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Su Drummondo Informacija 
visai sutaria kaip tik šiom die
nom Kersteno komisijos {spėji
mas pasauliui apie sovietinę 
koegzistenciją. Kaip komisija,

Maskvos nuotaikos vėl šiau
šiasi? * Maskva reikalauja pri
putoti jai pasigrobtus kraštus 
* Amerika riekafoojs laisvės 
ano komunizmo aet ir rasę

Atstovą rūmą komisija, ku
rioje yra 9 nariai ir kuriai pir
mininkavo anksčiau Ch. Kers- 
tenas, sausio 3 paskelbė įspėji
mą pasauliui dėl bolševikų ko
egzistencijos. Komis ja teigė:

šią Maskvą sovietam nevalia 
lankytis.

Valstybės departamentas da
vė sovietam sdprasti, kad 
Brooklynas galėtų būti sovie
tam preinamas, jeigu, sakysim, 
Amerikos piliečiam bus priei
nant Maskvoje Krasnają Po
li ana.

• Jungt. Valstybės turėtų 
paskatinti Jungt. Tautas ^pa
smerki Sovietų Sąjungą 'kaip 
komunizmo pavergtų tautų ag-, 
resorių.

— Vietoj MeCMy 
gadjos komisijos pina 
dabar bus dem. McOB

Naujasis Kongresas pradėjo 
darbą ketvirtadienį. Demokra
tai turi daugumą ir Atstovų 
Rūmuose ir senate. Staigmenų 
nenumatoma. Demokratai rem- 
sią prezidento užsienių politi
ką. Pareigūnai paskirstyti jau 
iš anksto. Atstovų Rūmų pir
mininkas dabar Sam Raybum, 
o buvęs pirmininkas resp. Mar
tinas dabar yra mažumos lyde
ris. • Senato daugumos lyderis 
yra Johnson ,o mažumos lydė-, 
riu vienu balsu išrinktas - vėl 
W. Knovvland, nepaisant , jo ne
sutikimų su prezidentu dėl už
sienių politikos. $

sovietų kalbos apie koegzisten
ciją terodo pasikeitus taktiką, 
priemones, bet ne pati jų tiks
lą — dominuoti.

Jei 'sovietų klastas Amerika 
supranta, koegzistencijom pas
tovumu Amerika tikrai netiki, 
tai dar nereiškia, kad ji neis 
j derybas su Maskva. O jei 
staiga imto kalbėti apie išlais
vinimą ar stotus quo pripaži- 
nimą, tai ntw»iat ik sttui 
kiautiniais nebus deramasi, tairttL

EUROPOJE ĮSIGALI 
ŽIEMA * '

REIKALAUJA 1 MEL. Ūt 
SUŽEIDIMĄ

Brooklyno teisme panelė! 
Scottl pareikalavo iš Americai 
AirFnes 1 mil. dolerių ui 
žeidimą. 1952 vasario 11 ta 
linijos lėktuvas tik pakilęs Mi 
warke nukrito 4r žuvo Statai 
menų. Scotti apdegė, būtoji 
sužeista galva, ir pragid^M 
goninėje 10 mėnesių, JotiStaį 
vokalas įrodinėjo, khd MtiM 
buvo daug apsileidkno;
propeleris sukati | pritaĮ|l 
pusę, ir dėl to įvykusi tatai*) 
fa, nors dėl propelerio aSĮMį 
kos buvo prieš 3 dtento IMI

Jungtinių Pavergtą Tautą 
seimas atsišaukime ^paverg
tuosius nori bent tiek nunešti 
jiem pragiedrulių ir džiaugs
mo. Kaip vieną iš tokių pra
giedrulių primena Amerikos 
valstybės sękretoriaus Dulks 
seimui atsiųstą kalėdinį raštą, 
kuriame pakartoja, kad “čia A- 
merikoje mes esam labai ati
dūs sunkiai daliai tų milijonų 
pasaulio žmonių, kuriem laisvė 
ir nepriklausomybė yra išplėš
ta, kurie betgi ryžtingai atsi
sako tironų diktatam palenkti 
savo nusistatymus bei dvasią.” 
Seimas aiškina, kad Dulles pa
reiškimą reikia suprasti ir kaip 
Amerikos nusistatymą, jog ko
munistai neturi nei moralinės 
nei įstatyminės teisės kalbėti 
pavergtųjų vardu.

Pavergtų Tautų seimas taip 
.< pat grįžta prie kalėdinio Kris

taus, jungdamasis su paverg
taisiais maldom ir tikėjimu, 

-kad “Be Uiti jaus žvaigždė nie- 
kades neužges. Ji amžtaažmus 
j—gb ir veda į galutinę per-'

ir iš viso kalboje į jį nesikreip
ti, o tik aplinkiniais žodžiais 
kalbėti: Ponas ar ponia iš to
kios ir tokios valstybės. Tas 
atstovas, kuris savo valstybėje 
į gubernatorių kreipėsi “eks- 
celencijos” titulu, čia išgirsta 
kad į JV prezidentą jis tegali 
kreiptis tik “pone prezidente.” 
O jei atstovas, nuvargintas sa
vo hr svetimų kafeų/nori išsi
gerti, tai jis turi atsiminti, kad 
jau 1903 Kapitely buvo panai- 
kinas paskutinis baras.

r— Senate yra tikras “sena
torius”, vadinas, pakankamai 
senas, nes turi 87 metus — 
Green iš Rhodos Island. Mote
rim nedera būti senom, tad ir 
senate yra tik viena senatorė 
Margaret Chase Smith.

Ų. Tribūne koresp. Drum- 
moridas sausio 3 rašė, jog 
Maskva viena iš koegzistencijos 
sąlygų reikalauja, kad Vakarai 
pasižadėtą nevaryti akcijos už 
tautą išslaisvtoiDią nuo'komu- 
ristiato režfano. Maskva nori, 
kad dabartines Sovietą valdo
mas sritis ir laisvasis pasaulis 
pribūtą kaip negmčijamas, ae- __ ____________ __________f________
kritikuojamas, pastovias. Tai ‘taip ir Drununondas sako, kad 
sovietinio koegzistencijos su- 
pjatimo viena dalis.

Bet tai neįeina nei į Ameri
kos vyriausybės, — sako 
Drummondas. — nei į tautos

• ‘Taikinga koegzistencija” 
tėra tik propaganda laikui lai
mėti, laisvojo pasaulio vienybei 
suardyti ir keliui į naują karą 
paruošti;

• Jungt. Valstybės turi su
daryti a^tpartinę stiprią politi
nę ofenzyvą prieš tarptautinio 
komunizmo sąmokslą vardu 
taip pat ir pavergtų tautų;

• Niekad laisvajam pasauliui 
nebuvo toks patogus momentas 
šiai stipriai ofenzyvai kaip da
bar. Tam reikia sustiprinti 
“Amerikos Balso” ir “La'svo- 
sios Europos” siųstuvų veiki
mą ir taip pat sudaryti Kong-

Kongreso ‘naujokus” spec:a- 
lios taisyklės moko, kaip jie 
kongrese turi elgt's. Jei nori 
kalbą sakyti, tai viena taisyklė 
liepia nusiimti kepurę, 
taisyklė liepia nevadinti kong
resmeno ar senatoriaus vardu

Amerikos vyriausybė pasiel- Pažymėtina, kad Idaho vals-
gė su Sovietais pagal taisyklę - tybėje yra Maskvos miestas. Į 
— kaip tu man, . taip aš tau. 
Nustatė vietas Amerikoje, į 
kurias rusai negali įvažiuoti. 
Uždrausta, lankytis 39 valsty
bių atskirose vktose, maždaug 
27% viso Amerikos ploto. Tarp 
jų yra ir Brooklynas. Tai pa
daryta dėl to, kad Sovietai ne
leidžia Amerikos piliečių maž
daug į 30% viso Sovietų Są
jungos ploto.

VISKAS PASTATYTA ANJ? 
KOJŲ '

Washfagtone ' j žemės ttto 
sekretorių Bensoną sausio 4 
kreipėsi žydų organizaciją,de
legacija, užtardama Wotf La- 
dejinsky, kuris saugumo su
metimais buvo atšauktas iŠ Ja- 
ponijos. Ten jis buvo žemėsik 
kio departamento atstovas^ 
Valstyb. departamentas dėl jo 
ištikimybės-jam priekaištų ne^, 
daro ir dabar paėmė jį dirbti’ 
savo departamente. Bensonas 
užtikrino, kad Ladejlnskk) 
šaukimas neturi nieko behdro 
su antisemitizmu. - -zu

Stalino sūnus jaii 
nužudytas? . \

Popiežius Pijus XII dėl silp
nos sveikatos tegalėjo savo ka
lėdinę kalbą pasauliui perduoti 
tik sausio 3. Joje pasisakė 
dėl taikos ir “koegzistencijos”.

'.Pijus XII pripažino, kad ke
lyje iš karo per šaltąjį karą į 
šaltąją talką šiek tiek pažan
gos padaryta. Bet — kalbėjo— 
visa tai nesiderina su nuoširdu
mo, tiesumo ir aiškumo dva
sia, kuri gaubė Viešpaties pra-

Saifcio 4 Anglijoj buvo pus
nys. Kai kur supustė iki 12 pė
dų aukščio. Temzės upės srity 
tokio sniego dar nebuvo nuo 
1947. Susisiėkimas sukliudytas.

Pasitrauks nuo už-1 
sieniŲ politikos

Prancūzijos min. pirm. Men- 
des-France vyksta į' Romą tar
tis su Italijos vyriausybe dėl 
ūkinių santykių, p taip pat dėl 
Vokietijos apginklavimo. Pas
kui jis. vyks į Vokietiją tartis su 
kanc. Adenaueriu dėl Saaro 
krašto sutarties. To pasitarimo 
norėjo Adenaueris, nes jo pa
ties koalicijos partijos kelia 
triukšmą, kad Adenaueris pa
daręs perdaug nuolaidų.

Nuo sausio vidurio Mendes- 
France nori užsienių reikalų 
ministeriją atiduoti savo parti
jos draugui radikalsocialistui 
Edgar Faurs, o pats likt's-tik 
min. pirmininku ir atsidėti ūki
niam Prancūzijos gyvenimui 
taisyti.

Prasidėjo jam tik
rasis gyvenimas

Thomas E. Dewey nuo 1954 
gruodžio 31 jau hebe guberna- 
torius, otik privatus asmuo, 

i-, JŠ tarnybos jis pasitraukė ly- 
* giai tą dieną 12 vai. nakties ir, 

kai sausio 3 atėjo į naują advo- 
vštūros įstaigą, tai pasikabi
nęs kepurę ant vagio, laimin
gai attiduso: “Na, dabar tai 
prasideda tikrasis gyvenimas.”

Gubernatorium jis išbuvo 12 
metų, o šiaip valstybės tarny
boje 24 metus. Kaip gubema- 

V torius.jis gaudavo metam 25,- 
000doLBr advokatūros jis gaus 
PtogMrtMe -bę&Wek nepasakė. 
Artogtiš'jpolitikąf pasisakė 
adBnąs, bet dabar tad tikriau-

Blatt” pranešė gavęs žinių B 
vieno diplomato Maskvoje, kad 
Stalino sūnus gen. Vatilijiiijrfti 
nebegyvas, o Stalino duktJ 
Svetlana ištremta iš Maskyoe. 
Generolas Vasilijus buvo suftn- j 
ta po Berijos suėmimo *r iŠ- 
siųstas į koncentracijos lage
rį. Ten ir miręs.'

Naujuose metuose sustiprin
tos kalbos apie “koegzistenci
ją” — sugyvenimą tarp Rytų 
ir Vakarų. Apie tai kalba abi
dvi puses. Vakarai perėmę iš 
Maskvos, gal net daug’au links
niuoja tą-žodį.

Broliai Alsopai sausio 5 in
formuoja, kad Amerikos at
stovas Maskvoje Bohlenas 
pranešęs savo vyriausybei, jog 
pastaruoju metu Maskvos nuo
taikos vėl labiau įsitempusios. 
Tą pat pranešęs ir Anglijos at
stovas. Gal dėl to, kad Pary
žiuje buvo patvirtinta Vokieti
jos apginklavimo sutartis. Spė
jama, šis Maskvai pralai
mėjimas galėjo būti Mas
kvos švelnios politikos vaisius. 
Ir dabar gali būti persvarsty
ta kryptis pačiame Kremliuje. 
Tada būtų mažiau kalbų apie 
koegžisterciją, arba kito'p sa
kant ,tqs koegzistencijos gali 
būti riekiama didėsniu spaud:- 
mu ir grasinimu, kaip mėgsta supratimą apie koegz:$tendją. 
Molotovas. t Amerika neatsisakysianti nuo

savo reikalavimų — bfavfe vi-, 
■am paaaaM, tai relikto Mk 
totodalmo visom taatoa^ ka-

-A^aH^Mstai vėl ap
šaudo nacionalistų valdomas 
Quemoy ir kitas salas.

kartėlę, šaltoji taika yra tk. V| 
laikinis aprimimas, ir nežinia, 
kaip ilgai Ji truks, nes viskas. 
priklauso nuo ats žvelgimo į 
jėgą, o ne į teisę ir teisingu- 0 
mą. .

Sugyvenimo, arba koegzis^ 
tencijos Pijus XII skyrė trejo- 
pas rūšis; koegzistencija .iš -3 
baimės, koegzistencija klaido I 
je, koegzistencija tiesoje. Tik 
trečioji gali vesti į tikrąją 
taiką, ir reikia nutiesti tiltą - 
tarp dviejų krantų. * iŽ

Amerika—tęsia Drummon
das — nesirengia į karą, kad 
nuverstų diktatorių režimą iki 
Uralo. Amerika esanti įsitiki
nus, kad laikas dirbs Amerikos 
pusėje keliant pavergtų tautų 
sąmonę ir palaikant jų išsilais
vinimo viltį. Tam tarnauja ra- 

nimo sąlygas Maskva supranta transliacijos į anapus už- 
viena p, vakarai kitaip. dangos, ir tos transliacijos dar

sustiprinamos.
Šitokis išlaisvinimas esą pri

klauso prie Amerikos suprati
mo apie koegzistenciją.

“Sveiki sulaukę šv. Kalėdų 
ir. jų neatskiriamo palydovo 
N*aujųjų Metų.; Laimė sen ai 
pasitraukė iš rpūsų gyvenimo 
kelio. Dėl to negaliu jus pasvei
kinti žodžiais “laimingai su
laukę”, — kalbą pradėjo per 
Amerikos Balsą Europoje Vil
ko pirmininkas M. Krupavičius. 
Ir tol au dėstė, kad prieš ko
munistų užmačias prievarta 
perdirbti žmogų reikia laikyti 
sau prisš akis pavyzdž.u Kris
taus asmenybę, kurio šviesoje 
auga kr&ščkmiškos 'kultūros 
žmogus.

BENDRUtmENE RUOŠIASI 
RINKIMAM

Amerikos ^lietuvių bend
ruomenės tarybos rfhkimai nu
matyti balandžio 3. Rinkimų 
komisija saurio 3 posėdyje jau 
patvirtino visą eilę rinkin ų 
komisijų atskirom koldhijom. 
Komisijų uždavinys pasirūpin
ti, kad kuo daugiausia lietuvių 
užtirpytų dalyvauti rinkimuo
se k* paskui tuos rinkimus pra
vesti. ’

— Sicilijos saloje didžiausios 
sausros. Vyriausybė susirūpi
nus padaryti dirbtinį lietų, kad 
galima būtų išgelbėti derlių.

KONGRESMANAI TURI MO
KĖTI ELGTIS

apjungus TPpĮBMąį 
MOKi iv. tam BHM| aJuM*
680 bu$HWICK AVENUE, BROOKLYN NEW

Kalėdiniai žodžiai 
LietuvJk žmonėm

MOTERYS IMA KARIAUTI
Amerikos diploihato žmona 

Maskvoje neseniai pagarsėjo 
davusi antausį rusui. Bet ji tu? 
rėjo grįžti į Ameriką. Dabar 
pagarsėjo vokiečių atstovo 
Londone žmona, kuri per ka
lėdinius priėmimus atstovybės 
tarnautojam pareiškė: “Mano 
vyras ir aš vis'labiau įs‘tiki
nant, kaip gali būti Londonas 
išdavikiškas, ir mes vis labiau- 
prieinam išvados, kad esame 
tarp savo priešų.” Jos žodžiai 
pakliuvo į anglų spaudą. Ir 
Vokietijos vyriausybei teko 
atstovą ir jo karingą žmoną at
šaukti.

Buvęs atstovas ir jo žmona 
iš diplomatinės tarnybos turė
jo visai pasitraukti. O gaila, 
juodu buvo priskaitomi prie 
elegantiškiausiai visame Lon
done apsirengusių diplomatų. 
Ji, be. to, buvo kino žvaigždė.

Koegzistencijos žods šios 
(Senos politiniame žaidime te
reiškia viena — torkimės, de- 

kad sugyventume, ne
kariautume. Tafiau tas sugyve-

" * — JT gea jseicr. Hanunarsk-
jsid sausio 5 jau buvo kom. 
Kinijos sostinėje.

— Pijus XII tiek sustiprėjo, 
„ . kad kasdien pasivažinėja Vati- 

kano soduose ir gali paeiki jau 
be kitų pagalbos.

t — 84 Kongresas žada sffi- 
lyti Kongreso nariam pakelti 
metinį atlyginimą iš 15,000 iki 

- 25,000.

PLIKIŲ DĖMESIUI
Anglijoje vienoje Fgoninėje 

buvo padarytas eksperimentas 
— per du mėnesius buvo atau- 
ginti plaukai visai pilkam pa- 
k auš’ui. Vyras, kuriam buvo 
atauginti plaukai, yra 68 metų. 
Kur plaukų nebuvo, jie ataugo. 
o ligtol buvęs “vainikėlis” pa.- 
tamsėjo. Jis buvo gydomas 
vaistu “Pyridil Carbinol”. Ta- juan CAKL0& ic mėto, mMn»- 
čiau gydytojas įspėjo, kad tai famutom/jeisn jo
nebūtų daroma be gydytojo, tfvm Ani, paUi—Jumtmo i 
nes vaistas dar negalutinai ii* htotojm «mto «■ tatoto* 
tirtas. ■ilsini— c— r—u

reso komisiją užjūrinės 
macijos programai;

• Amerikos prez dentas tu? 
rėtų sušaukti tarptautinę kaS? 
ferenciją antikomunistinių 
tautų, kurios nutartų atšauktu 
pripažinimą Maskvos diriguoji 
jamom satelitinėm: vyriau^6- 
bėm ir nutrauktų bet kpfcą 
prskybą su komunistlnils krefe* 
tais. -



SPAUDA

■ :

mosi ir kapituliacijos partijos. 
Kadangi tarp savęs nebuvo 
aiškaus vieningo nūs'statymo, 
tai ir rinkimai nedavė aiškaus 
sprendimo ir vykdymo, ir teli
ko tdiau tik laukti. ' •

Khvs’tUtr

dui neprieštarauja.
jis partiją ir žallamarškinių 
kadrus, kurie jo garbei rengtų 
procesijas su takeliais. Paskuti
nė tokia procesija vadą gerbė 
1940 birželio 13 teatre, taip — 
teatre. Tai buvo paskut:nis 
vaidinimas. Po dviejų dienų 
tautos vadas prie, Kybartų sie
nos buvo jau sut'ktas su i jį 
atstatytais šautuvais tų, kurie, 
anksčiau rankose laikė fakelus, 
ir basas turėjo sprukti per upe
lį'. O tame teatre po pusantro 
mėnesio buvo garbinamas ki
tas vadas...

