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Popiežiaus. Pijaus XII svei
kata atsigavo tiek, kad gruo
džio 12 jis galėjo per garsia-

Pačiu paskutiniu laiku J. Al- 
sbp, lankęsis Indokinijoje, •“ 
liannuoja, kad padėtis einti 
G® F WQ^pBiRlCj DUVO 

ma, nes gyventojai negali atd- 
peMti nuo įspūdžio, kurt jtem 
padera tai, Md 4wwwriet*l įįip 
Įėjo pakuti DtaMeąptNi o tuo 
tarpu ■ krammtatų SuM paHo*

Atsakomybę užmetė Amerikai 
už krioktaijos likimą * Ame
rika netiki greitu komunistu 
puolimu, bet ar tiki atislaiky- 
mu? .

DEMOKRATIJA BE 
DEMOKRATUOS

nijos demekntu partijos pirmi
ninkas ir ateittatydtenaio ii vai- 
dfios Shieeru Yoohida įpėdinis j 
miiristerius pirmtatakns.

— Europoje esanti ameri
kiečių kariuomenė per metus 
nupirko degtinės už 8 mil. dol. 
Jos 64% buvo Kanados wh:s-

— .Italijoje susektas skanda
las muitinėse. Įpinti net parti
jų vadai.

Sovietų Sąjunga Įteikė vaka
riečiam ketvirtadieni notą dėl 
Paryžiaus sutarties tvirtinimo. 
Joje sakoma, kad jeigu toji 
sutartis bus patvirtinta, tai 
bus dingęs bet kokis pagrindas 
susipratimui sujungti Vokfeti-

— Britų lėktuvas, iš Londo
no pakilęs, buvo įtrenktas per
kūno, bet laimingai jam pavy
ko nusileisti.

. Pernai autokatastrofose žu
vo 38,000 arba po viena kaJS 
keturiolika minučių. Nuo 189P 
iki 1954 autokatastrcfosa žuvo 
apie 1,110,000.

Newport News, Va~» “pa
krikštytas” gruodžio 11 .di
džiausias karo laivas — lėktuv- 
neš’s “Forrestal”, 76,000 tonų 
talpos. Sampano bonką sudau
žė j laivo šoną našlė buvusio 
apsaugos sekretoriaus, Forres-' 
talio, kuris esą nesutikdamas 
su politikos linija, nusLudė.

socialistam irlberalam, ku
riuos visus sujungė bendra ko
va prieš konfesines mokyklas, 
laikomas katalikų ir protes
tantų.

Įtik 20 paramą. Taigi neturės 
rivĮejų trečdalių, kurie reika
lingi tvirtinant Paryžiaus su-

Respublikonai mėgina išsi

nei Ngo Dinh Diem nei kitokia 
vyriausybė negalės įtikinti gy
ventojų, kad Vietnamas yra 
nepriklausomas, kol nepasi
trauks Prancūzų kariuomenė. 
Trečia, mažindama kariuome
nę , Amerika sumažins išlaidas 
iš dabartinių 400 milijonų iki 
200. Didesnių sumų investuoti 
Amerikai neverta.

Bet stebėtojai įtarinėja, kad 
Amerika, mažindama kariuo
menę, mažindama išlaidas, e- 
santi pasiryžus nurašyti visą 
Vietnatpą, nes netiki, kad pa
dėtis pasikeistų tiek, jog rin
kimus laimėtų Amerikos re
miamas pietinis Vietnamas.

Tačiau tuo tarpu .nuo sausio 
pradžios Amerikos karinės mi
sijos šefas gen. Collins perima 
Vietnamo kariuomenės apmo
kymą, pinigus duos jau tiesiog 
Vietnamui, ne per prancūzus. O 
stebėtojai laukia, kuo baigsis 
šita didžioji Amerikos rizika 
Indokinijoj. (

— Da Amerikos piliečiai 
bbroliai Henry ir James Starr, 
kaltinami komunizmu, pabėgo 
į rytinę Vokietiją ir ten gavo 
azylį.

prieš pusės Vietnamo atidavi
mą komunistam. . Dėl likusios 
dalies Amerika toliau derėjosi 
su Prancūzija. Paskutinės de
rybos buvo Washingtone, kai 
Mendes-Eįance lankėsi Susi
tarta, kad Prancūzija nusi- 
plauja rankas ir toliau atsako
mybę atiduoda Amerikai, nes 
tai Amerikos interesų sritis.

Amerikos planas, kaip jį dės
to “U. S. News a. World Re- 
port”, yra tokis:

• Suntateti pietų Vietnamo 
kariuomenę U dabartinių 270,- 
ftf 90,000;

• Psekobinti, kad' Prancūzų 
kariuomenė išvaduotų B VW- 
namo, Hd 1955 gruodžio bent 
pusė dabartinės 1504100;

• Padėtą# paramą Vtetua- 
md«25Bd IttaldoL

Tokį planą siūlydami, Ame-

PIRMU SKAITYMU
Vokietijos kancleris skuba, 

kad parlamentas ir senatas pa
tvirtintų Paryžiaus sutartį. Kol 
dar senate Adenaueris turi du 
trečdal u balsų, suspėta jau 
pirmų skaitymu patvirtinti.

— Berlyne Amerikos komi
saras nuo naujų m:tų sustabdo 
amerikiečių leistą vokiečių 
kalba laikraštį “Die Neue 
Zeitung”. Jo tiražas buvo 38,- 
000. Prie laikrašč o dirbo 2 a- 
mer ik iečiai ir 140 vok ečlų.

kalbius perduoti savo palaimi
nimą Msgr. Giovanni Battista 
Montini, konsekruojamam į 
vyskupus ir paskirtam į Mila
no arkivyskupus.

Montini apie 20 metų buvo 
vienas iš artimiausių Pijaus, 
XII bendradarbių — prosekre- 
torius vidaus reikalam. Prieš 
dvejus metus popiežius jį norė
jo pakelti į kardinolus, bet jis 
atsisakė.

Paskirtas dabar į Milano ar
kivyskupus, Montini bus dva
sios vadas kovai prieš komu-, 
nizmą. Joje Moiltini remia 
tucs “Demokratinės Iniciaty
vos^’ katalikus veikėjus, kurie 
Reikalauja radikalių socialinių 
refortnų.

Spauda rašo, kad po naujų 
metų j s vis dėlto bus pakeltas 
į kardinolus ir bus vienas iš 
pačių rimtųjų kandidatų i Pi
jaus XII įpėdinius. Dabar jam 
57 metai.

Eisenhovveris ir McCarthy pasikeitė “antausiais” * Katro didesni nuopelnai kovoje prie komuniz
mą * Ar .-manoma, kad McCarthy organizuotų trečią partiją?> '' • . .

me komisijoje, kuriai jis lig 
šiol pirmininkavo.

3. Tą pat dieną Baltųjų Rū
mų spaudos šefas Hagerty, 
kad parodytų E senhovver.o 
nuopelnus kovoje prieš komu
nistus, paskelbė, kiek.Eisenho- 
\verip vyriausybė suėmė ir nU-" 
te'sjį komunistų vadų’ 50 ko
munistų vadų sukišti į kalėji
mus. 49 kaltinami, 62 organi
zacijos įtrauktos naujai į juo
duosius sąrašus, 129 užs enie- 
člai deportuoti ir,t.t. Taigi vy
riausybė su komuirstals kovo
ja, o šen. McCarthy atsakysiąs 
pats prezidentas. -

4. Gruodžio 8 betgi prezi
dentas, spaudos klausiamas a- 
pie McCarthy, tylėjo. Didžioji 
spauda aiškino, kad tai išmin
tingas atsakymas; kiti — kad 
nebuvo kas atsakyt’.

5. Gruodžio 9 “The Evening 
Star” atkreipė dėmesį, kad 
Baltųjų Rūmų nurodytos žinios 
<ųxe komunistus neteisingos, 
nes iš 50 nuteistų vadų 41 .by- 
ia jau buvo iškelta demokratų 
valdymo laikais ir t.t.

6. Gruodžio 9 Respublikonų 
pirmininkas Hfe pasisakė už 
paramą prezidentui Spaudoje 
pasisakyta, kad McCarthy pa
reiškimas bus naudingas pre
zidentui, nes padės jam laimė
ti demokratus.

— Vatai, sekretorius DuOea 
šią savaitę vėl skrenda i %0r" 
žiu. Bus svarstoma 1955 vaka
rinių sąjungininkų ginklavimo
si programa. »

Jungi Tautose pereitą sa
vaitę vėl paaštrėjo ginčai tarp 
bolševikų ir Amerikos. Prie
žastis buvo amerikiečiai lakū
nai, kuriuos kom. Kinijoje nu
teisė ir laiko kalėjimuose. Gin
čo eiga buvo tokia JT:

1. Antradienį Amerika ir dar 
15 Korėjos kare valstybių pa
siūlė rezoliuciją pasmerkti 
kom. Kiniją už Korėjos paliau
bų sutarties laužymą ir karo 
belaisvių negrąžinimą, kaip bu
vo sutarta: įpareigoti JT gen. 
sekretorių daryti žygių, kad 
belaisviai būtų paleisti.

2. Penktadienį 47 balsais 
prieš komunistinius 5 rezoliu
cija buvo priimta.

3. Gen. sekretorius tuojau

NOSAS NEŽINO
- Europoje vis daugiau prane
šimų apie matytas skraidančias

■ lėkšt.les. Laikraščiai įdėjo net
■ jų nuctraukas. Amer kos avia

cijos technikė s sek mo sky-
■ r jus, kuris tiria nepaprastus

! I oro ir danęaus reiškinius, susi-
I paži-o su pranešimais iš Ettro- 

! pos. Skyriaus vadai pure ’kė,
kad než n a, kas ta> galėtų bū
ti. Bet ji? užtikrino, kad tai ne

3 Amerikos gi.'k’ai ar kokie iš
radimai. Lygiai nėra davinų 

*B Gautiracprjtes- tvirtini, 
Paryžiaus sutartį. šio* iš ki

savo šęfc atstovus. Tuose rū- 
pavojus kilo pačioje Vokietijo- muose yra 38 atstovai iš viso, 
je. Jį atnešė rinkimai Btavari- Etai Bavarijos atsiųsti atstovai 
joje. Nora daugiausia atstovų bos kanc, Adenaueriui opozici- 
gavo CSU (Krikščionių sočia- jojfe, tai iš 38 atstovų, jis turės 
lų unija) »bet vyriai 
ryti susitarė no&al 
ir 3 kitos pėstijos 
partja, Laisvųjų Vokiečių pe- tartį, kuria Vokietija apgink 
mokratų Partija ir Pabėgėlių 
partija), į opoziciją nustumda
mi didžiausią CSU partiją. Tai 
tdrės reikšmės antrųjų rūmų 
(senato) sudėčiai Bavarijos 
valdlia siunčia į visos Vokieti
jos antruosius rūmus (senatą) tove Bavarija atidavė’ valdžią

Prancūzijos vyriausybė pa- 
pagal naują ūkio programą į- 
sakė kariuomenėje prie kavos 
duoti ir pieno; mokyklose taip 
pat duoda pieną vaikam. Ta
čiau pienas gerti mok niam nė
ra privaloma. Kaf kurie tėvai 
atsiuntė laiškus, kad jų vaikai 
pieno negers, nes pienas per
daug esąs maistingas ir dėl to 
kenksmingas(!). Kad paska-, 
tintų vaikus pierao pore ją iš
gerti, prideda dar ir cukraus; 
pažadėjo taip pat apeisimu ir 
kepinių. Tokiu būdu norima, 
kad ūkio produktų daugiau su
vartotų. 1 .

ketau lyderis, pareiškė, kad skil
ti respublikonų partijai dėl Mc
Carthy pasmerkimo nėra pa
grindo. Nemano, kad susidary
tų trečięji partija. Pats Know- 
landas sakėsi sk riąsis nuo 
prezidento ne politikos t ks- 
la s, o tik priemonėm. Jis

Sek. Knovriandas, respubli- prezidento politiką rėmė ir'to
liau rems.

♦

Pastebimos pastangos išly
ginti santykius tarp respubli
konų part jos vadų ir E’ssnho- 
werio. Eisenhoyverio šalininkai 
buvo kėlę balsus, kad Knovv- 
landas pasitraukti iš respubli
konų lyderių, jeigu jis yra opo
zicijoje prezidentui. Savo ruož
tu prezid.ntas sau k ja respubli
konų ir demokratų vadų pasi
tarimu. Nori vis daugiau atsi
remti abiem partijom ir turėti 
demokratų paramą.

luojama.

JTai pirmas per aštuonerius 
metus atsitikimas, kad Ade
naueris netenka Bavarijos pa
ramos. Laikoma katalikų*tvir-

PBOTE8TAI PAGELBĖJO
Panaikinus imlgrac jos įstai

gą “Ašarų saloje”, imigrantai 
su nebaigtais aiškinti popie
riais buvo perkelti į kalėjimą. 
Po gausių visuomenės protestų 
dabar praneša, kad nė vieno 
tokio imigranto daugiau kalėji
me nėra. Juos esą pavesta lai
kyti Empire viešbutyje priešais 
imigracijos įstaigą. Esą dabar 
tokių neišaiškintų em grantų

Senato paneikįmas senato
riui McCarthy ir prezidento į- 
sikišimas prieš McCarthy su
kėlė audrą, kurios ątgars'ai 
dar nenurimo. Jos eiga buvo 
tokia:

1. Gruodžio 6 prezidentas 
E senhovveris pasveikino Wat- 
k;nso komiteto veiklą ir ją 
pavadino “splendld job.”

2. Gruzdžio 7 McCarthy ap- 
gailstavc, kad prezidentas pa
sveikino tuos, kurie stengėsi 
sutrukdyti komunistų išaiški
nimą ir reikalavo švelnumo bei 
tolerancijos tiem, kurie kanki
na uniformuotus amerikie
čius. -

Perkeliavau Ameriką nuo 
krašto ikį krašto,— kalbėjo 
McCarthy — ragindamas bal
suoti už Es=nhowerio vyriau
sybę ir tikindamas, kad jis tin
kamiausias žmogus kovai prieš 
komunizmą. Bet McCarthy at- 
sipfašė dabar amerikiečių tau
tą, kad nenorom ją suvedžio
jęs. nes apsirikęs dėl E senho- 
yverio. Savo pareiškimą Mc- 
Caitfiy pavadino gulbės gies-

Malikas skunde
Jcngtin^e Tautose tara 

pučiama ir Amerika dėl jos su
tarties su Formoza. Sutartimi 
Amerika pasižadėjo ginti For- 
mozą nuo komunistų užpuoli
mo. Gruodžio 9 Sovietų atsto
vas Malikas pasiūlė politikėje 
komisijoje rezoliuciją, kad 
JT pasmerktų Amer ką , už 
Formozos ‘pagrobimą” ir išten 
“agresijos reng;mą” prieš kom. 
Kiniją. Amerikos atstovas iš
vadino Maliko kaltinimu ab
surdu Ir gruodžio 10 politinė 
komisija 39 balsars prkš 5 ko
munistinius atinetė.

pat penktadienį kreipėsi į kom. 
Kiniją, pasiūlydamas pats 
nuvykti, kur tik komunistai 
panorės tartis dėl bela’svių pa
leidimo. Bet nuo penktadienio 
ligi šiol komunistai nieko neat
sakė.

Šen. Knovvland pare ške pa
sitenkinimą, kad Jungt. Tautos 
priėmė tokią rezoliuciją. Ta
čiau neatsisako nuo minties, 
kad reikia kom. Kiniją blokuo
ti, jeigu ji belaisvių nepaleis.

^ TREČIADIENIS BUS BE 
katastrofų?

iFi*ez. Eisenhcweris išleido 
r įrinimą automobilistam, kad 

trečiadienį, gruodžio 15, iš
vengtų katastrofų. Apskaito, 
ma, kad tą dieną gatvėse ir 
keB^bse bus apie 50 mil. auto

mobilių ir 150 milijonų pėsčių-

Daug šnekama apie kom. 
Kiniją ir Formozą ir visaip nu
tilo apie Indokiniją. Tačiau ty
la nereiškia, kad ten viskas ge
rai po to; kai atrėžė Indokini jos 
dalį pagal 17 paralelę ir su 12 
mil. žmonių padovanojo komu
nistam.

Pusiau perpjautam Vietaname 
padėtis bloga ir net labai 
Tvarka pakriko. Kariuomeraės 
vyrai dezertyruoja. Valdžios 
įstaigose korupcija. Ministerio 
pirmininko pastangos sutvar
kyti susilaukė pasipriešinimo 
pačioje karo vadovybėje. Kai 
min. pirm, kariuomenės vadą 
atle do ,tas atsisakė klausyti. 
Padėtį dar labiau sunkina iš 
šiaurės Vietnamo, atiduoto ko
munistam, atbėgę 350,000 bėg
lių. O komunistai sudarinėja 
salas pačiame pietų Vietname, 
kad palaikytų gyventojų nepa- 
sitenk;nimą ir per 1956 rinki
mus sukurstytų balsuoti už ko
munistus.

Tokis yra prancūzų valdy
mo vaisius, kada jie pastatė 
Vietnamo valdžios priekyje rikes politikai galvoja: Viena, 
buvusį karalių Bao Dai, japo- nors vienoj pus^ sienos bus 4 
nų, paskui prancūzų kebabo- komur&tai, o kitoj vienas pie- 
rantą, gyvenantį dabar pačioje tietia, bet tos sienos nereikės 
Prancūzijoje ir besiverč:antį ginti. Komunistai bent 19 mė- 
arklių lenktynėm. . neštų iki rinkimų nepuls. No-

ris pataikyti koegzMendją.
Penkis mėnesius Amerika Taigi pietų Vietname tebus rei- 

ginčijosi su Prancūzija dėl re- kalingi mažesni kariuomenės
Argratinos Ferosai įsakė formų Indokinijoje, iki Ženevos dafniai viduj sutadkriusiotn ko* 

jos yw rtakrdų- suimti ir devintą kunigą, kuris konferencijoje Prancūzija mh munfotų ceHm naikinti ir ap> sudarytą mmją 
tiauetos. esą fr—pb jo m|toritehi- tiko, o Amerika neprotestavo' saugoti nuo netvarkai Antra, narna vyrknmy^

— Suomių • koupozftorha 
Jan Sibelius susilaukė 89 metų 
amžiaus. Gyvena Suomijoje 
prie Helsinkio viloje savo šel- 
jnoje.

— Vokietijos socaMemokra- 
tai pareiškė kovosią ir toliau 
prieš Vokietijos apginklav'mą.

— Austrijos sostinėje Vie
noje minia norėjo milhnčiuoti 
amerikietį, kuris įvažiavo į‘ 
žmonių būrį ir penkis sužeidd. 
Išgelbėjo policija. <

Šveicarijoje moterys neturi 
balsavimo teisių. Tą atsiliki
mą mėgino sulaužyti Bazelio 
kantonas. Jo taryba 70 balsų 
prieš 19 pripažino teisę bal
suoti ir moterim. Gruodžio 
turėjo tarybos hutarinų pat
virtinti plebiscito keliu kanto
no bendras balsavimas. Rezul
tatai — už 17,000, pr eš 21,000 
moterų balsavimą. Sen'ausla 
pasaulio demokratija taip ir 
lieka lig šiol be demokratijos.

