVELERS
225 W. 34 St. NYC. 20 aukštas 

BR 9-4926

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

HY 3-8664

Užsisakyk 
DARBININKU 
1955 metams!

IMPORTUOTI KRISTALAI
Vokietijos - Austrijos - kitų 

Vazos, indai, peleninės, druskinės ir 
pipirinės, krėstuvai, druskinės 

emaliai. Itališkos figūros, ir k.
J. FINKELSTEIN and SONS 

81 Delancey St., N. Y. Ca 6-9087

Skaitykite ir platinkite “šv. 
Pranciškaus Varpelį”!

“KAIP B t TI LAIMINGAM
Saugokite savo širdį nuo neapykantos, protą—nuo rūpesčių. Papras
tai gyvenk, nedaug tikėkis, daug duok, dažnai dainuok, visada 
melskis. Pripildyk savo gyvenimą meilės, skleisk giedrumą, užmiršk 
save, galvok apie kitus. Daryk *kaip norėtum, kad tau darytų. Visa 
tai sudaro auksinio pasitenkinimo
* Rašomosios plunksnos h Pieš
tukai A Rašomojo stalo reik- 
mens * žiebtuvėliai * Elektri
niai skustuvai.
Darbas atliekamas patyrusių

specialistų
Specialios rašomosios

Dvigubai stipresnis ir tik keliais 
centais brangesnis 

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

Dėžė 24/12 oz. honkų $5.75. 
FENNIMORE

BEER DISTRIBl TORS
4617—7th Avė. B’klyn 20, N. Y.

GE 6-9124

grandį.
Fountain Pen Hospital 

165 FULTON ST.
Off Broadway N. Y. 38, N. Y.

Tel. WOrth 4-0580,-0581
Darbas garantuotas

plunksnos dvasiškiams

RAMUNES

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

DARBAI GALI BOTI ATLIEKAMI TUOJAU
TAI AMŽINA!

Nesiraito, nepleišėja, nenusitrina. 
Atsparus ugniai, termitams, garui

10 metų rašyta garantija namams stucco, mūro, čerpių, medžio.
11 gražių spalvų.

Nemokamai įkainuojama. Jokios obligacijos. Išsimokėtinai.

THE MICA - M ASTIC CO.
Tek TErrace 7-1665 6024 Bay Parkvvay, Brooklyn, N. Y.

Mūsų ramunių žie
dai yra Hungarijos, 
švieži ir medum 
kvepia; moterys, 
kurios geria ramu
nių arbatą, būna 
gražios ir nepiktos; 
galite pabūti dieną 

kitą ir nevalgę, bet pirkite ra
munių ir pradėkite atgauti ge
resnę sveikatą. Kai prisiusi 
mums $2.50, tai mes pasiųsi
me jum svarą ramunių ir gerą 
knygą “Sveikatą ligoniam” — 
gydymas visokių ligų Šakni
mis, žievėmis, žiedais, sėklom 
ir I’?™. • .-

ALEXANDER’S CO 
414 BROADWAY 

South Boston 27, Man.



"T*

ŽINIOS

adresas

•oooomoo

Nauja moderniika koplyčia fer
mentais dykai Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijas fe- 
Oflaustomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir I kitos miestus.

BsBals laukite: TsL T* «-«m

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

Margos metų^
iškilmingą užbaigimą rengia 

New Yorko stud. ateitininkų 
draugovė šį sekmadienį, gruo
džio 5 d. Apreiškimo parapijo
je. Programa prasidės 10 vai. 
su konferencija, per 11 vai. mi
šias bendra komunija. Tuoj po 
mišių (12:15) bendri pusryčiai, 
o po jų iškilmingas susirinki
mas. Visi New Yorko ir apy
linkės studentai ateitĖrnkai 
kviečiami dalyvauti.

rsvysę* BaparorapM
Šv, Pttro'par. mokyklos mo

kinių motinos lapkričio28 d. 
salėje,po parapijosbažnyčia su
rengė kalėdinių dovanų ir 
rankdarbių išpardavimu kuria 
mokyklai ištaikyti davė 1365

‘ LfeL KsdkfoMditas"E?-1 11 11 Z -u

J- Kapočius ir W 
daktarus -dr. J. Ceratas, grįž- 

‘dami iš Washingtono ir Batti- 
mcr&į enciklopedijos reikalais 
buvo, austoje N=w Yorke.