Šitos baisios ir tragiškos ei-

ir atsakomybę 'užnesipriešini
mą suverčia; jeiįĮ^ ats'minimų 
nebūtų-po 14minėtų. pakartojęs 
“Margutis’* 1

Mpn “Pe-
__ ... semsi**— HfcrflnrfOT i Ammaas

dfc t-, M MSMŪė i
" ■ t.

buvo 
taikos 
gy mi

sterių, karinome;

Tuo tarpu amerikiečių ka
riuomenė pasiekė Čekoslovaki
jos steną ir sustojo.

Vėl Churchita ragino prezi
dentą Traminą žygiuoti ir pa
imti Čekoslovakijos sostinę 
Prahą,

nes jei Vakarai nedalyvaus 
— kalbėjo Chųrchillis — Čeko
slovakijos išlaisvinime, tai ši 
valstybė nueis Jugoslavijos 
pėdom.. Bet į tokius įtikinėji
mus gegužes 1 Eįsenhcwėris 
Chtfrchilliui atsakė, kad jis ri- 
bosis Pisenu ir Carisbadu ir 
nedarys jok»o žygio, kuris ka
riškai būtų neišmintingas, vien 
tam, kad laimėtų politūrų pir
menybių, kol jis negaus spe
cialu nurodymų. Prie Eisen- 
howerio atsakymo buvo Tru- 
mano prierašas, kad jis tam 
atsakymui pritaria. •

Gen. Bradley sako, kad prie 
Čekoslovakijos sienos ameri
kiečių kariuomenė išstovėjo a- 
pie dvi savaites. Tik gegužės 4 
Eisenhoweris telefonąvo per
žengti sieną ir ribotis teritori
ja prie Pilseno, kelios mylios 
nub sienos, nes Čekoslovakiją 
išlaisvinti palikta Sovietam.

stovas pranešti savo vyriausy
bei... Naujdš Norvegijos užsie
nių reikalų ministsris pasirašė 
nepuolimo sutartį.

Kitą savaitę tą patį reikala
vimą Maskva pateikė Danijai. 
Gruodžio mėn.
streikų banga Italijoje privertė 

vyriausybę atsistatydinti
Tcgliatti, komunistų vadas, 

reikalavo, kad komunistų par
tija būtų įtraukta į vyriausy
bę, nes 1958 rinkimuose ji bu
vo pakėlusi savo atstovų skai
čių velk iki trečdalio visų par
lamento atstovų. Bet kad ko
munistai tenkinosi tik užsisnių 
reikalų ir prekybos ministeri
jom naujoje valdžioje ir keliais 
vicem testeriais, o valdžios 
priekyje siūlė socialistą Nenni, 
jai jie neatrodė taip balsūs, ir 
dėl valdžios buvo Nusitarta; 
“liaudies frontas” apėmė pra
dedant nuo komunistų ir bai
giant kairesniu krikšč. demok
ratų sparnu.

Čia fantazija sustoja, nes 
dabartinės sąlygos nedavė jai 
medžiagos net spėjimui.

Prancūzijoje jau nuo 1961 me
tų sausio prasidėjo vyriausybės 

krizė.
Komunistų kontroliuojama 

darbininkų unija CGT grasino 
generaliniu streiku, jei bus su
daryta faš'stinė vyriausybė. 
Komunistai sau reikalavo tik 
vidaus reikalų ministerio ir 
trijų vicemmisterių. Vyriausy
bė buvo sudaryta vadovaujant 
sodą lis tam ir .jiem paėmus- dau
giausia ministerijų. Net iš ra
dikalų tebuvo ’ priimti tik trys

vo neigiamą atsakymą, ir amė- 
rikiečlų kariuomenė liko lauk«j^l 
ti, iki Sovietai paims Prahą :.,-J 
(Dar daugiau: Vlasovo kariuo- įy 
menės, kult norėjo pasiduoti |i| 
amerikiečiam, jie nepriėmė -ir // 
perdavė bolševikam. M.).

Ir dėl Prahos ChurehiBb / 
pralaimėjo, i

Lako dar okupacinių zonų/1 
sritis...'Gegužės 4 Cteirehill’s . / 
pasiuntė pranešimą Edenui, 
kuris tuo metu buvo San Fran-" 3 
dsco, kad Amerika gali ati- /; 
traukti savo kariuomenę Vo-V" 
kieti joje į okupacines zonas, . 
kurias buvo sutarę Amerika Ir /I- 
Sovietai Kanadoj?, Quebece. /| 
Tai duotų — rašė Chųrchillis— yg 
Sovietam 120 mylių gilumo plo- S 
tą pėr 300-400 mylių ilgį...
Tai būtų vienas B liūdniausių 

istorijos įvykių — 
kalbėjo Chųrchillis. Jis siūlė 

neatsitraukti iš užimtų Vokie
tijos žemių, kol su Sovietais 
nesusitarta dėl Lenkijos, Aus
trijos, Čekoslovakijos, Balkanų 
valstybių likimo, o taip pat dėl 
Vokietijos okupacijos. . ' 

Jau gegužės 6 Churchill’s j 
šaukėsi į Trumaną tuo pačiu / • 
reikalu siūlydamas trijų ‘didžių
jų” konferenciją. O gegužės 12 
vėl pranešė Trumanui savo di- / 
džiausią susirūpinimą dėl Eu- . f 
ropos likimo. Rusų frontas at-. iš
siskyrė ‘geležine uždanga” (tai / 
pirmą*sykį pavartotas tas ter
minas!) ir nežinia, kas už jos -- 
darosi. Dėl* to pakartotinai siū
lė susitikti ir susitarti.

-O kol tai nepadaryta, nesu-. ; 
mažinti kariuomenės ir jos ne
atitraukti iŠ užimtą VelSetijofli z

19 jis pranešė savo užsienių tis to reikalaus. Iš Sovietų ga- 
reikalų ministeriui Edenui, kad 
Montgoūtery skubintus! užimti 
Tjųhpfrą* ąpĮęitkdatnag nuo Sie
tino žygiuojančius sovietus. Ta
tai irftfr* Chųrchils — bus 

argumentas vėliau. Ir 
nėra jokio pagrindo |e sti, kad 
sovietai Liubeką okupuotų ir 
dar Daivją “išlaisvintų”.

Atome raože Ctarehiilis lai-

gos neprisir^Ufttflhe, j: i tas 
tautos vadas kitoj upelio pusėj 
nebūtų rašęs savo atsiminimų, 
kuriuose dėste-, kaip jis Lietu
voje buvęs bdjokios valdž.os, 
tikras niekis, j^.yisą galybę tu- 
ęęįpjo j^ties^fe jįn^hir pa-

birželio mėn. Kaimynų pasuk - 
mas į komunistinę kairę pada
rė ir Vokietijoje tai, kad ko
munistų’balsų skaičus patri
gubėjo, bet koaliciją sudarė 
centras ir kraštutiniai deši
nieji. Tačiau vyriausybė skai
tėsi su naujom sąlygom ir jau 
po trijų mėnesių
Vokietija pasitraukė iš Nato 

pasil’kdama sau laisvas ran
kas. Gavusi Maskvos pritari
mą, Vokietijos delegacija išvy
ko tartis dėl nepuolimo sutar
ties ir Vokietijos sujung'mo.

Tokiu būdu jau 1952 metų 
vidury Europos valstybės stip-

Amcrlkos; Amerika esanti to
liau nuo pažeidliamų sovietinių 
ccnti.ų. Jiems ginklai atri
jau savižudybė/ Kalbos apie 
garbę ir laisvę jau mažiau vel
kė nei egzistencinis noras 'gy
venti kiek dar galima ilgiau. 
Dėl to 1964 rinkimuose 
cjyi partijos — karo ir 
partijos, kitaip sakant,

Smėgina aprašyti praėjusį de- J Niemeyerissavo apžvalgą a-J 
rąn<k«drąj»ati- i pįe LOmetųpa-Į

įsitempimą tarp Amerikos | vadino “Koegzistencijos 10 J 
mehtT Tfeb raukta, tad ši- į 
taip logiškai santykiai tarpt 
Rytų ir Vakarų turėtų eiti,» 
jeigu Vakarai pasirinks ko-1 
egzistencijos politiką. Tai♦ 
vaizdingas įspėjimas, į kuri 
-toji politika veda.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių' 

KULTŪRINE RADUO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocycles ' Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1.00 vai. pietų metu
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

31 Baker Avė, . . Brnekton 4, fesas.

Gen. George S. Patton tam žemių 
priešinosi ir reikalavo leisti . į okupacines zonas, sutartas 
jam eiti į Prahą,. anų dviejų  ̂sąmokslininkų.

kurią jis būtų pasiekęs per
24 valandas; (Gen. Pattonas

LIETUVOJE BŪVIS PASKU
TINIS NUNCIJUS PASKIB-

* TAS (KUBA ;
Popiežius Pijus" XII paskyrė 

nuncįjum į ;Piet Amerikos vals- 
tybę Kubą arkivyskupą Luigi 
Centoz, kuris buvo j>askutinis 
nuncijus Lietuvoje "ir kuris iš
važiavo iš Lietuvos jau bolševi
kinei Paleckio valdžiai nutrau
kus santykius su Vatikanu ir 
panaikinus konkordatą. Jam 
išvykstant iš Kauno, didelė 
žmonių minia jį atsisveikino šv. 
Trejybės bažnyčioje. Dabar jis 
yra 71 metų. Nuo 1952 jis dir
bo Vatiįfšno valstybes sekreto
riate ir rėdė daug palankumo 
Lietuvai ’(± a *

mu, jeigu pats nebūtų norėjęs 
išjoti į valdžią, atsiremdamas 
naciais, dabar dar griebdama
sis kaip už šiaudo — už Lozo
raičio. Kas jo pretenzijų nere
mia, tuos jis taško taip pat bur
bulo putom.

Kai autorius taip nesiskaito 
sų istorine perspektyva, tai 
ndMfeų stebėtu,: jei po. kurio 
j&iko "skaitytume aiškinimus, 
jog Lietuvoj vadistinis regimas 
buvo ne tautininko Smetonos 
rankose, bet kaž kok o kito jau karą baigus *žuvo autoka- 
Smetonos, kuris buvo'krikščio
nis demokratas; kad jam bėgant B- 
iš Lietuvos čemodaną su dole
riais atnešė ne socialdemokra
tas Lietuvos Banko direktorius 
Paknys, bet 'kaž koks kitas 
Paknys, krikšaon's demokra
tas; kad -telefonu - Iš Berlyno 
kalbino Smetoną grįžti pas bol
ševikus į Kaune ne liaudininkas 
mmist. K. Škirpa, bet kitas kaž 
koks Škirpa, kuris tikriausiai 
buvo krikščionis demokratas...

Churchi Uis ir vėl pralaimėjol 
L’epos mėn. kariuomenė buvo 
atitraukta. M. 4

Lietuvos VyČiy Radijo Programa
TrMsliooja H atipriM radijo stotim WLOA, 1SM kj locj eles 

KIEKVIENA SEKMĄDIENI —'nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei’ aorita 

iioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresd:
KNIGUT8 <HF LTTHVANIA W» OA

Amerikos preridetitšs siu- 
įr ■‘ūmikė New Yorke nusiginkla- 
c/-vimo konferenciją ir siūlė at- 

»-sisakyti nuo v.sų agresinių
/ ginklų. Maskva jo planą atme-

* tė kaip "klastą”. Ji atsisakė ti-
- keti Vakarų nuoširdumu. Prieš 
įkalbant apie nusiginklavimą,—

/'•* Sovietai reikalavo — turi būti 
^paleistas Nato (North Ailan-

s/ .Oe Treaty Organization), fa- 
/ šistiniai režimai Europoje turi
L ,.,būti pakeisti “l audies vyriau- 

Negalint susitarti,
f,Anglijos min. pirm. Bevanas, 
Jkuris nuo 1960 savo rankose

, /.jau turėjo Anglijos valdžią) 
/ pasiūlė paskelbti nusiginklavi- 

/ mo moratoriumą — atidėti.
^-Konferencija formaliai nenu-

< trūko, buvo tik pertraukta, bet 
/ “viltys nusiginkluoti sumažėjo.

Vėl buvo tęsiamas g nklavi- 
/.masls. Amerikoje brendo min- 

.tis, kad reikia sustiprinti psi- 
ghologinį ir^ūkinį spaudimą. 

. -kiti kalbėjo apie pavergtų tau- 
. tų panaudojimą prieš sovieti-
pius režimus. 1961 liepos 20

Lenkijoje kaip tik sprogo 
sukilimas

- * Lenkijos darbininkai paskel
bė streiką ,ir juos turėjusi nu-

* malšinti kariuomenė susijungė 
su darbininkais. Kitą dieną ži

ly nios atėjo apie neramumus ir 
Čekoslovakijoje ir kai kuriose

//.Vengrijos dalyse. Maskva pri- 
. pažino tuos neramumus, bet 
Luapkaltino dėl jų Amerikos a-

r gentus. Tai patvirtinę ir sovie- 
i -- tų suimti bei tardomi tokie a-

gentai. Amerikos Kongresą su
kilimas Lenkijoje sujaudino 
kaip elektra. Buvo atidėtos

<, Kongreso atostogos. Sanatoriai 
reiškė sukilėliam simpatijas 

t/ątvirai. Bet vyriausybė vengė
- ;?savo nuomonę pareikšti. Lie- 

;pos 22 Sovietų masinės jėgos ministerlai.
žygiavo ' ’ *............

Gerais laikais buvo Lietuvoje 
prezidentas, kuris pasivadino 
tautos vadu ir reikalavo, kad 
kiti jį taip vadintų. Jis pakeitė 
konstituciją, kad ji atiduotų 
visą valdžią į jo rankas, pra
dedant nuo valstybės politikos 
krypties nustatymo, min. pir
mininko, mi 
nes vado iii
ręktorių 'Škyrimo. Visas paritF' 
jas jis liepė- uždąryt’, ir cenzū
ra prižiūrėjo, kad kiti prasižio-

į Lenkiją. Kitą Vokietijoje rinkimai įvyko tų tik tiek, kiek tai tautos va- 
tiieną apie 30-40 d.vizijų įžy- birželio mėn. Kaimynų pasuk - dui neprieštarauja. Sus darė 

’^giavo į rytų Vokietiją ir su
sitelkė apie Berlyną. Nato ar
mija buvo aliarmuota, paskelb- 

" ta išimties padėtis, nes nebuvo 
* aišku, ar sovietų kariuomenė 
^ nesiverš toliau. Amerikos pre- 

^iddetas per radiją užtikrino 
Rusiją dėl Amerikos taikingų 
siekimų ir įspėjo, kad b: t ku-

— ris Rusijos žygis gali turėti to
li siekiančių pasėkų. Tuo tarpu 
Lenkijoje ir kituose neramumų

" kraštuose sovietų kariuomenė 
paėmė kontrolę į savo rankas,

* 'k* sutelktą kariuomenę iš rytų 
Vokietijos atitraukė. Pirmas 
pavojumas įsitempimas po Ko
rėjos karo baigėsi ramiai.

. r Tačiau šitas įsitempimas su
stiprino Rusijai įsitikinmą, kad 
Amerika nekš savo jėgų. j.i. 
matys, kad jes galėtų sukelti 
naują karą; kad ’ taip pat ne
rems ir sukilimų satelitiniuose 
kraštuose.

/> 1961 lapkričio mėn. a/:
nota

*/ / Sovietai pr.'cikaktvo Iš
** "' Ncrvegijc j,

-. kad ji pasitrauktų iš Nato ir 
‘ ’*udarytų su Sov.cių Sąjunga 
*<-• metams nepuolimo sutartį. 
/ -Norvegijos vyriausybė c dau- 

nutarė priimti reikalavi-
Kai pariam. atas p ieši^o- 

u'sienlų reikaUĮ ministeris 
'statydino. Norvegijai vis 

^glleiriant, sovietų spauda išvys- 
aštrius kaltinimus Ir aišk't- 
jog Sovietų saugumas rci- 

'fatfauja, kad įėjimas į Baltijos 
įįf ' vanden s būtų sovietam čirau- 

Stogo® vyriausybės rankose. 
/|Wlięrw®ijo5 atstovas kreipėsi 
/ ^^patarimo į Amerikos preziden-

Savaime -suprantama, A- 
g Iherika negalėjo patarti Norvo 
L dttyti sutartį su Rusija, 
. MĮriėjo siūlyti ir prie in-

"tik Tai priklauso nuo to, kaip 
i. Norvegijos vyriausybe supran- 
/ .ta savo prievoles ir galimybes 
z. j— tokį atsakymą tegalėjo at-

mo šahninkų.
Vis tu dėjosi ne be asmeni

nių dramų. Buvo daug savi- 
žudysčių Oro įr jūrų susisieki
mo l ’ūjcs buvo perkimštos ke
leivių, kurie norėjo dingt iš 
Europos.

Anglija laukė tyliai, nesun
kindama padėjęs. Amsrika pa
mačius, kad Nato nėra reali 
pajėga kovai su augančia So
vietų galybe, mėgino atskiras 
valstybes stiprinti psichologiš
kai ir ūkiškai. Bęt ji nebega
lėjo pašalinti Europos žmonių 
apatijos. Amerika pasijuto i- 
zoliuota.-Ji net pradėjo jaustis 
atsidūrusi antraeilių valstybių 
suole; guodėsi tik, kad tame 
suele tebuvo ji vienintelė.