— Marijos metą paskutinę 
dieną Nazarete buvo padėtas 
kertinis akmuo bažnyčiai toje 
vietoje, kur pagal padavimą 
arkangelas buvo pasirodęs Ma
rijai.

Dar karščiau pakalbėjo 
penktadienį pats Molotovas a- 
pie Rusija galybę ir Amerikos 
agresinius tikslus. Jokia pasau
lio galybė nesulaikys komuniz
mo žygiavimo pirmyn — gra
sino Molotovas.



fistai jau kelintą

Padėka

■mm

Eaug rašoma, kad duodamos 
statybai paskolos. Kaip su-

Kaip su rusais Lietuvo'??
Rusai į Lietuvą nuolat plūs-

Pastebėk 
rodykle 
karučiui 
matuoti

Automatu* 
kai kiek

vienu metu 
gaunate 

puikia kava

30 kapą, išlandžiojo visus jų 
buvusius pažįstamus. O kai ką 

įdomaus ir svarbaus j e paskel
bė štai ir apie ar.lrą brolį, ku- 
«jris turi dar atvykti iš Vengrijos 
^kalėjimo.

Tokios yra spaudos iškastos 
smulkmenos ir aiškinimai.

Rusam pirmenybė
Rusai — ir visų milicijų vir

šininkai. šiaip miFc'joje dau
giausia dirba Lietuvos rusai.

Kariniam daliniam rusai tu
ri “vojentorgus1’. Bet š'oš rū
šies parduotuvėse gali pirktis 
ir civiliai. Išimtis; kai parduo
da miltus: lietuviam sako,.kad 
nėra, o rusam pataria atvykti 
kitu nurodytu laiku.

Rusai gali važinėti j Rygą, 
Taliną, Maskvą — su komandi
ruotėm bilietą gauna be eilės, 
kai šiaip piliečiam tenka sto
rėti uodegoje valandą ir pus
antros. "

1 Tai buvo kaip tik tuo paču 
laiku, kai Jugoslavijos Titas 
susipyko su kominformu ir su 
Maskva ir nutraukė santykius. 
Budapešte buvo 1949 sudary ta 
garsioji byla, kurioje rusai no
rėjo parodyti, kad Rajk ir kiti 
Vengrijos komunistai norėję 
nu!ūdyti Maskvai ištikimą Ra-

Kaip Lietuvoje su statybom? Iš Lietuvos atvykęs M. Baka-
Zemės parduoti negalima, ji au pasakoja Ūtos korespoa 

visa suvalstybinta. BeLnėtfi- dentuL . 
delj namuką, kuris nebuvo su
valstybintas — pasakoja M. 
Ęakanas, — perleisti kitam ne
draudžiama. Kurį laiką valdžia 
siūlė Kaune pirkti jos anksčiau 
nusavintus namus. Tačiau siū
loma būdavo dažniausiai lau
žas. Mat valdžiai gaila kapita
lo namui remontuoti ar naujam 

'pastatyti. Sugalvojo tad seną 
laužą parduoti ir pasipirigau- 
ti. Kai žmogus nusiperka, žiū
rėk .ateina ugniagesiai, randa, 
kad namas pavojingas gaisro 
atžvilgiu ir nugriautlnas; namą 
užpliombuoja, ir gyventi jame 
negali. Savininkas, sukišęs pi
nigus, dabar turi prašytis lei
dimo naują statyti. Tok'u bū
du buvo keli apgauti.' Dabar 
jau siūlomų namų niekas ne
perka. _

Ispanijoje įvyko universiteti
nių misijų kongresas, kuriame 
buvo svarstytas misijų klaus> 
mas.

bolševikiškos — ap‘e kolcho
zus, pirmūnus, revoliucijas. 
Bet kartais parodo ir vakarų 
filmų. Mat pagal planą iš anks
to nustatyta, kiek žmonių kurį 
kino teatrą turi aplankyti. 
Bolševikines filmas lanko neno
rom ir negausiai. Tad norėda- 
mi 'planą įvykdyti?’, turėti kine 
nustatytą kiekį žmonių, kino 
vadovai iškombinuoja paleisti 
vakarienes filmas. Tiesiog 
spū?t:s esti, kaip rodomi “Trys 
muški^t'ninkai”, “Zoro paslap
tingas ženklas”, ar “Geležinė 
kaukė?’ Planą įvykdžius vėl 
leidžiamos bolševikinės filmos.

Po karo Fieldas liko Europo
je. Jis k z lis kartus važinėjo į 
komunistų valdomus kraštus ir 
atnaujino savo senas pažintis 
su ta’s, kuriem jis buvo pasi
tarnavęs. Bet vieną dieną jis 
ten dingo. Dingo ir jo brolis 
Hermanas, kuris išvyko jo ieš
koti. Maskvoje posėdžiavusios ko

munistinės vyriausybės ir nu
tarusios sudaryti ‘Rytų Nato”, 
jei bus Vokietija apg nkluota, 
savo žinioje turės 400 divizijų 
su 20,000 lėktuvų. Vakarų Na
to turi savo žinioje 100 divizi
jų ir 2000 lėktuvų. Be to, pati 
Amerika turi paruoštų lėktu
vų 31,000.

** Spauda Fieldo paslaptį 
praskleidė

Noel Field, buvęs valstybės 
departamento valdininkas, pats 
iš departamento pasitraukęs. 
Jis negalėjęs suderinti savo pa- 
‘^auležiūros su tarnyba, nes 
' laikęs save trockistu - komu

nistu. Po to jis gavo vienos 
religinės - palaipinės organiza
cijos pavedimą rūpintis pabė
gėliais Europoje ir išvyko į 

: Šveicariją. Ten suėjo į pažintis 
su Šveicarijos tuo metu komu- 

-nistų vadu Julės Humbert-Droz 
Ir buvo priimtas į kom. partiją. 

T’Karo m;tu jis daugiausia rūp:- 
’ nosi Prancūzijos Vichy inter

nuotųjų lageriais. Ypač juose 
•esančiais komunistais. Turėjo 
gerus ryšius ir Šveicarijoje su 
įvairių kraštų komunistiniais 
pabėgėliais, ypač vengrais. Iš 
kitos pusės jis palaikė ryšius 
ir su Alen DuDes, Amerikos 
žvalgybos šefu Šveicarijoje. 
Per jį parūpino Amerikos lėk
tuvą, kuriuo Vengrijos komu
nistai studentai galėjo nuskris
ti į Vengrijos sostinę Budapeš
tą, kai tik jis buvo “išlaisvin- 

, . tas”, pakeliui dar sustodami 
^Jugoslavijoje. Vengrijoje

nuskrido studentai greitai 
.Įdarė karjeras.

Taip, 1946 - 48 duodavo na
mam statyti paskolų po-10,000 
rb. Kai pinigai' buvo'1 pekeisti, 
už 10 ssnų' rublių buvo duo
damas vienas naujas rubls. 
Kainos krito tokiu būdu, kad 
pvz. už karvę anksčiau mokė
jo 7-8000, o paskiau 2-3000 rb.. 
Bet su paskolom išėjo blogiau 
— paskolas grąžinant reikėjo 
naujų rublių dueti tiek, kiek 
buvo senų, vadinas, dešimt 
kartų daugiau nei buvo skol ri
ta. Dar reikia priskaityti pro
centus. Tad žmonėm susidarė 
padėtis, kad negali nei bėgti 
nei rėkti. z

Ir dabar per kiekvieną fab
riką ar kitą savo darbovietę 
gali gauit 10,000 rb. paskolos 
namų statybai. Pareiškimo į- 
teikimas su sklypo gavimu, 
planu ir reikalingais leidimais 
atsieina-11200 rb. Namą lei
džia statyti tik mūrinį. Jam 
pamatus savininkas turi išves
ti savo lėšom. Darbovietė duo
da plytas, transportą ir kitą 
statybinę medžiagą; paskui už 
tai atskaito iš duodamos pas
kolos. Už gaunamą paskolą ga
lima išvesti sienas, bet jau sto-* 
gui pritrūksta. Taip pat vidaus 
įrengimam. O jei per dvejus 
metus namo nebaigsi, tai jį vėl 
suvalstybina. Po lėlių tokių 
ats'tikimų, kada žmonės sudė
jo savo santaupas, pridėjo dar 
savo vargo ir namas vėl teko 
valdžiai, žmonės vengia tokių 
paskolų. 1946 pro potvynius 
buvo nunešti namai ve;k iš vi
sos Marvelės dešinės pusės. Ir 
ten davė Įmonėm paskolas at
sistatyti. Bet dabar nesusigun- 
do jas imti. Mokesčių už namą 
dar rė kia mokėti 1200 rb.

Kai kurios įmonės turi pasl- 
stačusios savo personalui va
sarnamius Palangoje ir kt. 
Pvz. Inkaras, Kau^o audiniai. 
J jas komandiruoja, skiria 
“putiovkas", profesinės sąjun
gos. Dažniausiai ten pakliūva 
vadovai, pora stachanoviečių, 
pora partinių, pora komjau
nuolių. O paskui skettna/koks 
grupini masis darbo žnvpttfm.. *

SOGAU, KAD NORI
kaip jis nori ir kaip jąm A- 

________ tuka, sakysiiteį^ti prteR- 
DarbhųriBadta p, kaqk-viena vartau tr tą tąivalkot* botef- 
našlė
re.v.ui, kurte buvo pinigus pa
metęs. Kai tasaKpaklausė, “a 
ty babuška, ty dengi našia”, ji 
atsakė: “naliė, ponuli, našlė, 
jau penkti metai našlė.”

Antai?- kai Keleiv 3 prikibo 
prie Bostono seserų mokytojų, 
kad jos katalikiškoje mokyklo
je savo auklėtiniams prlm.nė, 
jog katalikų t’kėjimą niekinan
čių laikraščių nedera, skaityti, 
o prie jų priklauso ir Keleivis, 
ir mes pastebėjome, kad sese
rys 'pagal Katalikų Bažnyčios 
mokslą teisingai pasielgė, tai 
Keleivis apie Darbininką para
šė, kad jis priekabių kško. I 
mūsų gi pastabą, kad Keleive 
netotenmtingumą katalikų ti
kėjimui rodo, tarp kitko, ir 
tai, jog buvo pradėjęs, kaip ir 
kentunistai,dėl paniekos Dievą 
mažąja raide rašyti, bet paskui 
pasitaisė, tai JKelelvis atsakė, 
kad to Yeikalaujanti į lietuvių 
gramatika. Kai mes jam pri
minėme laiką, kada susiprato 
tos gramatikos 'žiūrėti, tai jis 
vėl rašo, kad mes jį lietuviškos 
gramatikos "mokoms... Na, ir 
susikalbėk žmogus, kad nori!

Maža to — dar melagiais 
apšaukė. Girdi, kiek tik pame
nama, Keleivis rašęs Dievą di
džiąja raide. Tai tiesa, nes tas 
laikrąštis buvo katalikų steig
tas, bet ir perėjęs į demok
ratinių socialistų rankas, ilgai 
laikėsi tos lietuviškos gramati
kos, tik, va, paskutiniais lai- 

,kais kažkas ten buvo pasimai
šęs. " Jei Keleivio demokrati- 
n!am socialistam tikrai rūpi 
tiesa, tai tą Saitą vandenį, ku
rį Darbininkui siūlo, galėtų sau 
pasilikti ir pavartyti kad ir 
praėjusios vasaros savo komp
lektus. Po to jau bus galima 
kalbėti ir ap*e melą.

Pagaliau , Keleivis gali rašy

ta ir pėr savo pažįątamus v:r- 
šininbus stengas! čia- . užsika- - 
bintL■■ f Rusam lengviau gauti 
darbą. *• Daugumas telkiasi 
miestuose. Kolchozuose rasi jų 
maža.Rusus darbininkus ištolo 
pažinsi iš jų apdaro, ypač iš 
kepurės su ‘pumpuliųku”. Kas 
galėdamas stengiasi. įsigyti o- 
dinį paltą. Nors atvyko api
plyšę, bet Rusiją stengiasi gir
ti, kad pas juos “visko yra”. 
Bičiuliautis su jais žmonės ven
gia. Lietuvaičių išteka už rusų 
viena kita. Kad lietuviai būtų 
vedę ruses, neteko girdėti. Kai 
kurie rusai, apsigyvenę Lietu
voje, susilaukia ir savo žmonų 
atvažiuojant iš Rusijos. Karta’s 

. ir po tris. Kiti prlsikombinavę 
prašosi patys iškeliami kitur.

' Įstaigos su lietuviškais ar 
rusiškais užrašais?

Kaune yra grynąi rusiškų 
įsta;gų, mišrių ir grynai lietu
viškų. Laivininkystėje, geležri- 
keliuose, visąsąjunginėse įstai
gose — viskas rusiška. Fabri
kuose viena lenta lietuviška, 
kita rusiška, nors Kauno audi
niuose ir k t. visi Užrašai tik 
lietuviški. ’

APPLIAPOS 
iNTRAL AVĖ. 
60, 1LL.

liB

MIXMASYER
Didelis indas, len- 
gvai, gerai ir 
skoningai supla
ka mišinį pyra- 

/ gam.

Schuylkill, Wyoming, ir Lu- 
zeme apylink. Lietuvių Dienos 
rengėjai paskyrė $575.00 die
nos pelno seserų pranciškie- 
čių reikalams naujai statybai 
paremti. Visu nuoširdumu se
serys dėkoja Lietuvių Dienos 
rengėjams, visos apylinkės kle
bonams ir vietos lietuviams, 
kurie per daug metų geru žo- 
džiu, tikrais darbaisjr gaus'o- 
mis aukomis mus .palaiko.

Šiais metais Lietuvių Dienos 
rengimą komitetą sudarė: prel. 
S. Dobin's ir kunigai — J. 
Chesna, L. J. Pečittkevičius, J. 
S.LukAys, C.J. Rakauskai, J. 
Neverauskas, i, Čepams ir S. 
Raila. Jfems-didelė padėka!

' Pažintis su Vengrijos 
dentais komuniniais Fieldul bu- 
ao pražūtis. Tad Fieldų paleidimo sensa

ciją turėtų re'kšti sovietu no
rą glostyti ne tik Vakarus, bet 
pirmoje eilėje Titą.

vždnį “drg.” (<fctmgas)—-tai jo 
reikalas Ir ne čia esmė. Musų 
tikslas buvo nurodyti, kad j& 
dažnai prasikiša tokiom pat 
mintim ir manierom prieš ti
kėjimą, kaip ir kpmtmlstinė 
spauda. Tam pavaizduoti pa
kanka ir paskutinio Keleivio 
atsakymo Darbininkui. Kiek 
jame neapykantos vienuol am! 
Jie ir spaudą “siekia pagrobti 
j savo rankas” , jie s'ekte ją ir 
“monopolizuoti”, jie “nes skai
to su priemonėm”...Greič ausia, 
patys demokratiniai Keleivio 
socialistai tuo net:ki, nes^ jie 
žino, kad Amerika tai ne JSo- 
viętū Sąjungaė.a nereikia 
grobti, yra laišvė^ veikti. - - 
1 Naudojasi ta laisve ir Kelei
vis^ mesdamas kitiems dar to
kius žodžius, kaip “politiniai 
kaUiamainiai”, “plunksnos 
klapčiukai”, “davatkėlės vie
nuolės”, “paprasti ( juodnuga
riai”, “karčiaminis politike- 
rius”, “žydo Markso išperė
ti”... Iš tikrųjų tokių “pripsrė- 
jimų” mūsų lietuviškoje spau
doje jau retai užtiksi. Ir tai 
vadinama “kultūringumu.”

Vis dėlto geras tas paskuti
nis Keleivio demokratinių so
cialistų atsakymas. Jis geriau 
negu bet kuris įspėjimas paro
do, kaip katalikai turi jį ver- _ 
tinti ir priimti Čia galime t k 
tiek pridėti, kad visai rfe kon
kurencija, o katalikų tikėjimo 
pašepimas mus v^rtė ir vers 
netylėti. © dėl tos konkurenci
jos — tai kur čia konkuruosi 
su Keleiviu, kuris JAV atsto
vauja — “vienam milijonui 
lietuvių” (Represents... Lithua- 
nians... about 1,000,000 in the 
United States). Tokiam galin
gam, kokio nė, pačioje Lietuvo
je nebuvo, negi svarbu, ką ten 
“davatkėlės vienuolės” pasako 
apie jį. Kam tada' tas visas 
triukšmas?

Mažiausia valstybe
Vatikanas laikomas mažiau

sias pasauly valstybė. Jis už
ima 108,7 akrus, ptolo ir turi 
apie 950 gyventegų. Antra tfek 
žmųsėų dirbti j Vatikaną atei- 
1a i&itiestc. Mteste, u> Vati
kano valstybės menų, Vatika
nas turi apie 13 namų, kuriuo
se veikia Vatikano pareigūnai. 
Tie namai turi eksteritorialu- 
mo tesssu Vatikano dabartinis 
valstybės'plotas buvo nustaty
tas 1929. .. X*

Vatikanas turi savo vėliavą 
— baitai geltoną su popiežiaus 
tijara viduryje. Turi savo paš
to ženklus ir p'nigus. Turi sa
vo pasus^ Pilietybę Vatikanas 
yra suteikęs daugiau kaip 600 
asirengį draugiausia aukštųjų 
d va»pintoK

Apaštaiūkubse rūmuose Va
tikane yra 1400 kambarių. Te- Antferikas lietuvių dėka, šv. 
Iefm4 Vatikanas turi apTe 500. ff’ranclširaųs seserų įstaigos 
Ratfije stotį pastatė garsusis Dievo Apvaizrkte kaine, Pitte- 
Marfconi. Jl tramBooja ištisas busghe, daugėja ir progresuoja. 
24 valandas 30 kalbų. į ^Prie šių lietuvių s£aičteus dk

Prie Vątikanoskyo atstovus deflši prisideda Schuylkill.
‘ ' ' " “ “ ■ .. ..............

ir
Slansky ir jo draugus. Field vėl 
buvo laikomas \ agentu, Kūris 
tarpininkavo tarp sąmokslin ri- 
kų ir Amerikcs. Tačiau pažy
mėtina, kad paties Fieldo 
se bylose nebuvo nei kaip kal
tinamojo nei kaip liudininko.* 
Dar ir trečioje byloj iškilo Fiel
do vąrdas — 1954 pavasarį jau 
Stalinui mirus, prieš Slovakijos 
komunistų vadus.

Tačiau tais pačiais metais 
pavasarį policijos* šefas Petras 
Gabdr, kurio vardu buvo su
rengta Budapešte Rajko byla, 
pats buvo nuteistas iki gyvos 
galvos. Tais pačia’s metais jau 
rudenį atėjo žinios, kad Rajko 
byloje nuteistiem, bet dar likę 
gyvi laikomi gerai, kai kurie 
gali nst komunistų partijos is
toriją studijuoti; kai kurie bu
vo ir visai paleisti-.