Kalbės rožančių
Gruodžio 8 d. iškilmingai 

baigiami Marijos metai. Ta 
proga Bostono šv. Petro lietu
vių bažnyčioje bus išstatytas 
§vč. Sakramentas 24 vai. ado
racijai. Bostono lietuvių drau
gijos ir organizacijos kalbės vi
sas 24 vai. rožančių už nusidė
jėlių atsivertimą, pasauliui tai
ką ir Lietuvai laisvę.

WAITKUS 
FUNERAL HOME 
. 197 Webster A vėso© 

Cambridge,
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas 

. NOTARY PUBLIC

DipL inž. St. Leveckiui
ir jo žmonai dantų gydytojai 

Pelagijai Brasiunaitei-Levec- 
kienei lapkričio 21 d. gimė sū
nus Algis-Stepas. Jie jau augi
na dukrytę Danutę, kuri yra 
3’4 metų.

Pašto viršininkas
Brooklyne, Edward J. Quig- 

ley, praneša, kad švenčių metų 
kalėdiniai sveikinimai su 3 cen
tų pašto ženklu eis pirma kla
se. Jie bus greičiau pristatomi 
adresatams. Patartina kuo 
daugiau siųsti pirma klase. 
Siunčiant didesniais kiekiais, 
surišti į atskirus ryšulėlius; 
kurie lieka vietoje— užrašyti 
“Ali for Local Delivery”, kurie 
siunčiami už miesto ribų—“Ali 
For Out of Town Delivery.”

Raginama kuo anksčiau pa
siųsti kalėdines dovanas, kad 
jos laiku pasiektų adresatus.

Whist Party ‘
Šv. Petro par. Jėzaus Nu

kryžiuotojo seserų vienuolyno 
rėmėjų skyrius gruodžio 11 d. 
par. salėje po bažnyčia rengia 
Whist Party. Parengimas pra
sidės 8 v.v. Bus galima laimė-' 
ti gražių dovanų ir net kalaku
tų. Gautasis pelnas skiriamas 
seselių motinįško namo užlai
kymui.

MM Pittto AVk. BrtoUya 
188-t* «

(Mane Park, L. L;N. Ak

vardas, pavardė

Laimėjimų vakaras
ruošia Angelų Karalienės 

par. Maldos Apaštalavimo 
Draugija gruodžio 5 d., 6 vai. 
vak., par. salėje. Skiriama 
daug gražių dovanų. Kviečiami 
nariai ir svečiai atsilankyti.

Mirusieji
Lapkričio 23 d. iš šv. Petro 

parapijos bažnyčios palaidotas 
Vincentas Zarveckas 67 m. 
amžiaus. Velionis gyveno 308 
E. 8-ta gatvė, So. Boston. Nu
liūdime paliko sūnų ir dvi duk
teris. Palaidotas Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Lapkričio 27 d. iš šv. Petro 
parapijos t>ažnyčios palaidotas 
Pranas Bamarauskas 43 m. 
amžiaus. Velionis prieš keturis 
metus atvyko iš Vokietijos ir 
dabar gyveno 212 Athens gat
vė, So. Boston. Palaidotas šv. 
Juozapo kapinėse.

Išsiuntinėjo kvietimus
Šv. Petro par. sodalicijos 

dvasios vadas kun. J. Žuroms- 
kis visoms sodalietėms išsiunti
nėjo laiškus, ragindamas gruo
džio 8 d. dalyvauti pamaldose 
ir susirinkime po pamaldų. So- 
dalietės prašomos gruodžio 8 
maldas aukoti Viešpačiui už 
žmoniją, kuri nekreipia dėme
sio į Marijos prašymus.