Nuo 1961 Amerika pasijuto 
suskilusi kaip niekad anksčiau. 
Ėjo ginčas ne dėl to, ar val- 
džią atiduoti demokratam ar 
respublikonam, bet dėl klausi
mo —

karas ar taika.
Sovietų galybės priartėjimas 

prie Amerikos krantų taip bu
vo netikėtas, kad vieni re ka- 
lavo veikti ginklu, kol dar ne
vėlu. Kiti manė, kad sovietų 
gamybos kiekis jau didesnis nei

Tie ats:mirumai ž^urlai pa
rodo, kokia igęnkystė yra tų 
vadų, kurie satt pabaltirti kitus 
juoifnaj

■ ‘Tokio juodinimo ėmėsi iški
la politinė praeities didybė, bu
vęs tautos vado skirtas Lietu
ves atstęvu Berlyne pulk. K. 
Škirpa. Tame pat “Margutyje” 
gruodžio mėn. jis ėmė aiškin
ti, kad 1940 gavus Maskvos 
Ultimatumą daugumas; vyriau
sybės narių su min. pirm. Mer
kiu priešaky “pasidavė opozici
jos atstovų iliuzijoms, kad 
gal dar teitų įmanomą su 
Maskva kaip nors susitarti Ir 
•išvengti kraujo aukų... opozici
jos grupės tada pasirodė nege
bančios atsistoti aukščiau par
tinių tikslų bei objektyviai su
prasti padėtį.” Ypatingai kalti 
kr .dem,, kurie “sistemingai 
veržėsi į valdžią” ir "kai pra
dėjo ateiti iš Maskvos reikalavi
mai, nukreipti prieš A- Merkio 
vyriausybę, - minėtoji politinė 
grupė . tame įžūrėjo tinkamą 
progą .savo partiniam tikslui 
pasiekti,” Taigi va, tautos ne- 
pasipriešinim©, nepasirengimo 
pasipriešinti' tikroji priežastis, 
netgi Maskvos reikalavimų tal
kininkai — tai opozicija, la
biausiai krikščionys dėmokra- 
tai, kurie žiūri visur painių 
tikslų... . / t/;'.

Škirpai taip galvoti a^e ki
tus niekas, negali drausti. Bet 
kai : savo" “galvojimąT apte k’- 
tus viešai pasako, tai jis duoda *2rt»aišinW>o ‘ dakinnentai”, 
teisę pasakyti taip pat viešai • kaip hetevtefl šelpė ./atbėgusius 
nuomonę ir apie jį. Būtent, j * U Rytpruaių vogius. Stųdįjų 
taip nritarinėtų kitų valdžios ratelis iš aavo pusės taip .P®1 
siekimu, jeigu pats j tą vai- pageidauja lietuvių pasimiymų 
džią taip nesiveržtų; jis peįta- hįie tai, taip *kirų vakarių 
rinėtų kitų, kad jie aukšč au buvo žmoniškai pasielgta su 
visko stato savo painius tiks- lietuviais karo metu. Kam to 
lūs, jeigu jis pats aukščiau vis- kle atsitikimai žinomi, prašo
ko nestatytų savo asmeninių mas pranešti žinias tokiu ad- 
tikslų; jis. nesakytų, kad kiti resu: Utayisches Zenti-alkomi-

TreSadienisis !• PJMk-WWRL !«• ta 6666 W.
GYVUOJA PER 23 METUS 

Oro tranaMuojomi {vairūs visuomenės praneiimal,
. naujienos, muzika.

Tol EV. 4-M0S * BKOOELYN II, X .
AD JEZAVITAS J. VALAKAS

WKnK—12S« kiJocyeies—MkrMehead*Salem, Maus.
~ ' - i/i , . /. •./ ' ' / */ ® ; ; I

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite kn 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI E. KNEIŽIUI — Lithuaaten Radio S0 Cot- 
tage SL, Nonvood, Kasa. Skyriai: Uthuanian Furniture Co. — A ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvvay, So. 
Boston, "Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
iridge, Mass. Telefonai: NOrwo«d 7-1449; SOutk Boston S-461S ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.
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Gailėtos, jei manei. 
pnsųNsns menę ir 
ma, ir pralaimėjai,, 
patenkintas šyptojM

N? v-es^to. 
nukrypimai

nei vieno malonaus žodžio. Jis 
tik svajoja. O ta svajonė dusi
na niane. Ir kam gi it viso va
žiavau j 3a? Ne, ne, nė laikas 
negali visa iš pagrindų pakeis-

Šeimai Katalikų Bažnyčia teikia nepaprastą reikšmę ir ski
ria didelį uždavinį. Tai aišku jau iš to, kad šeimyninis gyveni
mas pradedamas sakramentu ir tas sakralinis vyro ir moters 
ryšys ligi pat mirties negali būti nutrauktas. Katalikų Bažnyčia 
nepripažįsta jokių divorsų ir antrųjų vedybų, kol vyras ar žmo
na yra gyvi. Ir ta griežta tvarka yra nustatyta ne 'žmogaus, o 
paties Dievo žodžiu: ką Dievas sujungė, žmogus teneskiria. Išti
kimybė vieno kitam privalo būti išlaikyta ir didžiausiuose sun
kumuose, nes jie niekada nėra didesni už patį didįjį šeimos už
davinį: išaugyti jaunąją kartą sveiką ir dorą. Pakrikusios šei
mos tam pagrindiniam savo uždaviniui nusikalsta.

Bonnos specialistai tvirtina,* 
kad Vokietijos moderniai ka
riuomenei paruošti ir apgink
luoti reikės 4 metų, jei net ir 
jokių kliūčių nebus daroma.

bos ji galėjo susidaryti ateities - 
vaizdą. O tas vaizdas buvo gra
žus... Nepaprastai gražus. Kar- J 
tais Marytė net suabejodavo.
Tačiau ilgai jai nebūdavo ka
da abejoti, nes jo žodžiai at
skrisdavo vėl ir vėl. Abejonėms 
nebūdavo vietos, nes visa su
vokti iš karto yra neįmanoma. 
Ir tuomet ji galėdavo svajoti, 
o gal jie abu mokėdavo gyventi 
ir svajoti drauge.

Jonas... Taip, jai patiko Jo
nas. Gal tik jo veidas, šiaip ji 
neįstengė surasti ryšį, kuris ® 
rištų juos.

Jiems pakilus eiti, liūdnai 
palingavo šakomis senasis aly
vų krūmas. Upelio vanduo gar
siau sušnereno. < 'j

važiavo aplankyti savo drau
gių; tačiau tik jie abu žinojo, 
ką iš tikrųjų jį norėjo aplan
kyti.

Jie vėl susitiko. Vakare ap
lankė abiejų mėgstamą kampe
lį parke. Sėdėjo ant to paties 
akmens, kuris juos suvedė.

— Aš pasiilgau šios vietos,— 
sakė ji. — Nesuprantu, kodėl 
kartais galima pasiilgti ir to 
vienišo stūksančio akmens. Gal 
dėl to, kad toje vietoje paliko 
tiek daug puikiausių atsimini
mų. O kartais aš tiek daug ko 
ilgiuos: žmonių, kurių nematau 
ir greitai galiu netekti, vietų, 
kurios iškaišytos puikiausiais 
atsiminimais,.. Ir negaliu pri
gyti, tartum augalas kitur. Sve
timam mieste. Negaliu pamirš
ti savojo. ' . ■

— Palikau ir ai vienas. Po

savaime nepasidaro. Kiekvieną 
laimės valandėlę reikia pačiam 
išsikovoti, nes tik tuomet mo
kėsi įvertinti. Kitaip tu iš viso 
nevadinsi laime. Stebuklai re
tai teįvyksta. Be to, mes esa
me per maži lankti stebuklų.

Jie vri tylėjo. Gal nežinojo, 
ką sakyti, tik jautė kažką. 
Kažką, ko anksčiau jų pasikal
bėjimuose nebuvo.

— Juk jeigu tu myli Žmogų,

Ilgesnes sveikinimo kalbas 
pasakė:-prel 3. Balkūnas, Dr. 
VL Viliamas, kun. J. Petrėnas, 
St Lūšys, trumpu žodžių svei
kino Kęst. Kebdnskas — SAS 
valdybos pirmininkas ir A. Su
žiedėlis—Liet. Stud. Sąjungos 
pirmininkas.

Studijų dienos buvo nors ir 
trumpos, bet kiekvienas jų da
lyvis išsinešė ne tik m nčių, 
bet ’lr nore dar labiau saugoti 
savo lirtuv škumą ir katalikiš
kume. A. P. .

Jonas buvo nepatenkintas, 
bet nieko nesakė. Jis norėjo 
būti vienas su Maryte po tiek 
nesimatymo. Būti be to viso 

^triukšmo. Kalbėti ką nors, ką 
jie pirmiau drauge būdami kal
bėdavo, ir pamiršti, kad po ke
lių valandų reikės vėl skirtis ir 
keliauti savais keliais.

Antanas greitai pasisveik’no 
ir Sūrėjo šelmiškomis akimis. 
Ant kaktos buvo nudribęs plau
kų kuokštas. Jonas pagalvojo: 
“Nemoka nei vyriškai susišu-

At-kų Sąjungos vaidyba, kuriai 
dabar pirmininkauja stud Kęs
tuti* Kebtinskaa Bį kartą stu
dijoms buvo pasirinkti Šeimos 
tema. M ryškinta įvairiom pas
kaitom, obSdnant ŠetDOt ĮjętŪ- 
viškumo bei katafUkumo pa- 
grindua. -i ■ . ■

sprogti. Neužilgo didelės alyvų 
kekės turėjo žydėti. Vėjelis 
taršė Marytės plaukus.

— Ar gyvenimas nėra ilga, 
ilga svajonė, Maryte? Juk tiek! 
daug primuštai, tiek prisvajoji 
apie savąjį rytojų. Išdažai jį 
puikiausiomis spalvomis, o pa
sižiūri gerai atvėręs akis, kaip 
toli, dar toli esi realybėje atsi
likęs. Bet ar gi tai svarbu? ži
rai, kad vieną dieną svajonė 
virs tikrove. Kam gi tad liūdė
ti. Pasmerk svajonėje toliau 
ir lauk tos dienos. Laide, ir ji 
ateis, nes nuo tikimo pabėgti

Laiškai, tiesa, dažnai skris
davo nuo vieno pas kitą, ta
čiau ar gi galima visa surašy- 

tuose menkučiuose popierio 
lapuose? Ar gi galima pasakyti 
tai, ką iš tiesų norėtum pasa
kyti? Ne, niekuomet!

Popiete jis pasiekė Marytės 
, namus. Jau buvo susirinkę sve

čiai, kurių nebuvo tikėjęsis iš 
viso sutikti. Buvo kelios Mary
tės draugės ir draugai. Jų tar- 
pe jam kiek pažįstamas Anta-

tuoj užklausė Antanas.
— Taip, tai pirmą. Vis nega

liu nuo darbo ištrūkti.
— Aš dažnai pasimaišau. 

Kaip gi, juk kartu į mokyklą 
ėjom, kartu žaidėm, ir dabar 
neužeiti? Juk būtų negražu?! 
Be to, esame veik kaimynai.... 
— pridėjo.

Joną ėmė juokas. Jis vos lai
kėsi. Pyktis, rodės, dingo. Bet 
jis nieko nesakė, klausydamas 
pasakojimo, tik pagalvojo: tik
rai kaimynai. Ar gi' svarbu, 
kad vienas gyvena vienoje, ki
tas kitoje miesto pusėje? Gat
vės plačios, galima susitikti.

Daugiau jiems nebuvo laiko 
kalbėtis, nes Marytė pristatė 
savo drauges. Jono žvilgsnis 
nukrypo į ją. Jis nebematė jos 
draugių.

Tą popietę irsi juokėsi. Visi 
buvo linksmi. Juokėsi ir Jonas, 
bet nebuvo patenkintas. Tik 
naktį jie visi išvažiavo namo. 
Antanas išėjo paskutinis, ka
dangi gyveno tam pačiam 
mieste.

Dienos vėl slinko viena į kitą 
panašios. Jonui — visos vieno
dos. Plikos lyg laukuose ari
mas. Tik laiškai, tas nesnato-

išklausibs pamaldų, kun. T. 
Narbutas kalbėjo apie šeimą 
liberalizmo ir kat pasaulėžiū
ros sankryžoje. Po bendrų pie
tų kun. J. Petrėnas dėstė reli
ginį moralinį jaunuomenės auk* 
Įėjimą krikščioniškai šeimai.

Visos paskaitos sukėjė dau
gybę klausimų ir itin karštas 
diskusijas. Tai rodė, kad pa
rinktoji tema studentams yra 
aktuali; ir antra, kad pats jau
nimas gražiai bręsta ir pajė
gia įsigilinti bei susikaupti.

Visiems darbo, posėdžiams 
pirmininkavo Juozas Dėdinas, 
sekretoriavo Aldona Vasil sus
kaitė ir Nemira Lembergaitė.

Brocklyne studijų dienos 
baigėsi

iškilmingu posėdžiu,
. kurį pradėjo pirmininkas 

Juozas Dėdinas ir kun. J. Pėt- 
rėnas, sukalbėdamas invokaci- 
ją. Į garbės prezidiumą pak
viesta prel. J. Balkūnas, kun. 
V. Dabušis, kun. J. Petrėnas, 
dr. VI. Viliamas, St. Lūšys, 
Kęst. Kebtinskas, A. Sužiedė
lis ir J. Vyšniauskas.

Katalikų Bažnyčios liturginiuose metuose vieno sekmadie
nio pamaldos sukauptos apie šeimą. Tai esti sekmad:enis po Tri
jų Karalių, šiemet sausio 9. šią dieną viso pasaulio katalikiškos 
šeimos kviečiamos bendrai priimti komuniją ir pasimelsti už 
tuos, kurie anoje pusėje geležinės sienos neturi nei religinės lais
vės nei sąlygų normaliam šeimyniniam.gyvenimui. Antra, tomis 
bendromis pamaldomis siekiama dvasinės jungties visų katali
kiškųjų šeimų, kuriės sudaro vieną didžiąją Kristaus Bažnyčios 
šeimą. Pagaliau, norima atkreipti dėmesį ir į tai, kad tvirčiau
siu šeimos pagrindu tegali būti nuoširdi ir tvirta jungtis su Die
vu.

ateitininkų draugovė, kuriai 
dabar pirmininkauja Sgmas 
Kungys. Draugovei atiteko vi
si techniški reikalai. Ji priėmė 
ir apgyvendino svečius, rengė 
bendrus pusryčius, pietus ir 
vakarienes, parūpino patalpas.

Pačios i studijos prasidėjo 
gruodžio 29

susipažtebno vakaru
Angelų Karalienės par. salė

je, kurią specialiai gražiai ^de
koravo Gražvydas Botyrius ir 
Danutė Vebeliūnaitė. Ateithi n- 
kiško jaunimo suvažiavo iš 
Bostono, Putnamo, Hartfordo, 
Bridgeporto, • Phladelphijos, 
Baltimorės ir kitų aplinkinių 
vietovių.

Gruodžio 30 ketvirtadienio

maldų,. ko- Šeimos pavojus. Po vakarienės 
ig/ ’• vyko šokiai.£ Visai programai 
attoš. vadovavo Sigitas Bobele, 
ątoitėkun. 
rystėKat

— Kiekvienas žmogus mėgi
na traukti tą dieną arčiau sa
vęs, — sako Marytė. — Jis ne
gali vien svajoti užmerktomis 
akimis ir laukti kada kažkas 
atneš jo laimę, įspraus į ran- 

mūsų susitikimo, man ibdės, kas. Ne, ne gyvenime niekas 
jog visas miesteli* pasidarė 
mielas. Su tavo paskutiniais 
žingsniais jis v0 pritiko nepa
žįstamas. Nieko mielo nefiko. 
Nieko, ko flgėfiaus. Nieko su 
kuo pakalbėčiau. Ir daug, oi 
daug aš tuomet to ilgiuos, bet 
niekaip negaliu pakrripti tfienų 
bėgimo sau pageidaujama link
me arba bent sustabdyti ir pa
laikyti toje akimirkoje, kuri 
buvo mieliausia. Bet laikas ne
stovi, Maryte, nežiūrint kaip 
tu jį maldautum ar mėgintum 
sugrąžinti praeinančias die-

sutiko Antaną, gis buvo i 
prastai linksmas. Priėjo ir 
kinosi su Jonu tartum šen 
pažįstami. Jonas jo ‘ nes 
Pats nežinojo kodėl. Tuoum 
išgirdo Antano žodžius:

■k-T-a- + *- w >- J:

vestuvės. Vis tik aš tau I 
tiau Marytę. Nunešiau i

Vakare via! studijų dalyviai 
nuvyko
pas pnL J.BĮalkii ią į svečius.

Parapijos salėje buvo vaka
rienė ir literatūrinė programa. 
Pačioje pradžioje Balys Rač
kauskas literatūriniu reporta
žu iš mūsų rašytojų veikalų 
nukėlė visus j Lietuvą. Toliau 
vakarienės metu savo eilėraš
čius skaitė Genutė Buračaitė ir 
Vitalija BogutSitė (abi iš Bal
timorės), dainavo solo tris da;- 
nas Audronė Gaigalaitė (iš 
Philadelphijos), akompanuo
jant pianistei Aldonai Kapalai- 
tei. Novelę skaitė Elena Mari- 
jošlūtė (iš Putnamo) akordeo
nu pagrojo Ričardas Kontri
mas, jumoreskos paskaitė An
tanas Sabaliauskas.

Studijų dienos dalyvius svei
kino Dr. Br. Radzivanas ių pats 
šeimininkas prel. J. Balkūnas, 
iškeldamas kaip tik mišrios

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams.............. $6.00
Brooklyn. N/Y. ...............  $6.50
Pusei metų ......................... $350
Užsienyje ...^........................ $6.50

SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly .................. $6.00
Brooklyn. N. Y.................... $6.50
Half year ....................  $3.50
Foreign ..I...... ..................  $6.50

mą, JkSP I 
pateisinami 
ir skyrybų*. Reikia žinoti, jog 
tuo siekiama šeimą nukrik^- 
čioninti ir atitraukti nuo Baž- 
nyčoe. Atsilaikyti prieš tą pa- 
vojų gali tik giliai religingi;-;^ 

žmonės. Taip pat svarbu gerai 
save pažinti ir sus rūpinti sa-'-«||| 

vęs auklėjimu šeimos gyvepl- 
mui. Tai prasideda nuo jaunų ĮIĮĮ 

dienų. Dėl neišauklėjimo atsa- 
- kingi yra ir tėvai.

Vakare prigužėjo pilnutėlė* 
Lietuvos Vyrių salė, kurioje j- 
vyko paskaita ir linksmavaka- 
ris. V. Užgiris su J. Katelyte ir 
V .Tautvyda'te pravedė rim- 
tąją dalį. Jos metu P. Maldei-t 
kis skaitė paskaitą.
“Šeima ^bėralinės ir katafflc^- 
kos pasarilėSūroa srrikryžo'o.”