Ką tai gali reikšti? Rajko 
byla buvo labiausiai nukreipta 
prieš Tito, kad jį diskredituotų 
komun’stinlo pasaulio akyse. 
Titas viešose kalbose buvo ke
lis kartus pasakęs, kad susitai
kinti su Rusija gali tik tada, 
kai ji atšauks vįešai jam mes
tus kaltinimus. Gabor nuteisi
mą Titas priėmė pareiškime 
spauda su pasitenkinimu kaip 
gerą ženklą bendradarbiauti 
•tarp Jugoslavijos ir komunisti
nių kitų kraštų. Fieldo paleidi
mas ir paskelbimas, kad j's dėl 

šie visų jam mestų kaltinimų ne- 
pa- sąs kaltas, sykiu reiškią, kad 

visa ta Rajko byla pasmerkia
ma ir atšaukiami kaltinimai 

stu" pr'eš Titą.
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Kas yra agresija?

Jungtinės Tautos pripažino raudonąją Kiniją kaltą dėl to, 
kad negrąžino JAV belaisvių, kaip buvo sutarta Korėjoje karą 
užbaigus, o juos apšaukė šnipais, nuteisė ir įkalino. Uniformuo
tus karius, atliekančius savo uždavinį ir patekusius į nelaisvę, 
apšaukti šnipais ir teisti yra nusikaltimas visų priimtai tarptau
tinei teisei.

Vis dėlto Sovietų Sąjungos atstovai Jungtinėse Tautose šoko
si ginti savo kinietiškąjį satelitą. Neturėdami kuo teisinti Kini
jos nusikaltimo, griebėsi, kaip paprastai, kaltinti Jungtines Ame
rikos Valstybes, kad uždengtų savąją kaltę. Sovietai pasiūlė pa
smerkti Ameriką už “agresiją Korėjoje ir Formozoje.” Toks 
bolševikų siūlymas sukėlė visų nusistebėjimą, o New York Times 
savo įžanginiame teisingai pastatė klausimą: kas yra agresija ?

“Agresija — rašo New York Times — yra jėgos veiksmas. 
Tai yra stipresniojo veiksmas prieš silpnąjį.' Tai yra vei’ Imas, 
kuriuo stipresnysis jėgos priemonėm savo valią -primeta 
silpnesniu jam prieš jo norą ir valią. Plačia prasme tai reiškia, 
kad grupei žmonių arba atskiriems žmonėms toje grunėie ati
mama visų bendra arba asmeninė laisvė. Tai reiškia, kad jėga 
statoma aukščiau už laisvę, arba tai, kas turi būti aukščiau sta
toma.”

“Tokia agresijos aptartus Sovietų kaltinimą suveda ■' ab
surdą — rašo toliau New York Times, ir klausia: — Kokiai žmo
nių grupei ar Kuriems asmenims JAV yra atėmusi laisvę Fcr- 
mozoje? Kam buvo atimta laisvė Kerėjoje?”

Nereikia, žinoma, laukti, kad Sovietai pasakytų: n:ekam. 
Vieno komunisto areštas jiems yra jau “karinė intervencija ir 
agresija.” Tačiau jiems nėra agresijos veiksmai vlscs jų okupa- 

' cijos ir deportacijos; 'Visa nesuskaitoma eilė smurto ir žudymo 
veiksmų.

ko
ne

Niekas mūsų nežinome, 
dėl lietuvių tauta įsikūrė 
kur kitur, b prie Baltijos jūros 
rytinio kranto, ant kelio sla
vams į vakarus ir germanams 
į rytus. Bet mes visi žinome, 
kad p: r eilę šimtmečiu Rusija 
ir Vokietija mūsų tautą kaip 
girnose mala. Tiesa, Letuvis 
atsparus. Nepasiduoda. T k 
tada, kai Lietuva galingųjų 
kaimynų buvo pavergta ir iš
draskyta, nemaža lietuvių sve
timose šalyse turėjo gyvenimą 
kurtis. Pavergėjas nesirūpino 
krašto gerove. Vargas k:rojo. 
Vyrus į rekrutus gaudė. Spau
dą ir tikėjimą persekiojo. Lais
vės kovotojus žiauriai baudė. 
Dc. to per eilę metų apie treč
dalis mūsų tautos iš Lietuvos 
"išvyko į laisvę mylinčias šalis. 
Ši gausi išeivija Lietuvai daug 
pero yra padariusi. Daug gero 
tebedaro ir ateityje galės da
ryti. Tačiau ir pačiai išeivijai 

s > vienas didelis pavojus— 
savo lietuvybės netekti.

Kol turėjome nepriklausomą 
Lietuvą ir joje savas lietuviš
kas mokyklas, savą lietuvišką 
vyriausybę ir įstaigas, savą lie7 
tuvišką kariuomenę, — tol Lie
tuvoje lietuvybė klestėjo. Bol
ševikų okupuotoj Lietuvoj ka
riuomenė rusų, valdžia rusų, 
mokyklas rusiškos dvasios. 
Lietuvybė kas žingsni perse
kiojama. Daug jaunų vyrų žu
vo partizanuose. Daug lietu
vių deportuota. Bolševikai no
ri Lietuvą nulietuvinti. Todėl 
išeivijai tenka ypatinga parei
ga lietuvybę išlaikyti. B.sirū- 
pindami Lietuvą išlaisvint’, be: 
kovodami su Lietuvos okupan
tu, neprivalome ir savęs pačių, 
savo lieutviškų reikalų apleis
ti.
Buvo kiliai, keda Amerikos

Sovietai savo siūlymu pasmerkti JAV “už a^r^siią” dar k->r- 
tą parodė, kad jų galvojimas yra visai ne toks, kaip normalaus 
žmogaus; dėl to negalima su jais ir susikalbėti, nors kai kas ir 
labai to norėtų. Juk galima labai nereti ir nuoširdžiai stengtis 
rasti bendrą kalbą, pavyzdžiui, su pamišėliu, bet kas iš to, kad 
jis dalykus jau ne taip supranta, kaip sveikas protas reikalauja. 
Su tokiais žmonėmis paprastai daug nesiderama, bet jie pade
dami į tam tikrą vietą, kad savo beprotiškumu nebūtų kitiems 
kenksmingi.

Politikoje kaž kodėl tos gyvenimo išminties nevisada paiso
ma ir užsispyrusiai norima susišnekėti su žmonėmis, kurių gal
voje yra šis tas išklibę. Jeigu jie ir nėra pamišę, tai pakVaišu- 
sius vaidina, kad kitus sąmoningai klaidintų.

Vieną tokį pavyzdį parodė ir Sovietų Sąjungos vadinamieji 
politikai, kaltindami JAV “kaip agresorę”.

Bot to jau nebėra. Mūsų tė
vų ar mūsų pnč v sunkaus č,'>r- 
be- au':bmis statytos bažnyčios 
vis mažiau beturi lietuvių. 
Mūsų, parapinės mokyklos di
džiąją dnl;mi pr nildomos nelie
tuvių va’kų. Mūsų draugijos 
pamažu miršta, mirštant jų 
nariams. Mūsų parengimai ne? 
sulaukia to susidomėjimo, koks 
būdavo seniau. Mūsų jaunimas 
vis labaiu atitrūksta nuo savo 
tėvų tradic’jų, lietuvių kalbos ir 
pačios Tetuvybės. Tik trisde
šimt tūkstančių naujų ateivių 

■ atnešė vėl naują lietuvybės 
bangą. Bet ir šis lietuvybės pa
kilimas veikiai ima slūgti.

Kas daryt, kad lietuvybė 
neišblėstų?

Reikia lietuviams kuo dau
giau tarpusavy bendrauti. Lie
tuvių jaunimui reikia bendrauti 
savojo sporto aikštėje, savuo
se jaunimo namuose, savoje lie
tuviškoje mokykloje, savoje 
lietuviškoje še moję. Ar galime 
to pasiekti? Vieniams atrodo, 
kad ne. Jie nuleidžia rankas. 
Jų šūkis — prieš vėją nepapū
si. Kitiems atrodo, kad išeivi
jos ir čia g nąusiųjų lietuvybė, 
tiesa, turi sunkumų, bet jie yra 
nugalimi. Išeivija ir jos prie
auglis, jei tik norės ir stengsis, 
gali savo lietuviškumą išla ky- 
ti. Gali išlaikyti savo kalbą, 
savo tradicijas, papročius ir 
medę savajai tautai, sykiu bū
dama ištik ma ir savo naujajai 
tėvynei. Ir kaip dažnai gird:- 
me įžymių amerikiečių žo
džius: “Būkite geri lietuviai, 
nepanrrškite savo kalbos ir sa
vo va:kus jos išmokykit; būki
te ištikimi savo tėvų ir protė
vių tėvynei ir būsite geri ame
rikiečiai.”

Kad lietuvybė yra gaji, — 
liudija oats gyvenimas.

Kai Europos mokslininkai 
skelbė pasauliui lietuvių tautą 
jau mirusią, tai vysk. M. Va
lančiaus, dr. J. Basanavičiaus, 
dr.' V. Kudirkos, poeto Mairo
nio ne tik buvo pažadinta lie- 
tuvių tautos gyvybė, bet jų 
pačių dauguma dar sulaukė ir 
Lietuvos prisikėlimo. Kai Ame
rikos lietuviams buvo nulietu- 
vėjimo pavojus, kas juos gelbė
jo? Kun. A. Burba, dr. J. Šliu
pas ir keletas kitų pasiryžėlių. 

CH E. WILSON, gynygos sekreto
rius, susirūpinus, kad jis negali su
mažinti išlaidi) 'kariuomenės rei- 
kalams, kol pasaulio padėtis tebe
lieka Įtempta.

Ir šiandien labiau kaip betka- 
da mums visiems reikia imt s 
žygių k e tuvy bei gaivinti ir 
stiprinti. Kitų kraštų lietuviai 
savo lietuvybės reikalamas turi 
bendrą visų lietuvių organiza
ciją.

Ir Amerikoj
bendruomenės organizacijai 

pradžia padaryta
jau 1951. m., sudarant orga

nizacinį komitetą, trumpai Le
ku vadinamą. 1952 m. vasario 
15 d. Connecticut valstybės se- 
kretariatas įregistravo Nr. 
33840 Ir pačią lietuvybės išlai
kymo organizaciją — “Lithua- 
nian American Community of 
the United States of America”. 
1952 m. kovo 6 d. organizaci
nis komitetas priėmė ir laikiną
ją tos organizacijos konstituci
ją. Pagal ją Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Taryba rūpinasi 
l’etuvybės išlaikymu. Tarybą 
renka visi Amerikos lietuviai, 
sukakę 1 8 metų amžiaus. Or
ganizacinis komitetas jau su
darė komisiją tarybos rinki
mams pravesti. Komisija nusta
tys r’nkimų 'tvarką. Tačiau ir 
gražiausia rinkimų tvarka lie
tuvybei ne ką beduos, jei patys 
lietuviai nesidomės Tarybos su
darymu, nedalyvaus rinkimuo
se ir neateis rinkimų komis’jai 
į talką.

Organizacinis komitetas nuo
širdžiai kviečia visų kolonijų 
lietuvius susidomėti tarybos 
rinkimais ir nratsakvti savo 

talkos bei pagalbi s.
Amerikos lietuvių, isterijoje 

tai pirmi tokie masto rink'rhai. 
Jie bus liudijimas mūsų tauti
nės vienybės ir mūsų lietuvy
bės gajumo.

Stovime prieš sunkų savo 
lietuvybės išlaikymo uždav:nj. 
Savo tėvų ir protėv.ų esame į- 
pareigoti lietuvybę išlaikyti ir 
p.rducli savo vaikams. Lietu
vybę išlaikyti gal ine t k visų 
lietuvių oendromis jėgomis, be 
skirtumo tikėjimo, politinių ir 
kitel ių nusistatymų.

Juo daug’au lietuvių supras 
š“ išeivijos re kalą, juo lietu
vybei bus daugiau naudos. Tu
rime nugalėti atšalimą ir vi
sokius prietarus bei itar mus 
bendrajai lietuvybės ’šlaikymo 
organizacijai.

Lietuviais e&ame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt!

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Organizacinis 
Komitetas:

Prel. J. Balkūnas, pirminin
kas, Maspeth, L. I., N. Y.

Dr. M. J. Colney, I-sis vice- 
p’rm’ninkas, Waterbury, Conn.

Dr. P. Vileišis, II-sis vice
pirmininkas, VVaterbury, Coo".

W. M. Chase, iždininkas, 
Hartford, Conn.

A. Saulaitis, sekretorius, Wa- 
terbury, Conn.

H. Blazas, Komiteto narys, 
New<Ycrkas, N. Y.

P. Vainauskas, nar o antri
ninkas, New Yorkas, N. Y.

J. Vilkaitis, narys, Thomas- 
ton, Conn.

K. Bielinis, narys, New Yor
kas, N. Y.

MALDOS UŽ KENČIANČIĄ bažnyčią 
K. PATALAVICILS ,

Giliai katalikiška Ispanija' 
giliai atjaučia ir persekiojamų 
kraštų skausmus, žaizdas, ai
manas ir ašaras. Nesuklysiu 
teigdamas, jog Ispanija yra 
vienintelė šalis, kur tiek daug 
daroma, rašoma, meldžiamasi 
už bedieviškojo komunizmo 
persekiojamus katalikus ir jų 
vadus. Spauda, radijas, pas
kaitos, kongresėliai, filmai, 
šventės su savo iškilmingomis 
ir didingomis atgailos procesi
jomis, vyskupų ir kunigų šilti 
raginimai tikintiesiems melsti 
Viešpatį už Katalikų Bažnyčios 
greitą ir pilną laisvę — tai 
nuolat’nis ispanų rūpestis.

Visuose didesniuose miestuo
se šiemet buvo suruoštos ge
dulingos atgailos eisenos, kar
tais su keliomis dešimtimis 
tūkstanč ų dalyvių. i Daug ku? 
vyskupai išleido ganytoj'škus 
laiškus, ne vien tam, kad para
gintų tikinčiuosius mclst's. ku- 
kad atvertų akis, ir tiems, ku
rie kaip re k:ant neatjauč'a mi
lijonų katalikų kančių už ge
ležinės si.nos. Ypač iškilmin
gai ir su dideliu susikaupimu 
š’emet praėjo tos maldų die
nos Madr de ir Barcelonoje.

Madrido katedroje vyskupo- 
augziliaro Riocte buvo atlaiky
tos specialios šv. Mišios iri ken
čiančią katalikų Bažnyčią. Jam 
asistavo dar keli vyskupai, 
šimtai kunigų, valdž os atsto
vai, kat. akcijos ir kitų svar
bių organizacijų atstovai. At
skiroje specialioje vietoje ma
tėsi Lietuvos, Lenkijos, Veng
rijos, Slovakijos, Rumunijos, 
Estijos ir kitų pavergtų kraš
tų delegacijos.

Barcelonoje vietos arkivys-

PAl'L M. Bl'TLER, Indiana, de
mokratu išrinktas nau:u partijos 
lyderiu. ,

kūpąs Gregorio Modrego iš
siuntinėjo savo tikintiesiems 
jausmingą kvietimą pris minti 
savo maidose, šv. Mišiose, ko
munijose tylos Bažnyčią, kur 
milionai nekaltai persekiojamų 
katalikų neša baisų ir skaudų 
ateistinio bolševizmo jungą, 
užtikrindamas' pergalę pat.es 
Kristaus žodžiais: “Nesibijoki
te, aš nugalėjau pasaulį!”

Eisena buvo jaudinanti. Ke
lios dešimtis tūkstančių vyrų 
iškilmingai ir pamaldžiai žen
gė svarbesnėms miesto gatvė
mis. Procesijoj prieky matėsi 
garsusis Lepanto kryžius, tas 
pats, kuris XVI-amžiuje domi
navo stebuklingą pergalę prieš 
turkus Lepanto vandenyse. Po 
to, balsiai rožančių kalbėda
mas, sekė Barcelonos m'.esto 
arkivyskupas Dr. Gregorio 
Modrego su Liepcjaus vyskupu 
Antanu Urbšu, kur s atstova
vo visus už geležinės slznos 
pasilikusius vyskupus. Liepo
jaus vyskupui minios reiškė 
daug simpatijų. Persekiojamų 
k aštų delegacijų gretose matė
si rusų, lenkų, lietuvių, ukrain'e- 
č’ų, vengrų, slovakų, slovėnų, 
čekų, latvių, estų, rumunų, ju- 
gosląvų, bulgarų ir kitų at
stovai.

Garsiame Montszrrato bene
diktinų vienuolyne, prie Bar- 
celcnos, Liepojaus vyskupas 
atlaikė iškilmingas šv. M šias 
už persekiojamuosius kraštus; 
ašarodami tūkstančiai tikinčių
jų ispanų iš širdies meldė Vieš
paties pasigailėjimo ’r greitos 
laisvės vergijoje pasilikusiems 
broliams ir sesėms.

Ištrauka iš to paties vardo romano, kurį išleidžiu Gabija

2.
— Žan - Žak Ruso gimė... 

gimė... ,pasakyk Vedegy, ku
riais metais gimė žan-žak Ru
so? — bando Vilkas savo drau
gą, kuris atėjo kartu ruošti 
pamokų.

Drebia į seminaristų kamba
rėlio langus šlapio sniego sku- 

. durus, šliurpsi praeiviai šali
gatviu, prisisėmę kaliošus pur
vinos buzos, šlepsi vėtydamas 
stipinais ir stebulėmis skvete- 
nas vežikas, užsisagstęs bū
dą, aplipdytas lyg varške.

Už sienos tyliai ant vatmanų 
skręba matininkų resifėderiai, 
kartkartėmis pasigirsta šlap
dribos prislopinti juodvarnių 
balsai:

— Kebly, ar jau padėjai 
Šriftą po brėžiniu?

— Petrai, įpilk naujo van
dens, tonas purvinas...

Pranciulis įremia stiklines a- 
. kis į lubas, kur prismaigstyta 

papirosgalių, kambarėlio tin
kas pajuodęs, aptrupėjęs, o į 
stiklus vis krečia ir krečia

PULGIS ANDRIUŠIS 

minkštą sniegą. Reikės vieną 
kartą keltis, mautis šlapias 
nuo vakar dienos kojines, autis 
primirkusiais batais, narplioti 
surizgusius kietais mazgais 
šniūrelius, kelnes taip pat va
kar pamiršo padžiauti prie 
krosnies, dabar sukaulėjusios 
iki kelių.

— Užvakar šaukė iš vidurio 
žurnalo, tai šiandien šauks iš 
galo, žinau tą mūsų barzdą! — 
nusižiovauja Vilkas ir suknium
ba ant knygos, barakatinuoda- 
mas “žan-žak Ruso gimė...”

Po šimts, ir ko tas negras 
taip ilgai negrįžta iš džiunglių 
kirtimo darbų, laikas jau val
gyti pavakarius, greit ateis kai
mynas į mano verandą 
šachmatai lošti, ne, šiandien 
geriau aš eisiu pas jį... Va, tai, 
ir negras, atneša visą krepšį a- 
nanasų, geras negras, reikės 
paketli algą, š’andien duosiu 
milreizą, tegu nueina į kiną.

Ir taip prisilošus šachmatais, 
pris rūkius cigarų, prisigėrus 
kavos, prisivalgius ananasų su 

bananais, prislmeškeriojus A- 
mazonėj, prisigulėjus paupyje, 
Pranciuliui pasąmonėje, lyg 
tamsiose džiunglėse smaugliu 
krenta ant kaklo klausimas:

— Bet kur aš sušluostysiu 
tuos kelius šimtus litų laiva
kortei, o kitus kęlis — pirmam 
įsikabinimui ?