(steigta 1873
BEAUCHAMP PL.-

New Boebene
NE 2-3759

Vytautas Bacevičius,
pianistas ir kompozitorius, 

pasirašė dviejų metų sutartį su 
Crawford Productions įvai
riems koncertams. Ta proga 
bendrovė išleido gražią brošiū
rą, kur duodama įvairių spau
dos atsiliepimų ištraukos apie 
V. Bacevičių, supažindindama 
ir su programos pavyzdžiais, 
kuriuos gali išpildyti koncer
tuose. Jų tarpe minima ir Ba
cevičiaus kūriniai su lietuviš
kais vardais ir Čiurlionio pre
liudas.

ARTĖJA KALĖDOS- 
DOVANŲ TEIKIMO ŠVENTES

Knygnešių gadynė Brooidyuo 
scenoje

Šį sekmadienį, gruodžio 5 
d., 6 v.v. turėsime progos grįž
ti į tuos laikus, kai lietuviai 
kovojo su rusų carų priespau
da už savo kalbą, spaudą bei 
teises. Vitalio Žukausko vado
vaujama Vaidintojų grupė Ap
reiškimo parapijos salėje suvai-* 
dins keturių veiksmų dramą 
“Aušros sūnūs”, parašytą S. 
Kymantaitės - Čiurlionienės. 
Ryžtingo knygnešio likimas 
pri^š kelias dešimtis metų pri
artins ž ūrovą prie dabarties 
Fetuvių laisvės kovotojų, kurie 
tęsia istorinę lietuvių kovą su 
okupantu.

(Knickerbocker ir Willoughby pasiųsti į namus, 
kampas). Sudarytas paltus or
ganizacijų atstovų komitetas, 
kuris baigia paruošiamuosius 
darbus. Rezervuotas vietas prie 
staliukų bus galiam užsisakyti 
už 5 dolerius ,o studentams— 
už 3.50 dol.

Skautiška padėka
New Yorko buvusios “Bičių” 

skilties vardu tariu nuoširdų 
skautišką ačiū broliui vyr. 
skautui Petrui Petrauskui už 
padarymą 13 staklelių skau- 
tėms. Tai tikras skautiško bro
liškumo įrodymas. Tebūna tai 
pavyzdys ir kitiems skautams.

“Už “Bičių” skiltį
M. Ingeievičiūtė.

įvyko antradieneį, lapkričio 
30 d., V J. Atsimainymo par. 
klebonijoje, Maspethe. Dalyva
vo 17 narių, Susirinkimui pir
mininkavo kun. N. Pakalnis, 
sekretoriavo kun. A. Račkaus
kas. Pranešimus padarė valdy
bos sekretorius kun. A. Rač
kauskas, iš pereitų metų sky
riaus veiklos, prel. J. Balkūnas, 
Loko pirmininkas, apie komi
teto darbus ruošiantis tarybos 
rinkimams, o taip pat apie 
Balfo sukaktuvinio seimo dar
bus. Kun. -V. Dabušis, apie a- 
teitininkų veiklą ir ateitininkų 
kongresą Chicagoje. Apsvars
tyti kHi aktualūs klausimai ir 
•išrinkta nauja New Yorko — 
New Jersey K. V. provincijos 
valdyba; pirto. kuri. J. Aleksy
nas ,sekr. kun. J JPetrėnas, ižd. 
kun.' Vyt Pikturna.

LietuviuRadio Draugijos Programos

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

. FŪNEBAL HOME
14. P.RALLAS — Direktetae 
AIR. BALTRONA8-BALTON Į 

Briketą Vedėja® *

669 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Dail. Adomo Galdiko 
paveikslų paroda, kur ą ren

gia Mattatuck Historical So- 
ciety, atidarymas įvyks sek
madieni, gruodžio 5 d. 3 v. p.p. 
Waterbury, Carui., muziejaus 
patalpose, 119 West Main St.