Prelegentas pavyridžiais niF t^ 
rodė, kap Iberallzmas griauną 
katalikiškąją šeimą, kurią O 

skelbia išėjus iš mados, ir ne-' 
pripažįsta, kad būtų kokie pas- 
tovūs dieviški įstatymą’, kurių ; 
reikėtų klausyti. Kekvknas "iŠ 
žmogus “esąs pats sau įstaty- O 

mas.” Bet tai netiesa.
Linksma vakaris pradėtas hu--į^f 

moristin u laikraštėliu “PŽtS»v 
lys”. Jame V. Kleiza ir Palu- 
binskas ne vienam “kailį išva* 
noje.” Viskas praėjo nuošir- £ 
džioj ir pakllus oj nuotaikoje. 4?

(Paskutinioji studijų diena 
pradėta šv. Mišiomis už lietu- 
vos kenčiantį jaunimą ir P. D. fi 
Augienės paskaita
“Lyčių psfch^oginiai skirtams! 

moterystėje,”
paskaita sukėlė karštas ir į- i: 

dom’as diskusijas. ,
Studijų dienų uždarymo žodį 

tarė A. Liulevičius, bei per- 7 
skaitė gautus visus sveikini
mus. Jisai pareiškė, kad visos <7 
skaitytos paskaitos bus sten- 
giamasi išspausdinti žumaluo- 
se arba periodinėje Spaudoje.

Studijų dienų pas’sekimas . 3 
daug priklausė nuo pačių stu- 
dentų, kurių dalyvavo daugiau 
kaip pereitais metais. Daugu
mas aktyviai dalyvavo diskusi
jose; gal būt, dėl temų aktualu- 
mo. Sk’rstėsi patenkinti ir pa- . 
siryžę svarstytus klausimus to
liau gilinti savo skaityba ir gy-? .1 
venimo stebėjimu. "J

Dalyv s, B. L.

Jonas puikiai jautė visa, bet 
nepratarė nė Žodžio. Jis supra
to jos mintis. Suprato, nors da
bar jam pasirodė, jog tai nebu
vo Marytė. Ji nemokėjo pana
šiai kaftėti. Bet leido jai elg
tis savo valia. Argi įmanoma 
griebti vieną plytą iš griūvan- 
3o namo? Jtdc vis tiek namas 
sugrius. O suplanuotas rytojus 
trupėjo po mažą akmenėlį...

Marytė pajudėjo eiti. «gį 
Kartą veide nežaidė šypsnio.

tariau nieko

laMi laisvai, 
ir iš judėsiu buvo aišku, kad 
dažną! Čia lankosi.”

gali ateiti .kitas žmogus, kuris 
ne tik išdrįs, bet ir mokės pa
sakyti tai, ką' jis jaučia. Ir ga
li nueiti su tuo žmogumi, tikė
dama, kad kito kelio nėra. Ne, 
ne aš negaliu tiek daug ir taip 
ilgai atitrūkti nuo esančios die
nos .

— Netikiu tuo, — sako jis ir 
kalba taip pamažu, tokiu tyliu 
balsu, kuris Marytę erzina. — 
Juk vieną kartą turi būti ilge
sys toks didelis, iš kurio pa
justum, kokios tuščios tavo
sios dienos slenka be ano žmo-

Brooklyne
BrooHyao studijų demj šei-

Chicagoje
Studentai ateitininkai Kalė

dų atostogų proga iš apl'nkinių 
miestų buvo suvažiavę Chica- 
gon studijų dienom, kurios į- 
vyko gruodžio 29, 30 ir 31. 
Su dideliu entuziazmu jie rin
kosi praplėsti savo žinių aki
ratį apie Šeimyninį gyvenimą 
katalikų tikėjimo šviesoje.

Pirmą studijų dieną dalyviai 
ripkosi į lietuvių jėzuitų na
mus. Chicagcs draugov. pirmi
ninkas stud. A. Liulevičius ati
darė studijų dienas dėkodamas 
atvykusiems ir kartu nurody
damas šių dienų tikslą- Pirmi
ninkauti buvo pakviestas stud. 
Pr. Zaranka. Pirmąją paskaitą

“Moterystė Katalikų Bažiyčios 
molfele”

skaitė kun. dr. y, Gidžiūnas, 
OEM, Ateitininkų Federacijos 
vyr. dvasios vadas. Jis nušvie
tė susirinkusiems moterystės 
kilmę, tikslą bei varžtus, kurie 
neleidžia legaliai susituokti. Po 
to įvyko diskusijos. Jos buvo 
gana gyvos. Tik laiko stoka ne
leido visų klausimų smulkiau 
išnagrinėti.

Antros d:enos darbai prasi
dėjo šv. Mišiomis ir kan. V. 
Zakarausko paskaita
“Religinis - moralinis auklėji

mas kr&ščicaišlcąjai
, moterystei”
Prelegentas nurodė, kad 

š andien šeima yra dideliame 
pavojuje. Tam viena iš prie
žasčių yra soc alinė padėtis, ku
ri griauna šeimą. Tėvas bei 
motina dažnai yra priversti a- 
budu sunkiai dirbti, kad galė
tų išsiverst, dėl to nukenčia vai
kų auklėjimas. Bet negalima 
versti kaltės vien tai socialinei 
Įadėriai. Dar didesnė negero-

Kiekvienos tautos gyvybė taip pat priklauso nuo tvertos šei- ■
mos. Kur tik šeimos ima irti, neilgai reikia laukti, kad imtų '
gesti visuomenė, silpti tauta ir valstybė. Praeitis tam gali duoti . M
daug pavyzdžių. Jų rasime gausiai ir dabartyje, pasižvalgę po 
tuos kraštus, kur skyrybos nuolat auga ir neša ąu savim mora
linį *pakrikimą. Dažnai ieškoma įvairių priežasčių, sakysime, 
jaunimo doriniam silpimui išaiškinti ir sulaikyti, o tos pogrindi- ■ 
nes prįdžastys glūdi šeimose, kurios draskomos aistrų ir kurių 
skyrybos įstatymu pateisinamos. Čia gali padėti vien tikėjimas, ■ J 
kad vedybos nėra skirtos malonumui, o sunkiai ir nelengvai pa- ■ \
reigai.

Lietuviams yapč reikia budėti,, kad sveikos ir taurios pa
žiūros į šeimą nebūtų iškreiptos, atsidūrus kituose kraštuose. i

Kai tauta žudoma savam krašte, kai ji atmiešiama svetimu ■ J
krauju, visų yra pareiga tų nuostolių nedidinti laisva savo valia. ■ /
Mūsų šeimos turi būti lietuviškos ir krikščioniškos, kaip kita- ■ ;
dos lietuviškame kaime, kuris per visus pavojus išnešė tautos 
ateitį. B New

FRANCISCAN FATHERS
Reeniered a* second class matter at Brooklyn. N. Y. May 25, 1951. under 

the.Act of March 3. 1879, origtaally entered as aeeond class matter 

at Boston. Mass.. September 12, 1915.

Tu pavargai." Gal iš tiesų mes 
abu pavargome taip dažnai be- 
tašydami, ir dabar pats laikas 
Žaidimą baigti. Tą vienintelį 
siūlą, nepastebimai rišusi mus, 
nutraukti. Gal tuomet galėsime 
pajusti, ar esame tie du žmo
nės minioje susitikę. t

Ji atsistojo. Žiūrėjo į tolį. 
Vėjas dar daugiau pradėjo tar
šyti plaukus.

— Ne, ne, aš nemoku taip 
svajoti, kaip jis, — kartoto ji 
pati sau. — “Maniau, galėsiu 
prisitaikinti, bet ne. Ugiau ne

gaus. Tuomet sudedi č^jų įmanoma. Jis nemoka pasakyti 
žmonių dienas į vieną.

— Mes Eigai rašėme laiškus 
vienas antram, — negalėdama 
toliau tylėdama klausytis jo 
svajonių sako Marytė. — Mė
ginome Įsitikinti, ar esame tie 
du žmonės, kurių cBeūos nega
li atskirai tekėti. Bet aš neįsi
tikinau. Aš ndSnau, kaip bū
tų, jeigu tavęs netek3au, ta
čiau aš jau pavargau besvajo
dama. Mėginau tatae suprasti 
ir stengiaus svajoti drauge 
tavimi, kad mano (fiėno* virs 
panašiomis į tavąsias. Pralai
mėjau, mes negalime vienas 
svajoti, kitas gyventi. Daugiau 
svajoti neįstengiu. Dabar ma
tau dienas tik tokias, kokios 
jos iš tikrųjų praplaukia pro Jos lūpos ,

F____ __________ __ mane. Arba, tokias mato dau- nesakė. Juk negalėjo daugiau dėjo-
negali laukti, svajoti, kada tas gumas. Praėjusiame laMde, pa- laukti Ir, mėginant apgaudlnė- nemani tfl
žmogus vieną dieną ateis pas čiame jo gale tu parašei, jog tl save, leisti jam tttiau svajo- iiguyll AM
tave ir tau pasakys, ką jis jau- tu pavalgai bmšydamas, o aš ti. Buvo kafths, tiek daug, taip nfe AkfjĮb 

J> abu susimąstė, žiūrėjo fla! H kur jis gali žinoti, kad turėjau pavargti beskaitydama, grafiai mokąs apie bendrą ry- glrtol^į
į vandenį. Senute alyvų krū- jo ilgies, kad lauki tos atei- Iš tiesų taip nebuvo. Aš mielai tofe paitelbėti. Ir noktojo jai danMteĘW
ma* dar voi tik pradėjo nančfos dienos? Be to, juk skairiau kiekvieną tavo laMcą. nė iodfio pridėti. B to* kai-

gSaSa'- . -.v ■ ?



vedė mokyklos choras, prisidė-

■ ■

Dulys ir Irena Radauskaitė. 
Surinkta ir pasiųsta Balto Cen
trui $20.00. ši auka dar prieš 
šventę turėjo pasiekti Vokieti
ją. ,

čiau šį kartą mirtis pasiėmė po
ra žmonių ir neseno, amžiaus, 
būtent: Konst. Tadrozienę, 42 
m. ir Vyt. Grigaliūną, sulau
kusį tik 28. m. P. K.

rys

Skambinti teL HYadnt
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visti meno

mų frkitų Ęetuv.$kų pobūvių tyvą pavasarį diena iš dienas 
žmogus (išskyrus kun. dr. J. posėdžiaudamas, buvo numa- .

tęs labai plačią programą, kuri 
užimtų visus metus. Buvo nu
matyta koncertas, literatūros 
vakaras, teatro spektaklis, 
sporto šventė ir specialus lei
dinys spaudos atgavimo jubi- 
lėjinių metų garbei. Leidinys, 
valia tikėti, pasirodys. Bet kur 
dingo daugiau numatytų šven
čių? Ar visa tai nutrūko todėl, 
kad iš Kultūros Tarybcs prezi
diumo pasitraukė pats energin
gi a usias asmuo — prezidiumo 
pirm, mokyt. D. Velička?

Rašto žmonių Chicagoje yra 
nemaža. Didžioji dalis “pripa
žintųjų” rašytojų priklauso L.
R. D-jai. Čia yra ir valdybos 
būstinė. L.R. D-jos nar ai, kaip 
spauda skelbia, dažnai turi už
darus pobūvius.

Prumkį) jokiu būdu negali a- 
pibėgti, bet tarp to viso didelio 

tir plataus veikimo šio to pąsi-

Į praėjusius, lietuviškos spau
dos atgavimo jutnlėjinlus me
tus įžanga Chicagoje buvo di
dinga. Turėjome gražiai pavy- 
kusį spaudos atgavimo sukak-, 
ties įžanginį minėjimą su knyg
nešių ir jų amžininkų ašaro
mis ir gyvais žodžiais, turėjo
me spaudos ir jos grafikos pa
rodą. Jaunimo tautinis asamb- 

. lis savo pirmąjį pasirodymą 
Motinos dieną dedikavo spau
dos metų garbei. Visa tai įvy
ko pavasarį ir vasaros pradžio
je. Atrodo, kad būtų to užte
kę spaudos metams paminėti. 
Ęet kultūros prezidiumas su

■

R. D-jai.

vadovaujamas B. Baraus
ko. Bdt, kai B. Babrauskas bu-

mininku, klubo susirinkimai ė- 
mė retėti, kol priėjo prie to, 
kad antri metai kaip nebėra jo
kio susirinkimo. O tai buvo 
puiki auditorija ir kartu proga
pasireikšti literatams, žurnalis
tams ir kitiems knyga ir me
nu besidomintiems žmonėms. 
Ten nebuvo reikalaujama, kad

SKUBINAMA GALUTINAI BAIGTI
' KEARNY, N. J.

Bažnyčios vidaus darbai vyk
domi pilnu tempu. Tikimasi, 
Kad jų nesutrukdys ir žiemos 
nepalankus oras.

Sudaryta ir išsiuntinėta 
visiems parapijiečiams atskirų 
bažnyčios įrengimų specifika
cija su kainomis. Jau daug da
lykų parapijiečiai užsakė, lau
kiama, kad ir likusiuosius už
sakys. Didesnius dalykus gali 
užsakyti kelios šeimos sudėti
nai.

Naujos bažnyčios šventini
mas greičiausiai įvyks kovo 
mėn. viduryje. Ta proga bus 
surengtas iškilmingas banketas 
su atitinkama programa ir vai
šėmis. Banketo reikalams tvar
kyti išrinkta komisija: A. Ka- 
zavic, A. Sluzis, Alice Smisels- 
kis, Elena Yankauskas.

Klebonija jau galutinai baig

Nauja valdyba
Liet. Katalikų Bendruomenė 

ir šv. Vardo draugija gruodžio 
13 d. sukvietė metinį abiejų 
draugijų susirinkimą. Buvo iš
klausyta ir išidiskutuota eilė 
pranešimų, liečiančių abiejų 
draugijų veiklą. Finansų rei
kalus referavo finans sekret. 
Ch. Alicks, ūkio reikalus ir at
eities planus — reikalų vedėjas 
P. Velevas.
* Išrinkta 1955 m. nauja val
dyba: pirm. Wm. Grinevičius, 
vicepirm. J. Belza, reikalų ve-

Erie Brfeon Tueker

ninkas, savanoris, 
mybėe kovų dalyvis, mirė 
b joje, Keigley mieste, tate 
palaidotas. Velionis buvo 
1900 m., ir baigęs Vilniaus Be 
tuvių gimnaziją 1918 m., o 
kui karo mokyklą Kaime 
vienas iš pirmųjųNe 
mos Lietuvos karininkų.

dėl visi klubo susirinkimus ga
lėjo lankyti. Klubas rengdavo 

, žymiųjų rašto žmonių minėji
mus, paskaitas su diskusijo-. 
mis .leisdavo jauniesiems skai
tyti savo kūrybą, kritikuoti. 
Tai buvo savotiškas "universi
tetas”. Argi dabar aebūtą ga
lima sušaukti klubo susirinki- ?
mo, kur būtą išrinkta nauja 
valdyba (kada B. Babrauskui 
jau tekus yra didesnė našta), 
ir naudinga Rašytojų Klubo 
veikla būtų tęsiama toliau?

Rašto žmonėms reikia kar
tas nuo karto susiburti. Būtų 
gera, kad Chicagoje ir L. Žur
nalistų Sąjunga įsteigtų savo 
skyrių. Kažkas panašaus spau- , 
doje buvo skelbta, bet tikrumo
je — visiška tyla.

Neseniai Chicagoje sujudo 
buvę Lietuvos šauliai. Ta ne
politinė, pusiau kariška, patrio
tinė organizacija gyvai veikė 
nepriklausomoje Lietuvoje, kol 
atėję bolševikai uždarė.

Minėdami sąjungos 35 m. 
sukaktį, buvę šąuliai Chicagoje

dejas .P. Velevas, finansų sekr.’ 
Ch. Alicks, protokolų sekr. J. 
Mėlynis, iždininkas E. Stadols- 
ki ir tvarkdarys Andr. Leo- 
nard.

Ši lietuvių kat. bendruomenė 
turi didelę modernią salę, ku
rioje dabar vyksta įvairūs pa
rengimai. Naujosios bažnyčios 
statymo reikalams pasižadėjo 
aukoti 30,000 dol., iš kurių 
15.000 dol. jau sumokėjo: Ben
druomenė ir šv. Vardo draugi
ja dar įrengs bažnyčioje vieną 
šoninį altorių.

Vasario 16 minėjimas
Keamy- Harrison lietuvių 

kolonija nori, labai iškilmingai 
paminėti Liet, nepriklausomy
bės sukaktį. Minėjimas ruošia
mas vasario 20 d. Lietuvių Kat- 
Bendruomenės salėje, 6 D'avis atgaivino' savo veiklą ir sukak- 
Avė., Keamy, N. J.

Prasidės iškilmingomis pa
maldomis Sopulingosios Dievo

Įėję įvyks akademija, kalbos, 
sveikinimai ir vaidinimas 
“Gims tautos genijus”. Vaidini
mą parašė parapijos kleb. kun. 
J. Voiciekauskas. Minėjimą 
rengia Keamy - Harrison L. 
Bendruomenės apylinkė. Pra
šoma visų draugijų ir apylin
kėje esančių lietuvių kolonijų 
tą dieną susilaikyti nuo parėn- 
gimų.

Renka lietuviškas knygas
Liet. Bendruomenė Keamy- 

Harrison apylinkė renka lietu
viškas knygas ir nori sudaryti 
knygynėlį, kuriuo vėliau būtų 
galima naudotis. Surinktos 
knygos taip pat bus svarbi me
džiaga lituanistikos reikalams. 
Todėl, kas turi lietuviškų kny
gų ir jomis nesinaudoja, pra-

tį iškilmingai paminėjo. Jie 
paradavo bažnyčioje, L. Audi
torijoje, nešdami savo vėliavą, 
atsigabertą iš Lietuvos.

kauliai garbinga ir Lietuvai 
nusipelniusi organizacija. Tos 
garbės nenori niekas pažemin
ti. Bet tie paradai, ta pompa 
išeivijoje, keistai atrodo.

O būtų gera, kad šauliai, at
gaivinę savo veiklą, gyventų 
ne praeitimi, bet daugiau .rū
pintųsi rytojaus žmogumi, jo 
lietuviškumo išlaikymu. Tau
ta įvertins ne paradus, bet su
kurtas dvasines vertybes, išau
gintą ir išlaikytą gyvą’ ir ne
sužeistą lietuvišką sielą.