— Aha, aha, vot kas! — 
linksmai prašiepė auksinius 
dantis agentas, kartą Perkaus- 
kio kavinėje prie šachmatų len
tos, kai Pranciulis, numušęs 
bokštą, staiga paklausė šį 
klausimą. Skenduolio plačiame 
veide švitėjo pergalė. — Da 
vot kas, brangusis!

Agento planas buvo papras
tas. Kelionių biuras Pranciulį 
apsiima nugabenti į Braziliją 
nemokamai, o jis savo ruožtu 
turi pristatyti jų kontoron de
šimt visai patikimų mužikų, 
vadinasi, tokių, kurie apsimo
kės kelionę, pirks jiems tarpi
ninkaujant Brazilijoj žemę, į- 
neš pinigus, išsiims užs enlo 
pasus ir vizas.

— Ar daug bus dešimt štu- 
kų? — tarė agentas, paimda
mas Pranciulio pėstininką. — 
Nusileisim iki aštuonių, a? Tu 
moki su tais mužikais pašne
kėt, turi pažįstamų provincijoj, 
taigi pakrutink savo smegenis. 
Tegu parduoda savo chlamą ir 
tegu ateina pas mus su pini

gais, o jau visa kita padarysi
me mes, aišku? -

Partiją baigė tylomis, Pran
ciulis pirmą kartą pralošė a- 
gentui, atidavęs bokštą ir ark
lį ne laiku, mat, vis galvojo 
apie savo bažnytkaimį.

Ten visai nereikalingai gyve
no keletas sakuotnugarių, ku
rie buvo gabūs viškam, žie
mas praleisdavo miškuose su 
kirviais, o vasaras — turge
liuose bei atlaiduose su peiliais. 
Turėjo lūšneles padaržiuose, 
vienas net laikė primuštą kui
ną šluotoms ir grėbliakočiams 
vežioti, tačiau jų visų turtą 
pardavus, kažin ar vienam už
tektų laivokartei išpirkti. Apy
linkėje buvo ir nuogai nusigy
venusių šlėktų, nuo kamino 
vamzdžio iki pamatų akmenų 
aprašytų anstolio knygose, bu
vo ir šiokių ir tokių, na, gali
ma bus pagalvoti.

— Gerai, pagalvosim, ponas, 
— pildamas figūras į dėžutę, 
atsistojo Pranciulis.

— Tik po sekretu, ponas, 
niekam nė žodžio... — atsi- 
sveikinėjo skenduolis.

Ne, žmogus — ne peteliškė, 
žmogui reikia judinti ne spar
nelius, bet Smegenis, tiek kelio 
važiuoti į bažnytkaimį, pas 
juodnugarius, įšnekėti svei
kiems ligą, šnekėti, šnekėti, o 
paskui, ko gera, gauti lupt,

Tiesa, buvo pasitaikiusi pui- dar paleis gandus kad Pran
ciulis, užuot ėjęs mokslus, veža ki proga aplankyti tėviškę. Mi- 
žmones į Braziliją, ką pagalvos rė džiova jo jaunesnysis brolis, 
namiškiai, dar prisikabins nuo- bet žinia. atėjo pavėluotai, ne- 
vados viršininkas, kaimfe kiek
vienas nusičiaudėjimas • žino
mas, kaime į ausį nepašnibždė
si.

Be to, svarbiausia, reikia su
daryt nemažiau dvidešimt litų 
kelionei į namus, pradės bro
liai skustis kad pastipo karvė, 
ntfgaišo avinas ar vilkas nusi
nešė paršiuką (jie jau mokės 
ką sugalvoti!), reikės duoti 
penklitį, reikės pasirodyt smuk
lėje, seniai tėvynėj nebuvęs, 
kaip tuomet sieliais išplaukė, 
taip be poros laiškų daugiau 
nedavė apie save žinių, mieste
lyje vienam bachūrui dar liko 
skolingas du litus. Vadinasi, be 
dvidešimt litų negalima nė pa
judėt iš Kauno.

Kas be ko, galėtų ir sudary
ti tą sumą, tačiau vis kažkaip 
nesusirenka vienoje vietoję ly
gus skaičius. Žiūrėk, vieną gra
žią dieną, visus kišenius iš
krapščius, jau yra septyniolika 
litų, trūksta tik trijų sidabri
nių, bet kol tie trys atsiranda, 
bepasilieka dvylika pirmykš
čių, vadinasi, dar mažiau, ne
gu buvo! Jo uždarbiai buvo to
ki netikėti ir margi, jog avan
so bijojo prašyti, žinodamas iš 
anksto, kad jo niekur negaus.

bebuvo ko važiuoti po visam, 
būtų tik sukėlęs kaimynuose 
kalbas, girdi, va, neturėjo už 
ką broliui nupirkti grabo, tai 
ir pasivėlavo. Antra vertus, po 
tokio liūdno įvykio, argi va
žiuosi po žmones, šnekinda
mas juos parduot ūkius ir va
žiuot Brazilijon?

Taip reikalas ir aušo savai
tes, mėnesius, apsidengdamas 
greimeliu.

Be to, emigracijos bylą ku
riam laikui sutrukdė tai, kad 
Pranciulis po viešo papeikimo, 
susipyko su mokytojų semina
rijos inspektorium ir, jam ker
šydamas, susirinko vadovėlius, 
ir pareiškė:

— Pala, pala, ponas inspek
toriau, prašau mane išbrauk
ti iš žurnalo, manęs čia jau 
nėra!

Išstojimo klausimas buvo 
jau seniai prisirpęs, kaip mil
tingas bananas ir laukė men
kiausio vėjelio, kad nukristų 
žemėn. Tuo vėjeliu ir buvo in- 
spektoriaus_griežta kalba, gir
di, tas, kuris praleidlnėja pa
mokas seminarijoje, negalės 
būti tvarkingumo pavyzdžiu 
pradžios mokykloje ir t,t.

Bendrabučio vadovybei jspo- 

jus, kad ši įstaiga šelpia tiktai 
moksleivius, Pranciulis dėl vi
so pikta įstojo į suaugusiųjų 
gimnaziją, kur pamokos taip 
pat ėjo vakarais.

Šviesi Brazilijos mintis įkvė
pė Pranclulį šiam narsiam žy
giui, kuris Vilką trenkte pri
trenkė, kai jis po viešo papei
kimo išgirdo tokį drąsų draugo 
atsakymą inspektoriui. Mati
ninkų nuomonę geriausiai for
mulavo Keblys, pareikšdamas:

— Toks iš jo ir mokytojas, 
kaip iš manęs vargamistra!

Bendrabučio didikai visai 
nesidomėjo šia byla, o vedėja, 
gavusi iš suaugusiųjų gimnazi
jos pažymėjimą, taip pat pa
mišo Pranciulį. Varankos 
gauja visomis keturiomis pri
tarė šiam žygiui, tačiau labai 
stebėjosi, kad ;?ranciulls, me
tęs seminariją, užsirašė gim
nazijom bėgdamas nuo vilko 
užbėgo ant meškos, užuot 
pradėjęs ieškoti valdinės tar
nybos. Vykė Stasiukynas nei 
Pranciulio moksliniais nei emi
graciniai^ klausimais visiškai 
nesirūpino, net neturėjo savo 
nuomonės, kurią galėtų pa
reikšti draugui persilaužimo 
akimirkomis.

— Pasiimk savo bokštą, kur 
užlindai! — kaip visuomet sta
tinėją figūras ant languotos

(Nukelta J 4 psh)



VALANDOS ATLYGINIMAS JAUNIMUI
P. GANVYTAS

Taip svajoj užmiršdamas visa, 
Tik svajc-iSj luradęs paguodą, 
Ir jauti—p» vettftrtaę tašą 
Vėsus valizas ranką paduoda.

Ir tyloje States barkarolėj ’ 
Šokta&ja nerimstančios bangos, 
Tai pabyra perliniais karoliais, 
Sidabrinėmis juostomis rangos.

visą kalbų baigiamąjį 
žodį terpė pirm. A. Sužiedėlis. 
Suvažiavimas baigtas Tautos

.ladrin Dvarionas Kanadoje 
baigė De la Šalie ••Oaklands” 
kolegiją.

rftado pirminio* 
sM studentiškų or* 
BdVo gautas ir bu- 

___  C V-bos pirmininko 
bet tuo Kęrt. Kudžnaoti, dabar esančio

buvo visko, gal 
dsMgiauBia ^plepamos demokra
tijos*, kai kur dar vadinamos 
"nfcnfur. Toda ir nevis* 
Ifea tavo-apsvarstyta. Tačiau 
ieBda manyti, jog šis penktasis 
visueitinfe suvažiavimas, pir
mą kartą buvęs pilnai teisėtas, 
nes susirinkę buvo piliaę kvo- 
rūmas, parodė, kad BetavFkoji 
studentija dirba, veBda pluša. 
Jai tSfi vieno tereikia— fieta- 
viškosios visuomenes nctramoa. 
Jei šią paramą tarės, g^me 
būti tikri, kad studentija savo 
uždavinius atliks.

mus ir paįvairindamas lamo
mis bęi parinktomis klasikinė
mis plokštelėmis. Moksleivių 
iniciatyva, studentams ir sen
draugiams padedant, buvo su
ruoštas linksmavakaris, į kurį 
atvyko ir iš kitų vietų, ypač 
iš Waterburio. Studentai atei
tininkai nagrinėja šio pusme
čio programą. Prof. Ig. Mali
nauskas iš Putnamo klabėjo a- 
pie politiką. Draugovei šiuo 
metu pirmininkauja Enata 
Skrupskelytė.

Priėmimo salė Vatikano rū
muose sausakimša. Iš Romos 
miesto ir apylinkių suplaukė 
tūkstančiai jaunavedžių porų 
išgirsti Popiežiaus pamokančio 
žodžio ir gauti palaiminimą 
naujam šeimas gyvenami. To-

k:e jaunavedžių priėmimai ski
riami kas savaitę. Štai visa sa
lė subanguoja, sujuda — įneša- 
soste popiežių, kuris susirinku
siems jaunavedžiams malon:ai 
šypsosi, po to taria jiems žo

jc, nebaigęs septintosios kla
sės, nes buvo paliktas antriems 
metams. Į gyvenimą jis išėjo 
ne tuščiomis rankomis. Be 
Brazilijos turėjo dar ir kitų 
garantijų savo šviesiai ateičiai.

Suaugusiųjų gimnazija buvo 
tikras marginių rinkinys, čia 
mokėsi žmonės pusiau skusti - 
pusiau lupti, viename suole sė
dėjo karininkas su direktorium, 
kitame — universiteto studen
tas su nuovados viršininku, 
trečiame — saugumo valdinin
kas su valstybės spirito varyk
los revizorium. Tai buvo žmo
nės solidūs, beveik visi vedę, su 
vaikais, kurie į gimnaziją at
nešdavo tėveliams vakarienę 
per 'didžiąją pertrauką. Viską 
jie jau turėjo, išskyrfts bran
dos atestatą. Pertraukų metu 
ar mokytojui neatėjus, lošdavo 
kortomis, šaškėmis h* šachma
tais, nebijodami nei inspekto
riaus nei paties švietimo minls- 
terio. •

Belošdamas partiją su Pieno
centro transporto skyriaus ve
dėju, Prandulis, mokslo me
tams baigiantis (apie jų re- 
zuljatus, jau mes žinom) gavo 
įdomų pasiūlymą:

— Mano skyriuje atsirado

Algirdas Žemaitis, medici-- 
nos studentas, atitarnavęs ka
riuomenėje, studijas tęsia Vo
kietijoje, Bonnoje.

Rota Žukauskaitė, Putnamo 
studentė, Stud. At-kų Sąjungos 
užsienio skyriaus vedėja, stud. 
at—kus atstovavo Pax Ro
maną konferencijoje, kuri įvy
ko Otawoje, Kanadoje.

Hartfordo motaHvtai atek 
tininkai, pirmininkaujant K. 
Skrunskeliui stengiasi Išnagri
nėti ateltininkiškuostas prind- lietuvių studijuoja apie 100. 
pus. Kun. V. Cukuna vadovau- Dauguma 
Ja šiam jų užstaojtaitC pra- itateriją,! 
vesdamas Mantas tafflriifMft r

. ...... y >4^.'A

■ New Yorko studentą ateiti
ninkų draugovė surengė Mari
jos metų užbaigimą. Gruodžio 
4 d. per Stuko radiją davė 
montaižą, o gruodžio 5 įvyko 
iškilmingas susirinkimas. Apie 
Mariją mūsų motiną kalbėjo, 
kun. J. Petrėnas. Meninėje da- 

religinis lyje paskaityta savos kūrybos.
Vasario 16 gimnazijos atei

tininkų kuopa gruodžio 8 pa
sišventino savo vėliavą. Ta 
proga įvyko iškilmingas susi
rinkimas ir Marijos akademi-

“Kiekvieną dieną prie alto
riaus artinasi tūkstančiai jau
nuolių moterystės sakramento 
iškilmėms. Jie smulkiai yra ap
tarę vestuvinę puotą, svečių są
rašus, tik liūdna, kad jie prieš 
jungtuves nėra rimtai galvoję 
ir rengęsi toms rimtoms ir at
sakingoms pareigoms,'kurios jų 
laukia krikščioniškoje šeimo-

Dabartinis popiežius Pijus 
XII šitokiems jaunavedžių 
priėmimas skiria ypatinga dė
mesį, meilę ir rūpestį. Visos jo 
kalbos, pasakytos sutuoktinių 
apsilankymo metu .sudaro gra
žiausią-rinkinį
' * krikščioniškojo mokslo apie 

moterystės sakramentą.
Pijus XII labai dažnomis 

progomis primena savo garbin
gąjį pirmtaką Pijų XI, kuris

žmogų. — 0 koks ten darbas?
— Imu pėstininką, ponas 

Pranciuli, vakarinis darbas...
— Atsargiai su dama, ponas 

vedėjau. O kada atsileis vieta?
— Imu karininką, ponas 

Pranciuli. Apie rudenį...
— Prispaudėt manę su bokš

tu, ponas vedėjau, gerai, užra
šyki mane, pabandysim...
- Prandulis šį sykį pralošė 
partiją transporto skyriaus ve
dėjui, bet išlošė tarnybą. Nedi
delę tarnybą, tiktai 130 litų 
mėnesiui, bet ir tokia dabar 
patvoriais nesimėto:

Kitą dieną, norėdamas paer
zinti Varankfc, seną tarnybų 
medžiotoją, davėsi jo lydimas 
iki įgulos bažnyčios, paritui iki 
miesto sodo (Varanka Laisvės 
Alėją pripažindavo tiktai šiose 
ribose, atmesdamas tarpsnį 
nuo miesto sodo iki Lukšio gat
vės, kaip mažai vakfinihkų te
lankomą). Išgirdęs Prandulio 
naujieną, Varanka išmetė į o- 
rą abi rankas, lyg šaukdamas 
tris kartus valio. Paritui davė 
kelis žingsnius atgal, kad ge
riau matytų Prandulį, pasitai
sė pensnė stiklus ir suriko:

— Pranciuli, tai tu, vadina- 
. si, pagalbu! Ne, tai negali bū

ti, eventualiai pasitrauk dar 
žingsni atgal! Ne, reikia įs> 
žnybt į Saun|, sveikinu, sveiki
nu šia proga!

Po to sudavė Pranduliui per

siais, krejtvlęno mėnesio pirmą» 
dieną krentančiais iš valstybės* 
iždo į pranciulio piniginę,* 
skiedromis čežančiais, tik kąj 
išspausdintais banknotais. At-i 
sargiai paėmė Prandulį už al
kūnės, Ir, nepaisydamas šalto 
balandžio vėjo, lydėjo, lydėjo, 
o lydėdamas šnekėjo, šnekėjo. 
Kaip alkoholikas apie degtinę, 
kaip bankrotininkas apie išvar
žytą įmonėlę, kaip gimnazistas 
apie atmuštą mergaitę, kaip; 
dailininkas apie savo gabu
mus. z ;;

— A, ką čia, tarnyba tik lai- I 
ką gaišina! -Į- šaltai pastebėjo i 
Pranuufis.

są rtakabį, Ir dirbo ptoMRai 
tave brigti gaaa tritarfctaagal.
. “šeštadienio pasikalbėjimai 

tarp pmtaninkų ir suvažiavu
siųjų”, kaip vienas svečias išsi
reiškė, "panašėjo , į didžiąją 
dviejų bobučų demokratiją 
prie šulinio.” "*
1 Nors ir buvo demokratija, 
tačiau spėta išklausyti skyrių 
pranešimai, Centrą Valdybos 
narių paaiškinimų apiA vykdo
mą darbą ir buv. revizijos ko
misijos, metraščio redakcijos 
bei šalpos Fondo įgaliotinio 
vargai ir rūpesčiai.
- Skyriai pranešė, kad veikia. 
Kai kurie atstovai dar pridėjo 
savo iškilių asmenybių nuopel
nų litaniją.

Centro Valdybos nariai, da
rydami pranešimos nors ir 
niekio giriančio nepasakė, ta
čiau pats suvažavhnas jiems iš
reiškė padėką- Pasirodė, kad 
valdžios žmones studentus ne

ftią dieną šeimos klausimus 
nagrinėjo Italijai vyskupijų 
jaunimo vadų studijų savaitė, 
įvykusi Romoje.

Naujoje vyriau
sybė prieš keletą metų paskyrė 
141 stipendiją PofinežljOB salų 

studentams. Stadijas baigę, fie

No. 11737, c/o CMeago Sav- 
mgs and Loan Asso., 6234 So. 
Western Avenue, Chk&igo 36,

— Žmt^gau, ką tu čia dabar' 
kliecfi, apsidairyk, kad kas ne
išgirstų! Tarnyba — solidus 
fundamentas po kojon, 
eia pas Moci&į, užsisakysi ge
riausio bostono kostiumą, o kai 
pasakyti kur tarnauji, siuvė
jas žemai nusilenks ir su res- 
pektu patiūlys užsisakyti ir 
antrą kostiumą, vakarinį, su 
dryžuotom kelnėm, švarką, ap
vedžiotą tasmomis, ale pra
šom, geriausios angliškos me
džiagos, didelio pasirinkimas. 
Aš visk tai žinau, pate turėjau 
interesų su amatininkais, kai 
dar tarnaudavau: kreditas, 
išsimritŽjbnaV v&betiai, žirai, 
respektas. Vistas tau po kojų, 
kai tarnauji. yaldinQ įstaigoj! 
— neišsekama versme lieį> 

Varanka, plačiai mostaguoda
mas rankoml*, kartkartėmis 
sustodamas gatvėje, paėmęs 
Pratotal tS atlapo.

pasauliui dovanojo garsiąją en- 
cikliką apie krikščioniškąją 
moterystę , pavadintą “Casti j 
connubii”. Šitoij enciklika atvė- į 
rė moderniosios šeimos žaizdas j 
ir nutiesė kelią krikščioniškhm 
šeimas atgimimui.

Pasirodžius enčikEkai, į Ro
mą pradėjo plaukti popiežiui 
padėkbs laiškai, rašyti ne vien 
katalikų, bet ir protestantų ir 
net apskritai netikinčiųjų, ku
rie džiaugėsi popiežiaus drąsa 
ir atvirumu, parodytu nagrinė
jant šeimos klausimus ir ro
dant jos reformų kelią.
- Pijus XI, taip tėviškai sie
kęs šeimų atnaujinimo, tarp 
kitų priemonių labai Iškėlė ir 
pabrėžė

moralinį - religinį jaunimo 
auklėjimą šeimai.