ŠACHMATAI

(Atkelta S 7 p.)
Leaders sąrašą (71 asmuo iš 
875 dalyvių:*Merkis stovi 9-ju. 
Žalys įveikė Raduazzo ir Mor- 
risą (G. Kn. 1935). Škėma su
dorojo Nyman (G. Kn, 1954). 
Blasius lygiom su Thomasson 
(Class 1954).

Bžsgafer Bostone. JAV mei
steris A. Bisguier gruodžio 10 
d. duoda simultaną Brandeis 
universitete. Pradžia 8 v.v.

FUNERAL HOME
564 EAST BROADWAY 
» South Boston, Mass.

D. A. Zaletakae, F. E. Zaletakaa

Kas užsahh dviem asmenim, už antrąjį moka $4.
Kas užsako 3 asmenim, už tretįjį moka tiktai $3

Kviečiame mielus DARBININKO skaitytojus pasinaudoti 
šiuo dideliu papiginimu.

CAMBRIDGE, MASS.

Kun* A. Sabaltauskte, vie
nuolis salezietis, sakė pamoks
lus per 40 vaL atlaidus.

Marijos metams užba’gti 
mūšų bažnyčioje vyksta iškil
minga novena, kuri užsibaigs 
gruodžio 8d.

A. Rhnštenė bažnyčiai išlai- 
kyti paaukojo 20 dol. '

Kąt. Klubas savo paskutinia
me susirinkime nutarė namą 
aptverti gražia tvora.

Klubo valdytam ateinančių 
metų patęigom nominuoti; 
pirm. P. Radaitis, J. Sakalaus
kas ir A. Malinauskienė; vice- 
pinri. A. Jurkus ir J. Tamo
šiūnas; protokolų rast J. Moc
kevičius; iždo rašt. J. Šarka; 
ižd. F. Valeika, Stela Mačiū- 
kiūtė; maršalka P. Kirslis ir A. 
Bartkus; bordo direktoriai P. 
Luzeckas, F. Novošinskąs, A. 
Ambrozaitięnė, P. Janiūnas, 
M. Prespolis, H. Plekavičius, J. 
Purinas, J. Zanis,1 P. Miški
nienė fr J. Malinauskaitė.

Kluban naujais nariais įsto
jo J. Saras ir A. Varnas.

K. Tamutaitienė mirė lap
kričio 21 Newtone.

Karštas Patr.

i Į BUK TIKRAS, kad nera-4 geresnės dovanos už 
i Į DARBININKĄ. Tai dovana, kuri du kartas savaitėje ta- 
i [ ve primins tavo draugui.

Kidmena ieitadieni nuo 11 iki 12 vai vidudienio. Jeigu norite k* 
non pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai, jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEUIU1 — EMfo Bear, M Co*-
tage SL, Miniwi, M— Skyriai: Liflkasataa Fundture Co. — A. Ir 
O Ivaškai 328 W. Broadvmy, h- Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mase.; Antaną Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
^ridge. Kasa Telefonai: NOrwwd 7-144*; SOutt Boston 8-408 ar 
8-1940; KIrklapd 7-8533.

Joseph Garszva
G R ABORTUS 

BALSAMUOTOJAS

Gruodžio 5, sekmadienį, pa
rapijos tretininkai rengia va
karienę, pelnas skiriamas para-, 
pajos remontų fondui.