— VI Rmjs

Lawrence, Mass.
— Gruodžio 26 šv. Pranciš

kaus parapijos klebonas prel. 
Pr. Juras kaip ir kiekvienais 

soma jas šiam knygynėliui per- metais buvo iškėlęs pietus kle- 
leisti. Knygas priima ir knygy- bonijoje bažnyčios patarnauto- 
nėlio reikalais rūpinasi: K. Ne- jams: kolektoriams, 
krošius, A. Kačanauskas, K. 
Barzdukas ir D. Mėlynytė.

. Išvyko studijuoti
Petras Maleckas, baigęs ka

rinę tarnybą, lapkričio pabai
goje, išvyko į Indianą inžineri
jos mokslų studijuoti. P. Ma- 
leckas gimė 1927 m. Lietuvo
je, gimnaziją baigė Vokietijo
je, Ravensburge. Gyvendamas 
Kearny, dalyvavo Vyčių drau
govėje , choruose ir šiaip lie
tuviškoje veikloje. Kearny- 
Harrison lietuvių jaunimas lin
ki jam geros sėkmės. J. M.

s, tvarkda
riams, zakristijonui ir kt Kle
bonas džiaugėsi visų uoliu ir 
nuoširdžiu patarnavimu.

— Gruodžio 26 šv. Vardo 
Draugija ir Motinų ArkibroEja 
buvo suruošę vaikams eglutę. 
Išdalintos dovanos ir parodyti 
judomi paveikslai.

— Pranas Laucius palaido
tas gruodžio 30 iš šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčios.

— Alfonso Gonzaks vedė 
Klaudiją Žukaitę, kuri dirba 
Kuboje, Habanoje. Jaunieji at
skrido iš Kubos lėktuvu ir su-

Žiemos ledines žvakes (varrekKal) Nuotr. V. Maželio

BALTIMORES ŽINIOS »
Parapijos mokyklos diena
Kalėdų šventes mūsų parapi

jos mokykla kas metai paižymi 
rūpestingai paruoštu pasirody
mu, kuris šiais metais buvo 
gruodžio 19. Kaip ir pritinka, 
per visą pasirodymą raudonu 
siūlu tęsėsi Kristaus gimi
mo mintis.

Prograam buvo taip organi
zuota, kad joje galjjo daly
vauti visi mokyklos mokiniai, ’ 
kiekvienas mokyklos skyrius 
bendrai, atskiri mokiniai—vai
dinime, "Trijų Karalių atsilan
kymas”. v

mių. čia susitikome su tam tik
ra naujybe. Vykdydamas šūkį 
“Kalėdas grąžinti Kristui” 
prel. L. Mendelis atsilankiusius 
svečius pakvietė bendrai su 
choru giedoti kalėdines gies
mes. Tuo būdu buvo pagiedota 
4 giesmės. Be to, savo kalboje

' prel. L. Mendelis įprastu jam 
iškalbingumu atskleidė Kris
taus gimimo paslapties gelmes.

Pagaliau buvo išdalytos vai
kučiams dovanos, bet Santa 
Claus nepasirodė, jo niekas ir 
nepasigedo.

Jaunieji — jauniesiems

Mirtis siaučia
, Nuo lapkričio mėn. pradžios 
ligi gruodižo 14 d., šie Baltimo- 
rės . lietuviai buvo pašaukti į 
amžinybę: Jadv. Rudavičienė, 
78 metų, Ver. Mičiulienė, 75 
m., Ona Radauskienė, 68 m., 
Barb. Monkevičienė 80- m., Ona 
Bagdonienė, 78 m., Juozas Pet
rošius, 69 m., Uršulė'Žibutienė, 
64 m., Magd. Budelienė, 67 m.

Programa pradėta Amerikos Balto skyriaus valdyba pa- ir EI. Mačienė. Kaip matyti, tai 
siūlė lietuviškosios šeštadienio vis senesnio amžiaus žmonės, 
mokyklos vadovybei, kad tos dar Lietuvoj gimę, augę ir jau- 
mokyklos mokiniai parinktų nystėje į šį kraštą atvykę. Ta- 
aukų labiausiai vargstantiems 
mokiniams Vokietijoje. Mokyk
los vadovybei pritariant, aukų 
parinko šie mokiniai: Br. Bo- 
gutaitė, Kęstutis česonis, Vyt.

buvo pilnutėlė salė. Iš atskirų 
dalykų reikia išskirti “Kalėdų 
garsai” — masinė deklamaci
ją, kurią atjiko 5 ir 6 skyriaus 
mokiniai. Ryškus ir darnus ta
rimas labai gyvai bei aiškiai 
atskleidė svarbiausias Kristaus 
gimimo mintis. Miela buvo 
klausytis “Sveikas Jėzau gimu- 
sis” — giesmes, kurią pagiedo
jo 1 ir 2 skyriaus mokiniai su 
giliu nuoširdumu ir vaikišku 
tikėjimu. Daug džiaugsmo ir 
juoko suteikė vaikų darželio 
“studentų” šokis.

Šį kartą mokykla pastatė 
sudėtingesnį scenos dalyką. Tai 
buvo nedidelė religinio turinio 
operetė ,rolės beveik ištisai dai
nuojamos. Pagrindines roles 
atliko V. Rudaitytė — motina,

Karaliai R. Jaunytė, A; Svote- 
lytė ir K. Česon s. Vaidinimas 
buvo paįvairintas trimis ma
siniais šokiais.

Labai svarbi vieta visam pa- 
sirodyme teko mokyklos cho-

choro sutvarkymas ir geras pa
ruošimas. Pagiedota 12 gies-

ĮSIGYKITE GARSIOS G1ARESCHI KNYGOS 
UETTJVIŠKĄ VERTIMI

Don Kamiliaus Mažasis Pasaulis
Vertė A. Satmlbunkas 324 p. S8J5O

Ši knyga sukėlė visam laisvame pasaulyje didelio susido
mėjimo. Savo įdomiu ir linksmu turinių ras susidomėjimo 
ir lietuviuose. Gaunama:

680 Bushnick Av& Brooklyu 21, N. Y.

puoš bažnyčioje. Jaunoji norė
jo gauti moterystės sakramen
tą savo tėvų parapijoje. Jau
nieji praleido visą savaitę Lau- 

- rence.
— Kun. J. Jančius MIC, ku

ris profesoriauja Marianapolio 
Kolegijoje, Thompson, Conn., 
Kalėdų šventes praleido pas 
savo mamytę Lawrsnce.

— šv. Praanciškaus parapi
jos skautės, vadovaujamos A. 
Dvareckienės prieš Kalėdas ap
lankė miesto ligonine. S. J.

ir augęs lietuvis iš Brockton* 
Mass., mokosi West Point karo 
akademijoje ir yra vienas 
pirmųjų mokinių.

• Kun. J. Kuzmickis ir kun.;
P, Dauknys Anglijoje pradeda 
leisti religinio pobūdžio ž 
lą “Ramybė Jums”; adresas: 
Rev. J. Kuzmickis, 21 Anat 
Place, Bradford 1. England. f

• Raminta MantaotaM. 
Bostono Kolegijoje besiruo-; 
šianti magistrės laipsniui, ište- 
kčjo už Petro Molio; abu jauį 
navedžiai gyvena Worcester 
Mass. /

• Vyt- Memenąs ir 
kas, lietuviai studentai, 
je dalyvavo antrajama pąsaų*f 
liniame jaunimo kongrese į jie 
atstovavo Lietuvą ir per Lis-į 
vos Europos radiją perdavė 
sveikinimus ir padarė praneši- 1 
mą pavergtajam tėvynei.

• Ant . Kupka, gyve 
Brockton, Mass., ten pat pas-? 
kirtas teisėju; ligi tol jis ėjo. 
teismo sekretoriaus pareigas. |

• Ip. Nauragis, Lietuvos Os 
peros solistas, gyvenąs Wor| 
cestėr, Mass., persikėlė j nau
ją butą: 81 Harrison St.

• Vytauto Lozoraičio ieško 
sesuo Marija; pranešti adresu 
— “Elta”, Reutlingen, GartenC 
St., 5, Germany.

• Stoughtoao, Mass., lietui 
viai Kalėdų švenčių proga j

BRIDGEPORT, CON N.
solistas. Taip pat bus jaunų 
mergaičių grupė, kuri dainuos 
lietuviškas liaudies dainas ir 
deklamuos eilėraščius. Smul
kesnė programa bus pranešta 

* vėliau.
— Praėjusį sekmadienį kleb. 

kun. J. V. Kazlauskas pateikė 
parapijos metinę apyskaitą. Į- 
eigų buvo virš 30 tūkstančių, 
bet buvo daug ir išlaidų; kele
tas tūkstančių pasiliko parapi
jai. Klebonas dėkojo visiems 
parapijiečiams .draugijoms, pa
rapijos vikarui, vargonininkui 
ir choristams už gražų para
pijos darbo parėmimą.

— Vasario 16 minėjimui 
rengti komisiją sudaro A. Kli- 
maitis, J. Stanislauskas, A. Sa
piega, P. Remeika, A. Skirka, 
A. Tuskienė, Ona Mačiukaitis 
ir A. Stanišauskas. O.

Kalėdos praėjo linksmai. 
Mūsų bažnyčioje vidurnaktį 
Bernelių mišias laikė kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas, pamokslą' 
pasakė kun. P. Pranokus, žmo
nių buvo pilna bažnyčia, ypač 
buvo daug jaunimo. Mišių me
tu choras giedojo ir keletą lie
tuviškų giesmių. Solo pagiedo
jo V. Barius —Adeste Fidelis 
ir J. Bacevičius Jesu Redem- 
toris. Vargonais pritarė A. 
Stanišauskas. Po Kalėdų sek
madienį už gražų giedojimą 
chorą pavaišino vargonininkas 
A. Stanišauskas.

ALT vietinis skyrius turėjo 
.savo susirinkimą ir nutarė Va
sario 16 minėti vasario 13 d., 
sekmadienį, 4 v. p.p. parapijos 
salėje. Kalbėtojas iš New Yor- 
ko jau pakviestas. Dainų pro
gramą atliks vyrų kvartetas ir

kojo po 1 dolerį: Z. Antuhc 
O. Ručinskienė, M. Jurgaiti 
nė, J .Kemptis, EI. Walent, A 
nelė Miškinis; po pusę dol.
V. Anusevičienė, 5 dol.— 
M. Vembrė.

• Bronė Jusevičiūtė, 
nanti Belgijoje (Chapelle - 
— Herlimon, rue de 
24) feško savo dėdės Ju 
Veličkos, kilusio iš 
km., Vilkijos valse., 
apskr., išvykusio 
1914 - 1918 m.

• Vandutei Lingytei 
per Balto Centrą JAV 
suaukojo jau 1000 dol.

skaitytojai pirmieji liko 
Engi už 1954 m. 
mokestį ir dar surado 5 
jus skaitytojus.

• Paieškoma svarbiais re 
kalais Domicėlė Sauputytė - 
pokienė, ištekėjusi už 
Šapokos 1912 m. 
šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kurinius 10 metų, atrodo, 
veno Hartforde, Conn. - 
tieji, ar ji gyva ar mirus, 
šomi pranešti kun. Pr. 
mauskui, Bostono liet, 
jos klebonui, adresu:

West Sixth St., So. 
Mase.

PITTSBURGH, PA.
įsteigtas Kat Federacijos

Gruodžio 5 šv. Kazimiero 
mokyklos salėj susirinko Fede
racijos skyrių ir parapijų at
stovai, viso apie 40 asmenų. 
Kunigų Vienybės ‘Pittsburgho 
provincijos deleguotas referen
tas kun. dr. A. Rakauskas išsa
miai supažindino dalyvius su 
Federacijos reikalu. Žodį tarė 
kleb. kun. M. Kazėnas ir kum 
Liubauskas. Susirinkimui vado
vavo kleb. kun. E. Vasiliaus
kas.

sudaro:
I vice-

II vice-

Naująją valdybą 
pirm. J. Grėbliūnas, 
pirm. Albina Ewalt, 
pirm. W. Chinik, rast. Antani
na Naujalis, ižd. V. Rodgers, 
iždo globėja) J. Levlnskas, J. 
Beacon, Al. Onaitis, Vera Ko- 
ličius. . ,

Po susirinkimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti arbatėle ir pa
siryžę uoliai darbuotis krikš
čioniškai lietuvybei, išsiskirstė 
patenkinti namo

Aloyzo Barono novelių rin
kinį “Antrasis krantas” išleido 
Nidos Knygų Klubas Londone, 
Anglijoje. Knyga turi 132 psl.

apie šv. mišias jau 
rinkti. Knyga bus gausiai i 
truota ir turės apie 
pių.

Norite geros—meniškos fotoj
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją? į
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Montreal,

$3 JO
$1.00

3.00
Osmond. Nebr.

PADĖKA

intaku

— Vokietija tori pabėgėlių 
apie 11 mil. 8,5 milijonų yra iš 
Lenkijos užimtų sričių, 2,2 mil. 
iš rytų Vokietijos. Pabėgėliai 
sudaro 21,7% visų vak. Vokie
tijos gyventojų.

žinai, kad

IKMVnę PROD’’*^* 
•7M Fartrrll *r«„ Otlcaco 43. 10. 

Deni. x-s

iš Diepholzo stovyklos ir jau; 
gavo Amerikos pilietybę, prie*. 
pat savq 60 metų amžiaus su- ? 
kaktj. , .

, Čikagos lietuviai sve kiną 
darbštųjį kunigą B. Sugintą Ir 
linki toliau energingai varyti 
šaipos darbą. Teko girdėti, ka< ; 
jam J-uolša iškilmingą ir viešą 
pagerbimą jo 60 metų amžiaus,': 
jub’liejaus proga. <

$1JO
Stcckson — Ozone

Kun. B. Sugintas daug 
pasidarbavęs ir Brazilijos 
tuvių tąrpe. tenai jisai pasta
lė bažnyčią ir 1000 vaikų ka- 
tekizavo lietuviškai,Jisai taip 
buvo patvarkęs, kad šv. Juoza
po bažnyčios nuosavybės doku
mentai buvo padaryti lietuvių 
bendruomenės vardu S. Pau
lo mieste, Zelinos priemiestyje. 
Jisai pats rinko aukas Lietu
voje ir Amerikoje, čia jisai 
sunkiausiu depresijos laiku su
rinko 6000 dolerių, kas įgalino 
pradėti bažnyčios statybą ir 
Vėliau ją užbaigti. Tačiau baž
nyčios vidų įrengė jąu kitas 
kunigas.

Kun. B. Sugintas yra tikras 
žemaitis. Jisai yra g’męs Upy
nos parapijoje. Jo tėvai turėjo 
18 vaikų, todėl savo šeimos 
atminimui kun. B. Sugintas 

; per kun. Svirnelį Indijoje išp’r- 
ko 20 vaikų, kuriuos auklėja 
katalikų prieglaudoje. Jie visi 
buvo pakrikštyti Sug’ntų šel
mes vaikų varda’s.

Kun. B. Sugintas moka 
daug kalbų ,yra baigęs univer
sitetą. Lietuvoj dirbo, kaip ka
pelionas Tauragėje ir kitose 
vietose, o tremtyje aptarnavo 
daug lietuvių stovyklų anglų 
zonoje. Į Ameriką išvažiavo

s'; prieš 5 metus Atvykęs ’ 
4 CDo^ą. apaigyyeno pas .savo 
.gimines — pensininkus Jan- 
kau^p^. Kurį laiką dirbo pr e 
lįetuvft} parapijų .ir tenai la kė 
mišias. Pebar mišias laiko ne
toli savo gyvenamosios vietos 
pas blandų kilmės kleboną kun. 
Dr. Exle, kuris labai atjaučia 
lietuvius tremtinius ir pats yra 
paaukojęs lietuvių šalpos rei
kalams 100 dolerių.

Kun. B. Sugintas, pats la
mingai ’ atsiradęs Amerikoje, 
nepamiršo savo brolių tremty
je. Greitai pradėjo jieškoti su
tarčių ir- garantijų likusiems 
atvažiuoti. Reikia pasakyti, 
kad tas darbas jam labai sekė
si nes turėjo pasitikėjimą ir 
energijos tam darbui atlikti. 
Tokiu būdu, jam pasisekė pa
daryti apie 400 šimtus sutarčių 
ir atkviesti 50 žmonių, kurie 
daugumoje apsigyveno Čikago
je. Pats stotyje sutikdavo nau
jai atvykstančius, aprūpindavo 
juos butu, darbu ir Lt. Keletą 
šeimų išgelbėjo iš Mississippės 
ir Orleano skurdo, tenai pats

Liudas Grėbi*- 
Hartford, Conn.

Lietuvos BroLjos šaur 
ękiama vyriausio skautininku

Kairia Sueiga svarstys LSB 
veikimą, ateities gaires ir rlnkį 
organus naują kadencijai. Su-- 

. eigos prezkTianas sudarytas 
Clevelande; jam pirmininkaują 

ję vyr. aktn. Pr. Karalius (1438 
Ansel Rd, Cleveland 6, Otriąją 
Sueiga turės 5 korespondenti
nius posėdžius. Joje dalyvauja 
rinkti atstovai, atstovai iš pa
reigos ir užsiregistravę skautu 
nlnkai. Užsiregistruoti reikia 
iki sausio 15. *

— R. Kezys, J. Ulėnas ir Ed. 
Kaminskas gruodžio 18 Baltic 
Freedom House patalpose davė 
studentų skautų korporacijos 
“Vytis” senjorų įžodį.

— Vyt Gobušas paskirtas 
“Skautų Aidp” ryšininkus New 
Yorko skautų vietininkijai. šio 
laikraščio reikalais prašoma 
kreitptis adresu: 56-30 Remsen 
PI., Maspeth, N. Y.

— Agne BeventienS ir Tek
lė Šukienė vadovauja New Yor- 

- ko jaunesnėm skautėm; vyr. 
■ skaučių reikalais rūpinasi R. 

Franskaitė. <
— A. Baevičius, Detroit, 

Mieli.," pakeltas paskautininku. 
Tos pat draugovės pasktn. VI. 
Simutis susilaukė dukrelės.
— EUzabetho skautai ir skau

tės sausio 2 buvo surengę tos 
apylinkės jaunimui kalėdinę 

< eglutę. —k.

Šv. Jurg’o mokyklai seserys 
pranciškietės pradėjo vadovau
ti nuo 1930 metų. Sidabrinis 
jubiilejus bus švenčiamas atei
nantį rudenį. Iš mokinių tar
po yra kilę du kunigai: kun. 
K. Mockevičius, kun. D. Moc
kevičius; seminaristai: Frąter 
Louis Vėželis ir Elmer Mocke
vičius. Netrukus į seminariją 
žada stoti J. Brown. Į šv. Pran
ciškaus vienuolyną įstojo duk
ros iš šių šeimų: Apanavičių 
dvi dukros; Beganskų ir But- 
rimavičių.