Popiežius balsą išgirdo 
spauda, literatūra, orgariizaci- 
jes, mokyklos, auklėjimo įstai
gos — jie visi pralaukė ledus 
krikšaon skam šeimos proble
mų svarstymui ir pradėjo siste
mingą jaunimo auklėjimą bei 
rengimą busimajam gemos 
gyvenimui, kurį jis mano pa
sirinkti.
. Š’s balsas gražų atgarsį ra
do ir lietuviškose katalikiškose 
organizacijos. Lietuvių Katal. 
Moterų Sąjunga, pavasarinin
kai, ateitininkai savo darbuose 
žymią dalį skyrė krikščion ško- 
sies šeimos klausimams gvil
denti ir auklėti jaunimą juos 
laukiančiomis pareigoms.

Ateitininkai šeimyniškumą 
įsirašė į savo ideologiją ir viso
je organizacinėje veikloje ne
maža vietos skiria lietuviško
sios - krikščioniškosios šeimos 
klausimams. . Pvz., Studentų 
Ateitininkų Sąjunga šiais me
tais, gruodžio 29-31, New Yor- 
ke ir Chicagoje rengia tradici
nes studijų dienas, kurioms 
patirliūro klausimą — 
steitinMMkas kefias į krikš- 

čion^ką ją šeimą.

Pasirinktąjį klausimą svars
tys atskiromis paticaitomis, 
būtent: krikščioniškoji mote
ryste Katalikų Bažnyčios 
moksle; moralinis 
jaunimo auklėjimas šeimai; 
Šeima — lietuviškumo pertei
kėja ir. išlaikytoja; psichologi
niai momentai renkantis gyve
nimo draugą. Jos visos vieno 
tesiekia: padėti jaunimui su
prasti krikščioniškąjį mokslą a- 
ple moterystę, pažvelgti į rim
tas h* atsakingas vedusiųjų pa
reigas, padedančias šeimoje iš
laikyti ir apginti krikščionišku
mo ir lietuviškumo tvirtovę.

Protestantai siunčia padėkos 
laiškus į Runą • Sutauzdimas 
tarp katatihų • Jaunimas 
aptaria Mausimą New Yorke 
ir Chicagoje.

Šiuo metu lietuviškoji stu
dentija kreipiasi į plačiąją mū
sų visuomsnę ir kviečia ją į 
studentų šalpos Fondo • vajų. 
Tai yra labai svarbus reiškinys 
mūsų gyvenime, nes pirmą 
kartą tokiu mastu bandoma su
telkti studentijai finansinė pa
rama, kad ji galėtų tęsti savo 
mokslus ir šviestis. *

Mes šiandien galime di
džiuotis, kad turime tikrai gra- 
’žų būrį studentų. Spėjama, jog 
šiuo metu nemažiau 700 lietu
vių mokosi vietiniuose universi
tetuose. Yra mūsų bendruome
nės tarpe jaunuolių, kurie no
rėtų mokslą tęsti arba pradėti, 
bet sąlygos jiems yra nepalan
kios, ir jie nuo tokių pasiryžk 
mų tint susila:kyti. Mes turime 
jiems ateiti į talką. Yra įsteig
tas visus studentus globojąs 
Lietuvių Studentų šalpos Fon
das, kuris dabar praveda stu- rucmenė supranta tą svarbų 
dentų šelpimo vajų. .Prisidėti vajų ir jį nuoširdžiai parems, 
kviečiami visi pagal savo išga- Lietuvai buvo dosnūs įvairiems 
les. Kas galite, auktaftfte dienos tautos reikalams, nėra abejo- 
uždarbį, gi valandos aflygmuną nes, kad ir savo jaunimo reika- 
tikrai galės beveik kiekvienas lams neliks abejingi. Tad tuoj 
skirti šiam kflniam titahri. pat slųskime savo auką.

- Kai vietiniai ir nevietiniai a- 
nKriŠtefiai Padėkos deną pjau
stė kalakutą, lietuviai siuden- • 
tai dundėjo į Chicagą, į Liet. 
Stud. Sąjungos visuotiną suva
žiavimą.

Suvažiavimas tęsėsi lapkri
čio 26, 27 ir 28, sutelkęs apie 
250 "studentų ir surinkęs apie 
150 įgaliojimų tų kblegų, kurie 
negalėjo atvykti. Posėdžiai pra- » 
dėta - Lietuvos Vyčių x salėje. 
Šeimininkų vardu pasveikino 
V. Valatkaitis ir pakvietė CV 
narį A. Rėželį pradėti suva
žiavimą. Išrinkta mandatų ko
misija: J. Dėdinas, A. Kliorė ir 
L. Sabaliūnas.

Rimičausiu vakaro progra
mos punktu reikia laikyti

Centro Valdybos prinmhnko 
Ant. Snžiedfflo kalbą, 

kurioje jis priminė susirin
kusiems, kas jie yra ir ko jie 
čia suvažiavo. Kadangi esame 
vienos tautos valkai ir visų 
mūsų tikslas—aukštojo moks
lo siekimas, tai visus mus ir 
jungia bendra List. Stud. Są
junga. Mūsų priklausymas ki
toms organizacijoms yra kiek
vieno asmeniškas reikalas. O 
kadangi mūsų Sąjunga nėra 
federacija, bet organizacija, tai 
spręsdami įvairias problemas 
suvažiavimo metu, turime ati
dėti į šalį visa, kas nepriklauso 
Stud. Sąjungai, spręsti.

‘ Toliau buvo renkama stalo 
valdiia: du pirmininkai ir dvi 
sekretorės; pirmininkais išrink
ta V. Kavolis ir A. Kezelis, o 
sekretorėm — K. Garmutė ir 
D. Tallat - Kelpšaitė. Pirmoji 
diena baigta šokiais.

Antrą suvažiavimo dieną stu
dentai rinkosi antron, Mar- 
ųuette Parko lietuvių parapijos 
salėn, kur turėjo būti išspręsta 
visa eilė sąjungos problemų bei 
išklausyta Centro Valdybos ir 
Skyrių atstovų pranešimai.

Gal būt dėl to, kad pirmi
ninkai tavo dideli demokratai 

/ir labai jau stengėsi būti hu- 
mamiški, duodami kalbėti vi
siems ir patys kalbėdami nema
žiau, antroji dk'ja neapėmė vi-

Kai kurie lietuviai gavo laiš
kus, kuriuose yra. prašymas 
savo auką siųsti nurodytu ad
resu. Jie visi nuoširdžiai prašo
mi tuoj pat savo aukas pasiųsti. 
Yra ir tokių , kurių tie vokai 
nepasieks. Į juos nuoširdžiai 
kreipiamasi. Nedelsdami— tuoj 
pat,'— paėmę voką, adresuoki
te jį: . x

nauja re&kEŠja irmet- ka^ tied^L 
rašfio leidimui taurfeytl komi- Padtadštatahtai vfi šoko, o 
rijfc & tahbEta* V. Krikš- 
č^nas, J. Juoddė. taitK VI
-" tatatat šalpa Fanto įg>- 
Mateli CV V.Ktetapnae- 
» a^te vykdomą vają. Paaii- 
teėjo, kat-lga&ta% talkžnte- i. 
ta^tat Oteages skyriai bei 
pasentai komisijai (B. 
ševitas. G. MasteiiTtt, N; 
Lipčiutė) jau totetajo ke- 
Mka Škstantią tataą- Deja, 
aukotoją atsirado Vk 11 totas.

Šeštadienį buvo baigti suva- 
'žiavimo darbo posėdž ai, nes

lentos, lošdamas su Pranciuliu 
pas tėvą.

— Pala, pala, nemanyk, kad 
mane taip lengvai suvarysi į 
kampą, aš išardysiu tavo kom
binaciją, aha, bėk su arkliu!— 
kaip visuomet judina smegenis 
Prandulis. —Neblogai toj Bra- 
riltiojt skaičiau keletą laiškų 
(tai buvo tik vienas, naujaku
rio rašytas), gerai rašo, turi 
fazendą, karališkai gyvena, 
kad jį kur! O Lietuvoje buvo 
driskium...

— Nu tai važiuok, jeigu ge
ra, ko lauki? Aha, taikais prie 
bokšto__— vapa Vykę.

— Mušu, ką tu man! Bet 
ne visi lygiai įsikuria ir tenai, 
praleisi pinigus, dar gyvatė 
Čiups už kojos, ir, žiūrėk, ne
bėr kuo grįžti atgal, — linguo
damas sapalioja Prandulis. — 
Jeigu taip visiems tenai gera 
būtų, tai ir agentai nesėdėtų 
čionai, patys išvaduotų... Na, 
pajudink pėstininką!

— Nu tai nevažiuok, jeigu 
negerai, — trumpai atkerta 
Vykė, bėgdamas atgal su pėsti
ninku. •

Iš panašių pokalbių nesunku 
spręsti, jog Prandulio vaizduo
tės drobėje ėmė blukti tiršti 
dažai apie Braziliją, spalvingos vakansija, ar, tarp mūsų kal- 
Amazonės dekoradjos vis gi- bant, nenorėtum tarnybėlės? 
fiau slinko J užkufidus. — Jūšų ėjimas, ponas vedė-

Tafiau Ros idėjos dar paka- jau, įdomu, reiks pasvarstyt, petį, ėnė partyU rankas, su* 
kg Pwwfn!fi4 Ir __ sustak^tėlPranciulis^ vaidin- tukMno, taip obelį rodeitfo me*
šiųjų ^taflttiazfjai. iš kur išsto- damas nelabai sulfrtšresucftą ta, apkabinėtą auksintais vai*

ir, įdėję savo auką, pasiųski
te. Studentai jums bus labai dė
kingi, gi jūs tokiu būdu būsite 
prisidėję prie mūsų jaunimo 
švietimo^,

Tikimės, kad lietuvių bend-

Kęstačio korporscĮja Chica
goje lapkričio 13 surangė sa
vo metinę šventę, kurios metu 
pakelta jaunesniųjų korporan- 
tų i tikruosius nartas.

RrakhH Itafltatas, baigęs 
De !a Šalie ‘Oaktands" kolegi
ją Kanadoje; Išvyksta kunigų 
>eminarijor. į Romą.
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Mfofr* tilrattjfljiihn ss taotah 
Marta. Priedas atspaustas' 
rata popieriuje, 24 mtaapfer 
penkių spalvų, gautai Bus- 
trnotas ir tart visą eilę įdomių

Balfo 
tarė

BAISŲJĮ IteSdama Oki patinto komiteto pinntatakas km*. to St. VaMtoŽih. Sė
di B 'iįj&K komitoto n*irn tvarkytojos Reveata*. km*. dr. 8t Vtitatoith ir AL £ Trečiokas. 
Baito IMMkkM. Stovi: Baito retai uvedSJas St Lokys, J. Avitieafe, A Dtanat, J. Trečiokienė. J. 
Gtakus, e. p. Balfo pirm. preL j. Baltrūnas, VL Kulpavičius ir Pr. Vainauskas.

Galdikienę pasakyti ‘kalbą per 
radiją.

iPo atidarymo vakare įvyko 
pas komiteto pirm. A. Kateivą 
pobūvis, kuriame be komiteto 
narių atsilankė vietos visuome
nės žymiausi atstovai. Pasikal
bėta labai jaukioje nuotaikoje 
apie lietuvių kultūros ir visuo
menės reikalus.

Atidarymas buvo aprašytas 
vietos amerikiečių spaudoje.

A. Galdikas buvo sustojęs 
meno mėgėjo P. Bernoto šei
moje. Kitą dieną A. ir M. Gal
iukai viešėjo Dr. M. ir E. Dz- 
venių ir J. ir O. Valaičių ūkiuo-

mogėlė ruošiama gruodžio 19 
parapijos salėje. Ruošia parapi
jos tėvų taryba. Kviečiami visi 
parafėjcs vaikai ir jų tėvai at
silankyti. Mažuosius Kalėdų

New Haven, Conn.
— Rūbų fr arilj vajus* pa

remti Europoje vargstantiems 
mūsų broliams bei seserims bu
vo pradėtas gruodžio 1 ir bai
giasi gruodžio 15. Kaip anks
čiau, taip ir dabar mūsų kolo
nija nuoširdžiai atliepė L tą 
rinkliavą, kurią pravesti padė
jo dar ir vietinis Alto skyrius.

— Balfo narių vajus prade
damas sausio 1 d. Kiekvienas 
lietuvis bei lietuvė turėtų jaus
ti pareigą įstoti į šią labdaringą 
organižadją. Metinis nario mo
kestis tik 1 dol. Kas tik bus 
kalbinamas ir prašomas būti 
Balfo skyriaus nariu, nuošir
džiai prašomas neatsisakyti ir 
paremti M kūnų darbą.

Juozas Ginkus ir Jokūbas 
Stukas per savo radijo valan
das Ralfui leido nemokamai 
garsinti savo reikalą. Radijo 
bangomis į newyorkiečlus kal
bėjo prel. Jonas Balkūnas, Juo
zas Audėnas, Leonardas And- 
rfekus, OFM, K. Krušinskas, 
dr. V. Paproekas, kun. Vyt. 
Pikturna, Jurgis Sirusas, Ona 
Valaitienė ir kun. dr. Stasys 
Valiušaitis.

rius preL E. Vollmer, kuris 
sakė angiškai pamokslus, ir 
daug kitų kunigų. Lietuviškai 
pamokslus sakė kun. Petras 
Zakarauskas. Vyskupas, visi 
kunigai ir š'mtai pasaufiečių 
pasirašė Marijos statulą lydin
čioje knygoje. Gražų adresą 
knygoje įrašė 'mokyt. E. Mik
šienė su savo dukrele Genu

li, meta ir bedievybė mgta 
Vkria takai __

kalbėjo J. Mueller, 
Sioux City diecezijas ordinaras, 
savo pamokate, pasakytam šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčioje, 
kur tris dienas (lapkričio 24, 
2 ir 26) buvo surengtos spe
cialios pamaldos keliaujančiai 
Marijos statulai pagerbti.

Vyskupas J. Mueller savo 
pamoksle l&au dar sustojo 
prie Lietuvos kančių, raškė 
lietuvių' tautai užuojautą ir 
drąsino pasitikėti Dievu ir 
karščiau melsti Marijos tarpi
ninkavimo. Jis dar paraškė:

— taagfafe Amerikos Vals
tybės pradeda komuntapą jau 
gertepriML Visi Isisvfeji 
tarifta jta^Bri Ifovą sa tao 
komiiririta pavojom, kuris 
grao^ssstifrinti pasaulio kul- 
tfcrą-

Procesijosmetu šv. Kazimie
ro bažnyčioje Jo Ekscelencija 
pats nešė gvenč. Sakramentą. 
Paprastai §venč. Sakramentą 
neša vienas iš prelatų. Vysku-

Gruodžio 5 d. Waterburio 
muzėjuje atidaryta dail. A. 
Galdiko paroda. Atidaryman 
atsilankė gausiai vietos ir apy
linkės visuomenės Parodos ko
miteto vardu kalbėjo A. ZiLn- 
kevičius, apibūdindamas A. 
Galdiko kūrybą. Muzėjaus di- 
rek. Rawson W. Haddon savo 
kalboje paraškė, kad Water- 
burio muzšjus džiaugiasi, ga- 
lėdamas surengti tokio aukšto 
lygio kūrinių parodą, kūrinių, 
kokių jam čia seniai neteko 
matyti. Jis palinkėjo, kad visi 
tie kūriniai pasiliktų Waterbu- 
ryje-

Parodos, išvakarėse Water-

W. WRUNŽWSKI, E. SprtagfieH, 
Musę.. K*ro Kalėto "dovaną” — 

M. B elektros jmonės už

Lapkričio 22 (L Balfo Centro 
patalpose įvykusiame to vajaus 
komiteto posėdyje valdybos 
pirmininkas kun. dr. Stasys 
Valiušaitis padarė smulkią dar
bų apyskaitą. Vajaus metų, 
renkant aukas laiškais, prie 
bažnyčių, aukų lapais ir dėžu
tėmis, viso surinkta $9,764.20..> -

Stambiausios aukos gautos 
iš prel. Jono Balkūno vadovau
jamos Viešpaties Atsimainymo 
parapijos — $200, iPr^nas .Ma
čiulis su žmona aukojo $121, 
New Jersey Lietuvių Taryba— 
$100, New York Joint Board, 
ACWA per K. Kundrotą — 
$100, Lietuvių Siuvėjų Lokalas 
54, per K. Kundrotą—$75, ir 
po $50: Bayonne, N. J., šv. My
kolo parapijos klebonas kun. 
dr. J. Starkus, M. Jankevičiūtė 
O. JanĮęev^ūtė ir dr. V. Pa'p- 
rockas .

Bridgeport, Conn. *
Bridgeporto tarptautinio in

stituto 14 tautų festivalis į 
Armory salę buvo sutraukęs 
arti 2 tūkstančius žmonių. Pro
gramą sudarė tautinės dainos 
ir šokiai. Lietuvos “atstovavo 
mūsų parapijos - choro daini
ninkai, suėję į sceną su tauti
nėmis vėliavomis, kurias nešė 
Sofija Armonas ir Filormna 
Valinei nelietuviškuose tauti
niuose rūbuose. Choro kvarte
tas — V. Barius, F. Česikas, A. 
Valinčius ir J. Butkus — pa
dainavo žiliavičiaus “Vaikščio
jau” ir Karoso “Stovi žirge
liai”; solo V. Barius padainavo 
Šimkaus “Tamsiojoj naktelėj”; 
pianu akomp. A. Stanišauskas. 
Dainos nuskambėjo gražiai ir 
gausiai publikai patiko.

Salėje 9 tautos turėjo. dar 
savo stalelius su tautiniais dir
biniais arbą valgiais. Mūsų
gražų stalą parengė Elena 
Lambergas, Helena Janiūnas. 
Pranas Rastas ir Vladas Ba
rius. ZPrie stalo stovėjo J- 
Rastaitė tautiniam kostiume. 
Iš festivalio rengimo komisijos būrio radijo, vedėjas Dr. Mat- 
gautas padėkos laiškas. a thew J. Coiney pakvietė. M

tuvių tautą. / tuH
Be vyskupo, pamoktose <M-- dtatta 

lyvavo jo generalinis yjfegg btgfo otvytarių vąJ^
protonotaras prel. E. South, tytaų — Š. Dėkotos ir Nebras- 
kanderis prel. M. Bauerė, (So- Jtos, 0 kiti — net už 200'my- 
cezijoe UikraiGo vyr. rafaktp- Mų. & Kariam parapijos 

klebonas gštVo apie NO sveiki
nimų raštu ir daug pagyrimų 
tetikta ir taetatak ta suor
ganizuota gratas
maitaL Mari^aš- atatita rioendb 
gyvose gtase ir nuOtat 
tautai žv&lūų.

Per pamaldas pirmą kartą 
gražiai pasirodė persitvarkęs 
mišrus ir vaikų chorai, diriguo
jami ponios B. Vizintos. Jo * 
Ekscelencijai vysk. J. Mueller 
ypač patikusi ir gilų įspūdį pa
likusi giesmė “Marija, Marija”.

Kaip tik pačiu laiku bažny
čios priekiniame lange
jau buvo įdėtas Jėzaus širdies 

vitražas gamintas daS. A 
Valeškos.

Vitražas nakties metu ap
šviečiamas stiprių prožektorių 
ir i§ toli matomas. Vyskupas 
gėrėjosi visais naujais vitra
žais, kurių dar nebuvo matęs, 
o generalinis vikaras pareiškė: 
“Kunige Morkūnai, jūsų vitra
žas yra gražiausias Siorne City 
vyskupijoje.”

Marijos statulos lankymas s 
paliko čia gilų ir gražų įspūdį. 
Ilgai liks minimas ir lietuvių 
vardas, dar labiau iškilęs kita
taučių tarpe. G žiauri Lietuvo
je vergija pasidarė dar labiau 
žinoma tūkstančiam šios apy
linkės žmonių. —ks.

Savo pranešimą vajaus ko
miteto valdybos pirmininkas 
užbaigė padėka visiems, ir 'au
kotojams ir tų aukų rinkėjams 
bei talkininkams, pareikšda
mas viltį, kad Vokietijoje pasi
likusieji mūsų tautiečiai 
pamiršti ir ateityje.

’ Po to į susirinkimą 
Centro Valdybos žodį 
prel. Jonas Balkūnas. Jis dė
kojo visiem, o ypač vajaus ko
mitetui ir. jo pirmininkui už 
pasidarbavimą.

x Vajaus komiteto užbaigtuvi- 
niame posėdyje dalyvavo: ko
miteto pirmininkas kun. dr. 
Stasys Valiušaitis, komiteto fi
nansų tvarkytojas Antanas 
Reventas, e. p. Balfo Pirmi
ninkas prel. Jonas Balkūnas, 
Balfo Iždininkas Albinas S. 
Trečiokas, Balfo Direktorius 
Juozas P. Ginkus, Balfo reika
lų vedėjas Stasys Lū
šys, Jonas Avižienis, Adolfas 
Dimas, Vladas Kulpavičius, p. 
Jieva Trečiokienė ir Pranas 
Vainauskas. Reikia pažymėti, 
kad komitetui antrus metus iš 
eilės energingai vadovavo kun. 
dr. Stasys Valiušaitis, kuris 
tam reikalui yra paskyręs visą 
savo laiką, atsisakydams poil
sio ir atostogų.

• DARBININKO kalėdinis ^ 
dvigubas numeris išleidžiamas- ^ 
gruodžio 21, kad dar prieš iW 
šventes pasiektų skaitytojus. |l 
Straipsniai ir kalėdiniai svei- ^ 
kinimai tam numeriui jau ne- -ii 
bepriimami.

• Iš LIETUVOS gauta tikrų 
žinių apie šiuos kunigus: kum ^ 
Stasys Cėsna mirė ir rugsėjo
18 palaidotas Sasnavoje; kuA^ 
Juozas Katilius taip pat mirė ir 
lapkričio 9 palaidotas Dauk- * j 
šiuos; kiek anksčiau yra mii- f j 
rę — kun. Petras Balasevičius 3 
ir Gėldgaudiškio klebonas kun. 
Konstantinas Augustaitis; iš iš- 
trėmimo grįžo — kūn. Vincas J 
Vizgirda, kun. Antanas Zaka- 
ryza, kun. Liubas Zdančjus, 
kun. Jonas Grigaitis; gyvi yra , 
— Griškabūdyje kun. Juozas 
Vaičaitis ir kun. Antanas Uo- 
gintas, Višakio Rūdoje kūn. 
Vincas švelnyą, Balbieriškyje 
kvn. Juozas Rudaitis, A. Pane
munėje prel. Aleksandras Gri
gaitis. . ■ ?

• Gen. V. Grigaliūnas iš 
Ibaųue išvyko į Tunja, Kolum- 
b.joje. Dabartinis jo adresas: 
Carrera 3 n 4—24, Tunja, Bo- 
yaca, Colombia, S. A. Redakci
jai prisiųstam laiške prašo per- r 
duoti geriausius jo sveikinimus^ 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga | 
šio laikraščio skaitytojams, rė- 
melams ir jo pažįstamiems.

• Ei. Zumeris yra Melbour-
no, Australijoje, Ateitininkų 
Sendraugių skyriaus pirminibr * 
kas; skyrius šiuo metu turi 50. 
narių. Jo adresas: 37 Rox-
burgh St., Ascot Vale, Vic. ’ 
Melboume, Australia. X

BOK TIKRAS, kad nerati geresnės dovanos ta 
DARBININKĄ. Tm dovana, kuri dn karta savaitėje ta
ve primins tavo drangoL

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

iš pavienių rinkėjų tarpo 
gausiausiai surinko Stefanija 
Kusienė iš Rocky Point, L. L, pats vajaus komiteto valdybos 
—144, Pranas Mačiulis—$137, pirmininkas dr. Stasys Valiu- 
Jonas Avižienis iš Jersey City šaltis,.

Siunčiu $..........   tr prtoau siuntinėti DARBININKĄ kaip mano
kalėdinė dovhnp: ; .

• Katalikų suvažiavimas 
šaukiamas Melboume gruodžio

ir 28; manoma centralizuoti * 
katalikiškąją akciją visoje 
Australijoje.

• Stoughtono, Mass., lietu-.
viai per Bostono Balfo skyrių 
Vokietijoje esantiem lietuviam 
pasiuntė 95 svarus rūbų, ku
riuos suaukojo. /

• Manchester, N. H. LDS 74
kuopos metinis narių susirin
kimas šaukiamas gruodžio 19, 
sekmadienį, 11 vai. ryto lietu
vių klubo patalpose. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Pri
menama, kad susirinkime bus 
galima užsimokėti už Darbi
ninką 1955 m. Praneša pirm. 
A. Kikutis ir sekr. J. A. Vai-, 
čiūr.as. .. ’

— $113 .ir Katerina Vaitkevi
čienė—$100.

Kun. dr. Valiušaitis pabrė
žė, jog prie vajaus sėkmingumo 
prisidėjo visų newyorkiečių 
talka. Čia jis ypač iškėlė para
pijos klebonų prel. Jono Balkū
no, kun. Norberto Pakalnio ir 
kun. Juozo Aleksiūno bendra
darbiavimu. Vajaus metu jie 
ne tik per pamokslus ragino ti
kinčiuosius aukoti, bet ir prie 
savų bažnyčių patys pravedė 
rinkliavas. ' Vajaus komitetui 
nuoširdžiai talkininkavo ne- 
warkiečiai inž. V. Dilis ir Albi
nas S. Trečiokas.

Vajaus metu taipgi buvo dar
ban . užkinkytas ir nemažas 
tinklas spaudos, radijo bendra- 
&arbių ir kalbėtojų. Spaudoje 
trišė preL Jonas Balkūnas, Juo
zas Audėnas, J. Grabau-Gra- 
bauskas, dr. Bronius Nemic- 
kas, dr. Antanas Musteikis ir

Lawrence, Mass.
T. J. Diburys, OFM, Kenne- 

burfk Port lietuvių pranciškonų 
vienuolyno gvardijonas lapkri
čio 28 vizitavo mūsų parapijos 
tretininkus.

Prel. Pr. Juras lapkričio 28 
įvykusioje šv. Elzbietos dr-jbs 
vakarienėje kalbėjo apie 
pašalpinės moterų dr-jos 
metų veiklą ir nuopelnus 
rapijai.

T. Br. Markaitis, S. J., 
Chicagos, lapkričio 30 —gruo
džio 8 mūsų parapijoje sakė 
pamokslus lietuviškai bei ang
liškai ir vadovavo Marijos me
tų užbaigimo pamaldoms.

Juozas Jaučius, T. J. Jan- 
čiaus, MIC., tėvas, palaidotas 
gruodžio 3 d. po gedulingų pa
maldų šv. Pranciškaus bažny
čioje. flMe didžiojo altoriaus šv. 
Mišias laikė jo sūnus kun. J. 
Jančius, asistuojamas kun. J. 
Dambrausko, kun. J. Petraus
ko, kun. A. Janiūno ir kun. A 
Naudžiūno; prie šoninių alto
rių — prel. Pr. Juras ir kun. 
J. Pauliukonis. Pamaldose ir 
laidotuvėse dalyvavo dar kuni
gai :Pr. Virmauskis, Pr. Juš- 
kaitis, P. Juraitis, J. Skalan- 
dis, J. Kuprevičius, B. Markai- 

. tis, J. Petrauskas ir A. Klimas. 
Velionis buvo ilgametis šv. 
Pranciškaus parapijos kolekto
rius, šv. Vardo ir šv. Kazimie
ro dr-jų narys, darbštus ir pa
vyzdingas katalikas, sąmonin
gas lietuvis, uolus parapijos 
veikėjas.

Vasario 16 gimnazijai mūsų 
nedidelė kolonija yra suauko
jusi jau 123 dol. Neseniai gim
nazijos namams išpirkti pa
siuntė 35 dol.

Jaunimas pasauly
Vadą stovyklą surengė Aus

trijos kat. studentų sąjunga. 
110 studentų per savaitę turė
jo atlikti įvairiausius prati
mus. Parinkti vadai universite
tuose organizuoja katalikiškąjį

Kas vtaahta dviem asmeabn, ta aalrą* taką 64.

Kas tanko S įstatam, ta tret|j| moka tiktai SI
■ V,. . -

Kviečiame mielus DARBININKO skaitytojus pastnaudati 
šiuo dideliu papiginimu.

• Diecezijos laikraštis garbin
goje vietoje įdėjo atvaizdą, 
rodantį popfiež. Pijų XII, vysk. 
V. Padolskį tr prel. L. Tuitaą, 
kai Marijos stabdą buvo Ro
moje paties popiežtans palai-, 

mtata.
Ir V-etinis nekatalikų laik-

ARTĖJA KALĖDOS- 
DOVANŲ TEIKIMO ŠVENTES

jaunimą.
Marijos metų ptoga Austri

jos 1300 jauhimo surengė mal
dingą kelionę į Marijos švento
vę Mariazeil.

Latvį stakta? fcatafikų 
“Dzintars” korporacija turi sa
vo narių Europoje, Australijoje 
ir JAV. Vasarą savo suvažiavi
muose nagrinėjo temą— kata
likas studentas tarptautiniame 
bendradarbiavime.

STUD. ATEITININKŲ STU
DIJŲ SAVAITE

Gruodžio 29-31 d.d. Chicago- 
je ir New Yorke Stud. Ateiti
ninkų Sąjunga rengia studijų 
savaitę. Studijom tema parink
ta — ateitininkiskas kelias į 
krikščicniškąją šeimą. Bendro
ji tema bus išdėstyta keliomis 
paskaitomis. New Yorke studi
jų dietoms su .paskaitoms yra 
pakviesti: kun. J. Petrėnas, 
Tėv. L. Apdriekus, kun. T. 
Narbutas, Dr. A. šerkšnas ir 
VI. Brazaitienė. Chicagoje: Tėv. 
J. Ęprevičius, kun. V. Rimšelis, 
Dr. J. Pikūnas ir kiti. New 
Yorke studijos vyks Angelų 
Karalienės parapijos salėje: 
213 So. 4th St. Chicagoje tėvų 
jėzuitų namuose:. 5541 So. 
Paulina Avė. Vykstą į studijas, 
iš anksto praneša New Yorke 
A Ptohri, 128 Mesercte St., 
Brooklyn 6, N. Y.; Chicagoje 
A Liutevičiui, SO. Camp
bell Avė., Chicago, Dl.



DETROIT, MICH

BEST ELECTRIC APPUANCES M ADE

Akron, Ohio

TOASTiR

Marijos metas aAaigiaat
Gruodžio 3, 4 ir 5 še. Anta

no par bažnyčioje buvo reko
lekcijos, kuriasvedė kun. Dr. 
Vyt Bagdonavičius, MIC. Ke
liais kondensuotais pamokslais 
buvo išryškinta žmogaus ver
tumas ir santykį su Dievu su
tvarkymo reikalingumas. Di
delis skaičius ėjo prie ŠV-* Sak
ramentų. _ a

vasario 20 d. Alto skyriaus ren
giamas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimas; ba
landžio 16 d. lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto vakaras; 
gegužės 1 d. lietuvių salėje 
skautininkų ramovės rengiama 
Motinos Diena. StP.

VI. Bazuliui ir jo gnų>si. Rei
kia tikėtis, kad ši drama gali 
atverti kaikam akis, nors ko
munistų “rojumi” jau turbūt 
maža kas čia aklai tiki. K.

pietų šv. Jurgio parapijos sa
lėje kun. A. Sabaliauskas kal
bės apie saleziečių tėvu veik
lą ir rodys paveikslus; gruo
džio 31 d. Tasty Shop salėje 
(106 ir Euclid gatvių kampas) 
jvyks Lietuvių Studentų sky
riaus rengiamas Naujųjų Metų 
sutikimas; sausio 2 d. 2 vai. po 
pietų lietuvių salėje lituanistinė 
mokykla rengia vaikų Kalėdų 
eglute; sausio 15 d. lietuvių sa
lėje Alto skyriaus vakaras; 
sausio 22 d. lietuvių salėje At
eities klubo rengiamas vakaras 
(statomas M. Vencląusko “Ge
dimine^ sapnas”); sausio 29 d. 
Bohemian National skautų tė
vų komiteto rengiamos Chica- 
ges lietuvių teatro gastrolės 
(statomi “Naujieji žmonės”);

Atettčtakai,
užbaigę rekolekcijas, turėjo' 

nekasdieni susirinkimą. Kalbė
jo prof. J. Brazaitis apTe 4 mi
ražus, kurie vilioja nūdįpnos 
jaunimą. Tai reliatyvizmas, 
laisvas tiesos ieškojimas, hu
manizmas ir tolerancija. Nuro
dęs tų apgaubimą, preleegntas 
s&lė at-kams tvirtėti savo įs’l- 
tikinimuose ir dažnai ir daug 
kartų skaityti St. Šalkauskio 
“Ateitininkų ideologją.”

Apie kataliko intel’gento rei
kalingumą pasauliui kalbėjo 
kun. Dr. V. Bagdanavičius. De- 
troitiečiai uoliai dalyvavo d's- 
kusijose.

Susirinkamo progą buvo su

riktai SUNBEAM SHAVEMASTER turi didele, SLI
DŽIA, paprastą galvele, todėl lygiau ir greičiau skuta, 
negu kita kuri priemonė, sausai ar su vandeniu sku- 
tantis. Pagrindinai skinasi nuo visu kitu elektrinių sku
stuvų. 5 METŲ TAISYMO GARANTIJA Shavemaster 
TIKLRAM motorui su visu įrengimu. Pasirinktinai — 
puiki plastikinė arba odinė su zipperiu dėžutė.

OLANDIJOJE -Kalėdų seais" vafa> 
duajamaa kaip šv. NBoUojus, jajas 
ant dramblio. Tanai įvestasis vys
kupas pasižymėjo didele artimo

Vietinė šv. Petro parapja 
buvo lietuvių įkurta prieš 35 
metus. Kadangi lietuviams ne
sisekė savo parapiją išlaikyti, 
tai Clevelando vyskupas 1929 
m. šią lietuvių parapiją pavertė 
bendrąja ‘amerikoniška” para
pija. šiuo laiku lietuviai šioj? 
parapijoje sudaro labai mažą 
procentą. Tiesa, jų čia yra žy
miai daugiau, bet dauguma jo
kiom parapijoms nepriklausp.

Yra Akrone keletas lietuvių 
organizacijų, kurios savo susi
rinkimus iš seno papročio šau-. 
k;a senosios šv. Petro bažny
čios salėje. Bet šių organizaci
jų nariai kasmet mažėja, nes 
senieji lietuviai traukiasi į ka
pus, o jaunieji priklauso kito
kioms organizacijoms.

Tiktai Waffle Baker and Grill 
gerai paruošia vaflius ir sand
vičius, kepa bekoną, kiaušinius, 
blynus ir k. Mat. jis turi spe
cialų RADIANT CONTROL. 
Taip pat jis turi prietaisą, ku
riuo lengva VVaffle BakA pa
keisti j Grill. Turi žavią formą, 
chromu [>adengtą. Jis išsiskiria 
iš visų tos rūšies virtuvės reik
menų.

<$uiSaim comaMsnRimcauTCR
SUNBEAM COFFEMASTER yra geriausia priemonė iš 
visų gaminti tobulai kavai, nes jo patentuota tuštuma • 
STIPRIAI VEIKIA vandeni ir kavą. Tas veikimas prie 
tam tikro karščio ir tam tikram periode duoda jums 
AUTOMATIŠKAI tobulą kavos kvapsni. Tiems, kurie 
nori automatinio perkulatoriaus. SUNBEAM yra ge
riausiai ir gražiausiai pagamintas.

Amerikos populiariausias plaktuvas. Sunbeam gamina 
tik tą vieną MIXMASTER, nes šis garsus, standartinio 
didumo plaktuvas pralenkia VISUS kitus elekt. plaktu
vus savo, šutaupymu laiko. Jis sutaupo rankų darbą, 
viską suplaka skoningai. Yra ir mažesnis—Junior-size, 
jei pageidaujate. Sunbeam Mixmaster Junior yra pats 
geriausias iš visų to dydžio.

COORER * DEEP FRYER
Moterų pageidaujamas visur, nes jis 
daug ką atlieka žymiai geriau. Geriau 
kepa viščiukus, bulves, donatus. Jis 
gail būti vartojamas Sutinimui, šildy
mui. kaitinimui, mėsos smulkinimui, 
daržovių paruošimui, šaldymui ir k. 
COOK-CUIDE parodo jums tempera
tūrą, reikalinga kepimui it* norimam 
apgruzdėjimut r

Iškilmingai pašventino 
bažnyčią

Lietuvių statytoji šv. Petro 
parapijos bažnytėlė buvo pa
versta gimnastikos sale, o pa
rapija pasistatė sau žymiai di
desnę modemišką mūro baž-

Aatomatinis iki nepatikimumo! 
Turi specialų RADIANT CONT
ROL. kuris “pats prisitaiko" au
tomatikai kiekvienai duonos 
rūšiai, šviežiai ar šaldytai, ru
gių ar kviečių, rupiai ar smul
kiai. Pilnai automatiškas—duo
nos riekė nusmunka be motoro 
ir iškyla be spyruoklių. Nerei
kia nieko grūsti ar traukti. Jis 
Amerikai parodė, ką gali duoti 
visiškai automatiškas gruzdintu- 
avs.

Bendruomenė prašo 
atsiskaityti

Apylinkės seniūnai ir kiti 
asmenys, turį betkurlų pinigi
nių reikalų, prašomi su apylin
kės valdyba atsiskaityti iki 
gruodžio 15 d. Tai galima at
likti kiekvieną penktadienį tarp 
6 ir 7 vai. vak. adv. J. Smeto
nos kabinate, kur budi bend
ruomenės pareigūnas.

Apylinkės valdyba taip pat 
prašo visų skyrių komisijas ir 
kt. bendruomenės padalinius i- 
ki gruodžio 25 d. pristatyti apy
skaitas, kurios bus išspausdin
tos metiniame apyskaltiniame 
bendruomenės pranešime.

Metinis apylinkės susirinki
mas šaukiamas 1955 m. sausio 
23 d. lietuvių salėje.
Bendruomenės kalendoriuje 

................ _ . yra įregistruoti šie parengi- nycų. kurios šventam, athko gnKxJžįo d g yaL

“Žiurkių kamera” Akrone
Gruodžio mėn. 5 d. lietuviai 

Akrone turėjo progos pamatyti 
ir pasidliaugti iš Clevelando 
Clevelando atvykusios p. VI. 
Braziulio trupės puikia vaidy
ba. Buvo pakartota J. Grin’aus 
drama “žiurkių kamera”. Dra
mos pakartojimo reikalais dau
giausia pasirūpino Gaškienę, 
vietinė veikėja su savo arti
maisiais pagelbininkais. Akro- 
r.o lietuviai yra tikrai dėk:ngi

Pareikšta gydytoju nuompnė sako ne. 
Mes' pateiktame jums kelis faktus ir 
skaičius, iš kuriu jūs patys pasidary
site išvadas.

Clevelando arkivyskupas E. F. 
Hoban lapkričio 13. Iš Cleve
lando į iškilmes buvo atvažia
vę keli lietuviai kunigai lJ. An
gelaitis. B. Bartis ir B. Iva
nauskas, buvę šios parapijos 
vikarai. Iš viso pašventinime 
dalyvavo ap:e 40 kunigų ir a- 
pie-30 seselių vienuolių. Vysku
pas džiaugėsi, kad parapija iš 
skurdo išsivadavo ir padarė di
delę pažangą. Dabar parapija 
turi puikią bažnyčią, mokyklą, 
kleboniją ir seseTų namą.

K.T. artndta

Prieš 6 metus Parapaęk gydymas, 
vokiečių išradimas, pasiekė New Yor- 
ką. Per šį laiką tūkstanėtai žmonių 
buvo gydomi. Per 90% buvo laikomi 
chroniškai serga. To nežiūrint, 94% 
visiškai pagijo. Kai mes sakom pari
jo. tai neturime gaivoj (Senu. savaičių 
ar mėnesių: mes suprantame metus.

įrodyti Parapeck gydymo pranašu
mą. mes nuoširdžiai siūlome the Ar- 
thritl« Ir Rheumattam Foundation ar
ba kitą tolygių pripažintą tnstitucitą 
psrniKM 9 Hsonnns htekkmukius jokio 
paąeįėjiroo nuo injekcijų bei kitokiu 
vidinių gydymų. Jie bus nemokamai 
Parapecfc metodu gydomi. TU taro-

frypait
Tai šių metų sensacija! Viską padaro skoningai, nes tu
rite po ranka kontrolinį prietaisą karščiui, reikalln- 
grrta kiaušiniam, mėsai, blynams, bulvėms ir kitiem 
kepsniam. Turi apsaugą nuo vandens, kas jums padeda 
su visu keptuvu nuplauti produktus. Tiksli tempe’a- 
tūra bet kuriam maistui išrašyta rankenoje (Fry- 
Guide). Nustatote, kokios reikia, ir neturite daugiau 
rūpesčio.

sefcmln- 
. Neroo* 
Hom ra-

rinkta 38 doleriai Vokietijoje 
studijišojantiem ateitininkam.

Petraask* ir Vadeflm*
' krautuvėje (kampas Vemon 

fe 25 St) yra frysetit groti 
lentyna Iktuviškai knygai; va
dinasi, čia galima gauti ne vien 
“šaltos. košės”' fe “sodės”. 
Krautuvė pavadinta “Gaiva” 
(kai kas klaiadingai padnFaė 
“Galva”).

1 Knygreškr paverstas 
sekmadieniais pasirodo šv. 

Antano bažny<Sos prieangyje; 
jis primena lietuviškos knygos 
vertę. ,”as knygų platintojus 
gal ma užs*saaky^ visus kata- 
.kiškus žurnalus ir laikraščus. 

Moksleiviai ateitininkai, kurie 
knygas pardavinėja, iš gauto 
pelno pasiuntė Vasario 16 gim
nazijos ateVninkam kalėdinę 
dovanėlę.

Lietuviai studentai
gruodžio 12 buvo surengę V. 

Krėvės minėjimą. Referatą 
skaitė A. Aštaškaitis, buvo pa
skaityta ir V. Krėvės raštų iš
traukų. P. Natas

Naują Metų sutikimas
Štai jau baigiasi 1954-ji me

tai ir už kelių savaičių pradėsi
me naujus 1955-sius metus. 
Kyla ne vienam problema, kur 
reikės linksmai sutikti Nau
juosius Metus, kad vėliau lydė
tų malonūs prisiminimai. Ta
čiau clevelandiečlai gali daug 
nesirūpinti, nes jų studentai at
eina į pagalbą ir rengia puikų 
balių, kur susirinks visi, kurie 
til»£tori giros nuotaikos ir 
smagaus senųjų metų užbaig- 
mo. Tasty Shop Restaurar.t pa
talpose, 10542 Euclid Avė., pas
kutinę šių metų dieną, 9 vai. 
vakaro rinkas visi su studen
tais pasiklausyti įdomios pro
gramos, pravedamos linksmojo 
Vytauto Raulinaičio; pasivai
dinti skaniais valgiais ir ska
numynais, paruoštais p. O. 
Jokūbaitienės; pašokti gražios 
europietiškos muzikos garsų 
palydimi, nes gros gera kapela, 
ir pamatyti ne tik daug pažįs
tamų, svetingų studenčių ir stu
dentų, bet ir susilaukti visos 
eilės staigmenų. Nuotaiką kels 
ir specialiai pagaminti lietuviš
ki taurūs gėrimai bei tradicinis 
šampanas. _

Kvietimus įsigyti bei staliu
kus (dešimčiai žmonių) rezer
vuoti galima pas Rimvydą 
Minkūną, 953 Maud St., telef. 
EN 1-5029. ir pas Vytautą’ Ka
mantų, 1323 RusseD Rd., telef. 
ŪT 1-4227. Pavienius kvieti
mus galima gauti Dirvoje ir 
Spaudos Kioske. Vietų skai
čius ribotas ir kvietimai bus 
platinami tik iki gruodžio 27 
d. Prie jojimo ’ič-tir.ių nebus 
galima j g i. ’ų zaina 4 dol. 
Tad clevcland: vių problema 
išspręsta — visi pas studentus.

Vyt K



PARDUODAM NAMUS

GAUNAMOS ŠIOS KNYGOS:

RAMUNES
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DOVANOS
JARDAIS

dykai gausite 
u ir prospek-

BAKAS. GriH ią Kabaretas Braue. 
Geras Usnis..pigi nuoma, ilgam iš- 
noamata. Virins prieinama Įmins

1.50 
1.00 
P50 
1.25 
1.00 
3.00

SKALBYKLA parduodama su nuosto
liais. Derėsimės tik su rimtais pirkė
jais. Geros pajamos. Pradžiai piešti 
$4666, paskola ligi $3500. Reta proga 
tinkamam žmogui. SO 8-3536.

SAUSO VALYMO Įmonė ir pastatas 
Našiau County. Auganti vertybė 1053 
m. siekė $37000. Prašoma tik $18000. 
Kreiptis betarpiai. FR 8-0080 dienom, 
IV 1-8237 vakarais.

Skaitykite ir platinkite “Šv. 
Pranciškaus Varpei”!

J. Krnitas. Vytis ir erelis, 576 p.
E. Williams. Medteb arklys, 192 p.
J .Gailius. SusttadBMB, 155 p.

rdvus 4 mieg. na
ktinis gyv. kamb.,

2 vonios,

RESTORANAS — atidarai 5 dienas, 
savaitinės pajamos per $12696. Grynais 
(mokėti $6696, kiti išsimokėtinai. 
TeL IR 4-1945 tarp 7-0 P. M.

VAIKŲ LITERATŪRA
K. Čukovskis. Daktaras Aiskauda ir 

jo žvėrys, 93 p.

BABYLON—anglu stiliaus namas, 320 
E. Merrick Rd., 10 kamb., 4 vonios, 3 
auto garažas, 130x250, neseniai pada
rytas priestatas j Gneat South Bay, 
tinka bizniui, ypač laidojimo ištaigai 
arba restoranui. Tuoj pat galima už
imti. Arti kat mokyklos ir bažnyčios. 

Susitarti MOhavvk 9-0463.

PARDUODAMA gerai įrengta CAK 
Wasbing Equipment Co. Veikia ketu
riuose ateituose. Galima uždirbti per 
metus daugiau kaip $12,066.

BE 5-9717

, MUZIKA
J. Kačinskas. Missa ui honorem Imm.

• Cerffis

DOUGLASTON. 
mas, 110x16, m 
valg. kamb., master mieg., 2 vonios, 
saulėtas balkonai pėwder kmb., 2 ug
nies židiniai, tarnaitės kmb.. -pečius, 
šaldytuvas, skalbykla, džiovykla ir 
daug k. Netoli kat. mokyklos, bažny
čios. Greit parduodama. $25.000.

BĄ 5-4983

WALKING DOLL — 24” 
$3-»9.

Xmas Toys—40% to 70% Off.
-Yąu'll

TIKRU DEIMANTU 
$5.95 ’

DYKAI! Su kiekvienu pirkiniu^ 
plūs minėtą, dar gausi gražų 

Taikos Karalienės sagtį

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 nūn. lig Grand 
Central Prašo $21,000.

HAstings 5-1040

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

SO 8-7927

SCHOLES BADNG, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

582 Grand St, BissMyu, N. Y.
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
dmma, Mra topam* duonas, py* 
ragus ir pyragalfius pagal visą 
skoni Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms Iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpUdomi kogeriau-

BENZINO STOTIS — 11090 gaL Tai
symo įrengimai, dalinis parkinipias. 
$3500 grynais pinigais, kiti ratams.

CH 2-9335 tarp 7-8 PM.

Jums geriausia proga saviems reika
lams ir kalėdinėm dovanom įsigyti 
urmo kaina geriausiu vilnonių me
džiagų — importuoti audiniai švar
kams, marškiniams ar paltams. Kai
na nuo $4.00 už jardą 58” pločio.

Skambink ar rašyk:
BIDDLE WOOLEN CO, INC, 

M West 46 Street 
New York 36, N. T.
, <JU 2-0496

Haufas.’ Pasakos, 93 p.
MALDAKNYGĖS

Kun. St. Yla. Mnžųjų maldos
(Vardan Dievo)

Kun. St. Yla. Sveika Marija, 357 p.
Kan. F. Bartkus. Būk maa makmus,

’ \ . 413 p.
Prel. Pr. Juras. Ramybės šaltinis, 

544 p.

BENZINO stotis ir auto plovimas. 
Kasdien pumpuojama apie 1000 galio
nų, 24 vai. atvira. Turinčiam prak
tikos puiki proga. Mechanikas gali 
tapti dalininku įnešę* nedideli įnašą. 
SA 2-2441, LE 4-9404.

SPRAY PLANT 
skubiai pardnodama su nuostoliais 

sau, pilnai įrengta.
Teirautis: OR 4-5955'

TRIS XMAS GIVE 

Yuor Floor » Happy New Year 

TOWERS UNOLEUM

BAY RUKJĘ—j»"i~ plytinis, 6 
kambar..7yrįH^w|^tribaigtas rūsys, 
garažas, aliejumJBnSaomas. audrų lan

gai. Arti kai mokyklos ir bažnyčios. 
Nuosavybė A-l rūšies sąlygose.

TE 7-3385 no 5 PM. tiktai

Fouatain Pea - Hospital 
M5 FULTON 8T.

fftt Brradsray N. Y. 38, N. Y.
TeL WOrth l 0666, $m

AR JCS ATRODOT *’ 
KAIP REIKIANT?

Mokyklos, Kolegijos, Bažnyčios, Drau
gijos, kaip su jūsų uniformom ir ap
ranga? The OLYMPIC CONDITION- 
ERS išvalys, sutvarkys ir pataisys jū
sų komandų uniformas ir aprangą. 
Mes turiipe daug klientų, kurie pa
tenkinti mūsų prityrusių darbu. Ar 
jūs neprisidėsit? Pašauk —

DOMINK STIMOLA, Rep. 
KI 8-4342 arba rašyk OLYMPIC. 
CONDITTONERS, 2805 Webb Avenue, 

New York 68, N. Y.

_dfert»{ttvė, fin. žaidi- 
įOnfnūlaiiii.ia, Ruse© 
4-Ir ąuo audrų lan- 
ięY atskiras garažas 
Mb kiemelis aptver- 
pniki aplinka, geras 

. .^dklėš, bažnyčios, ap
sipirkimo centrą ■LJĘimio perkėlimas 
verčia parduoti! 'i

Susitarti TdL FL 4-8838.

kaip Būti laimingam
Saugokite savo širdį nuo neapykantos, protą—nuo rūpesčių. Papras
tai gyvenk, nedaug tikėkis, daug duok, dažnai dainuok, 'visada 
melski*. Pripildyk savo gyvenimų meilės, skleisk giedrumų, užmiršk 
save, galvok apie kitos. Daryk kaip norėtum, kad tau darytų. Visa 
tai sudaro auksinio pasitenkinimo grandį.

VALGYKLA—gera proga, puikiai ei
nasi, pigi nuoma, gerai įrengta. 
$1000-1106 savaitinės jeigos. Prieina
ma kaina. PR 8-9837.

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond
1 Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 

ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS, 
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21. N. Y. j
Tel. VIrginia 7-1896 1

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

Floor coverings of Quality. “If it’s 
floored by Tovvers it’s n sure knock- 
out.” We carry one of the largest 
stocks of intaid in Brooklyn.

5215 Chureh Avė.
Brooklyn, N. Y.

HY 8-6227

Ar skaitei kutifiros Žanai* 
“AIDUS”?

A. Maceina. Saules giesmė, 454 p.
A Maceina. Didysis inkvizitorius, 222 p.
J. Končius. Džiaukis gyvenimu, 72 p.
Nell Vian. Sv. Antenas Paduvietis, 145p. 1.00
Dr. J. Prunskis. Prie vifites kryžiaus, 

139 p. 1.50
Šventoj* gyveBhnai, 936 p. 2.00
G. de Fonėsca. Marija kalba pasalinti,

264 p. 0d0
Prel. Pr. Juras. Pranašystės apie 

pasauli t> galą, 111 p.

Mo Verasu 8-8266, vakarai*.
, . „■■■t. . . .f.; . .y.,,. . . ■■

GROBIO SALONAS — ašiai ytm, g»-

$lg$a Su maa*6aMai* pardaadtaūua pi- 
gtaa kaip uš $5666. GR 2-6794. '

FLATBUSH (EL 34 Street, between 
Quentin and R), one family detached 
brick 30x100 — 3 bedrooms — 2 full 
baths — all latest modern improve- 
ments. Finished basement with bar. 
Accessable to Catholic School and 
Churches. $24,000.

DE 9-2299

KULTŪRINGAS ŽMOGUS DUODA 
KULTURING4 DOVANĄ

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE V. Andriukaitis, Audra Žemaičiuose, 
218 p.

P. Andriušis. Anoj pusėj ežero, 101 p.
A. Vaičiulaitis. Valentina, 142 p.
D. Pilla. Siela už sielą. 304 p.
P. Tarufis. Žirgeliai padebesiais, 99 p.

Grušas. Pabučaiviinas, 155 p. 
St. Būkjąvas. Varpai skamba, 180 p. 
V. Pietaris. Algimante^, 267 p.

PARDUODAMA GAS STAT1ON 
geroje vietoje, 36666 galionai 
riuL Teiraukis JIM

GERIAUSIOS
rašomosios mašinėlės yra Royal. 

Plačiausia ir geriausia f. m. firma 
Pasauly! Dienos produkciją apie 
3000 mašinėlių su visada pritaiky
tais naujausiais išradimais.

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

Geriausią dovana artimiesiems, 
nes ja rašys visą gyvenimą. Vien lie
tuviškai - anglišku raidynu virš 300 
kelioninių mašinėlių išsiuntinėta užsi
rakantiems.

Pranešę savo i 
smulkiausias inf< 
tus per:

SHORE ROĄD ARBA—1 šeimos ply
tinis visai padalintas, 7 kambariai plūs 
2 įrengti pastogėj, garažas. Tuoj gali
ma kraustytis, grynai rezid. apylinkė, 
1 blokas nuo Shore Road. Tik susi
tarus. — 8R

F. Kirša. Avėtieji akmenys, 112 p.
J. Aištis, Sesuo buitis, 45 p.
J. Aistis, Be tėvynes brangios, 60 p.
A. Tyruolis. Kefionė, 126 p.
A. Tyruolis. Larikę liepsnos, 44 p.
J. Kėkštas. Etapai (įrišta), 141 p.
Vai lėkite damos! (200 dainų), 220 p. 1.00

f odnt (d titab *<:a doras payment 
— cšose to Cųt>riig,rahmjii and chur- 
dtob — ųte»:jMti^Rchaoks and near 

UMjBHhtamniiry ntėe neigh- 
.bbrhoodL Rte'ąteraoaiy- For infor^ 
ntation Fboąn TftS-9344—10 AM . to 
« FM. Wedk duys* und SS 8-788B on

Mūsų ramunių Se- 
dai yra Hungariyos, 
švieži ir metiom 
kvepia.’ motetya, 

A' kurios geria ramu”
J nių arbatg, bttna 

Ų’ gražios ir nepiktos;
galite pabūti <Hbd4 

kitą ir nevalgę, bet pirkite ra> 
munių ir pradėkite at^tuti ge* 
resnę sveikatą. Kai" priduri 
mums $2 JO, tai mes paderi
me jum svarą ramunių ir 
knygą “Sveikata figoniam1? — 
gydymas visokių ligų Mbnl- 
mis, žievėmis, žiedais, sfikkxn 
ir lapais, .

**L*ŠS*į *******

All
Come in and ask for “Sal 

be glad you did. • » 
SA L’ S

897 B’way Brooklyn, N. Y.
EV 1-6303

PABK SLOPE ARKA— antroj pusėj 
parko, vienos šefmės’rudo akmens na
mas, 14 kamb., aliejum šildomas. Tin
ka profesionalam ir biznieriam. Reika
linga matyti, kacLbūtų įvertintas. Ar
ti kat mokyki.-Jr bažn. Kreiptis be
tarpiai. Savininkais ST 9-9458.

Dvigubai stipresnis ir tik keliais 
centais brangesnis 

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

Dėžė 24/12 oc. 'benki} $5.75. 
FENNIMORE

BEEB DISTRIBL TORS
4617—7 th Avė, B’klyn 20, N. Y.

GE 6-9124

5.00
J. Žilevičius, čeriavas SšMnauskas, 127 p. 2.00

1.50
C. Sasnauskas. Lietuviškh muzika^ 133p. 3.50V. Augustinas. Lietuvos vaizdų albumas 5.00 

Lietuvos archyvas, 436 p. 1-50
TelRų kaukiniai, 100 p. 0.25
J. Grišmanauskas. Tolimieji' kvadratai, 

/ 200 p.
Vac. Biržiška. Vyak. Valančiaus 

biografijos bruožai. 100 p.
V. Gidžiūnas, O.F.M- Legendari’ldeji 

OJF3L kaakinai, 45 p.
J. Karys. Nepriklausomos Lietuvos 

pinigai, 255 p.

DRAMA
B. Sruoga. Kazimieras Sapiega, 250 p. 2.50
L. J. Voicekauskas. Gims tautos genijus, 

80 p.
J. Grinius, žiurkių kamera, 120 p.

niversttetą. TarpkMhtoėae Bos
tono nmgtya&pe, letuvių \ ko
manda pasiekė gana nelaukto 
bet pelnyto laimėjimo priei ke- 
lerių metų Bostono meisterį — 

Harvardo Universitetą. Pasek
mė 3:1 ir 1 nebaigta.

Harvardas tiose p-bėse ėjo 
su 3 laimėjimais, o lietuviai su 
3 pralaimėjimais. , Harvardas 
mušė Brandeis un’.versitetą 
5:0, o pastarieji mūsiškius 4:1, 
todėl sunku buvo tikėtis, kad 
mūsų vyrams pavyktų atsilai- 
Kyti prieš Harvardą, ' bet vis 
dėlto, lietuviams pavyko tai, 
ko kiti Bostono klubai' nepajė
gė padarytį.

Pasekmes; K, .Merkis —M. 
Wiener (Ezpert klases žaidė
jas, 2-ras Mass. p-bėse), nu
traukta su nekuria Merkio per
svara. iPetras Kcmtautas 1—R. 
Goold 9, Jonas Starinskas 1— 
F. Duehay O, AndriiK Ketura
kis—W. Deer 0, Rimas Karo
sas 0 Calhamer L

New Yorko lietuviai prieš 
latvius, i. Gruodžio 18 vakare, 
LAK patalpose, Brooklyne lie
tuviai tyrės draugiškas rungty
nes su latviais (6 lentų). Mūsų 
komandoje lošia: Repečka, 
Paškevičius, Staknys, Šukys, 
Gahninas ir Vilpišauskas. At
sargoje Trojanas ir Malinaus
kas. Latviai savo sudėty turės 
pasižymėjusį Amerikoje jau
nuolį E. Mednį (2-ras N. Y. 
State p-bėse), Purmalį, Pa- 
miljens, Žirnį ir kt. Apie lat
vius galime pasakyti, kad pe 
gerai treniruoti, įgudę, jie nuo
latos dalyvauja įv. Amerikos 
turnyruose. Latviai spiečiasi, 
daugumoj, prie Brooklyno 
šachmatų klubo, “šacha Pasau- 
le”, pav. išsireiškia, kad 
Brcoklyno Chess Club pergy
vena latvių “invaziją’,’. Purma- 
lis klubo vicojp-kas, Žirnis — 
turnyrų tvarkytojas, ZKStinš— 
komiteto narys.

A. .Nasvytis 3-jų valstybių 
>bėss-. Orio, Pennsylvanijos ir 

(nukelta į 8 psl.)

Taikos Karalienės garsiųjų deimantinių karūnų votyviniu 
šventovių dirbėjai.

ONEMAIDENLANE 
prie Broadway 

NEW YORK CITY

1.00 ĮVAIRIOS
2.00 Lieterig Irjdhne scodavM, 606 p.
1.50 Amtfftm Marių variyuM» 279 p

GuarerchL Dm Kanritinm pneantia, 324. 3.50 5.00 (neįrištas) 7.00' (įrištas)

1.00
M. Pečkauskaitė. Mergaites kelias, 99 p. 0.75 

£ Kun. J.iVaitkevičius. Gyvoji dvasia,^ 
g 464 p.
8E Maldos apaštalavimas, 176 p.
H6 Tomas Kempietis, Kristaus sekimas/ 

424 p. 2.00
S štai žmogus (Gavėnios knygutė), 186 p.-l.W 
• f Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p. 2.00 
£ Naujasis Testamentas (įrištas) * 2.00

DEVYNIŲ KAMBARIU NAMAS — 
ataeco. 6 įmegara, S-venfos, purkštas, 
Baujsi dafrtiMt sBėJmn šBdentM,-2 
auto garažas. Arti kak mokyklos ir KEPYKLA parduodama. Gerai heng- 
bašnyfios. Penkies minutės ligi Park- 
way. $15766. ESeex 4-5629.

ras, dųigsM garašaL Arti kat. mokyk
los ir bafayHto, — 323566.

CRatoU 1-4357

UZKANDINe — fabriko rajone — 5 
su puse dienos darbo — atdara nuo 
5 AM. iki 6 PM. .

ERHIAS DINER 
5426 Grand Ave^ Maspeth, L L, N.Y.

Nepaprasti auksiniai dalykai, seoo- 
viniai ir brangakmenių. .Kainos že
miau detalės kainos, plūs 30% diskon
to Kalėdoms. \

Rašyki prašydamas nemokamo , kai
noraščio.

charal jewelers 
225 W. 34 St NYC. 26 aukšta*



Lietuviu

MM

ŽINIOS

KRYŽIUOČIAI

DARBININKO VAKARAS

WWWWįp

IŠNUOMOJAMAS kambarys, 
350 Keap St., B’klyn; aparta
mentas 21. Kreiptis į Kotryną 
Lipnickienę. '

_ Kaa. A. Mažukna, MIC.
£ vedęs misijas Maspėtho lie
ptu vių parapijoje, jos klebono 
t'preL J. Balkūno lydimas, pada- 
; jė vizitą Darbininko redakci-

Pranciškai Mociejūnienei

006 Graad Street 
> BrooHya. N. Y.

NOTARY' PUBLIC

buvęs latvių Nacionalinės O- 
peros baletmeisteris ir Rygos 
baleto mokyklos steigėjas, da
bar dirbąs Londone, sausio 
mėn. bus Bostone ir duos pa
mokas T. BabuškinaitėS baleto 
studijoje.

Mirė Juozapas Povilaitis
75 metų, gyvenęs 7034 57 

Drive, Maspith, L. L; pašarvo
tas M. Bieliausko laidotuvių 
namuose, 660 Grand St.-Brook
lyn. Laidojamas šv. Jono kapi
nėse trečiadieni, gruodžio 15, 
po 10 vai. ryto pamaldų An
gelų Karalienės bažnyčioje. 
Nuliūdę liko sūnūs Juozapas ir 
Alg;rdas, dukterys Florence ir 
Beatriče ir 4 anūkai.

Spaudo* at&vimo sukaktis 
EHzabethe buvo paminėta 
gruodžio 12 d. t W.S.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

JOHN DERUHA, M. D?
Inkstų, pūdės, odos, kraujo, vidurių kr kitų ligų gydytojas 
Apžiūrėjimas Ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 Ir 4-9

Mokslus baigęs Stropoje . \
128 E. 86th STREET NEW YORKCITY

Viri Lmcington Ava. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Marijos metai
Šv. Petro par. bažnyčioje 

užbaigti specialiomis pamaldo
mis gruodžio 5, 6 ir 7. Dvi die
nas pamaldas laikė ir pamoks
lus sakė svečias kun. Dr. V. 
Cukuras (iš Colchester, 
Conn.). Visų lietuvių ir net ne
lietuvių dėm^į patraukė nak
tinė švenč. Sakramento adora
cija iš gruodžio 7 į gruodžio 8. 
Visą parą prie išstatyto švenč. 
Sakramento budėjo lietuvių ka
talikiškos draugijos ir organi- 

'zaęijos, kurios meldėsi už pa
saulio taiką ir Lietuvos la’svę. 
Pamaldos buvo užbaigtos 
gruodžio 8 vakarinėmis aršio
mis, kurias atnašavo ir pamok
slą pasakė kun. J žuromskis. 
Visų pamaldų metu buvo klau
somos išpažintys; apie 1500 
žmonių priėmė šv. Komuniją.

ŠALINSKAS 
Laifotavi* Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(pele Forest Parkaay Stattoo) 
, Woodhavea, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
KoptyBoa nemokamai ytaom

IŠNUOMOJAMAS didelis ap
šildomas kambarys —. 186 L 
Avė., Brooklyn 8, N. Y. Priva
žiuoti Jamaica linija, Norwood 
stotis. Kreiptis vakarais arba 
sekmadieniais.

rovas). " •«
Vaidintojai turi jau sceninę 

patirtį^ tai ir jų sukurti vaid
menys išėjo visai įtikiną. Vita
lis Žukauskas, mokėjęs vai
dintojus surikiuoti‘į ansambli, 
ypač puikiai parinko jiems ati
tinkamus vaidmenis, tad ir vai
dinimas, pastatytas mėgėjų jė
gomis, vertintinas te giamai.

Spektaklio proga išleista įdo
mi programa su Gražvydo Bo- 
tyriaus pieštais vaidintojų šar
žais.

• Vitalis Žukauskas,
< režisavęs “Aušros Sūnūs”, 
gruodžio 5 d. po vaidinimų 
grįždamas namo turėjo auto
mobilio katastrofą, kurios me
tu buvo sužeistas. Dabar gydo
si Greenpoint ligoninėje.

'tf ALK Federacijos
7 New Yorko apskirčio se'me- 

Įis -šaukiamas sausio 16 d. 2 v. 
-Angelų Karalienės s a 1 ė- 
;je, Brooklyne. Atstovų regis- 
'tracfja prasidės 1 vai. Drau- 
-gijos įpareigojamos iš anksto 
•išrinkti atstovus.

mirus, liūdesio valandoje 
giliausią užuojautą reiškiame

Pašto valdyba
’č pakartotinai primena, kad 
kalėdinius sveikinimus ir dova
nas reikia siųsti dabar, nes vė
liau siunčiamą korespondenci
ją negarantuoja pristatyti 
prieš Kalėdas.

Marijos metai buvo užbaigti 
iškilmingu tridieniu, į kurį su
sirinkdavo daūg žmonių. Ypač 
tikintieji daug meldėsi už šv. 
Tėvo sveikatą.

Parapijos mokyklai išlaikyti 
antradienių vakarais 
par. salėje PTA ir šv. Vardo 
dravąpja rengia, bingo žaidi
mus.

Šv. Pnmciškaus tretininkai 
gruodžio 5 suruošė parapijos 
naudai vąkapenę. Kalbas pasa
kė kleb. kun. M Kemėšis, kun. 
J. PragufitiddU, pirm. Milukie- 
nė ir Liutvinfenė. J. Bagočius 
vadovavo vakarui, J. Žilevi
čius skambino pianu, o pradžios 
mokyklos mokiniai atliko vai- 
dutimėlį bei išpildė kelias dai-

MarėelA'Trėigiūtė
Šv. Petro ioažriyčiai įteikė 

auką — visų metų amžinosios 
lempos išlaidoms1 padengti. Au
kotoja savo auką skiria savo 
tėvų, Rožės ir Gabrieliaus, at
minimui.

Pasiruošė Kalėdoms
Šv. Petro par. Choras, vado

vaujamas komp. .Jeronimo Ka
činsko, Kalėdų švenčių metu 
giedos naujai išmoktas Otto 
Mrazek parašytas mišias.

Moterą-meoginų klubas 
parapijai palaikyti paaukojo

70 doL

VINNIE MEAT MARKET
Maisto ir mėsos produktai.

A. MATHEWS, 
254 Union AveM Brooklyn, N. Y.

EV. 7-8524.
Pradedama nuo penktadienio, 

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

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

FVNEBAL HOME 
ii P. RAILAS — Direktoriai 
ALK BAL.TRCNA8-BALTON

Sausio 22 šeštadienį, Šv. Antano parapijos salėj*
725 Leonard St., Brooklyn, N. Y^ bus

KTJyARRTTT, N. J.

J. S. Reedy vėl perrinktas 
lietuvių Laisvės salės pirminin
ku. Vicepirm. liko W. Senkus, 
finansų sekr. Alf. Vaičiulevi- 
čius, ižd. W.( J. Drešeris, o sekr.

H. Sienkievičiaus garsų istorini 
romaną savo puslapiuose spausdina 
KABYS — 680 Bushwick Avė., Brook
lyn 21, N. Y. — pradėdamas 1955 m. 
sausio numeriu.

Siunčiu prenumerata $5.00 už 1955 
m., prašau siųsti man KARĮ.

Vardas, pavardė ........... ................. .. ...............

Adresas ......................................... -.............. —

Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAS 

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

Vaidins Bostono vaidintojų grupė1, režisuc jant dramos aktorei Aleksandrai Gostattie- 
aei, dalyvaujant dramos aktoriui H. Kačtednri.

Veikalas su dideliu pas’sekimu buvo vaidintas Bostone, Waterburyje ir Hartforde.

ŠACHMATAI 
(Atkelta Iš 7 p.)

W. Virginijos valstybių Open 
p-bėse, Dr. Algirdas Nasvytis 
iŠ Clevelando, dalinosi antrą 
vietą. Dalyvavo 22 žaidėjai. 
Laimėjo James Schroeder, O- 
hio su 4^4taško, T. Ander- 
son ir A. Nasvytis po 4:1.

Clevelando Opera p-bėse Dr. 
A. Nasvytis ir Gytis Bartkus 
surinko po 53 taškų. 44 daly
viai. Laimėjo latvis I. Garais 
su 7:1.

Chess Life, lapkričio 29, pa
skelbė Lake Erei Open p-bių 
pasekmes. “Dr. Erich Mar- 
chand of Rocheste? and Cana- 

8 vaL. dian Master Povilas Vaitonis 
tied for the first place at 
4%:%».” Buvo 19 dalyvių.

Ępstono jauniai laimėjo. 
Gruodžio 5 d. Watertowne, 
Bostone lietuviai — jaimiai tu
rėjo draugiškas šachmatų 
rungtynes su Perkins aklųjų 
institutu. Lafanėjo lietuviai 
santykiu 3:1. Herkulis Strolia 
įveikė pasižymėjusį New Eng- 
land tarionokyklinėse p-bėse 
R. Rathbun, kuris šiuokart lo
šė prieš du. Rathbun kitoje 
parU joje jvdkė R. Venckų. Po 
taftą dar laimėjo Jonas Venc
kus ir Gediminas Kuodis 10- 
metis berniukas.

Brooklyno va.dinotjų trupė, kus), Eduardas Juzumas 
sutelkta dramos aktoriaus Vi- (štokas)* ir pats ve kalo reži- 
talio Žukausko, gruodžio -5 d. sorius Vitalis Žukauskas (Pet- 
Apreiškimo par. salėje pastatė 
S. Čiurlionienės “Aušros sū
nūs.” 

Vaidinimas buvo sujungtas

IŠNUOMOJAMAS adęfis kam
barys su baldais.- Kfeiptis: Mi
kulskienė, 201 Etna St, BrocA- 
lyn, N. Y. Tei. AP 7-7630.

EVergreen 8-9770
* j f 4

Joseph Garszva
GR ABORTUS

BALSAMUOTOJAS

GYVUOJA PER 23 METUS : 
mmltnnMmf Ivairtks vuuomente pnnfiSMMŲi 

SMtjtaMa anafta.
EV. BBOOHUTN U. H,

■' • AD JEZAVITAS " " ’ '
■ Itarikm DM.

NEWARK, N. J.
Gruodžio 5 d. Įvyko JAV LB 

Newarko apylinkės narių susi
rinkimas, kuriame buvo svars
tė mi tol mesnio veikimo klau
simai ir susipažįstama su Le
ko bendraraščiais .Susirinkimo 
pageidavimu, valdyba pasiryžo 
artimesnėje ateityje surengti 
spaudos atgavimo panrnėji- 
mą ir teatro vakarą. Bendruo- 
men. valdomies’ems organams 
rinkti komisijon sušįrink’mas 
išrinko Mačiulaitį, Skirman- 
tienę, Jatulienę, Dilienę ir Sko
mantą’

Susirinkimą atidarė ir artė
jančių Bendruomenės rink mų 
reikalais paaiškinimus davė a- 
pylinkės pirm. p. W. Dilis.

Ir, 7 ’ PreL Joaas Balkonas, 
I* - « ALB Laikinojo Organ zaci-
£ jmo Komiteto pirmininkas, tars
| JZžodj N .Y. Liet. Bendruome-

ZOifes rengiamame Naujųjų Me- mokyt A. Dimas, New Yor
ko Lšąt. ^Kultūros Tarybos pir
mininkas, tarė žodj pakviesda
mas atsistojimu pagerbti buvu
sius ar nukentėjusius dėl 
spaudos laisvės, taip pat ska
tindamas remti lietuvišką 
spaudą. \

Veikalas visiems gerai pažįs
tamas, tikriausia^ ne kartą ma
tytas, bet visada mielai žiūri
mas, nes jis lietuviškas. Taip 
atleidi ir autorės naivumą, per
šoki per silpnas ištęstas vietas.

Veikalą vaidintojai prrdavė 
įtikinančiai. O tuos vaid ntojus 
sudaro vieni anksčiau dirbę 
su Vitalių Žukausku, kiti tik 
dabar įsijungę. Trys jų: Tadas 
Alinskas (Rusteika), Juozas 
Lapurka (Jurgis), Liucija Ka- 
šiubaitė (Rožė), Agna Kund
rotaitė (Barbora) — New Yor
ko Liet. Dramos Studijos auk
lėtiniai. Be jų dar vaidino: 
Viktorija Dėdinienė (Rustei
kienė), Vytautas Kidolis 
(Stinkis), Zigmas Zubrys (šat-

LB New Yorko apygardos 
valdyba

lapkrič’o 24 išsiuntinėjo apy
linkėm ir seniūnijom Loko pat
virtintas JAV Liet. Bendruo
menės Tarybai rinkti taisyk
les. Rinkimus numatoma pra
vesti 1955 m. kovo mėn. šiuo 
metu rūpinamasi sudaryti rin
kimų komisija apylinkėse, se
niūnijose ir visose lietuvių gy
venamose vietovės?. Kas nega
lės dėl kurių nors kliūo ų bal
savimo kortelės komisijai ,as- 

-meniškai įteikti, galės tai at- 
-*fikt» paštu, jei balsuojantieji 

savo apylinkėje ar seniūnijoje 
bus užsiregistravę.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

504 EAST BBOADMAY

KdMfenHi cglaiSų, vabrikų, vazonų, šviežių gėlių, rožių, orkidėjų ir kitų.
Kritotuvt atkbn kastfien ild 8 vai. vak. Sekmadieniais iki 3^0 vai. po pietų. Atdara 

Kalėdų ir NnM Dienoj.
EovMM 0te|MMS Ir Vakmitaa Mtakai MI BMmr M. KęM« ir talmtarų Nalają

MM* mfaML Kvfečta atMtakytį jų Baltic Ftorfoų Gėfių ir Lietuviškų bei Amerika

PRANAS MARKŪS 
Laidotuvių direktorių* Ir 

balsaflouotoj** 
NOTARY PUBLIC

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
RANČA

SM JUDOEITOOD AVK. BROOKLTN, N. X.

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

(record changers).
Aptarnaujanti rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
Ridunond HDLOzone Park, Forest HiU, Jamaica.

Darba* e tik kernu piityiurio tarhattrn, pripažįsta 
RČA Mitata. Ne«r Yor«&.

StateivaleaiėM ioteies ate * vai. ijle Rl * veL vak. 
ftanMMajp * vaL M t wL vak.

parengimams, susinu-■
kimams, etc. | , | H.H |

ŪĮ83 MAIHSO& ST. BROOKLYN 27, N. Y.
TeL EV 2-9586 (Prie Foreet Avė. stoties), Ridgewood

BARASEV1ČIUS ir SUNOS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
Sodth Boston, Mase.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TėL SOutii Boaton 8-2500

231 Beuford Avė.
Brooklyn, N. Y.