ALB Ebzabetho apylinkė, 
vadovaujama J. Žilevičiaus, lie
tuviškos spaudos sukakt'eš 
proga iš Brooklyno pakvietė 
vaidintojų trupę, kuri suvaid:ns 
“Aušros sūnūs”. Vadovauja 
Vitalis Žukauskas. Vaidinimai 
įvyks gruodžio 12 d., sekmadie
nį, Lietuvių Laisvės salėje, 269 
Second St. Pradžia 5 vai., bilie
tų kaina 1,50 dol. mokiniams 
ir vaikams — 50c. Kviečiame 
visus Elizabetho ir apylinkės 
lietuvius kuo gausiau dalyvau
ti minėjime ir vaidinime.

Lietuvių Laisvės salė gruo
džio 2 d. renka savo valdybą.

W. S.

Tel EVergreen 7-4335
StephenAromiskis 

(ARMAKAUSKAS)
Gnborins - Bateamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y..

KAS NORĖTŲ KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS ĮTEKTI SKESLr 
BIMŲ AR SVBKINBKŲ, 
PRAŠOMAS NEVELUOTI, 
NES KALĖDINIS NUMERIS 
JAU TVARKOMAS.

LAIDOJIMO ĮSTAIGOS 
ĮHįItm aue 1854 

HALUET HOMESIEAD, 
FLUSHING, L. L 

Northern Btvd. and 147th SL
■ 'r IHL

HOWARD L. HALLETT, JR.; 
Lic. Mgr.

WESLEY HALLETT, Treasurer 
HALUET CHAPEL, ASTOBIA, L. L 
8-17 Astorla Bivd. AS. 8-0011
DONALD P. TpUDDEN, Lto. Mgr.

Veikėjų pagerbimas
Lapkričio 28 d. Schwaben 

Hali salėje įvyko Amerikos 
lietuvių pagerbimo vakaras. 
Gen. konsulas J. Budrys įteikė 
nusipelnusiems vietos veikė
jams pagerbihio lapus ir pasa
kė atitinkamą kalbą, džiaug- 
dajnasis, kad naujoji ateivių 
karta nepamiršo jų nuopelnų ir 
juos atžyinšjo už triūsą. Va
karą atictare^J. Kiaunė, pasa
kydamas kalbą ir prisiminda
mas taip pat spaudos sukaktį. 

Naujų Metų sutiktam. Programai vadovavo J. Va- 
Lietuvių Bendruomenė ruo- lakas. Viso atžymėta 50 įvairių 

š’a didžiulį Naujųjų Metų su- lietuvių veikėjų. Kurie nedaly- 
tikimą Park View salėse vavo vakare, tiems lapai bus 

Pagerbtųjų 
vardu kalbėjo dail. W. Vitkus. 
Meno programą atliko: Violeta 
Tamkiūtė - Pranckienė, AL 
Vasiliauskas, akomp. AL Mro- 
zinskas. Žodinę programą atli
ko Vitalis Žukauskas ir Pranas 
Narvydas. ,

LM. New Yrefco I
v«Mybą

sudaro: pirm. dr. B. Radzi- 
vanas, vicepinn. kun. A. Rač
kauskas, sekr. J. Kiaimė, kul
tūros ir švietimo vadovas K. 
Vasiliauskas, ižd. K. Kepalas. 
Pirmininko adresas: 53 Eudid 
Avė., Brooklyn 8, N. Y.

Kalėdų eglutė,
rengiama Maironio mokyk

los New Yorko vaikučiams, 
šiais metais tais sausio 2 d. Ap
reiškimo parapijos salėje.

Užsakyk DARBINIKĄ savo draugams ar giminėms, 
kurie jo dar neskaito; užsakyk kaip kalėdinę dovaną. 
DARBINIKAS šia proga daro didelę nuolaidą:

Km užsako nuo Kalėdų iki Kalėdų
vienam asmeniui, mobu $5.

284 EASTEKN PAKKWAT, BBOOKUN 25, N. Y.
SUBWAY STOTYS: IRT—Brooklyn Museum arba Franklin Avė., 

BMT—Botanic Garden (Eastem Parkway).
Valandos pagal susitarimą. TeleL UL. 7-8652

Skambinti 630—8 vai vakaro, šeštad. 9—11 vai ryto.