Jei kuris iš Rochesterio lie
tuvių norėtų paaukoti seserų 
pranciškiečių vienuolynui lie
tuviškų knygų, muzikos, vaiz
delių ar ką kitą .seserys mielai 
priims ir bus dėkingos. Knygos 
turi tikti vienuolių ir jaunų 
auklėtinių skaitymui. Jei geria 
knyga, sykį perskaityta ir ne
bereikalinga, siųskite ją į vie
nuolyną arba paduokite vietos 
seserims. M. M. A.

rai padėkoti, šiuo tariu 
siems nuoširdžiausi ač ū. c’iester; V. Grenis

tdh; P. Jaras — Norwoodc S. čienė. O. Tercijonas, B. Urbon, 
Vaitkienė— Brockton: M. Vir- VI. Walters, E. Zailskas F. V. 
bašius — Worcester; E. Valiu- Žubriskas. ,

Rochester, N. Y. — Kun. J.‘ 
Bakšys, šv. Jurgio parapijos 
klebonas, padovanojo trisde
šimt naujų lietuv škų knygų se
serų pranciškiečių įstaigoms. 
Už taip didelę dovaną seserys 
yra be galo dėkingos ir norėtų 
tikėtis, kad dar susilauks dau-, 
giau naujos literatūros iš gerb. 
klebono, to nuoširdaus lietuvių 
ganytojo, tautinės gyvybės ir 
pažangos palaikytojo.

Aplankydamas savo .seserų 
vedamą mokyklą šioje parapi
joje, Motina M. Loyola ir Mo
tina M. Alyza nusistebėjo gau
siu lietuviškų knygų ir žurnalų 
rinkiniu, kurį mokyklos rašti
nėje kas sekmadienį pardavinė
ja. šiuo apaštalavimu užsiima 
juristas Sobaliauskas. Tarp 
kitko, vienuolės pareiškė ap
gailestavimą, kad niekur ne
randa leidžiamų knygų apžval
gų — review. Perki knygą ne
žinodamas, ar ji tinka jauni
mui, ar ne.

Nuolat besiderprrtiemg su 
bolševikais rastais vakariečiams 
prisimintiai šie švento Rašto 
žodžiai:

•Nemeskite savo p°rlų ties 
kiaulėmis, kad kartais jų ne
sumindžiotų savo kojomis ,’r 
atsigręžę nesudraskytų jūsų.”

B. P.

Sugintas A. GINTNERZS, Chieago, U.
i60metų’ ■ ; '-v
įminėjo v ■ .«
ggg nuvažiuodamas ir šeimas iš- 

: pirkdamas iš farmų, kuriose 
negalėjo užsidirbti net' pragy
venimui. Apšę 10 Šeimų parūpi
no nedarbingumo J1000 dole
rių) garantijas. Pats sumokė
davo kelionės ir-kitas išlakias.

Vėliau kun. B. Sugintas įs;- 
jungė į Vasario 16 gimnazijos 
rėmimo darbą. Suriku įsivaiz
duoti, kaip minėtoji gimnazija 
galėtų verstis be kunigo B. Su
ginto pagalbos. Dabar jisai jau 
yra suorganizavęs 28 šalpos ra
telius ir patsai juos tvarko. Y- 
ra 18 ratelių Vasario 16 g m- 
nazijai remti, 4 vargo mokyk
loms ir 6 satez’ečiams mokslei
viams. Tokiu būdu, jam tenka 
kas mėnuo aplankyti 560 as
menų, kurie gyvena plačioje či- 
kagos teritorijoje. Todėl sun
ku suprasti, kiek tai reikalin
ga sveikatos ir pasišventimo, 
norint laiku ir tvarkingai iš
rinkti pasižadėjimo aukas. Tai 
gali padaryti tik gelež’nės svei
katos ir milžin:škos energijos 
žmogus. Reikia pažymėti, kad 
jisai neturi savo auto, o vis
ką pavyzdingai ir laiku sutvar-

Iš Ona. valstybės: J. Ka- 
sinskas — Ansonia; J. Bur- 
nett, A. Stanišauskas—Bridge- 
port; J. Birikus— Glastonbu-

$6.50
Joe Mitchell, Brooklyn.

$6.00
SL Levickis, Richmond 

Hill, N. Y.

PAŽINK GILIAU SAVO TIKĖJIMĄ
Daug klausimų, kylančių kasdien mūsų galvoje apie 
Dievų, pasaulį ir žmogų, lieka neatsakytų, nes ne
turime ką paklausti. Daug paramos lengvi rasi 
dviejų seminarijos profesorių parašytame veikale

•t’dmti jmm 
TABIJKTES M HMte

enkite d»H b- H

rankos 3 pirštai, — giminės, 
draugai, pažįstami ir organi
zacijos. mane nuoširdžiai, atjau
tė ir lankė ligoninėje ir namie, 
paremdami ir guosdami dova
nomis, gėlėmis, laiškais. Už tą 
rūpestį manimi ir sute:ktą mo
ralę ir materiale paramą, ne
galėdamas kiekvienam atski-

nas
A. Baužinskienė, O. Danise- 

vičlus, M. Jankauskas, M. Ra- 
zanauskas, J .Staskus, J. Vaš
kevičius — Brooklyn, N. Y.; S. 
Samuolis, J. Vaichaitis—Wa- 
terbury, Conn.; M .Mulevičius 
— Richmond Hill, N. Y.; K. 
Pupelis — Woodhaven, N. Y.; 
M. Kehninsky — Morgan, Pa.;
M. Jurienė—So. Boston, Mass.; 
H. Atkocius — Worcester, 
Mass.; K. Daugėla — Bedford,
N. H.

LAIMINGU NAUJŲ METĘ!
ŠALIN SENUS! PRADĖKIM SU NAUJAIS! 

1955 TENEŠA JUM DAUG LAIMES IR '

VISOKIO PASISEKIMO

Baltimore; S. Bakšys — Ha- 
milton, Ont.; M. Kvedaras — 
.Port Wash., Wis.; A. Navickas

Vietinis ^daro: pirm. Pr. Janiūnas, 
_______ vicepirm. A. Jurkus, prot. rast.

J. Mackevičius, fin. rašt. J. Sa
ras, ižd. Pr. Valeika. Dlrekto-

$6J0
J. Bajoriūnas — Hamilton, 

Ont.; M. Lopšaitis — Burling
ton, N. J.; M. Midaaevičius — 
Brooklyn; L. M. Saldukaitė — 
Co’umous, Ohio.

A. Shamarock— Phila., Pa.; 
A. Driznis — Scrantoų, Pa.; M. 
Patrick — Taunton, Mass.; G. 
Zamauskas — Glendale, N. Y.; 
P. Abartis — Wh’rlpool Ont, 
Canada.

Nuoširdžiai dėkingi
T. T. PRANOŠKONAL

Darbininko leidėjai

OMAHA, NEBR.

Rašytojas Jeronimas Cicėnas 
buvo staiga apsirgęs ir ilgesnį 
laiką gydėsi ligoninėj. Po lai
mingos operacijos sveiksta na
mie. Be savo tiesioginių parei
gų dirbtuvėj, jis bendradar
biauja laikraščiuose bei rašo 
knygas.

Parapijos reikalams aukojo 
$50 Ad. Palinskas, $15 — J.

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų skausmu, tankiai 
susijusiu su reumatizmu, arthritis ir 
neuritis. tai kodėl jum nebandyti 
ŠIANDIEN mūsų iSatd«mis. Juos 
tūkstantiai vartoja V»u virš 30 meta.

DIEVAS IB SMOGUS
Didžiulio formato 517 p.

Užsakymus siųsti:
, Z PARBININKAS

68$ IWtwirk Avė. BrooMy® tl> N. Y.
tilai ■rlr,T1tr __

myl. nuoOmahos turėjusi ukj, _ x . .. .. k. . , .■ . Kat krabo naują valdybąmirė ir Kuaų rytą buvo palai- 
dota.

konienė — Levvrence; J. Kau- Iš N. Y. valstybės: S. Cer- 
Hackensack. nevich, J. Patrick — Amster-

dam; B. August — Bronx; P. 
Petraitis — Maspeth; M. Vaš
kas — New York; M. Milukas, 
K. Motuzas — Richmond Hill, 
J Grybauskas — Rochester, 
C. J. Krušinskas, L Schultz — 
Woodhaven; Jos. Saldis —Yon- 
kers.

Iš N. Y. valst.: O. Grabaus
kienė — Amsterdam, V. Lilei- 
ka — Bronx, A. Kindurys — 
Dolgeville, J. Novalles — Flo
rai Pk., J. Petrauskas—FlŲsh- 
ing, J. Blazonis, F. Navickas— 
Great Neck, H. Brazaitis — 

Park, N. Y. Levittown, S. Kligys, P. Mar-
J. Galinis —Brooklyn, N.Y. kūnas — Maspeth, O. Gavėnas

. .... riais vra: H. A. Plekavičius, J.Darbovieteje ištikus mane ne- *
laimei, — buvo sužaloti kairės Purinas, J. Malinauskaitė ir 

Pr. Novašinskas.
J. Burokas paskirtas nauju 

klubo vedėju. Klubo Naujų Me
tų sutikimas praėjo labai jau
kiai.

Parapijos vakarienei ruošti 
komisijai vadovavo A. Daukan
tas ir B. Žalgienas. Vakarienė 
įvyko gruodžio 12 d. Šeiminin
kavo: Ambrazaitienė, Pulialie- 
nė, Gaigalienė, Teberienė, Ma- 
čiukienė, Migauskienė Miški
nienė, šeputienė ir Ir. ir N. 
Mingaudaitės. Kteb. kun. Pr. 
Juškaitis nuoširdž’ai padėkojo 
aukavusiems ir dirbusiems.

Kun. P. Brazys, marijonas 
atvykęs iš Argentinos, sausio 2 
kalbėjo apie lietuvių m'sijų 
darbus Argentinoje.

Šeimų bendroji šv. Komuni
ja organizuojama* mūsų baž
nyčioj sausio 9 d.

$5.00
P. Pažėriūnas, Melrose 

Park,‘III.; O. Jankevičiūtė — 
New York City; T. Stučienė— 
Brooklyn.

$4.00
Pr. Bruskevičius, Hartford; 

A. Sembrotas, Chieago; J. 
Stankūnas, K* Vosilienė, Los 
Angeles.

jasi parapijos parengimuose d. 12:15, tuoj po paskutinių M. Šakalienė vėl išvyko ligo- J. Balbatas Euclid, Oh o ir 
AR). Neliubaviaus, J. Novakas, mišių, bažnyčios salėje, 432 ninėn gydytis; V. Visininas ser- s. Markevičius — Elizabeth, 
St. Naujokaitis ir Pr. Odinas. Windsor St. Komitetas kviečia gą namie. N. J.
Jie salę tvarko ir prižiūri žai- visus narius dalyvauti, bus ge- Jankauskienė su dukrele

_ užsimokėti už "Dar- Valerija išskrido į Floridą pra- B. Sližys, Ridgevvood, N. Y.
Konstancija Pestnrinkaite, bininko laikraštį. leisti žiemos šalčių. J .Mackevičius, J. Rukšte- Brooklyno: Kun. V. Da-

klebonijos šeimininkė, šiais me- Naująjį metę proga nucšir- ' ir g parapijos bažny- lis, J. Savickas, E. VyžieAė
tais pardavinėjo kalėdinės eg- ardai visus sve’kina šios vietos Qos buvo palaidoti: R. Juozą- Brooklyn, N. Y.
lutes ir gautą pelną $325 pas- korespondentas, linkėdamas p^ A Baigienė ir J. Žemai-
kyre nWl<B skoiom mokėti geriaifeio pasisekimo 1955 me- iš Brightono. j. Bandža, Chieago.

Agnė Patabectaene, apie 40 ta5s v a s- Karst. Patr. Kun. V. Karalsvičius — Ba-
----------------- yonne, N. J.; J. Bukys—Brook

lyn, N. Y.
$2^0 .

___Pijąs XH gavo dovaną__ ^n. J. Čižauskas—Detroit, 
televizijos aparatą už 4000 kun. A. Vainauskas —Nashua, 
dol., kųpuos surinko Amerikos M. Kurtinaitis — Cle EJum, 
15,000 mokinių._______________ Wash.; B.-Giržadas, Laukaga-

lis, M. Skirmont, Ed. Skdbei- 
ka, A. Bushman — Brooklyn;
M. Christ — Los Angeles; kan.
A. Steponaitis — Rock įsi., UI.;
B. -Yurkus, V. Povilauskas — 
New York; B. Baceviče. A. 
Masilionis — Cleveland, A. Bi-

Jaunas pamokslininkas žino- ’kulčius — Lewiston; H. Cabs- 
jo iš mokyklos, kad nauji lai- tor— Hartford; S. Adruliene— 
kai reikalauja pamokslus sa
kyti konkrečius ir-paremti 
kiekvienam klausytojui zno- 
mais pavyzdžiais. Vieną sek
madienį s*’ d'-’jli” susitelki
mu jis k IV ’jo iri 5 degtinę ir 
rūkymą.

"Mano brangūs klausytojai, 
kas tarp jūsų važinėja gra
žiausiais vežimai 9 Kas turi 
daugiausia pkfgr? \š juos nu
rodysiu jums — tai smuklinin
kai... Bet iš kur jie ima pini
gus? Ogi jūs, mano brangūs, 
jiem sunešat.; savo kruvinu 
prakalu uždirbtus p’nigus su
nešat ir atiduodat už degtinę 
ir dūmus. Jūs skurstat, kad 
juos lob’ntumėt..”

Po pusmečio pamokslininką 
užkalbina kaimyninės parapi
jos pilietis. Pasisako, kad gir
dėjęs ats,tikt;nai jo pamoksta, 
kuris jam padaręs didelį į- 
spūdi. - \

"Tai gerai, mano trtčhiH” 
džiaugėsi pamokslininkai ‘Tai 
tit dabar tapai abstinentu nuo 
aftohofo ir rūkymo!”

ry; Ą. Daltuva, J, Petronis, Ą. 
Skrupskelis — Hartford; L < 
Grosas — E. Hartford, M. Ne- 
verbuckas — Manchester; B. 
Maitūnas, Terryvllle; M. Pui
dokas - - Tarrifville; G. Maks- 
tela — Jevvett City; E. Bu;' 
kauskas, E. Giedra, A. Pada*- 
gis, J. Montvil — Waterbury;
J. Kalenauskas, W. Was*laus- 
kas — Watertown.

K N. J. valstybės: H. Fidk- 
ris, A. Karvojus, W. Pauliko- 
nis — Elizabeth; A. Pietarie
nė,’ .P. Waskis — Kearny; B. 
Ashmont — Linden; B. Sar- 
kenis — Newark; J. Iškauskas 
— Paterson; A. Starkus—Bell- 
•?/ar; M. Barkus—Hoboken.

Iš N. J. valst: A. Gerulis — 
Arlington; P. Boech s — Ba- 
yonne; S. Kašėta, F. Lapinskls,
M. Slabok — Elizabeth; L 
Lutkus — Kearny; J. Kuli
kauskas, V. Borey — Nesvari.

Iš Pa. vastybės: P. Sa/olskis 
Homestead; M. Yetowta—Mi- 
nersville; A. Kukučionis, B. 
Morris, A. šikšnius, F. Mar
tin, A. Čižauskienė — Pitts- 
burgh; P. Paznonkas — Ply- 
moulh; A. Dapsis — Scranton;
K. Bagonis — Sykesville.

Iš Ohio vastj’bės: E. Aleksa, 
Barniškaitė, K. Česlauskienė, 
V. Degutis, N. Nedzinskienė, 
K. Zorskis, E. Waitiekauskie- 
nė — Cleveland; A. Vanagas— 
Dayton.

Iš kitų vietų: A. Rutkauskas, 
P. Savickas — Nashua, N. H.; 
A. Žukauskas — Londonderry,
N. H.; H. Kersnauskas, B. 
Vėžys — Chieago; E. Grigon’s 
— St Charles, Mich.; F. And- 
riuške ričius, B. Neverauskas, 
E. Blass — Detroit; Sisters of 
Immac. Conc.
Que., Canada; J. Karaliūnas— ' 
Hamilton Ont., P. Kištkūnas— 

— Mineola, J. Gaigalas, K. B. Lewiston. Me.; C. Stelmoldenė 
Razmantas — Richmond Hill, — Hiimford, Me.; kun. P. 
J. Tamašauskas — Schenecta- Dambrauskas, V. Lazauskas

Lokomas ir S5 —Amelija Tu-
jaitis. LDS 8 kuopos metinis susi- Pr. Vaitkus aukojo $50 baž-

S^macHeiiais uoliai darbuo-' rinkimas šaukiamas sausio 9 nyčlos reikalams.

bušis, S. Ruginis, P. Bielskus, 
L. Burienė, H. * Davalis, A. 
I>mnbrys, P. Gagas, J. Gra
bauskas, Ų. Yanush, L. Janu- 
levičius, G. Juškaitis, R Kali
nauskas, A. Kazlauskas S> 
Maske, T. Mazonas, V. Prapuo
lenis. M. Putinas, J. Stankevi
čiene, V. Stasiūnas, G. Steinis, 
V. Slikas. C. Strolis, D. Suran- 
tas J. Tamašauskas, P. Urbo
ną vich; F. Skwar, M. Waiske- 
lonis. A. Vasiliauskas, K. Vec- 
kienė, A. Vikrikas, V. Kundro
tas.

Iš Brooklyn: K. Bačauskas, 
P. Bichnevičius, O. Botyrius, 
O. Buivydienė, A. Bundonis, Z. 
Grabnickas,. M. Jonaitis, L. La
banauskas, V. K. Lakickas S. 
Latvaitienė, L. Mikųlskytė, A 
J. Pateckis, P. Remash, A. Re-

Iš Mass. valstybės.* Kun. P. 
Virmauskis, J. Andrius, J. Ku- 
darauskas, V. Leveckis, A. Pet- 
rušis, Dr. J. Landžius, A. Sta- 
pulionis, J. Uždavinys J. Kud- 
revičius — So. Boston; P. A- 
domavičius, E. Tamašiūnienė 
—Athol; M. Alukonis— Brock
ton; Br. Galinis — A. Rakaus
kas — Dorchester; M. Kaže- 
mėkas — Gilbertville; V. Iz- 
bickas Hyde Park; P. Ši
monis — Lawrence; M. Mazū
ras — Methuen; S. Strazdas— 
W. Newton; V. BeFauskas, K. 
Mažeika — Worcester; D. Ra- 
zulevičius — Norwood.

Iš Mass. valst.: D. Cibas, M. 
Gaputis, O. Gintalas, F. Kirša, 
K Merkis, P. Pauliukonis, K. 

So. Bos- ventas, M. Simulinas O. Sijevi- Romikaitis — So. Boston; F.
Akstin, B. Budreika, J. Ciju- 
nėlls, J. Daniusevičius, K. Kuc- 
borska — Brockton; J. Masels- 
kis — Cambridge; A. Ivanaus
kas — Dorchester, J. Zavads- 
kas — Haverh’Il; B, Tatariū- 
nas — Lawrence; Raizis — 
Northampton; J. Konstaitis. A. 
Samson, A Valentinas— Nor- 
wood; A Simanavich—Stough-

Athol; Wm. Andrunas
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<0 ŠACHMATAI

SPORTAS
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TeL APplegate 7-0349
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NUOSTABUS IŠRADIMAS 
TAUPYTI ŠILDYMO ALIEJŲ

680 Gnnd Street 
Brookiyn.N. Y.

NOTARY PUBLIC

SIUVIMO ĮMONE (Port VVashington, 
L. L, N. Y.). Pilnam stovy, tinkamai 
įkainuota, Merrows, specialybėje. Ly
ginimo mašinos su daliųsetu sporti-

Vedejas: RL Rev. Msgr. John S. 
Middleton, Ph. D. Sv. Petro par. kle
bonas' New Yorke. Rezervacijai skam
bink GRamarcy 5-2484 ne vėliau sau
sio IX

Visos rūšies prekėm rezervuosime 
vietą nuo sausio 1. Mitchell Farrriers’ 
Mark et, visu rūšių prekės pageidau
jamos, skaitant ir maistą. Atidaryta 
ketvirtadieniais, penktadieniais.ir šeš
tadieniais nuo 11 A.M. ligi 11 P.M. 
Kreipkis i BOB KRAIG PI 1-5656.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B ORIU S- 

BAISAMUOTOJAS •- 
231 Beofdrd Avė. 
Brooklyn, N. Y.

MAISTO - DELIKATESU
parduotuvė dėl išvykimo pigiai 

duodama. 'Gera proga.
KI 2-7046

HUNTINGTON Farmers’ Market 
dar turi išnuomoti laisvos vietos pre
kybininkams, gamintojams ir versli
ninkams. Yra prie Jericho Turnpike, 
Huntington, L.I., 500 jardų į rytus 
nuo Friendly Frost. Kreiptis į Sandy’s 
Super Saving Mart. Nuoma veltui, 
šauk Forest 8-9650, po 8 P. M. šauk 
BN 7-4594.

Y
M&7829

PUIKUS 5 kamb. plytų priekio na
mas, naujai dekoruotas, didelis gyv. 
kamb., valgom., moderni virtuvė, tar
naitės kamb. ir vonia I aukšte; 4 
miegamieji, 2 vonios, saulės kamb. n 
aukšte. Kaina $32,500. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Savininkas.

. PEIham 8-1512.

. , pirkti ątarm fingus 
bendri kontraktorial 

RIDGEWOOD ~*Mrr *:EJuNTOJAI
, EV 1-5482

iKmaęmKA Koruca
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y. *

F. CaK Maarafactnring Co., Ine. 
Automatiniai klūpoti suolai. Patys at
sitiesia, kai nevartojanti. Ekonomiški 

ir praktiški.

Taip pat suolai, ąžuoliniai klauptu- 
kai ir įvairių rūšių keliams kilimė-

RARĄK IR ftRHJ.
Įsteigtas prieš 14 m. Pasitraukia. 

Gera vieta, ilgam išnuomota, pigi 
nuoma, geras biznis, švariai dekoruo
ta, netiesioginis apšvietimas, vėsina
mas oras. Skambink vakarais tarp 5- 
7 — FL 8-6768.

LIGONIU KAMBARIUS APRŪPINA 
Vežiminėm kėdėm .ligoninių .lovom, 
komodėlėm, invalidam eiti, violetinėm 
šiltom lempom ir garintuvais. Pirkti 
ar nuomoti kreiptis i

PRUDENTIAL CO.
1007 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Mr. Bruno Liguori GL 5-7872

Veda K. BAGDŽ1CNAS 

Futbolas
Sausio 9 pirmenybių rung

tynėse Liet Sporto Klubo pir
moji vienuolikė susitinka-su S. 
C. New York. Rungtynės įvyks 
mūsų aikštėje — New Farmer 
Ovai, Metropolitan Avė. Prie- 
žaismyje 11:30 žaidžia jauniai, 
gi 12:45 — antroji vienuolikė. 
Laukiama žiūrovų moralinės 
paramos.

Importuoti Airijos raginiai rožančiai 
“Leiskite mums jum patarnauti”

35 EAST MARRICK RD.
VALLEY STEKAM. L. L, N. Y.

VA 5-6624

Banko teikiamos paskolos pa
dėjo daugeliui įsigyti namus, į- 
sikibti į biznį; miestas galėjo 
pravesti kelius, pastatyti naujų 
mokyklų ir pan.

Dabartinis banko centrinis 
ofisas yra prie Eastern Park- 
way ir Nostrand A vėl, pasta
tytas 1929-30 metais, projek
tuotas Bemet Bakhen, kuris 
yra valdęs 1929 m. adm. R. E. 
Byrd lėktuvą, kai tas skrido į 
pietinį polių. Bankas gavo pir
mą premiją, paskirtą Brookly- 
no Prekyobs Rūmų už pastato 
stilių. Jį statė architektai Hal- 
sey, McCormack ir Helmer. 
Per 94 savo gyvavimo metus 
bankas išmokėjo nuošimčių 
per 850,000,000. Be centrinio 
pastato, bankas turi 135 
Broadway, Brooklyne, pagelbi- 
nę įstaigą, kuri aptarnauja 
VVilliamsburghd dalį. (Skelb.)

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS • 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) J 
VFoodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

lininkas Mlss Ruth Silverman, 
gyv. 3102 P'Jevvkirk Avė., 
Brooklyne, įteikė savo santau
pas 25 mstus tarnaujančiam 
kasininkui Mr. Frank Bauer. 
Foto aparatai sublykčiojo, ir 
banko prezidentas Mr. Charles 
D. Behrens pasveikino Mlss 
R. Silverman ir jai įteikė do-

SUNNYSIDE — 1 šeimos namas, 
plytinis, arti autobusai ir požeminiai.- 
Rūsys, garažas. $15,0000, išsimokėti
nai. Arti kat mokyklos ir bažnyčios. 
41-28-39 Rače. Simnystde, L. L N. Y.

ST 4-1495

Dabar gali sutaupyti ligi 40 c nuo 
šildymui išleisto t dolerio. Nuostabi 
mechaninė dalis surasta, kurią įjun
gus į burnerj garantuoja šį taupumą. 
Išradimas buvo smulkiai išmėgintas ir 
leistas New Yorftb Standards ir Ap- 
peals bordo. Jei ta dalis neveiktų kaip 
sakoma, ją vėl išims be jokio mokes
čio ir pinigai grąžinami. Informacijom 
skambink arba rašyk Mr. Jonės BO 
1-9500. Metro Utilities, Ine., 120-60 
Queens Blvd., Kew Gartlens, N. Y.

WHn^E PLAINS. Svarus 61į m. se
numo, koloninis, 6 kambariai. 
vonios, porčius, pastogė. 'Netoli kat. 
mokyklos ir bažnyčios. Įvertinta dėl 
greito pardavimo. WH 6-8037.

SUPERETTE — mėsos gaminiai* 
kampinis. Parduodama ar išnuomo-J 
jama prieinama kaina. Seniai įsteigta, 
j metus per $100.000. Gera proga. Par
duoda dėl nesveikatos.

MO 8-7607, MO 4-2662

PRIEŠ PEARL HARBOR KAINOS 
' t ! N E G A I S K ! 1

įsigyk, kol d^r galima! Importuoti 
airiški lininiai, aamasko stalo uždan- 
gaal. Audimas nereguliarus. 70x88 
inč. Jei be trūkumo, $8.98. Mūsų kai
na tik $5.49. Banketo dydžio — dvi
linkas damaskas 70x124 .inč. Be trūku
mų $17.95. Mūsų kaina tik $11.98. Odd 
servetėlės, jei be trūkumų, 69c ligi 
$1.—Mūsų kaiąa nuo 39c ligi 69c. vie
netas. Taip pat puikios Count gryno 
lino staltiesės bei lėkštėm patiesalai. 
Keturkampiai ar pailgi, 37c. vienetas. 
Patikrink mūsų lakšto/P dėžės kainas.

IRISH LYONS’ INDUSTRIES 
1465 Flatbush Ave_ Brooklyn, N. Y.

GE 4-5648
Atidaryta penktad. vak. IRT (F’bush 
stot.) Avė. J ir F’bush Avė. busai.

GROŽIO SALONAS įsteigtas prieš 
17 metų, pilnai įrengtas, pigi nuoma, 
gera aplinka. Parduodama su nuos
toliais už $1,300-

DI 2-9498. EV 5-5699

PIENO KVEMNEJIMAS
L. L Project. $16000.- Darbas kas 

antra diena. Grynų pajamų savaitėje 
$225. Galima darbą praplėsti ir ki
tiem gėrimam. Rašyk:

Fred Wolfe, 1247 GrantAve., Bx

CRESTVVOOD, netoli Yonkers, $18,- 
900. Ant kalvos viršūnės, gražioje vie
toj, su panoramišku vaizdu, graži 
daržinė, raudonom sienom. 6 kamb. 
namas su sujungtu garažu. 6 metų 
senumo. Draugiški kaimynai. Arti 
kat mokyklos ir bažnyčios. 31 minu
tė kelio, žemos taksos. Savininkas 
SP 9-4866.

Jaunos mergaites, norinčios tarnauti 
Dievui auklėjant našlaičius, mokant 
mokyklose ar slaugant ligoninėse, ra- 
žykite:

Rev. Motber General

WHITE PLAINS. N.. Y. — Center 
Hali mūrinis, moderni virtuvė, powder 
kambarys, 4 mieg. kamb., 2 vonios. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. Tik
tai $28,000. WH 9-0676, WA 7-7768.

BARAS IR GBIIX 17 gatvė ir 7 avė., 
NYC. Geras biznis, prieinama nuoma, 
įsteigta prieš 5 metus. Parduodama 
dėl išsikėlimo kitur, $14,500, išsimo
kėtinai. Puiki proga. 116 7 Avė., 
N.Y.C. CH 3-9894. \

Bostono lietuviai sausio 8 d. 
rungiasi su Harvardo antraja 
pas juos, o sausio 15 su Boyls- 
ton klubu pas juos.

LEVITTOWN, 1951 ranch, plotis 
100x104 kamp., 7 kamb.. 2 auto gar., 
puikus kiemelis; 2 miegam, ir vonia 
pastogėj, patio, aplink apvažiavimas, 
plytų sienos ir kepimui židinys. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios.

Sav. LE 3-7980

NEW HYDE P ARK — bungalovv, 4 
miegam, kamb., 2 viršuj, pusiau j- 
rengtas rūsys, 70x100, garažas, pečius, 
šaldytuvas, lėkščių plautuvas, vėtrų 
langai, sieteliai, vehetian uždangos.

FL 2-4781.

■ TeL EV. 8-9794

M and L AUTO COLUSION IORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 

COLUSJON IR AUTO TAISYMO D-VE
AtBetamd visi coBMou, dažyta Ir taedfc..tapymo darbai.

VALYMO IR SIUVIMO IMO^E,
prie Columbia universiteto,"įteigta 

prieš 40 metų, pigi nuoma, puiki 
proga, $2,600.

UN 4-2286

; T. Thomspon, 1861 m.

Sausio 8 d., šeštad., YMCA 
salėje, Marcy Avė., Liet. Atle
tų Klubo krepšininkai pirme
nybių rungtynėse susitinka su 
Ispanų FTesbiterian krepšinin
kais. Rungtynių pradžia 7 v.v.

J. P. MACHUUS ' 
REAL ESTATEft INSURANCE 

8656 85tk Stnet^ WniillMwn

Bayside Hills & Flushing Hghts 
Statytojai su nuostoliais parduoda. 
Pirk dabar! Taip pigiai! Naujas 1 & 2 
šeimų namai iš plytų, akmenų ir 3 
kart tinkuoti. Tuoj kraustytis. Kaina 
nuo $21,000. 56 Avė. & Springfield 
Blvd. Brokeriai apsaugoti, šauk BA 
9-6552 arba BA 5-2349.

TeL STagg 2-5043

MattĮiew P.Ballas
(BIELIAUSKAS)

FDNBBAL BOBfk
M, p. BAUŽAS — Direktorių*
ALB. BAIZHKONAS^BALTON

BABASEVICIUS ir SŪNUS 
FU NEBAL HOME 

254 W. Broadway 
m . ■. Soteth Boston, Mass. 
JOSEPH BABACEVIČIUS 

Laidotuvių Direktorius 
TeL SOuth Boston 8-2590

vaną — valstybinius taupymo 
tanus. Laimingoji SilveziBan 
tespėju pasakyti: “Kokia n»k>- 

aavo initaj į kąt& aitaikfinvd ni. staigmena!” Ji šiame tante 
banku — KJngs County Šavtogs savo santaupas laiko jau 20 
Instltution. Tų pa&ų metu ga
le jau buvo 483 indėlininkai; 
kurių kapitalas s ekė $55,698.- 
02. Iš gana kuklius pradžios 
institutas 1921 m. gegužės 16 
pavilgo į Kings County Sav- 
ings Bank ir išaugo į vieną, 
stambiausių šios rūšes bankų. 
Indėliai persirito per $100,- 
000,000^ kaip 50,247-sis žodė- .nešanti?

BANGA
SM B1DG£W<XH> AVK BBOOKLYN, M. T.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
7 stiprintuvai (ampfifiers), plokštelių automatai

A dai yra Himgai 
švieži ir* me 
kvėpta; mo«t 

3ę 'kurios gerta n 
k\ artėtą, j
F* gražios ir 

galite pabūti d 
kitą ir nevalgę, bet pirkta 
ununų ir prauente Mgaw 
resrię sveikatą. Kai pri 
mums $250, tai mes pu 
me jum svarą ramunių te

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui-Ayoodhavėn, Rjchmond 
HID ir kitose apylinkėse. Taipgi Snuom^Ohe kaitaarius 
ir patarnaujame visokios apdnnidois (insurtnce), reikaluose 
— greitai ir gerat

45 psl. Kama $1.00
S VENTOS leidyklos gražiai 
į; išleista. Gaunama —

Britai vertina Vaitonį.—The 
British Chess Magazine gruo
džio nr. skelbia pasaulio ko
mandinių p-bių lenteles iš ku
rių matome ką yra pasiekę pa
skiri komandos dalyviai. Mus 
domina Kanados rinktinė, ku
rioje žaidė mūsų meisteris Po
vilas Vaitonis iš Hamilton, On- 
tario. Kanada užėmė antrą 
vietą paguodos varžybose iš 14 
valstybių. Jos žaidėjai tarp sa
vo varžovų stovi šitaip: Yanofs- 
kis tarp pirmos lentos įžaidėjų 
septintas su 52.9%. Anderso
nas pirmas tarp antros lentos' 
žaidėjų su 82.5%. 3-čloj lentoj 
— Povilas Vaitonis trečias su 
60.7%.

“Cbess Life” gruodžio 
randame_Lake Erie open 
Imu lentelę, kurioje 1. Erich 
Marchand ir 2. P. Vaitonis, 
Hamilton, Ontario turi vieno
dai taškų, po 4l/^;12. Tri-State 
open p-bėse A. Nasvytis, Cle- 
veland, Ohio 3-čias su 4:1 taš
kų, kaip antro j “vietoj stovįs 
Tim Anderson, Columbus, O-

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Latest Quarterly Interest - Dividend 
214% Per Year

Plos Extra Per Year
On Regular Savingi Account* 
on stuns from $25. to $10,000.

Depottti made «r Mote tte 160h tarimai dar 
•f teaaary, Aprfl, ata Oetotar nta tibe 8rd

NEW HYDE PARK $17.750
5 kambariai, Cape Cod. iš lauko 

plytos, audrų langai, patio, 1 auto 
garažas, 1/4 akro, prie miesto ribų, 
arti kat. mokyklos ir bažnyčios.

PI 2-7282

n^tak ‘ -
The Kit^s Cotm|y SaviagB 

B—k yra susirišęs su savo a- 
pylinke k kartu auga su šiuo 
apskričiu. Jo pirmasis prezi
dentas, J jau miręs Thomas C- 
Moorc Vargiai nujautė, kad iš 
to mažo/yaikučio p rmojo indė
lio išaugs žymi kapitalo įstaiga, 

visai apylinkei.

GENERAL HOU8EWORKER — 35-40. 
Lžve te—Care ef modern home and 
two children. Ali modern eonveuien- 
eea. Good salary with room and board. 
Gali coBect. Ashbury Park 4-3814.

! bitk-in-rise ¥ 
į $f už setą <

6 rinktiniai setai $5. S
J SURPRB8B 8PECIALTIES 4 
» 216 — 5 Avė. N. Y. C. J!

the z/; _ _

SAVI IMGS BANK
135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ.

530 F$rirrn Parkway at Noatrand Avenue 
Your Depotits in This Bank Are Fully Insured 

Up to HOOOO.
Member Depoeit Insurance Corporation

JOHN DERUHA, M.D.
Ų Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų Hgų gydytojas 

Apžiūrėjimas Ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-0 
Mokslus baigės Europoje .

138 E. 8601 STREET NEW YORK CITY
Viri Lextngton Are. ptrieurinfo traukinio stottes. Lengva privažiuoti 

ii visur. Atskiri lenkina kambariai vyrams ir 'moterims.

NEJUDOMU TURTU 
rūpinasi visur ‘ ’’ '' 

LONG ISĖAND
Nauji ir seni namai, jdviete šeimų na
mai. priekinės krautuvės su gyvena
mais kambariais viršuj. Prieinama 
kaina ir išsimokėtinai. Kreipkis:

JAMES T. HCMLMES h
Laisniuotas Brokeris 

217 Benpet Ave^
Hempstead, New York

IV 9-4635 / .

Įsigyk mūsų poeto 
A TYRUOLIO

VAITKUI 
FUNERAL HOri 

197 Webster Avenue ' 
Cambridge, Mase. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių direktorius Ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC
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Bilietų kainos:

HENRIKAS KAČINSKAS 
vaidins pagrindinę Jonelio 

rolę “Tuščiose pastangose”, P. 
Vaičiūno 4 veiksmų komęįiijo- 
je, sausio 22 “Darbininko” me
tiniame vakare.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos New Yorke 

* Valdyba

G. Žerofe,
Liet. kat. darbininkų klubo 

pirmininkas, jau visas mėnuo 
serga ir guli šv. Jono ligoninė
je. Sveikata gerėja.

Pradžia 6:30 v. vak

Eglutės programa šiais me
tais buvo neštęsta, kad nenu- 
vargtų mažyčiai jos svetel’ai. 
Buvo pasitenkinta t_k pasakos 
sutrumpintu vaidinimu, ku
riam tekstą paruošė J. Blekai-

Aptariant svarbesniuosius 
aktorius tenka ypačiai atžymė
ti Rasa Arūnaitė, kuri dailiai 
suvaidino sniego karalaitę. Ji 
pakeitė susirgusią kitą vaidin
toją ir savo rolei išmokti tu
rėjo tik 2 dienas laika Kiti 
svarbesnių' rolių vaidintojai: K. 
Remeza (piktasis baubas), V. 
Šetikas (varnas), A. Ragažms-

šaukiamas sausio 16 d. 2 v. 
; p.p. Angelų Karalienės par. 
' salėje. Paskaitą skaitys ALRK 

Federacijos pirmininkas prof. 
A Damušis iš Cfevelando ir 

; generalinis sekretorius kun. 
.£ dr. A. Juška iš Chicagos. Ta;p 
*. pat seimelyje kalbės prelf J. 
• Balkūnas.

Šeimos šventėje
, sekmadieni, sausio 9, katali
kiškos šeimos kv ečiamos bend
rai priimti šv. Komuniją ir pa
simelsti, kad krikščioniškieji 
principai gyvenime būtų saugo
jami ir kad įsivyrautų pasauly
je tikra taika.

s Apreiškimo par. mokjtlos 
lituanistine grupė sausio 9 

d., sekmadienį, po m’šparų, 3:- 
30 v., parapijos salėje ruošia 
Eglutę. Tėvų komitetas malo
niai kviečia dalyvauti mažąjį 
jaunimą kartu su tėveliais.

PRISIMINĖ VARGSTAN
ČIUS

Maldos Apaštalavimo

d-jos susirinkimas įvyks sau
sio 7 d. 7:30vai: vak. parapi
jos salėje po, bažnyčia.

mokyklos- Brook- laši* nųfiocdečšų hfiSfaBs
Jpto kalėdinė eglutė pasidarė Pr. Lapė. Ypačiai žiūromis 
tradicinė didmiesčio fietfc- patiko didžiulė (12 metrų fl- 
vių vaikų šventė. Kasmet (jau gk>!) Lietuvos bažnytkaimio 
penktą kartą) ji sutraukia 
šimtus lietuviukų ir jų tėve
lių, o šįmet į ją prigužėjo tiek 
daug, kad vos sutilpo erdvioje 
Apre škimo parapijos salėje. 
Gražios Andersono pasakos 
“Snlego>Karalaitė” vaidin:mo 
ir jam pri taikintų šaunių deko
racijų pasižiūrėti atvyko nema
žai ir bevaikių svečių. Tai mie
li mūsų mokyklos bičiufiai-rė- 
mėjai, kuriems miela pabūti 
krykštaujančio jaunimo tarpe, 
pasidžiaugti Tetuviškosios mo
kyklos laimėjimais ir pasigėrė
ti mūs jaunučių pastangų va 
šiais. Visuomet jie- yra ir bus 
laukiami mūsų mokyklinės ben
druomenės svečiai.

Marytė Ambrozaftiene-
Pupiutė ‘ .

sausio 2 d. išskrido į Europą 
pas savo vyrą, šiuo metu tar
naujantį Amerikos kariuome
nėje.

Po trumpo tėvų komiteto 
atstovo žodžio į prasidėjo pir
masis pasakos veiksmas, žiū
rovus nustebinęs vaidintojų 
kostiumų keistumu ir darniu 
jaunųjų vaid'nimu. Kiti trys 
veiksmai pažymėtini dekoraci
jų šaunumu. Jas sukūrė mie-

Nubaudė biznierių

. Vienas So. Bostono lietuvis 
biznierius išleido kalendorių su 
nepadoriu paveikslu. Kalendo
rius atsidūrė Boston Licensing 
Board įstaigoje. Visas reika
las buvo perduotas teismui, ku
ris savininką už nepadorią rek
lamą nubaudė 100 doL

Kun. Pranas Brazys, '

marijonas iš Argentinos, 
Naujų Metų šventes praleidęs 
Bostone, sausio mėn. 2 d. ap
lankė Cambridge lietuvių para
piją ir sausio mėn. 4 d. išvyko 
į New Yorką, kur ilgesnį lai
ką apsėtos pas preL J. Balkū-

Mirusieji •

Gruodžio 2 -7d. iš šv. Petro 
bažnyčios N. Kalvarijos- kapi
nėse palaidota Emilija Kudir
kienę, 70 m. amžiaus. Veikmė 
gyveno 322 Athens St. Nuliūdi
me paliko savo vyrą Jurgį. K

Gruodžio 29 d. iš šv. Petro 
bažnyčios N. Kalvarijos kapi
nėse palaidotas Kazimieras Le- 
peška 33 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 52 Sudan St, Dorches- 
ter.' Nuliūdimą paliko motiną, 
tris seseris ir brolį.

žiemos metu panorama su bež- ' ■
nytėiės - bokštais, apsnigtais -
nameliais, pakelės koplytėle; ■
belapiai gluosniais ir giliu, ■
piinkštučiu sniegu, apklojusiu ■
laukus ir pievas.

Nepaprastai dailus buvo B

sniego karalaitės sostas (apie 
4 metrų aukščio), padarytas 
iš blizgančių .snaigių ir kdo 
varveklių. Neužmirštamą įspū- mmii^>■■»! i—ijihn 'ja 
dį padarė ir užburto miško-------- —■ j'!-7“11
vaizdas su medžiu milžinu^ ku- ' ~ - 1 . L . . - .
rio kamiene matėsi baugus , kalte (raganai/1 R. KUvečka 
kažkokio baubo veidas... . Paškevičiūtė

(Giedrutė): Iš baubiukų ir gė
lyčių ypačiai pasižymėjo V. 
Radzlvanas ir R. Ruzgaitė, 
nors gerai savo roles atliko ir 
visi kiti. Iš viso va dino 28. 
Kostiumams eskyzus padarė 
da’l. Pr. Lapė, o pačius kostiu
mus pasiuv^yaidintojų mamy
tės. Vaidinimą su dideliu atsi
davimu paruošė Aušra Bendo- 
riūtė - Blekaitienė, baigiusi šią 
"mokyklą pirmojoj laidoj eks
terne.

Vaidinimo pasisekimui daug 
nusipelnė kitas šios mokyklos 
bendradarbis aktorius Vyt. Ki- 
dolis, kuris paruošė ir tvarkė 
komplikuotą apšvietimą. Deja, 
dėl atsargiklių perdegamo tu
rėjo pasidaryti ilgokos .per
traukos. Jis buvo ir tas ge
rasis Kalėdų senelis, kuris 
šimtams vaikučių išdalino do
vanėles. x "

Snaigių šokius paruošė mo
kytoja J. -Matulaitienė.

Kokia bebūtų Europos, o 
dėl to ir Lietuvos ateitis, šią 
ateitį lems Rytprūsių, o dėlto 
ir Mažosios Lietuvos problema. 
Tad, jeigu lietuvio širdžiai yra 
brangi Vasario 16, negali būti 
nepaminėta ir Sausio 15 — 
Klaipėdos krašto susijungimo 
su Lietuva diena.

Minėdami šį didį Lietuvos ir 
lietuvių laimėjimą, pagerbsime 
dėl Lietuvos žuvusius ir tębe- 
žūstančius Mažosios L etuvos 
mūsų brolius, stiprinsime dar 
gyvų išlikusiųjų dvasią ir iš
tvermę nehuskęsti vokietybės 
jūroje — įsijungsime į bend
rą didį žygį dėl. mums ta’p 
brangios vienos bendros Lie
tuvos.

Saušio 15 minėjime kalbės 
gen. kons. J. Budrys, ministe- 
r.'s V. Sidzikauskas ir Lietu
vos Laisvės Komiteto narys, 
buvęs Mažosios Lietuvos Ta
rybos narys teisininkas Mar
tynas Brakas. Meninę minėji
mo dalį atliks Lietuvos Valsty
binės Operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė. Girdėsime puikias 
Mažosios Lietuvos ir lietuvių 
žvejų dainas. / _

Minėjimas bus Apreiškimo 
parapijos salėje sausio 14 d. 
(penktadienį) 7 vai. vak. Įėji
mas nemokamas.

Angelų Karalienės 
parapijos

-1 šv. Vardo draugijos nariai 
sausio 9 d. per 8 v. m’šias eis 
bendrai prie šv. Komunijos ir 
atnaujins savo įžadus. Po mi
šių parapijos salėje turės meti
lų susirinkimą, į kurį kvieč ami 
visi parapijos vyrai.

Atvyksta prel. E. Stukelis
Didesnių švenčių proga Bos

tone gyvenančius latvius kata
likus aplanko prel. E. Stukell^ 
kuris latviškai kalbantiesiems 
suteikia religinį patarnavimą 
Prelatas šių švenčių proga 
Bostonan atvyksta sausio 8 d. 
Šeštadienį po pietų ir sekma
dienio rytą jis klausys išpa
žinčių, o sekmadienį, sausio 9, 
10 vai. ryto pasakys pamokslą 
latvių kalba.

N. Y, skautų dramos sekcija 
atsidėjus ruošiasi vietininki- 

jos rengiamam vakarui. Bus 
pastatyta V. Alanto komedija 

“Buhalterijos klaidą” Vakaras 

įvyks vasario 6 Apreiškimo pa
rapijos salėje. Kartu bus aka
demija N. Y. skautų vyčių 5 

metų sukakčiai paminėti. Po 

vaidinimų — šokiai.

Skautai prašo tą dieną New 

Yorke nerengti kitų parengimų 

ir kuo gausiau atsilankyti į jų 

vakarą. J. P.

Lankėsi pas aridvysknpą
Naujosios Anglijos lietuviai 

vasario 22 d. šv. Kryžiaus ka
tedroje, Bostone, rengia Mal- 4 
dos dieną už Lietuvą. Sausio 3 
d. Maldos diroos rengimo komi- - 
teto pirmininkas pre. Pr. Ju
ras ir kun. Jonas žuromskis 
lankėsi pas arkivyskupą Ri- 
chard J. Cushing pasitarti. 
Prel. Pr. Juras arkivyskupui į- 
teikė anglų k. knygą apie da- ' f 
bartinius komunistų vykdo
mus persekiojimus Lietuvoje. * 

Arkivyskupas išreiškė paddcą 
už visų lietuvių, gyvenančių jo 
diocezi joje, bendradarbiavimą. 
ir gražų labdaros darbą Taip 
pat arkivyskupas pasižadėjo. 
lietuvių rengiamoje gaidos die
noje už Lietuvą katedroje at
našauti pontifikalinęs mišias 
ir pasakyti-pamoksią

Mergaičių skanių 
kalėdinė .sueiga įvyko gruo--;^į 

džio 28 d. Sueigos metu Bos- .-į" 
tono skautų kapelionas prave- X 

dė pašnekėsi kalėdinėms temo- 
mis. Po pašnekesio draugininke \ 
D. Barmiūtė gyvai pravedė čBs- 
kusljas grasaus elgesio ir apsi- į X 
rengimo klausimais. H!

Juosas Sagatauskas ir Petro
nėlė Lepiytė - SagatansKenė 
švęs šamo 17 d. 40 m. vedyb. , 

gyvenimo sukaktį. Ta proga jų ; 
intencija bus atlaikytos šv. Ifi- 
šios sausio 16 d. 10 vai ryto, / 
šv. Petro par. bažnyčioje. >1

T- Vytautas Jurgelevičius
Jš Providence, R. L Įsu Aldo

na Gerulyte jš So? Boston, ? 
rengiasi moterystės sakramen- - ? 
tuL Jų santuoka įvyks sausio 
15 d. šv. Petro par. bažnyčioje.

Pavykęs vaidinimas.
Sausio 2 d. aukštesnėsės mo- 

kyklos salėje, Thomas Park, v' 
įvyko Bostono lietuvių dramos 
sambūrio suruoštas vaidinimas 
Charles Dickens “Kalėdų Gies
me“. Pagrindinį veikalo asmenį ‘3 
Skrudžių vaidino aktorius Hen
rikas Kačinskas. Veikalas buvo 
suvaidintas labai vykusiai ir 
žiūrovams, kurių buvo susirin
kę apie 900, paliko gražų įspū- -S

Kalėdų švenčių proga, prisi
mindami savo tautiečius, skur
stančius Europoje, — ligonius, 
invalidus, senelius ir vaikus,— 
per Balfo Centrą aukojo:

Nashua, N. H., Balfo 129 
Po vaidinimo buvo šokiai, . skyrius per Pr. Stončių — 140 

kuriems grojo mokinių kapela, dol., Rockford, III., Balfo 85 
vedkma R. Butrimo. A. B. skyrius — 125 dol.; Dr. Jurgis 

Balčiūnas, Cambridge, Ohio — 
100 dol., Nonvood, Mass., Bal
fo 22 skyrius per Br. Kriau
čiūną — 70 dol. Dr. Petras 
Kazlauskas, Cambridge, Ohio 
—. 50 dol., Cicero, H1-, Vasario 
16 gimnazijai remti 93 būre
lis — 35 dol. Worcester, Mass., 
PLSS Neringos Draugovė psr 
Vidrą š&nulynaitę — 23 dol., 
Kun. 1P. Karalius, Cicero, DL, 
—20 dol. K. Vadišius, Rock- 
land, Conn. — 2Q dol., Brook- 
lyn, N. Y., Vasario 16 gimna
zijai remti 77 būrelis per Ka
zį Vasiliauską — 20 dol., Dr. 
Antanas Kučas, Scranton, Pa., 
— 10 doL, Dr. Balys Paliokas, 
Chicago, UI. — 10 dol.

Romas Kisielius, 
du metus tarnavęs Amerikos 

kariuomenėje Aliaskoje, Šo
mis dienomis, baigęs tarnybą,

7 įvyks sausio 9 d. 3 v. p.p. 
salėje po bažnyčią Susirinki
mas svarbus , prašomi visi na
riai dalyvauti. Turėsite progos 
užsimokėti, už ‘T>ąrb.nlnko” 
laikrašti.. Paišoma atsivesti ir 
naujų narių ir prirašyti prie 
sąjungos.

LDS 1 kuopos vaidyba

Premijavo romaaą • -
* ‘Draugo” dienraščio paskelb
to konkurso geriausiam roma- 

► nui išrinkti Bostone buvo suda
ryta teisėjų konrs-Ja, į kurią 
įėjo B. Brazdž.vnis, A. Gustai
tis, J. Girnius, J. Leimonas .r 
K. Mockus. Atvažiavus kun. 
V. Bagdonavičiui, gruodžio 30 
komisija išrirko geriausią ro
maną. Jo autorius bus paskelb
tas sausio 9 d. Chicagoje per 
premijos įteikimo iškilmes. Pre
mija — 1000 doL

Evelina Marija bfevjeraitė,
kurios tėvai gyvena Dorches- 

tery, išvyksta į Jėzaus Nukry
žiuotojo seserų ; vienuolyną 
Brocktone. Išvykimo proga 
sausio 9 d. tėvai rengia atsi
sveikinimo vakarienę tautinin

kų namuose 484 E. 4 St.

Vakarčiai kursai .
aukštesnėsės mokyklos pa

talpose esti kiekvieną antradie
nį Dėstoma: Anglų .kalba, ma
tematika, chemija,, mąšinraš- 
tis, buhalterija, pasiruošimas 
pilietybei, raštinės vedimas, 
socialinė tarnyba, siuvimas ir 
t.t. Po Kalėdų atostogų dar
bas pradėtas sausio 4 d. ir pri
imti nauji mokiniai pagreitin
tam astencgrafijos kursui.

Kun. Vyt. Bagdonavičius,

.•marijonas, vienas iš “Drau
go” dienraščio redaktorių 29- 
31 dd. lankėsi Bostone, kur da
lyvavo romano premijavimo 
komisijoje.

Baltų Studentų Federacija 
šaukia New Yorke ir apylin

kėse gyvenančių pabalt’ečių 
studentų suvažiavimą, kuris į- 
vyks vasario 5 d. 1 v. p.p. Esto- 
nian House, 243 E 34 St., New 
York City, N. Y. Suvaž avimo 
proga bus paskaitą aptariami 
momento klausimai bei nusta
tomo* veikimo gairės. Vakare 

- įvyks meninė dalis su šokiais 
ir užkandžiais. Visi Fefuviai 
studentai kviečiami dalyvauti.

Brooklyno paštas, 
kiurio rajone gyvena apie 

pusketvirto miliono žmonių;
• praėjusias metais pardavė 
Ženklų už 27 milijonus dol. Per 
tą laiką išsiųsta :r gauta pus-

. antro bilijono siuntos vienetų.

lį . Stela Toliuenė,
gyv- 20-31 Palmetto St., 

r Ttfc^jėwoode, palaidota sausio 
.L "*5 iš^preiškimo bažnyčios šv.

Joa^Fkajanėse. ' Nuliūdę liko 

* vyras Jonas, sūnus Jurgis ir 
/duktė Eleonora su šsima. Lai-, 

- dojant patarnavo S. Arom’skio 
. Jaidojimo įstaiga.

Angelų Karalienės par. choras 
vasario 20 d. rengia vakarą. 

. Bus choro dainos ir vaidinimas 
•7 — Antano Gustaičio “šilkinžai 

. - pančiai’.’ — linskma komedija, 
kurioje vaizduojami senieji a- 
merikonai ir dypukai.

Blynų bafius
* reikiamas Angelų Karalie- 

nes parapijos salėje.

Bostono ■ arkivyskupas 
chard Cushing išsiuntinėjo 
laiSku* vĮniiPina parapijų klebo- , 
nams ragindama*, kad.kiekvte* 
na parapija sausio 9 d, rengtą t 
bendrą šįnų komunijos die - 
ną'ftv. Ffetro parapįojėįgiof/ 
dienos surengimui pagelbėtiau® 
tiko šv. Vardo draugiją soda? 
lidja, ateitininkai ir F>tha^^ 

sambūris. •'

Vaidina: dramos aktorius 
H. KAČINSKAS 

ir Bostono vaidintoje trupe