VTNNIE MEAT MARKET
Maisto ir mėsos produktai.

A. MATHEWS, 
256 Union Ave„ Brooklyn, N. Y.

EV. 7-8524.
Pradedama nuo penktadienio, 

lapkričio 5. Specialios kainos deš
roms ir kavai. Ateikite ir būsite 
tikrai nustebinti.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WERX-428* IrtiaeyelM i Martfobeafl Raimi, Manu

New Yorko šachmatininkai 
rungtyniauja su latviais 

gruodžio 18 d. Lietuvių Atletų 
Klube (168 Mafčy Avė.). Pra
džia 6:30 v.v.

EUZABETH, N. ii
Iškilminga novena į Nekal

tą Prasidėjimą prasidėjo lap
kričio 30, baigsis gruodžio 8. 
Nbveną veda kun. G. Matejū- 
nas, C. P.

Lietuvos vyčiai tapkričip 27 
parapijos salėje surengė šo
kius, kuriems vadovavo K. Oš- 
kutis.

Vincės Jonuškaitės,
R I koncertas Bostone ruošia-
1 ||. mas gruodžio 12 d. 3 vai. p.p.

g So. Bostono Municipal salėje.
Kauno operos solistė Vincė Jo- 

S ' nuškaitė dainuos lietuviškas
H liaudies damas ir lietuvių kom- 

. 11 pozitorių kūrinius. Akompa-
® nuos komp. Jeronimas Kačins-

kas. Koncertą rengia Vilniaus 
ruuur a !•»», UnSjes Ki*ašto Lietuvių Sąjunga, norė

dama parodyti Bostono ir apy
linkių lietuviams, kokia graži 
yra lietuviškoji daina. 1 Žinia, 
kad Vincė Jonuškaitė labai ge
rai interpretuoja lietuviškąsias 
dainas. Tai pirmas šios rūšies 
koncertas Bostone.

Treanfieafefa 16 P JL—WWRL 1606 kc^-6006 W.
GYVUOJA PER S METUS

Ore tangomii tnMttaoJud (vairta ▼tonotnenls pranHimal

Petro parapinės mokyk- ™ f ‘
tas choras lietuviškas Marijos VscL BirtšLbs *dkairtte 
giesmes giedos per radiją (WO- , * Gruodžio 4 d! ,7 val.Avak. 
OP stotį) sekmadienį, gruo- ALTS tarnuose Boštono Lietu- 
džio 5 U, 5 vai. plp. idų Rašytoji khibta ruošia

prof. VacL* Biržiškos moksli
nės veiklos Ir jo 70 metų am
žiaus sukakties minėjimą, į 
kurį yra kviečiami atsilankyti 
Bostono ir apylinkių lietuviai. 
■Paskaitininku bus Dr. Čepas. 
Numatytos ir vaišės.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraqįo, vidurių fr kitų ligų gydytojas
ApEūrejžmas ir kraujo tyrinai 3 doL PriPmlmo valandos 10-2 ir 4-9

Motatai baise* Earapoj*
128 E. 8Oh STREKE NEW1ŪEK OTF

Viri Ledngtoa Avė. potantato traukinio stotie*, itar* Rtndtaoti 
B Ttour. Atskiri lankimo kambariai vyrams ir ntotortan*.

SO. BOSTONE—City Point 
išnuomojamas 3-čiame aukšte 
4-rių kambarių butas su vo
nia, baltas pečius ir sinka, kie
to medžio grindys. Teirautis: 
597 E. 7th st, 2-ras aukštas, 
So. Boston, Mass.

Tel. SO 8-2814

Ar riotftai kidtttros žurnalą 
“AIDUS”!

BARASEVIČIUS Ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeLSOuth Bestos 8-2590

Siunčiu $..................  ir praiau siuntinėti DARBININKĄ kaip mano
kalėdine dovaną:


