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50.000 rublių, tai užtarsime A

patyrimo

Bet mi-

SPAUDA

kol-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
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tokios 
reikš- 
mūsu

RUSAI REIKALAVO 
LENKAM AUTONOMIJOS
“Lenkai savo ‘ a^tonomiy

, kuris buvo svarbiausias, 
fvo jokių ginčų. Kodėl taip 
ko. Pranas Klimaitis toliau

Žiburiai gruodžio 8 
P. Karvelio pareiš- 
“dabartinės Vlike 
grupės apjungia 
lietuviškos visuo-

:«

Trečias iš eilės yra Estes Ke- 
fauver, didelis, sausas senato
rius iš Kentucky valstybės. Jį 
partijoje remia ūkininkai, ku
rie laiko jį “savu žmogum”. 
Senate jis turėdavo drąsos pa
sirodyti su pasiūlymais, kurie 
nėra populiarūs. Tuo atžvilgiu 
jis artimesnis Stevensonui, 
nors ir neturi jo gabumų.

Kefauveris gal ir nebūtų- ži
nomas, jeigu ne jo kova su 
Chicagos gangsteriais. Bet jei
gu tas juodasis pogrindis turi 
įtakose rinkimam, tai Kefauve
ris kaip tik jų paramos nieka
da neturės.

Tuo tarpu nešasi šie trys 
demokratų raiteliai. Bet dar 
neaišku, ar norės “išsimūvin- 
ti” iš Baltųjų Rūmų pats ge
nerolas. O jeigu nenorės, tai 
veltui trys raiteliai skubinas.

-siekimus — aiškina Klimaitis— 
sugebėjo pakišti patiem rusam. 
Iš šalies žiūrint atrodė, kad ne* 
lenkai tuos reikalavimus stato, 
o pažangioji revoliucinė Rusija 
stengiasi priversti caro val- 

’ džią atitaisyti tas skriaudas, 
kurias ji buvo padariusi rusų 
tautai, šitoks gana nuostabus 
rolių pasikeitimas, įvyko labai

* paprastu būdu.
“Kai tik 1904 metais prasi

dėjo Rusijoje reikštis pirmieji

mus demokratai jau pradėjo. 
Išleido tris pirmutinius raite
lius, kurie pasileido su triukš
mu pliauškėdami, jei ne bota
gais, tai bent liežuviais.

Pirmuoju nešasi Adiai Ste- 
vensonas. Nors jis 1952 nepri
vijo Eisenhowerio, bet ir šie- 

.met jis pasitiki tuo pačiu.— 
kad su rinkikais galima pro
tingai susišnekėti, juos įtiki
nant. Jis pats yra intelektua
las, lavinęsis teisėje Amerikos 
ir Europos universitetuose. 
Nors intelektualai minioje nė
ra populiarūs, bet vienas iš to
kių intelektualų neseniai sėdė
jo Baltuosiuose Rūmuose — 

. Wilsonas.
Administracinio 

Stevensonas įsigijo Chičagoje 
gubematoriaudamas.
nios dvasią pažįstantieji sako, 
kad jis turi- vieną didelį trūku
mą — ne tai, kad jis persisky- 
ręs bet, kad jis nėra atkaklus 
kovotojas, kuris gali lipti per 
kitų galvas į valdžią. Ameriko
je toks gyvenimas, kad čia rei
kia kiekviename žingsnyje ko
voti — net ir savo partijos vi
duje, o ‘Stevensonas to nenori.

ŠALTASIS KARAS pakars tėjo — sako John F. Dutles britą užsio- 
nit| reikalu miHisteriui U. K. Maciui Ha n konferencijos metu Pary
žiuje.

esąs vien sostinės gyventojų 
' teskaitomas... Suvorinas, lei

dęs ir redagavęs “Rus’Ų atvi
rai pasakė, kad ,

X jis mialu noru atskleistų sa- 
savo dienraščio skiltis lietuvių 
reikalam,. jeigu už tai būtų už- 

' mokama. Lenkai jam sumokėję 
ICk'.JOO rublių. Iš lietuvių, 
kaip silpnų ir neturtingų, 
pareikalavo tik 50JOOO.

Tokią sumą sumesti lietuvių 
šviesuomenė anais laikais ne 
būtų įstengusi.

Neturėdami jokios paramos 
rusų visuomenėje, negalėjome 
būti nė tokie drąsūs kaip len
kai”.

DUGEY’S PACKAGE STORE 
ARTHUR STREET BROCKTON, MASS.

Tol. Brockton 649.

Didelis pasirinkimas įvairių 
VYNŲ. ALĖS, ALŲ IR VALGOMŲ PRODUKTŲ

TRYS PIRMUTINIAI RAITELIAI
Lenktynes į Baltuosius* Rū-' me sparne. Tai kuriozas, pana

šus kaip Lietuvoje socialdemo
kratai buvo... dvarininkai. 
Bet jis kaip tik dėl to kairumo 
nepatinka konservatyvesniam 
demokratų partijos sparnui, 
ypačiai pietų demokratam.

Autonoųiijos reikalavimas 
£įl905 m. rudenį buvo jau labai 

populiarus ir visiem seimo da- 
£ 2 Įyviams gerai žinomas. Jis tu- 
jrėjoilgą ir įdomią istoriją

NEPRIKLAUSOMYBĖ AR
* j AUTONOMIJĄ*

“Lietuvos socialdemokratų 
partija — sako Klimaitis — pa- 

vietoje gyvavimo praūžtoje savo- 
p| programon buvo įsirašiusi mū- 
|^-rsų krašto nepriklausomybės 
gr? i reikalavimą. Kiek vėliau varpi- 
O. -Trinkai, formuluodami savo pro- 
i į j^rainos metmenis, gana ilgai 

■ginčijosi, ar reikalauti Lietuvai 
visiškos nepriklausomybės ar 

-tiktai autonomijos. Šitie gin- 
-ėčai atsispindėjo “Varpe” ir ki- 

tuose užsieniniuose mūsų laik- 
feų*,xaščiuose dar spaudos draudi- 

metu. */..-J-
-- “Bet štai 1904 metais mums
- sugrąžinama spauda. Pasijun- 

tame laisvesni. Prasideda revo- 
liūcija Rusijoje”!.. Tuo metu 

|į% išeina su autonomijos reikala- 
. rimais lenkai. Lenkija rodo 

j/ '/'“tendencijų paimti savo autono- 
/ < minėn globon ir Lietuvą. 
„ ; Lietuvių šviesuomenė skaitė 
U-; lenkiškus ir rusiškus laikraš- 
K -aus su Lenkijai autonomijos 
/ reikalavimais, ir pati to norėjo

revoliucijos ženklai,- gana po
puliariame pažangiosios kryp
ties rusų dienraštyje “Rus”— 
pradžioje rečiau, o paskiau vis 
dažniau — pradėjo rodytis len
kam palankūs rašiniai. Jie bū
davo dedami dienraštyje visuo
met toje pačioje vietoje ir tu
rėjo antraštę “Polskij Vopros”. 
Čia sumaniai ir talentingai bu-' 
vo keliamos viešumon lenkam 
padarytos ir tebedaromos 
skriaudos, apeliuojama Į rusų 
visuomenės sąžinę ir raginama 
daryti atgailą ... Atrodydavo, 
kad rašo, rusai, kurių sąžinę 
paveikė, regėti, lenkų tautos 
kentėjimai... Lenkų pateiktais 
argumentais dažnai operuoda
vo visa kairieji rusų spauda, 
įrodinėdama nepakenčiamą ca
ro valdžios barbariškumą. Ga
na ilgą laiką taip paagitavus, 

lenkų klausimas nejučiomis 
pasidarė pačių rusų ,atsinauji
nimo ir dorovinio prisikėlimo 
klausimu. Jų reikalavimus Įra
šė i savo vėliavas visos revoliu
cinės rusų partijos. ,

TAI BUVO NUPIRKTI 
REIKALAVIMAI

Supratome ir mes 
agitacijos svarbumą ir 
mę/ Buvo mėginta ir 
vargus tuo pačiu keliu kelti 
viešumon. Minėtasis dienraštis 
“Rus” įdėjo ir mūsiškių auto
rių kelis rašinius su tokia pat 
aliarmuojančia antrašte “Litov- 
skij Vopros” (Lietuviu klausi
mas). To paties pobūdžio porą 
rašinių dar buvo įdėjęs kuni
gaikščio Uchtomskio leidžia
mas dienraštis “Peterburgski- 
jė Viedomosti”. Tačiau šitie 
reikšmės neturėjo, o daugiau 

* nei minėtieji nei kiti rusų 
diehraščiai tokių straipsnių ne
talpino. Atrodydavo stačiai ne
suprantama, dėl ko rusai, kurie ’ 
taip karštai’ gynė lenkus, neno
rėjo užtarti mūsų, daug skau
džiau kankinamų ir varginamų. 
Tas paskatino Petrą Vileišį nu
važiuoti Peterburgan ir pamė
ginti užmegsti ryšius su rusų 
spauda. Kunigaikštis Uchtoms- 
kis, senas Petro Vileišio pažįs
tamas, atsikalbinėjo dėti raši
niu. liečiančių tolimą provin
ciją, kadangi jo dienraštis

Sąjunga; ne kolūkis, bet 
chozas, nes: “Kas vartoja ter
miną Tarybų Lietuva, tas... 
pasako, kad Lietuvą valdo ta
rybos, atseit žmonių rinkti (tai
gi demokratiniai) organai... 
kai iš tikrųjų, Lietuvą valdo 
Maskvos despotai per savo 
agentus”.

PROF. VINCAS VILKAITIS 
MIRĘS

Naujienos gruodžio 12 prane
šė, kad 1943 Sibire mirė pro
fesorius Vincas Vilkaitis, buvęs 
žemės ūkio akademijos rekto
rius Dotnuvoje. Jis buvo iš
vežtas 1941 birželio 15 su šei
ma. Jo žmona Sibire, patyrusi 
apie vyro mirtį, gavo nervu 
sukrėtimą ir taip pat mirė. Vie
nas sūnus yra vakaruose, kiti 
du vaikai — sūnus ir duktė — 
taip pat Sibire.

AR TAI ALTO 
NUSISTATYMAS?

Dirvoje gruodžio 8 V. Raste
nis apgailestavo, kad Alto kon
ferencijoje Alto sekretorius su
laikęs suvafiavimą nuo prašy
mo Amerikos vyriausybei, kad 
nepriimtų į Jungtines Tautas 
vadinamo “18 paketo”, kuria
me buvo 5 komunistinės valsty
bės. Į tą apgailestavimą Nau
jienos gruodžio 13 atsako, kad 
tokiu pareiškimu būtų suinte
resuoti albanai, bulgarai, ru- 

_ munai, vengrai, bet tai “Lietu
vos neliečia ... Argi Amerikos 
Lietuvių Tarybos uždaviniai 
apima viso pasaulio tautų rei
kalus
PASIAIŠKINIMAI DĖL VU KO

Drauge trečiame vedamaja
me buvo pasisakyta griežtai 

| prieš Vliko perkėlimą į Ameri- 
" “ , kad Vlikui 

| Amoriojo Altas neduos para
mos. Naujtenos gruodžio 9 pa
sisako priešingai. Esą * jos ne
sančios pakankamai informuo
tos, kas ir kaip buvo svarstoma

ISPAYUON VIRTA T«ut<nw džiaugia*" ambasadorių:

: SIUNTINIAI Į LIETUVĄ - 
X Lietuvių Bendrovė Over- ; 
X seas Cargo Co. siunčia į Lie- Z 
X tuvą ir kitus Europos kraš- Z 
X tus siuntinius su angliška Z 
- medžiaga kostiumams, mai- Z 
X stu. avalyne, vaistais ir kit. Z 
X su pilna 100% garantija. Z 
X Visi reikalingi mokesčiai X 

sumokami Čia, Amerikoje. X 
gavėjas nieko neprim'oka. X 
Siuntiniai siunčiami iš Lon- X
dono. Anglijos, tad laiduo- X 
jam labai greitą pristaty- X 
mą. (Tik apie 4 sav.).

Mūsų bęndrovė atstovai!- X 
ja didelę anglų firmą Ix>n- X
donp. tad visas siuntimo - 
operacijos yra atliekamos ; 
su dideliu rūpestingumu. * 
Be to. bendrovės darbuoto- * 
jai jau 8 metai kaip siunčia • 
į Europą siuntinius. ;

Prašykite mūsų siunti- Z 
niu sąrašu: t
OVGRSEAS CARGO CO.. Z

., PARTINĖ DRAUSMĖ 
REIKALAVO TYLĖTI

Mūšų socialdemokratai ir de
mokratų partijos šalininkai gi
miniavosi su rusų socialistais 
bei narodninkais. “Jie atsidūrė 
labai keblioje padėtyje, — sa
ko toliau Klimaitis — Revoliu
cinės rusų partijos ... tiek te- 
pripažindavo mūsiškių progra
mų reikalavimus, kiek jie raidė 
Į raidę atitikdavo rusų progra
mas.

Tuos reikalavimus, kur reiš
kėsi skirtingi lietuvių tautai 
siekimai ir buvo jaučiamas kva
pas, Rusijos revoliucininkai 
laikė reakcingais, ardančiais * sušaukti, 
revoliucijos frontą ir žalingais 
rusų valstybei. Norom neno- 
roms Lietuvos autonomijos rei
kalavimą tekdavo nutylėti ir 
svetimųjų tarpe jo neskelbti."

Revoliucinės partijos reika
lavo pirmiausia skelbti kovą 
caro valdžiai, vykdyti revoliu
ciją, bet tautiniai reikalai jiem 
buvo svetimi.

Draugas gruodžio 12 pakar
toja žinią iš- rusiško Paryžiuje 
leidžiamo laikraščio “Russkaja 
Mysl”. kuriame aprašomas 
nuotykis su vienu lietuviu iš 
Anglijos. Jis parašęs laišką mo
tinai Lietuvoje. Iš jos atsaky
mo suprato, kad geriau bus, 
jei daugiau nerašys. Už tat ne
trukus jis pradėjo gauti ragini
mus grįžti Į Lietuvą. Tada jis 
parašė laišką tėvui, kuris buvo 
jau 1941 ... miręs. Ir po trijų 
savaičių gavo iš .... numirėlio 
atsakymą. Drebančia ranka 
džiaugėsi numirėlis, kaip tary
binėje Lietuvoje gera gyventi, 
ir ragino sugrįžti sūnų.
SPAUDA GELBSTI MATULĮ

Draugo gruodžio 13 nr. Š. 
Narkeliūnaitė aprašo, kad J. 
Matulis Jungtinėse Tautose pa
sirodė jau su nauju juodu kos
tiumu po to, kai ji aprašė, jog 
jis teturi vieną vienintelį kos
tiumą. Dabar jau sovietai jam 
nupirko amerikonišką, bet vis 
dėlto tik už kokius 30 dol. Jau 
gavo ir amerikoniškus marški
nius. Taip lietuvių spauda ir 
aprengė J. Matulį.
NE TARYBŲ, BET SOVIETŲ

Drauge gruodžio 3 kalbinin
kas L. Dambriūnas visai teisin
gai iškėlė, kad reikia varto.ti ne 
Tarybų Sąjunga, bet Sovietų

NEPATOGU NET RAŠYTIS UŽ 
AUTONOMIJĄ

“Kai sumanymas šaukti Di
dįjį Seimą sutiko griežtą so
cialdemokratų ir demokratų 
pasipriešinimą, buvo kilę rim
tų abejonių, ar bepavyks ji 

Daktaras Basanavi
čius, norėdamas-tuo rimtu mo
mentu ryškiai užakcentuoti 
vyriausiąjį mūsų tautos politiš
kąjį siekimą, sumanė pasiųsti 
valdžiai rimtai motyvuotą au
tonomijos reikalavimą. Buvo 
parašytas platus memorandu
mas, bet kai reikėjo po juo su
rinkti parašų, tai

abiejų partijų žmonės po 

juo atsisakė pasirašyti.
Toksai elgesys buvo aiški

namas taktikos sumetimais.- 
Girdi, mes nieko nesitikime iš 
caro valdžios gauti ir dėl to po 
tokiais memorandumais nesi- 
rašome. Lapkričio 4 d. kalba
masis memorandumas buvo pa
siųstas Peterburgan su Basa
navičiaus, Donato Malinausko, 
kun. J. Ambroževįčiaus ir M. 
Dovoinos-Silvestravičiaus para
šais. Višinskis ir kai kurie kiti 
demokratai- dalyvavo to memo
randumo redagavime”... Netru
kus ateis diena, kada tas pats 
Višinskis turės to autonomijos 
reikalavimo net išsiginti (b.d.) 

------------------------------------—į^--------------------------------- 

Pasiekta .tokia technika, kad numirėliai laiškus rašo
ilguose Vliką sudarančių gru
pių atstovų pasitarimuose”, 
tačiau pritaria tam, kas pada
ryta, o jeigu Draugas rašo, kad 
raktinės vietos yra socialdemo
kratų ir liaudininkų rankose, 
tai dabar jau reikią užmiršti 
“aritmetikos”* reikalus. Pana
šiai atsiliepė ir kitas socialde
mokratų laikraštis Keleivis.

Tėviškės 
skelbia dr. 
kimą, kad 
dirbančios 
bent 90%
menės”. Tame pat nr. infor
muoja. kad “liaudininkai pri
kaišioja Draugui, kodėl juos 
vadinąs nekatalikais, nes jie ir 
krikštyti buvę ir kataliko pa
reigas sąžiningai daugumoje 
atlieką”. Kai eina visi tie pa
siaiškinimai, tuo metu “tauti
ninkai privačiuose susitikimuo
se ‘registravo’, kuris Vliko na
rys kur ir kaip elgėsi 1940— 
T1 metų laikotarpyje’’. Tauti
ninkų kalbos prieš Vliką per 
“Vienybę” ir “L. Lietuvą” pa
aštrėjo.

Pagal Gallupo instituto ži
nias antruoju nešasi Averell 
Harrimanas. Geras tam jojikui 
ženklas yra tas, kad jis New 
Yorko gubernatorius. Laimėti 
viltis gali jam stiprinti faktas, 
kad jo du buvę pirmatakai iš 
sostinės Albany persikėlė į 
sostinę Washingtone — Theo- 
dore Roseveltas ir Franklin 
Rooseveltas. Bet jeigu ir pra
laimėtų, tai galėtų pasiguosti, 
kad jis ne vienintelis toks pra
laimėjo kiti du jo pirmatakai 
— Smith ir Dewey.

Harrimanas yra turtingas, 
multimilijonierius — jam pri
klauso geležinkeliai, anglių 
kasyklos, bankai, žiemos kuror
tai. Savo gyvenime mėgsta “ba
joro” stilių — rodosi kompa- ■ 
nijose ir su medžiotojo unifor
ma; jis, tikriau žmona, turi 
paveikslų galeriją.

Tačiau šitas piniguočius de
mokratų partijoje yra kairiaja-

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 LAWRENCE STREET. BROCKTON. MASS.

Telefonas — 189 - 190
PARDUODAME ĮVAIRIU RŪŠIŲ ANGLIUS.

' KŪRENAMĄJĮ ALIEJŲ
Taipgi Įdedame Oil Burnerius
Patarnavimas skubus ir geras. 
Visuomet kreipkitės pas mus.

•Varšuvos "Trybuna Ludu" 
pranešė,/ kad po dviejų mėne
sių propagandos už repatriaci
ją į Lenkiją grįžę 2000. Propa
ganda būsianti tęsiama. Gri 
žusieji laikomi uždaroje vietoje 
ir rengiami, kad paveiktų ki 
tus savo pažįstamus grįžti.

BEŽDŽIONĖS PAVEIKSLAS 
MENO PARODOJE

Švedijos laikraštis “Expres- 
sen” surengė dailininkų mėgė
jų parodą. Tarp kitų paveikslų 
įšmugeliavo ir vieną ne mėgė
jo — garsiojo Picasso dailinin
ko paveikslą, ir dar vieną 5 
metų vaiko pieštą, ir skanda
lingiausia — vieną paveikslą, 
pieštą Stokholmo zoologijos so
do beždžionės.

Keturiolika dienų vargę vy
rai, iki įpratinę beždžionę ta
pyti aliejiniais dažais ... Bet 
jie buvo patenkinti, kad Švedi
jos meno lankytojai ne sunkiai 
atskyrę, kuris paveikslas yra 
beždžionės darbo.



SAVINGS BANKSOUTH BOSTON

FUNERAL HOME

Viskas skaniai padaryta. Pabandykite

528 E. 8thStreet

gil

371 W. BROADWAY SO. BOSTON/ MASS.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ!

VILLAGE & GRILL

300-308 W. Broadway

460 WEST BROADWAY 
South Boston, Mm

DIDELIS VALGIŲ IR GĖRIMŲ 

PASIRINKIMAS

Pitone SOuth Boston 8-1070

Tel. So. 8-9706 So. Boston, Mass.

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

379 We*t Broadway Tol. SOuth Boston 4-649
SOUTH BOSTON, MASS.

So. Boston 27, Mass.

TeL AN 8-6796

jos vaidinta Aneta. A. Vileniš- 
kio žingsniai scenoje šį kartą 
atrodė žymiai sustiprėję.

“Raudonojo Vyno” dailinin
kas —Viktoras Vizgirda. Natū-

OA1B1NINRAS

A. J. N AM A K S Y 
REAL ESTATE & INSURANCE

‘ APPRAISER

Ros. 37 ORIOLE STREET 409 WEST BR0ADWAY 
W. Roxbury, Mass. South Boston 27, Mass.

BROADWAY LIQUOR MART 
LIOUOR RETAILERS

Karina. Gal tiksliausiai savo 
pastangas ji pati bus aptarusi, 
kai po vaidinimo tarė: “Tikrai, 
kažkas naujo mano gyvenime 
įvyko”. Kariną ji vaidino su įsi
jautimu, jos judesiai buvo lais
vi, išorė puiki, vaidmens su
pratimas nemeluotas, o tai ir 
yra kažkas naujo.

Haris Elensonas — Kazys Ba- 
riūnas. Tai tasai trečiasis as
muo ramiame uoste. K. Bariū
nų! pasisekė sukelti vėją ir at
nešti nerimą. Ir tose spragose, 
kurias autorius ši vaidinimą 
kurdamas paliko, K. Bariūnas 
neblogai išsilaikė. ,

Pastatymo ansamblio gražiai 
tiko Z. Zarankaitė, vaidinusi 
tarnaitę Anetą ir Ant. Vilėnis- 
kis, vaidinęs tarną Džosefą. Z. 
Zarankaitė jau yra nuolatinė 
Bostono Liet. Dramos sambū
rio vaidintoja. Jai ypač gerai 
sekasi kurti charakterius, tad

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

BARASEVIČIUS ir SŪNUS

254 W. Broadway TeL AN 8-2590.
SO. BOSTON, MASS.

CARE Y’S 
“GOOD FURNITURE SINCE 1868"

KIEKVIENA MOTERIS 
GALI BOT GRAŽESNE,

Compliments of

TAYLOR’S MARKET

BARASEVIČIUS ir SŪNUS \ 
FUNERAL HOME* 

251W. Broadvvay ;
South Boston, Mass. !

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. ANdrevv 8-2590 <

391 W. BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS. 'i J
’ Tel. SO 8-9570 B

WAITKUS
F U N E RAL HOME 

197 Webster Avenne 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius

ir Balsamuotc-jab 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos los 
pačios ir | kitus miestus.
Reikale Saukite: TeL TB C-4434

SO. BOSTON 27, MASS.
Tel SO 8*4646 — 84647.

jai nors retkarčiais 
lankys grožio saloną.

VIENA IS MODERNIŠKIAUSIŲ 
PUIKIAUSIAI ĮRENGTŲ 

BEAUTY SALON

Iš čia moterys išeina - 
tikrai pasigražinusios

JOHN-S HARDWARE |
\PAINTS, VARNIŠKES, WALLPAPER t

AND PLUMBING SUPPLIES |
Tol. SOuth Boston 8-3835 . 398 BROADWAY '( į

So. Boston, Mass i!

KETVIRTIS & CO.
WATCHES - JEWELRY - DIAMONDS 

TELEVISION ELECTRICAL APPLIANCES

Ramunių arbatą vi- 2{
į sada yra gera gerti. lį

Ramunių šviežių &
žiedų pusė svaro |

■Ų kainuoja $1.25.
l\ Liepos žiedų arba- K

ta geriama prakai- 
t a v* im u i sukelti,

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupalaiikis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui. geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trajanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre* 
janka — 75f.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

Metij

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Parduodam padangas ir baterijas

Brinko naują valdybą • 
Bostono vyčiai gruodžio 13 į-

savo draugus ir pažįstamuosius 
Kalėdų proga ir vieton atviru
kų paaukojo Baltui $20.00.

rinkimui pirmininkavo N. Ang
lijos sodaliečių pirmininkė J. 
Nevieraitė.

Vasario 16 šventė
Bostone bus minima vasario 

19, sekmadienį. Paskaitai pa
kviestas Lietuvos Laisvės Komi
teto pirmininkas Vac. Sidzi
kauskas iš New Yorko.

Bostono Dramos Sambūris,
vadovaujamas akt. A. Gustai- 

tienės, pakviestas į Brooklyną 
suvaidinti “Raudonąjį vyną” 
Darbininko rengiamam meti
niam vakare sausio 29.

Tarėsi sodaltetės
Gruodžio 11 d. So. Bostone į- 

vyko N. Anglijos sodaliečių 
dvasios vadų ir kuopų pirmi
ninkių pasitarimas dėl veiklos 
sekantiems metams. Sodalicijos 
šv. Valandą nutarta rengti ko
vo 11 Cambridge lietuvių pa
rapijos bažnyčioje ir suvažiavi
mą spalio 7 d. Norwoode. Susi-

naują valdybą 1956 metams. 
Valdybon išrinkta: Angie Yel-' 
mokas, .Charles Marcinkevičius, 
Mane Zaleskas, Joan Kleponis, 
Lillian Navicky, Frank Stanai
tis, John Daniels ir Rita Wait- 
kūnas.

Linksmu
Kalėdų

Marija ir Jurgis Gimbutai Nauji prelatai
iš West Rfizburio sveikina §v Tėvas dešimčiai Bostono 

arkivyskupijos kunigų suteikė 
Rt. Rev. Monsg. titulus.

V. Karklinio scenos veika
las “Raudonasis Vynas” nėra 
lengvas neprofesinio teatro vai
dintojui, bet patogus ypač tuo, 
kad jam suvaidinti tereikia tik 
5, aktorių. Mūsų dienomis, kai 
dramos teatro neturime, tokis 
veikalas vilioja. režisierius. Ne
turėdamas pakankamo kiekio 
profesionalų vaidilų, daugiau
sia turėdamas dirbti su scenos 
meno mylėtoju, režisierius, pa- 

' sirinkęs tokį veikalą kaip “Rau
donasis Vynas’
laiko ir galimybių su kiekvie
nu vaidintoju atskirai padirbė
ti. Daugiau padirbus — ir dar
bo vaisiai pasirodo žymiai gra
žesni Rodos, tai turėjo galvoti 
ir Al. Gustaitienė, 
rinko V. Karklinio veikalą — 

' “Raudonąjį Vyną”.
V. Karklinis “Raudonąjį Vy- 

i ną” pavadino komedija. Tačiau 
i tai yra pjesė su nemažu kiekiu 
. komedinio elemento. Charak- ’ Ji vaidino Kevendišo žmoną 
i teriai psichologiškai pagrįsti ir 
i gerai išbaigti, dialogai sklan

dus ir nestokoja sąmojaus. Tai
gi V. Karklinio darbą galėtu
me vadinti ir salioniniu psicho
loginiu vaidinimu. “Raudonojo 
Vyno” problema —nevisai dar
niai susikūrusi šeima, aiškiai 
tariant — senyvas, gana origi
naliai protaująs vyras ir jauna, 
graži žmona. Gyvenime tokiais 
atvejais gana dažnai atsiranda 
trečiasis. Atsiranda ir V. Kar
klinio veikale. Bet žmona pas
kutinę akimirką susigriebia, ir 

'r šeima nuo suirimo išsigelbsti 
Tarnaitė ir tarnas tai tik ko- 
medijinės nuotaikos kėlėjai, 
veikalo užuomazgos ir atomaz
gos reiškėjai.

► AL Gustaittenės, kaip reži- 
j sierės, vardas vis plačiau gar- 
» sėja gal todėl, kad ji, būdama 
! profesionalė aktorė, sugebėjo 
( prisitaikyti esamom sąlygom ir 
i kiekvienam veikalo statymui savaiminga ir įdomi Buvo ir 
i mokėjo taikliai pasirinkti vai- 
l dintojų iš scenos mylėtojų tar-

& po: To savo mokėjimo ji lai- 
‘ i ir “Raudonąjį Vyną” sta
tydama. Malonu tarti, kad šis

Galės pasigrožėti Bostonu
John. Hancock pastato savi

ninkai, Mutual Life Insurance 
Co., leido nuo 26 aukšto žmo
nėms pasigrožėti Kalėdoms pa
puoštu Bostono mięstu. ši ste- 
bėjimo vieta bus atidaryta nuo 
gruodžio 19 iki gruodžio 22 d. 
ir nuo gruodžio 27 d. iki gruo
džio 30 nuo 5 vai. iki 7 vai. p.p.

Pasilinksminimas
Ateitininkai ir vyčiai Kalėdų 

antrą dieną, gruodžio 26,. tauti
ninkų namuose rengia bendrą 5 
pasilinksminimą ir j jį kviečia 
visą jaunimą. Gros studentų or-

M 454 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass. M

g Tel. SO 8-4080

BOSTONO ŽINIOS

; .. ■ ■ '■ , “ -V

ną” iš latvių kalbos išvertė dr.
Br. M i c k e v i č ius. Vertimas )jjg 
sklandus, kalba gera. Giminin- 
gų tautų draugystei pagilinti 
jo darbas yra tikrai -naudingas, 
kaip ir tas Al. Gustaitienės su- 
manymas “Raudonąjį Vyną” 
parodyti Bostono lietuviams.

Bostono Liet. Dramos Sam- i 
būrio pirmininkas rašytojas < 
Ant. Gustaitis. Jam tenka sun
kiausia vaidinimų rengimo ad- . 
ministracinė našta. Teko nu
girsti, kad mūsų teatro “Rau- ] 
donąjį Vyną” Veš parodyti Dar- | 
bininko bičiuliams į New Yor- S 
ką. Tegu tas bostoniškių vai- | Kepa lietuvišką ir amerikonišką duoną, pajus, tortus 
dinimas ir ten būna taip šiltai X donacus ir kitokius kepsnius,
priimtas ir gausiai aplankytas, 
kaip buvo Bostone gruodžio 11 
diena. ' St. S.

kestras. Pasilinksminimo pra
džia 7 vai. vak z

Muz. K. Zižiūnas
parašė meliodiją A. J. Jaku- 

baičio sueiliuotam kūriniui “Į

lietuviškiem parengimam. Ją 
galima gauti pas autorių: K. 
žižiūnas, 6571 10 Avė. Montre- 
al, Canada.

Linksmiausių Šv. Kalėdų,
Laimingiausių Naujų Metų!

SOUTH BOSTON CAFE
Didelis pasirinkimas gėrimų ir valgių

John ir Vincent Balukonis, sav.

258-269 W. B0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
Tel. SO 8-9307

n n

BOSTONO TEATRE LIEJOSI “RAUDONAS VYNAS”
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų, 

g LITHUANIAN FURNITURE CO. | 
skamba tabybiškai, bet jose Sj.
yra apstu šiltų spalvų ir gra- M 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. •»
žiai išbaigtų detalių. Dail Vikt g AMcsandras ir Ona Ivaškai, s,,. S
Vizgirda pasidarė nuolatinis SS
derk“ratori^mbUr10 Valdinmn!

CHARLIE & CRIS
TAISOME AUTOMOBILIUS

jos darbas atrodė geriausiai ralu, kad tapytojo dekoracijos 
apgalvotas ir išbaigtas. Anaip
tol, tai jau buvo ne mėgėjų 
vaidinimas. Linkėtina, kad Al. 
Gustaitienė ir toliau eitų tuo 
keliu, o tada Bostono lietuviai 
sulauktų dar vieno gero lietu
viško . vaidinimo. •

Aloną Kevendišą, senyvą 
rašytoją ir buvusį žymų akto
rių, vaidino Henrikas Kačins
kas. Gal nereikia aiškinti, H. 
Kačinsko dalyvavimas “Raudo- 

turi daugiau nojo Vyno” vaidinimą kiekvie
nu požiūriu labai sustiprino. 
Jam teko sunkiausias pjesės 
vaidmuo, bet meistriška vaidy
ba, aktoriaus vidinė šiluma 
sunkumus padarė neregimus.

kai ji pasi- Bostoniečių nuoširdi padėka 
Henr. Kačinskui, kad jis vis 
giįžta į anksčiau pažintą mies
tą.

Pirmą kartą sunkesnis vaid
muo teko Reginai Norvaišaitei.



BAYONNE, N. J

TAMAQUA, PA. aukštai, ar

gerbti J. Boley už ilgametę damas ten atostogas. F. V. ma

gyveno žvirgždaičių parapijo
je, Gudaičių kaime). Jos du

Tel. STagg 2-5043 * l

MattlieuP. Ballass 
(BIELIAUSKAS)

Šviesus kunigas Plokščiuose
KUN. JONO KUDIRKOS VEIKLA PLOKŠČIUOSE. PRISIMINfM Al Iš SENŲ LAIKŲ.

Vincas Levickis, 
Boston, Mass.

Tai buvo prieš 70 metų. Kun. 
Joną Kudirką tada atkėlė vi
karu į Plokščius. Klebonu tuo-' 
met buvo Tomas Jankauskas. 
Jaunas vikaras tuoj griebėsi 
darbo.

Jis matė, kaip žmonės, ne
mokėdami skaityti nei rašyti, 
buvo tamsūs ir atsilikę. Jis tuoj 
surado keletą žmonių, mokan
čių lietuviškai skaityti, ir jiems 
įkalbėjo, kad jie apsiimtų kai
mų vaikus pamokyti. Tie moky
tojai vadinosi daraktoriais. Ir 
šių eilučių autorius, būdamas Plokščiuose. Mokytojum buvo 
7 metų, su vyresniu savo broliu 
mokėsi pas tokį daraktorių 
Mokytoju buvo tetėnas Pranas 
Galaunė iš Jotyškėlio kaimo. 
Jis mokė dviejų kaimų vaikus.

Daraktoriai
Mokyklai vieta buvo parink

ta pas mano dėdę Juozą Volku. 
Jo namai stovėjo tolokai nuo 
didelio kelio, kur važinėjo po
licija. Mokė tik skaityti, nes 
pats mokytojas nemokėjo rašy
ti. Daraktorius padaręs iš ba
lanos paplokščias lenteles, liep
davo mums jomis kiekviena 
raidę rodytu Kurią raidę buvo 
sunkiau atsiminti, ją tol trin- 
davom, kol visai ištrindavom.

Kai kun. Jonas Kudirka tarp 
Kalėdų ir Užgavėnių kalėdoda
vo, jam turėdavome paskaityti 
Jis mus pagirdavo ir paragin- bėjo lentelėje parašyta “miest-

davo dar labiau mokytis. Per 
žiemą, nuo Visų šventųjų iki 
Velykų, jau pradėjome paskai
tyti dvi litanijas — šv. Marijos 
ir širdies Jėzaus. Mišių maldas 
paskaitom tik kitą metą.-.

Rusiškoje mokykloje
Jau buvau 10 metų, kai kun. 

Kudirka prikalbino mano tėvus 
leisti mane į rusišką mokyklą

Juozas Ribinskas, lietuvis. Bu
vo žmogus geras, su didele 
banda, kuri dengė pusę krūti
nės.

Pradėjom rašyti ant skalyno 
lentelių su “grifeliu” naujas 
raides, bet jos buvo kitokios, 
jos buvo rusiškos.

Kitą metą kun. Jonas Ku
dirka išsirūpino leidimą du 
kartus savaitėje ateiti i mokyk
lą ir pamokyti tikybos. Pamo
kos buvo trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo dvylikos 
valandos. Jis turėjo ir lietuviš
kų knygų, atgabentų iš Prūsi
jos. Jomis pasinaudojome, ei
dami Šventosios Istorijos Seną
jį Įstatymą.“ ,

Laiškas Amerikon
Vieną kartą kunigas paste-

DABB1N1NKA*

vaistų ir gelbėdavo 'ligonis. Bū
damas ūkininko sūnus, mokėjo 
ir ūkininkavimo.reikaluose pa
tarti. Mažažemius ragino mo
kytis amatų.■■

Vyrių susirinkimas
Gruodžio 11 Šv. Mykolo pa

rapijos salėje New Yorko ir 
New Jersey Lietuvos vyčiai 
turėjo susirinkimą, kurį globo
jo 67 kuopa. Šį bendrą susirin
kimą sušaukė apskrities pirmi
ninkas Larry Janonis..

Protokolas iš įvykusio susi
rinkimo Kearny, N. J., buvo 
perskaitytas ir priimtas. Kun.

veiklą vyčiuose. Tai įvyks Ro- 
bert Treat Kotely, Georgian ■ 
Room, Nevvark, N. J. Vadovaus 
Charles Bason, jam padės Ve
ra Laukžemis, Helen Pinkin, 
Anthony Mažeika ir Frank Vaš
kas. Bilietai pietums galima 
gauti pas komiteto narius ar
ba pas apskrities tarybos na
rius.

L. Janonis priminė, kad žai
dynės pilnai sekasi. Vicepirm. 
J. Sakevičius kalbėjo apie nau
jų nariu verbavimą.

Šv. Kazimiero šventė bus 
švenčiama kovo 4, sekmadienį, 
Newarke. Bus bendra komuni
ja ir pusryčiai. Globos 29 kuo
pa.

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią atkalbėjo kun. V. Kara- 
levicius.

Po susirinkimo įvyko drau
giškas pobūvis. Nuoširdus ačiū

ny jazik” (vietos kalba). Kuni
gas paklausė vaikų, ar jie su
pranta, ką reiškia vietos kal
ba”. Jis paaiškino, kad turite 
prašyti mokytojo, kad jis mo
kytų lietuviškai. Mes papra- 
šėm, bet mokytojas atsakė, 
kad jis klausęs valdžios, ir 
jam neleidę kitaip mokyti, kaip 
tik rusiškai, rusiškomis raidė
mis. . ' y

Paskui kun. J. Kudirka aint 
lentos parašė lietuviškas rai
des. Tas raides išmokus, jis pa
rašė net savotišką laišką; lyg 
mes būtume Amerikoje ir ra
šytume tėvams^ Taip mes iš
mokome lietuviškai skaityti ir 
rašyti Veik visus lietuvius ka
talikus vaikus išmokė mišiom 
tarnauti, visus parengė prie iš
pažinties ir komunijos.

Tuo metu, kai aš mokiausi, 
lietuvių katalikų vaikų buvo 
apie 50, žydų su evangelikais— 
apie 10. Lietuviškai mokydavo
si tik lietuviai katalikai.

Gelbsti savo žmonėm
Kun. J. Kudirka buvo didelis 

blaivininkas, labai bardavo gir
tuoklius ir versdavo rašytis į 
blaivybės draugija. Buvo jis ir 
bitininkas. Visus, kurie tik tu
rėjo bičių, tuoj pamokė, kaip 
su jomis apsieiti. Buvo kartu 
ir gydytojas. Tuo metu daktarų 
beveik nebuvo. Sergantieji sa
kydavo, kad liga tai Dievo bau
smė. Kun. J. Kudirka turėjo 
lenkišką knygą apie gydymą sers Grigaitienės vaikams. (Ji 
vandeniu. Ja dažniausiai ir 
naudodavosi. Turėjo ir kitokių

Neužleiskite kitataučiaml
Plokščiuose netoli bažnyčios 

buvo įvairių prekių krautuvė. 
Ją laikė Žilys, kilęs iš Gelgau-* 
diškių. Kai savininkas norėjo 
persikelti vėl į Gelgaudiškį, 
kun. J. Kudirka, bijodamas, 
kad krautuvė neatitektų * žy
dams, prikalbino kitą lietuvį iš 
už Nemuno. Tai buvo Konstan
tinas Raškauskas, bet jis pra
šė kunigo paskolinti bent 400 
rublių. Nors kunigas buvo ne
turtingas, bet vistiek sugraibė 
prašytus pinigus ir paskolino. 
Naujasis savininkas, teisus ir 

. sąžiningas žmogus, gerai pre
kiavo ir greit prasigyveno, grą
žino skolą. v

Važiuojantieji į Ameriką, 
ateidavo pas kun. J. Kudirka 
klausti patarimo. Kitur kunigai 
drausdavo, nes esą Amerikoje 
žmonės ištvirkę. Kun. J. Ku
dirka visus padrąsindavo ir pri
dėdavo, kad laikytųsi savos re
ligijos ir papročių.

Padeda Grigaičiam 
mokslus išeiti

Plokščiuose kun. J. Kudirka 
gana ilgai gyveno. Paskui bu
vo paaukštintas ir perkeltas į 
kitą parapiją. Senatvėje, kada 
turėjo apie 80 metų, jis apsigy
veno Marijampolėje senelių 
kunigų prieglaudoje.

Pats jis pinigo niekada ne
turėjo. Jis pagelbėjo savo se-

sūnūs ėjo mokslus — Aleksan
dras Grigaitis, vėliau bdvęs 
prelatas ir profesorius, šiemet 
neseniai miręs Lietuvoje, ir 
Pijus Grigaitis —“dabartinis 
“Naujienų” redaJctorius. Gri
gaičių tėvas nors ir turėjo di
doką ūkį, bet ir šeima buvo ne;

maža, tai vaikus išleisti į mok
slą buvo sunku. Pats kun. J. 
Kudirka mirė prieš karą.

Man, šias eilutes rašančiam 
jau yra 77 metai. Dar gerai at
simenu. šį šviesų ir taurų žmo
gų, taip branginusį ir skleidusį 
lietuvybę.

AZIJOS VAIKUS (Hong Kong) užplūdo amerikoniški komikai.

Kalėdinis susirinkimas
Vietos par. moterų draugija 

turėjo savo prieškalėdinį su-; 
sirinkimą gruodžio 12 d. Įdomi 
programa su Kalėdų senelio pa
sirodymu ir dovanomis, gies
mėmis ir kt. nuteikė visas 
šventiškai. Įdomu pažymėti, 
kad šios draugijos susirinki
mai visuomet esti naudingi, į- 
domūs, įvairūs ir visų laukia
mi. šis prieškalėdinis susirinki
mas ypač buvo nuotaikingas, 
pilnas Kalėdų nuotaikos ir 
džiaugsmo .

Vidurnaktį Bernelių mišios
Bernelių mišios šv. Petro ir * 

Povilo bažnyčioj, Tamaųua, ir 
šv. Kazimiero bažnyčioj, Mc- 
Adoo, Pa., bus 12 v. naktį. Ti
kima, kad parapijiečiai gausiai 
dalyvaus pamaldose vidurnaktį 
ir Kalėdų dieną, nes Kalėdose 
kiekvienas kunigas gali laiky
ti 3 mišias. Visiem lengva bet- 
kurias pasirinkti.

Vaikų vakaras
Gruodžio 11 buvo metinė 

vaikučių pasirodymo šventė ir 
jų tėvelių džiaugsmo ir laimės 
diena, žmonių prisirinko virš

trrrr r r.rt . r t r ........... r . ...................- - . rr, . I . .......................................................

jos klebonas, tarė sveikinimo 
žodį delegatams ir svečiams.

Gana įdomiai buvo iškeltas 
lietuvių kalbos klausimas, kaip 
ją išlaikyti vyčiuose. Buvo pa
stebėta, kad daugelis iš vyčiu 
lanko lietuvių kalbos kursus 
Kolumbijos universitete New 
Yorke.

Dvasios vadas kun. V. Kara- 
levičius paaiškino religinę pro
gramą, kviesdamas narius 
uoliau minėtą programą vykdy
ti. J. Boley prisiminė Balfo va- kuopai už vaišes.

Šia proga korespondentas 
reiškia gilią padėką “'Darbinin
kui” už bendradarbiavimą pra
ėjusiais metais ir sveikina vi
sus skaitytojus, linkėdamas 
linksnių Kalėdų ir laimingų' 
Naujų Metų. Jūsų korespon
dentas Naujuosius Metus su-

jų ir tuojau buvo nutarta paau
koti $30.00. Kun. V. Karalevi- 
čius nušvietė Lietuvos Nepri
klausomybės šventės reikšmę, 
ragindamas visus vyčius mie
lai prisidėtifjr dalyvauti Vasa
rio 16 minėjimuose.

* Buvo pranešta, kad sausio

Vyrai veikia
Šv. Petro ir Povilo parapi

jos vyrai subruzdo. Gruodžio 7 
jie susirinko parapijos salėj į 
šv. Vardo Draugijos susirinki
mą. ši draugija gyvuoja ilgus 
metus, bet dabartinė nauja 
dvasia pasireiškė labiau veikti 
ir pritraukti visus parapijos 
vyrus. Gražus būrelis dalyvavo 
susirinkime, o kiti įsirašė Į na
rius, nors negalėjo susirinki
me dalyvauti. Dvasios vadas ir 
parapijos klebonas kun. C. Bą- 
tutis paaiškino draugijos tiks
lus ir palinkėjo vyrams sėk
mės. Jis padovanojo ir gražius 
Šv. Vardo draugijos ženklus. 
Po kelių pasiaiškinimo kalbų, 
išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Liudvikas Ceci, vicepirm. Ro
bertas Stasiulevičius, sekr. Juo
zas Kokalick, ižd. Al Witcofsky, 
tvarkd. Percy Zatoris. Gruodžio 
11 visi vieningai dalyvavo savo 
pamaldose, keli atstovai apsi- 
krities suvažiavime ir keli vie
tos šv. Jeronimo šv. Vardo 
draugijos metinėj šventėj su

Apie Europos ir Amerikos vaikus
USNEws a. W. Report apra

šo rezultatus tyrinėjimo, ku
riame buvo lyginamos Europos 
ir Amerikos mokyklos.

Jie parodė, kad Europos mo
kyklose daug daugiau vaikai 
turi dirbti nei Amerikoje. Tai, 
ko vaikai išmokomi Europoje 
iki dešimties metų, Amerikoje 
mokomi iki dvylikos. Europos 
mokinys su 16 metų moka jau 
tiek, k3ėk Amerikos mokinys su

29, 1956, ruošiami pietūs pa* tiks Miami, Floridoje, praleis- bendrais pusryčiais ir progra-
T viry arnoto C V

Visi kviečiami NAUJUOSIUS METUS sutikti

&
& New Yorko

Lietuvių Bendruomenės Baliuje
Jaukiai išpuoštose SAIEWA’S PARKVIEW salėse

Naujus Metus sutinkant sveikinimo žodį tars Lietuvos generalinis konsulas JONAS 
BUDRYS. •
Prie skaniai paruoštų vaišių svečius linksmins aktualia humoristika aktorius VI
TALIS ŽUKAUSAS.
Lietuviškomis dainomis visus smagiai nuteiks SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS.

Šokiams gros RIČARDO KONTRIMO • orkestras
Bilietus iš anksto galima užsakyti:įėjimo mokestis 5 doleriai

Studentam ir moksleiviam 3 dol. Ohlky 4&5 Grand street tel. EV 4-9293
Pelnas skiriamas lietuvių kultūrinėm įstaigom Laimos knygyse, 355 Union Avenue, teL EV 8-6163

Pas A. Vakseiį, 85-09 88th St., Woodhaven, tel. VI 6-3246

■ nu., .n.
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200. artistų — 80. Jaunieji pa
rapijos vaikučiai, pradedant 
vaikų darželiu, baigiant vyres
niais, vaidino, dainavo, šoko 
tautinius šokius ir giedojo šv. 
Kalėdų giesmes, vaizduodami 
Kristaus gimimą.

Vaidinimėlis — ‘Magiškas 
Žiedas” buvo pilnas įvairumų: 
lietuviškų dainų solo, (dainavo 
L. Murphy), tautinių šokių, 
lietuviškų dainų ir giesmių. 
Programą išpildė •įvairios vai
kučių grupės, čia matėsi lau
mės, juokdariai, baletininkės, 
solistės ir tt.-Užbaigta Kristaus 
gimimo paveikslu — giesmė
mis, sveikinimais ir linkėjimais*

Seselės tikrai labai daug dir
bo, paruošdamos taip nuotai
kingą vaikų linksmybių vakarą. 
Pagirtini ir vaikučiai, kurie sa
vo laisvalaikiu taip uoliai mo- 1 
kėši. Nors jiem nelengva lietu
viškai kalbėti ir dainuoti, bet ; 
vis dar žymią dalį programos 
atliko lietuviškai. Matėsi ir 
lietuviškos spalvos, lietuviški 
drabužiai. Šokiai. Iš to gilima 
spėti, kad dar galima lietuviš
kos kilmės jaunimą supažin- 
dinti su lietuviškumu, net iš
mokyti lietuviškų dainų, šokių. ■ 
nors jie yra jau ir 2 ar 3 karta : 
Amerikoj. Seselės mokytojos 
ne sykį tai įrodė savo pasišven
timu.

Vakarui dekoracijos ir rūbai 
buvo pagaminti irgi seselių mo
kytojų. talkininkaujant jauni
mui. O reikėjo daug dirbti ir 
galvoti, kad pigiai ir gražiai , 

Kun. kjcb.
visus

ir padėkojo už 
ir pasišventimą 
nuotaika buvo

pagamintų rūbus.
C. Batutis pasveikino 
švenčių proga 
seserų darbą 
parapijai. Visų 
labai gera.

Mirė
Marijona Siugždienė, 83 me

tų, mirė gruodžio 5 d., iškil-

20—22 metais. Trečio skyriau^ 
mokinys Amerikoje klausia
mas: ar saulė yra aukščiau 12 
vai. ar 15. ar tavo šešėlis il
gesnis. kai saulė
kai leidžiasi? Tuo tarpu trečio 
skyriaus mokinys Italijoje jau 
atsako Į klausima: kiek dantų 
turi suaugęs žmogus ? '

Atranka Europos mokyklose 
didesnė kaip Amerikoje. Kas 
nespėja su kitais mokytis, tuo
jau paliekamas žemesnės^ 
klasėse. Egzaminai pvz. Pran
cūzijoje labai griežti. Dešimta
me skyriuje prancūzas turi 
dirbti po 45 valandas per sa
vaitę .

Europos vaikai mažiau laiko 
gauna sportui. Europos moki
nys mažiau taip pat atitraukia
mas televizijos ir pan. reikalų.

Bet Amerika pralenkia Euro
pą tuo, kad joje gali, jei tik 
nori, beveik kiekvienas lankyti 
aukštesniąją mokyklą ir paskui 
universitetą. Europoje ti 15% 
šešiolikamečių dar lanko mo
kyklas. Tik 3% anglų. 10% 
prancūzų ir 2% vokiečių nuei
na i universitetus .

M. P. BALLAS—Direktoriui
ALB. BALTRONAS-BALTON

, Reikalų Vedėjas

660 Gnad Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

• Marija7 S 
gerytė, prof. Pr. 
žmona, gruodžio 13 rytą, 
nant jai į darbą, buvo mh 
sužeista automobilio vieno 
Clevelando gatvėje. Mirė pale^C 
liui į ligoninę. Palaidota gruo- j 
džio 16 d. Velionė gimnaziją... 
lankė Vilniuje, Kaune 
humanitarinius mokslus; stu
dentė būdama, buvo StučL At^ 
kų Draugovės sekretorė. Pa&?^ 
kutiniu laiku Lietuvoje moky
tojavo “Aušros” mergaičių 
gimnazijoje ir buvo tos gint- j 
nazijos vicedirektorė.

• "Lietuvių Dienų" 
nr. rašo Ged. Galva — Pasaulis; 
be taikos, Dr. St. Biežis apie 
kelionę po Euripą; Sofija To- 
marienė — eilėraščiai, Balys 
Gražulis — Taip jau mums efe{ 
naši (novelė); platus reporta- ^. 
žas apie Sydnėjaus lietuvius;-' 
R. Sįkipitis tęsia toliau atsimi- 
nimus apie karą; supažindina- 
ma su J. Pautieniaus kūryba. 
A. Bendorius rašo apie šešta- , 
dieninę mokyklą Brooklyne, ■ 
angliškoje dalyje P. V. Rauli- 
naitis prisimena Vilniaus didįjį 
seimą ir kt. Numeris gausiai < 
iliustruotas.

• Lietuvių 35 vaikai grižo iš\ 
Šveicarijos į Vokietiją. Vaikai^ 
Šveicarijoje buvo tris mene- 3 
sius, ten jų globa rūpinasi S 
Šveicarų - Lietuvių Pagalbos a 
Komitetas, kuriam pirminio- 5 
kauja lietuvių bičiulis Beat 
Thoma. Viso šiais metais Švei- J 
carijoje atostogavo 62 vaikai.

• Pittsburgho Lietuvių Tary- + 
ba nepriklausomybės šventės į 
minėjimą rengia vasario 19 d., 
sekmadienį. 2:30 v. v. Liet Pi
liečių Draugijos Klubo salėje.

• Gabrielis Rajeckas gruo
džio 11 d. dalyvavęs aukšt 
mokyklų iškalbos konkurse, 
kuris buvo perduodamas per 
televizija, iš trijų savo draugų 
laimėjo pirmąją vietą. Var
žybas rengė “Voice of Demo- 
cracy” tai ir tema buvo “As 
kalbu už demokratiją”. Tą pa
tį vakarą varžybos buvo pakar
totos per radiją. Toliau bus vi
sų Amerikos 48 valstybių ge
riausių kalbėtojų varžybos. 
Sausio 5 Prekybos Rūmai Wa- 
shingtone rengia priešpiečius, 
kuriuose G. Kajeckui teksią _.į 
kalbėti. Visi sostinės dienraš
čiai paminėjo varžybas, įsidėjo 
nuotraukas ir pažymėjo jo lie
tuvišką kilmę.

• Kun. Kostas Vesetouskas.
6 metus dirbęs pastoracinį 'č 
darbą Čilėje, Santiago mieste, 4 
vėl grįžo į Europą ir apsigy- g 
vens Italijoje.

• Daril. M. Dobužinskis, vie- 
nas iš geriausių paša 
dekoratorių, švenčia 
žiaus 80 metų sukaktį. Jis bėro 
ilgą laiką Kauno teatro ddtoiir . .* 
torium. šiuo metu gyvena Lon- 
done, kur Royal Festival Hali 4 
buvo suruošęs operų dekoraci-
jų eskizų parodą.

• Juozas Mickevičius, 48 m., ‘ ' 
amžiaus, kilęs iš Alvito, mirė 
Toronte. Į Kanadą atvyko po 
šio karo .

EVergrcen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y;

Chicago. III

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

i? mingai palaidota gruodžio 10 
d. Velionė buvo labai pamaldi, 

S geros širdies ir visą savo am*
želi gyveno artimai su Dievu

IMMEDIATE OPEN1NG: 
bX)R

Part Time 2 a. m. to 8 a. m. Snift
Staady Emptoyment, Good Working Conditions
Mušt Untacbtand Somo Engiish

0|M‘rah>rs and Hrl|X‘i*s
$1.72 PER IIK.

Jos. T. Rverson & San. Ine



risipirkęs glėbį dovanų, po- 
Toks kūprino namo, it Ka-

priekaištais.
nas abiejų rankų pirštais, ką 
kam dovanos, nepastebėjo, 
p atsidūrė automobilių kam- 
yje. Peštiem kelio ten ne-

Ei, tu, — šuktelėjo jam 
ninkas su baltom piršti- 
n. — ar galo kokio ieš-

— Ateis ir neieškomas, — 
atsiliepė jam linksmai ponas 
Tt^s. — Ar tamsta kitaip gal
voji? /

įf;5— Aš nieko negalvoju, tik

pabaudą, kad susiekimą truk-

gg? . Tai pasakė, — vėptelėjo 
fe-jam ponas Toks. —Atrodo, 

kad tamsta čia pastatytas ne
Ifį mašinų judėjimą tvarkyti, o 

prie padorių piliečių kabinėtis.
E Sakyk, ar čia visai negalima 
^-..pravažiuoti?
Ui. ’ — Pravažiuoti galima, bet 
^'praeiti ne. Praėjimui yra kitas 

kelias. Kodėl tamsta tvarkos 
nesilaikai?

— Ir vėl nesąmonė, — atšo- 
|||?, vė jam ponas Toks. — Tai tam- 
gp sta tvarkos nežiūri. Aš tamstos 

neklausiu, ar galima praeiti, 
bet ar galima pravažiuoti?

— Bet tamsta nėši važiu? 
tas?

— Ta, ta, ta!... — uždaina- 
fc vo ponas Toks, pasidėdamas 
.V savo krepšį ant žemės. — žiū- 
ĮĮfe^ rėk, o čia kas!?
■ ‘ -

Išėmęs jis parodė dailų vai
kišką automobiliuką, kurį buvo 
numatęs dovanoti žinomam vei- 
kėjui jo 23 su puse metų sukak- 
čiai atžymėti.

— Bet tamsta su juo nepavą- 
žiuosi, — spyrėsi policininkas.

— Teisybė pasakyta, — pri-

— Bet vilkti už virvelės aš jį 
galiu ar ne? Juk automobilius 
kartais ir velka? Ar tamsta to 
nematei?

- Na, žinoma, — mykeno

— O kas? Pasakyk, kad nori, 
savozvaikui, kad čia ne auto- 
mdbffis.

Tuo tarpu šviesos pasikeitė 
ir ponas Toks, vilkdamas pas
kui save automobiliuką ir mai
šą dovanų, sveikutėlis praėjo

BAKB1N1NKAS 1»5S 10 <L uo. «
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A MĖRRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR

ausį.
Klausant šito patarimo, ko

respondencijų apskritai nerei
kėtų rašyti, . nes Clevelande 
mes vieni kitus iš tikrųjų ge
rai palįstame. Clevelandietis,

TO ALL OUR FRIENDS 
f * \

J. & F. ABRAMOWIGZ CAFE
BEER. WIXE, CHOICE UQUORS

»: g SVEIKINAME LIETUVIUS SU KALĖDŲ 

nu NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMIS
& 
& 
& 
&

ne, tad įdomu, kodėl jis savo 
paties patarimu nepasinaudojo 
ir visko man pačiam į ausį ne- 
pasakė? Iš patyrimo juk gerai jgj 
žinome, kad tik pavyzdžiai pa- 
traukia.' , .................................... • *’ “ *’ ’* ** .. ............ *

įvykiai be žmonių

kad “visuose mūsų laikraščiuo- JE A MERRY CHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR 
se perdaug pavardžių — arba £ ALL 0UR FRIENDS . pfr
perdaug išgirtų, arba perdaug ___

viško gyvenimo smukdytojas. išpeiktų”. Todėl ir galutinė iš- » XINKHAN DISTRIBUTING CO. 
Tad pažiūrėkime į pačią korės- vada tokia: 
pondenciją, ar iš tikrųjų ji to
kia yra? .

Joje buvo —pasakyta, kad 
Clevelando moksleivių ateiti
ninkų kuopa, surengusi rašyto
jos mirties 25 metų sukakties 
minėjimą, atliko gražų darbą; 
savo roles mokinės gerai atli
ko; “Viktutės” statytoja, pa
rengusi tekstus ir išvedusi mo
kinius į sceną, verta nuošir
džios padėkos; atsiminimai iš 
Židikų gyvenimo buvo klauso
mi su dėmesiu ir malonumu, 
juo labiau, kad pati jų pasako
toja buvo pasirengusL ir nuo
širdi. Ir t. t.

Deja, Clevelandietis pro visa 
tai* praėjo visai negirdomis, 
ir šį jo veiksmą vertinti paliki
me jo paties taip pat lietuviš
kai sąžinet

Iš adatos vežimas
Clevelandietis toliau sumini 

ir vįeną faktą — būtent ko
respondencijoje aš “primygti
nai” užsipuolęs minėjimo pa
skaitininką.

Ir vėl žiūriu i savo korespon
dencija: ’ joję tekonstatuota, 
kad rašytojos gyvenimo pasako
jimas ir raštų apibūdinimas te-

ri tokio turinio * informacijos. ” 
Ar jomis norima skatinti visuo
menę' dirbti kokį nors viešą 
darbą, ar išplakti tik dirban
čiuosius. ' - .

Priekaištas sunkus. Juo tai
koma į pačią jautriausią lietu-

masi sudaryti įspūdį, kad ko
respondentas 'yra tikras lietu-

3359 W. Carson Street Ptitsburgh 4, Pa.

FE 1-9208

MELLON NATIONAL BANK 
and

TRUST COMPANY
Fourteenth Street Office '

1401 CARSON STREET PITTSBURGH 3,

Member Federal Deposit Insurance Corporation

PA. 4

&
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g LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

» linki visiems mūsų draugams

______ s
Kas būtų iš visų mūsų laik- 

raščių, žurnalų ir apskritai « ----------- - w ®
spaudos, jei joje dingtų pavar- S ____ ___ ____ '
dės? Rašant pvz. apie Vliką, 1
nereikėtų minėti nei preL Kru- '
payičiaus, nei dr. Karvelįp, nei 
Zaikausko; rašant apie Altą, U 
atkristų reikalas minėti Šimu- it 
ti ir dr. Grigaiti; pagaliau iš it 
visų koncertų aprašymų išnyk- it 
tų solistai, o iš teatrų recenci- j t 
jos — artistai ir t. t Perverti it 
sau laikraščius pilnus įvykių it

“Kalbėkime apie 
įvykius, o ne apie žmones”.

BEER DISTRIBUTOR

122 Chartiers Avenue McKees Rocks, Pa MARIJONA ir PETRAS JURGAIČIAI 
' Savininkai užeigos

Petras Jurgaitis yra “Daktaras’ 
ir visokių triksų išgalvotojas

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų!

ADOLPH PALECKIS
MAISTO KRAUTUVĖ

401 Stadium St., Pittsburgh 4, Pa. FE 1-1087

be žmonių ir snūduriuoji
“nei gyrimo, nei peikimo.”

Kad ir labai jau nedora ta
mano korespondencija, bet ji JC; :T.
bus atlikusi gerą patarnavimą: 5C; Sveikiname su šv.. Kalėdom ir Naujais Metais

visus mūsų draugus ir pažįstamus

bus atlikusi gerą patarnavimą: 
ji sudarė progą Clevelandie
čiui pradėti naują epochą mū
sų spaudos istorijoj. Todėl iš
siilgę laukiame ClevelandieČio 
informacijų apie įvykius be 
žmonių. Kai dėl manęs, — jei 
tik p. Redaktorius leis, — ir 
toliau eisiu visų keliu: negalė
siu neminėti žmonių, nes žmo
nės daugiausia ir pačius Įvykius 
sudaro.

&
A. L. WENSLOVAS

LIETUVIS GRABORIUS

2128 Carson Street S. S., Pittsburgh, Pa.

jC; Tel. HEmlock 1-0203 . w
-- ; •

2204 Carson Street S. S., Pittsburgh. Pa.' W
Tel. HE 1-9795 St

IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Greetings From

A. J. HASFR FUNERAL HOME 
Laidojimo Namai

McKEES ROCKS, PA. FE 1-1622
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Tempdamas toliau tas kalė
dines dovanas, jisai murmėjo 
sau po nosim: <

— Tie suaugusieji yra blo
gesni už vaikus. Automobilis.

žinia kam skiriamas — suaugu
siems klausytojams ar atsilan
kiusiam jaunimui, net patiems 
pipirams.

Šitomis savo pastabomis te
norėjau pasakyti — pirmąja, 
kad pranešimas tepriminė va- 

"dovėliuose randama dėstymą 
(jis taip pat gali būti patrauk
lus ir įdomus!) ir antrąja, kad 
pranešimą būtų buvę geriau 
taikyti kuriai nors vienai klau- 

' sytojų kategorijai (geriausiai 
jaunimui, nes jaunimas ir patį 
minėjimą juk rengė).

Mano supratimu, tokios pa
stabos visiškai gulimos, ir jose 
nieko Įžeidžiamo 'nėra. Tačiau 
Clevelandietis i jas pažiūrėjo 
kaip, i dirbančiųjų plakimą ir 
primygtini (!) užsipuolimą. Jis 
dėl jų išdrožė man visą pa
mokslą.

save vilkti. O vaikam užtenka 
. žaisliuko, kuri jie patys pa

velka. Sakykite, kas .
Šventėse? Kas turi didesnį 
džiaugsma?

'■

Pavyzdžiai traukia
Clevelandiečiui labai nema

lonu. kad tokios “asmeniškos 
informacijos” sūdnftnsčiusios 
gražius minėjimo įspūdžius.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO 

NEW YORKE PAIEŠKOMI 
ASMENYS:

Baniūnienė - Pakarklytė, Elz
bieta, ir sesuo Židonienė,
Anastazija.

GaįauAM. Adoma., durtinas 
ir Kazimieras, sūnūs Liudviko, 
iš Švenčionių vai.

Grajauskas, Krisiukas, sūnus
Mateušo, iš Švenčionių vai.

Giedrimienė, Basė, jos sesuo
Talantienė, Ona ir kitos jų
dviejų seserys, dukterys Kazi
miero.

Kacevičius, Jurgis.
Kasiulis, Augustas, sūnus Mi

ko.
Katiliūtė - Penkaitienė, Mag-

dė ir jos duktė Izabelė Pen- « Linkime linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

^Kl^ni., Falik-s, B Židikų j V. J. KRAUS, JEWELER
vai., Mažeikių ap. € gaiima gauti gražių kalėdinių dovanų: aukštos rūšies

Kumpytė (Kumpys), Ėdė, L laikrodžių, deimantinių žiedų bei kitokių papuošalų.
duktė Simo Kumpio ir Edės y. „ * . •
Kumpienės - Juozaitytės, girnų- ¥ 1816 CARSON STREET
si 1881 m., Alangos k., Taura- 
gės ap. Prašomi atsiliepti jos

® Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų K
| ANTHOyY URBON |
W LIGHT LUNCH and GRILL g
B 2214 Tabor Street FEderal 1-9249 K
& PITTSBURGH 4, PA. ®

ę Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujų Metų 1
į Mūsų Kostumeriams ir Draugams f
į BAYER’S MILK I 

- Tik viena rūšis — Geriausia s
1720 Middletown Road 1

> Phone: FE 1-0900 McKees Rocks, Pa. |

Geriau būtų buvę ne rašyti. pįinigis, Kazimieras, iš 
bet paskaitininkui, kaip geram §venčioniu vai.

Metry Christmas and Happy New Year!

JOSEPH WENTZ. JR
FUNERAL D1RECTOR

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ
' Pručin»’<»s Vvtr tas ir kiti Jį CHARLES MARKET "

šeimos nariai Tona o Pručins- v; a »rrwi»rw
ko, gyvenusio 830 Brnadtvay, į M AISTO KRAUTUVE

. Schenectady, N. Y. į 2136 Fifth Avanue. Pittsburgh, Pa.
Radžiūnas, iš S”'H.ių k., Vii- . gjj 14)473 Charles Spirgis—savininkas

kijos vai., Kaur.o ap. . ę

1323 N. Franklin Street
CE 1-2200

zo fa* Kotrynos Bikauskaitės, iš
* w Naumiesčio parap., Šakių ap.

J Simonaitis, Juozas, gyvenęs
Vokietijoje, o vėliau Anglijoje. Linksmu Kalėdų švenčiu Linkime Visiems Mūsų 

1 * * - ■

Kostumeriams ir Draugams

g Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų <?: šakiu ap. KAUNAS BAKING COMPANY
Mūsų Draugams fa* Kostumeriams

SOHO BEER SĄLES
IklmoHs, Konstantinas, ir jo 

seserys Stasiūnienė, Domicėlė 
ir Žižiuntenė, Emilija.

DUONA IR KEKSAI

Wedding and Birthday Cakes

304 OHvia Street

Emilija, ir brolis žkimelis,

McKoes Rocks, Pa.
Phone: FEderal 14455
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Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 

linkime lietuviams kostumeriams ir draugams 4

PACKERS RESTAURANT
OPEN DAY and NITE

2018 Carson Street
PITTSBURGH 3, PA.

HE 1-9773 #

Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingu Naujų Metų

Bealles Service Station
3327 W. Carson St. Cor. Tabor Street žį

ESPLEN, PITTSBURGH, PA. į}
4

FE 1-2070 H

Dealers in Gasoline and Oil, Esso Products, also
Tircs and Accessories jįl

f Sveikinam su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
Mūsų draugus ir pažįstamus.

RLUE ĘĄGLE INN.
Mike Whit«, Savininkas

Užlaikom whiskey and beer taipgi turim 
gero alaus, degtinės ir šnapso 

į 2026 Fifth Ave^ Pitfsburph 19, Pa.

SEASON’S GREETINGS

i! 
i! 
i! 
i!

Tel. CO 1-8534 ; i

MTLLER FURNITURE
TWO STORES

Both at 20th & Carson Streets

S. S^ PITTSBURGH 3, PA.

South Skies Urgest and Finest Furniture Store



AUTHORIZED

NEwtown 9-0520

Bus užkandžių ir gėrimų

IEŠKOMI

(Black-

CALL LO 3-7291
CANCEL OR CHANGE

KELIGIOUS VOCATIONS

Norite geros—meniškos fotografų

Hartford, Conn. DISPLAYWilliam J. Drake-į
Dragūnas

PERFECTl'

W1NTER G ARDEN TAVERN Ine

Lietuvišku Saldainiu Centras
VYT. BELECKAS savininkas

TONS OR MORE

inams, etc

pagrindas atleisti iš 
priteisė buhalterei 
kompensaciją (apie

Christmas and Confinnatkm 
Gifts That Come From the Heart 

Give the LasVrig Gift, Give a 
Rosary. Choose from our large 
variety .35 to 15.00.

40.75
10.75

VVinfield Coal Co., Ine.

Mes pristatome j jnsq pačia Mm 
arba i jūsų restoraną ir taipgi vi

soms progoms. Vengriškos siitavžo 
specialistai. <

darbo, i 
2500 DM 
800 doL)

filmus
Ameri-

Atkinson, N. Y. Times 
“Gtowing!" Her. Tv. N. 

Circle in the Sųuare, 5 Sherkl- 
an Sųuare (7 Avė. & W. 4 St) 
Res. OR 5-9437. Closed Man. 
Eves. Incl. Sun. 8:40. Mats. SaL 
and Sun. 2:40.

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienį.įvairių pobūvių ir pa n.) 

NUOTRAUKŲ; norite, atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis z sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Ridgevrood, BrookJyn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

sisakė nusiimti laką. Byla atsi
dūrė teisme, kuris pripažino, 
kad raudonas lakas nebuvo pa
kankamas

"GUINNESS gives a magnificcnt 
performance as the astetic. dedi- 
cated man of the church... This 
is drama that wiil reach any 
audience wilh a powerful im- 

pact... “Cardinal Griffin authoriz- 
ed Guinness to ąuote him thus: 
"This is a film vvhich every dc- .
vout Roman Catholic should 

see!
"Summing up: Everyone, for 
that matter. should see it !” 

—NEWSWEEK 
Aire GUINNESS <n 
-THE PR1SONER” 

PLAZA Tbretrr
58 St.. near Madison Are. See it 

at 12:20. 2:20. 4:20. 6:20. 
8:20 and 10:20.

Vilkenas, Valentinas.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi at
siliepti, į:

Anapus uždangos, dar nese
niai ir Europoje, buvo svarbiau
sias klausimas: jūs turite ką 
valgyti? Bet Amerikoje, kur 
visokių gėrybių yra perteklius 
ir kur darbo žmogus pakanka
mai uždirba, kad turėtų ką 
pavalgyti, viena žurnalistė tie
siog drebia kitą klausimą: ar 
jūs mokate valgyti? Tas klau
simas gal mažiau būtų aktualus 
Europoje, bet jis aktualesnis 
yra Amerikoje.

Klausimas kaip tik iškelia
mas prieš Kalėdas. Daugelis eis 
j svečius, tad anos žurnalistės 
klausimą pakartojame, kad 
kiekvienas pats save paklaus-

Nemaža filmų kurie iš me
niškos pusės ir būtų skirtini Į 
geresniuosius, dažnai neišlaiko 
kritikos moraliniu atžvilgiu. 
Mūsų manymu, geras filmas be 
meninės tiesos privalo iš savęs 
spinduliuoti dar ir tikrąją tie
są — Gėrį. Paskutiniais laikais 
filmas yra pasidaręs per daug 
svarbus faktorius auklėjime ir 
bendrai visame gyvenime, kad 
būtų galima ji atiduoti vien tik 
i biznierių rankas. jb

Prie stalo pagrindinė tai
syklė — vartok indus ir įran
kius be triukšmo. Lėkštė nėra 
tam, kad nuobodžiaudamas į 
ją galąstam peilį ar ją sukinė-

Consulate General of Lithuania
41 Wesf 82nd Street 
New York 24, N. Y.

tum.kaip spiritistų seanse; nei 
šakutė nėra tam, kad ją saujo
je suspaudęs galėtum mojuoti 
po nosia savo partneriui, norė
damas, kad tavo argumentai ji 
labiau įtikintų. Servielfelė taip 
pat nėra papuošalas prie tavo 
kostiumo ar suknios. Netinka 
ji kišti už atlapo ar už apikak- 
lės, kaip tai daroma vaikam. 
Servietėlė taip pat nėra rankš
luostis, kuriuo galėtum beval
gydamas nusišluostyti veidą ir 
rankas. Ji bus savo darbą atli
kusi, jeigu ja atsargiai pašluos
tysi lūpų kampučius ir pirštų 
galus, šeimininkė nebus labai 
sužavėta, jei ant jos lininės 
servietėlės paliksi savo lūpų 
dažų antspaudus. Daugiau lais
vės su popierine servietėle. Bet 
taip pat nebus labai gražu, jei
gu paliksi ją tokią, lyg čia bū
tų dailininkas paišęs saulėly
džio spalvas. Palikim tai meno 
salionam.

Paskutinis įsakymas — ne
užmiršk! padėkoti šeimininkei 
ir pagirti jos skanius valgius. 
Ji žino, kad tai komplimentas, 
pagyrimas. Bet kas nemėgsta jo 
išnaujo klausyti.

Taigi gero apetito...
Ponas Etiketas.

TO PLACE, 
YOUR AD

Trečias Įsakymas — nepra
rask drąsos ir nesivaržyk atsi
dūręs prie indų ir įrankių ku
petos, sukrautos tau ant stalo. 
O jeigu nežinai, ką su jais da
ryti ir kuriais ką pradėti, nesi
skubink, atsargiai* pasižiūrėk į 
šeimininkę, be kurios papras
tai valgyti nepradedama. Ką ji 
darys, pasek ja; ir bus viskas 
gerai. Tik jau svarbiausia — 
nesinervink, nes tas sugadina 
nuotaiką visiem. Bet kad ge
riau pats orientuotumeis, štai 
keletas smulkių patarimų:

— Užkandis, maži buterbro- 
džiukai ar šalta mėsa ar kas ki
tas — valgomi peilių ir šakute.

— Sriuba valgoma didžiuoju 
šaukštu, kuris yra padėtas 
skersai už lėkštės.

— žuvį valgom specialiu žu
vies peiliu. Bet jeigu jo nėra, 
tai dviem šakutėm, tik jau ne 
peiliu.

— Mėsą, paukštieną didžiuo
ju peiliu ir šakute.

— Sūrį mažaisiais įrankiais.
— Vaisius pjaustom deserti

niu peiliuku. Tik jau nekąsk iš 
višo obuolio ar kriaušės. Sėk
las, žieves nepatariama spjau
dyti tiesiai į lėkštę — nei į sa
vo nei į kaimyno, — nei po 
sitalu. Reikia diskrečiai išspjau
ti ją į saują ar vaisių šakutę ir 
tada padėti ant lėkštės.

Bara?' Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*

Fronto linija tarp filmo ir 
televizijos, atrodo, sustojo vie
toje. Abi pusės apsikasė ir 
pradėjo bandyti naujus gink
lus. Televizija-paleido spalvas, 
pagerino programas, o filmas, 
išbandęs tris matavimus, pla
čiuosius ekranus ir stereofoni
ni garsą, pradėjo galvoti apie 
sąvo kokybės pagerinimą. Dar 
galutinė statistika nežinoma, 
bet jau matyti, kad šiemet fil
mų skaičius yra sumažėjęs. Ar 
jų kokybė buvo geresnė —tai 
dar didelis klausimas, bet jau 
ir tai gerai, kad buvo bandoma 
ieškoti naujų temų (Marty) ir 
jautriai atsiliepta į, dabartinio 
gyvenimo problemas 
board Jungle Trial).

Kuriuos šių metų 
(čia kalbėsime tik apie 
kos gamybos filmus) būtų gali
ma atrinkti į geriausiųjų kate
goriją — dar sunku pasakyti, 
nes nemaža savo geresniųjų 
pastatymų Hollywoodas meta į 
teatrus tik paskutinėmis metų 
dienomis. Tačiau iš tų, kurie 
jau buvo pasirodę New Yorko 
ekranuose, šiuos būtų galima 
laikyti pranašesniais už kitus.

TEISMAS IR RAUDONI 
NAGUČIAI

Teismas Vokietijoje ne tokis 
rūstus kaip vienos firmos va
dovybė Vokietijoje. Ji atleido 
savo buhalterę tik dėl to, kad 
nepatiko jos raudonai dažyti 
nagučiai. Firmos vadovybė sa
kė, kad tai nesuderinama su į- 
staigos rimtumu, o mergina at-

TELEGRAMOS IR 
DUJOKAUKĖS

Los Angeles telegrafo vado
vybė susirūpino telegramų iš- 
vežiotojais, kurie sū telegra
mom sėda ant motociklo ir 
pristatinėja jas adresatam. Bu
vo pastebėta, kad jie smarkiai 
ęmė sirgti nuo vadinamo 
“smog” — dūmų mišinio su 
miglom. Už tat jiem dabar į- 
taisė dujokaukes. Kai motocik
lu pyška vyras su dujokauke, 
tai jau tikriausiai veža tele
gramą.

Filme "Trial" įtikinamai iš
keliami komunistinės pogrin
džio veiklos Amerikoje meto
dai su pagal reikalą besikei
čiančia partijos linija. Filmas 
turėjo būti dar stipresnis, ta- 
čįau dėl nemažos “ružavųjų 
taikos' mylėtojų” įtakos ir 
spaudimo Hollywoode jis buvo Dolls' 
galimai sušvelnintas.
puikiai vaidina Glenn Ford ir 
Arthur Kennedy. Į geriausiųjų 
sąrašą negalima neįtraukti 
Charles Laughton’o pastatymą 
— "Night of the Hunter". Ja
me pilna simbolių, palygini
mų, stilizuotos vaidybos ir ki
tokių poetinių priemonių, su
teikiančių šiam filmui poezi
jos kūrinio nuotaikos. Tai re
tas dalykas šių dienū filminia
me realizme. '

Pažįstantieji amerikiečių pu
blikos skonį negalėjo abejoti, 
kad "Mister Roberts" bus iš
rinktas geriausiu šių metų fil
mu. Tai pasitvirtino, kai arti 
15 mil. balsuotojų lapkričio pa
baigoje pareiškė savo nuomo
nes. šiame filme visko po tru
putį: patriotizmo, kareiviško 
gyvenimo, humoro, įdomių cha
rakterių ir geros vaidybos. Tai

N17RSES GENERAL DU TIES 
Ali shiftS, start $250, 3—11 
P. M. X Night shifts $260 
Regular inerements also 

Certain Faculty Positions Open 
Apply to Director of Nnrses 

Ali Souls Hospital 
MORRIS TOWN, N. J.

Free parking at . .
SACRAMENTAL SHOP 

(Opp. Church of the Incamation) 
Complete assortment of Religious 

Greeting Cards
1542 Pennington Boad, 

Trenton, N. J. EXport 2-7902

atskleidžia filmas su Ernest 
Borgnine ir Bety Blair neuž
mirštama vaidyba. Tai retas 
fenomenas amerikietiškoje fil
mų pramonėje. Vaidyba kartais 
ne tik išgelbsti silpnesnį filmą 
su nudėvėtu turiniu, bet iške
lia jį net į pirmaeilius. Taip at
sitiko su "Desperate Hours"—

KOPPERS
COKE

daug kartų matyti kriminalinė 
istorija, kuri, seniesiems filmų 
vilkams Humphrey Bogart ir 
Fredric ’ March vaidinant, pasi
darė pritrenkiančiu filmu. Ki
tas pavyzdys — "Bad Dąy at 
Black Rock" su Spencer Tracy, 
vaidinančiu mažame vakarų 
miestely vienarankį, teisybės 
beieškantį ir pavojų nesibijantį 
herojų.

135 W. 45th St. New York City 
New, York Newest Eating Eendey 

i ous. Press Ravės from all N- Y - 
City papers. Lunch . Dūmer - ūf 
per. JU 2-9644. Ask for

UrtavMkl MakMntad: DARILS-GDtfcNAN, GEDIMINO STI L- 
PAt IR BIRlTk — fM<anrfnti BiosMju, N. Y. LMavRM SaMai- 
Ntai: Vr.ZEl.fAI. DCnELOA VYŠNINIAI. JONIMUO SLYVA ir kiti 
pagaminti Mt. Prtramke, CMeafo, HL

Dovanoms, KalMn egtatof papaaltl. Nauja Meta sutSdmaf Ir

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloisfored. Cont^mplative Omniunity 
rorming a G: ard of Honor for Mary, by 
recitatipn of the Rosary every hour day 
and nigftt. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged tn making Vestment? 
and othor works of art. Apply to: ,Rev. 
MOTHER PRtORESS. 14th and West Sts.. 
Union City, N. J.

Antra taisyklė — nesidėk 
perdaug alkanas ir ištroškęs, 
nes toks iš tikrųjų nesi. Ypač 
per šventes. Kai geri, neprisi- 
gerk pilnos burnos. Gėrimas 
nėra skirtą^ tam, kad savo 
dantis juo praskalautum. Ypa
čiai mergina ktysta, jeigu ji 
mano, kad svaigtelėjus ji da
ros įdomesnė. Kad daugiau į 
ją atkreipia dėmesį ir labiau 
trapkia ją per dantį, tai tiesa.

BUS. OPPORTUNITY

GREETING cards - religious 
articles, A-1 location, very 

good proposition. 87-82 
Sutphin Blvd. Jamaica.

OL 8-3608

S A R Y 
105 East 28th Street 

‘ MU 34214

Sutuoktuvių sąmata $275 
ir daugiau

• Jaunosios ir palydovės rūbai
• 2 gėlių buketai
• 25 vestuviniai pakvietimai
• 3 eilės vestuviniu pyragu
• 6 patiekalai vištienos pietų,

svečiai _. .

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis- ir tuo padu lutai 
tarnausi Dievui ir žmonijaL Ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta New Jersey slaugy
mo bordo.

St Francis Hospital ari 
Schoei of Nersfceg ;

MĖTINIS DARBI NIN K O VAKARAS 
'C.;': >. ,x-

Srit Ditaą, sdritai |WpOK saRje; teenpeM, L L
. Boa streaidfaart, komedija

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3Sf Maple Avenue,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

tipiškas pramoginis filmas. Ta
čiau šiaip ar .taip, jis nėra blo
gas, nes Henry Fondą iy James 
Cagney vaidyba išperka kitus 
jo lėkštumus.

Muzikiniu filmę eilėje be 
abejonės visus nustelbė "Okla- 
homa" su naujuoju filmu meto
du — Todd-AO. Kitos muziki
nės operetės, perkeltos iš sce
nos į ekraną, — "Guys and 

’Kismef" išėjo kiek 
Filme silpnesnės. Būtų galima dar 

paminėti "Daddy Long Legs'', 
kur Leslie Caron pasirodė kaip 
žavi moderniškų laikų Pelenė, 
"My Sister Eilėn" — filmą apie 
dvi seseris iš Ohio, atvykusias 
į New Yorką laimės jieškoti ir 
iš rimtesūiųjų grupės — bio
grafinį solistės Lawrence gyve
nimo filmą "Interrupted Melo-

"East of Ęden" iškėlė naują 
vardą filmų pasauly — James 
Dean. O gal atvirkščiai — Ja
mes Dean iškėlė “East of Ed- 
en” savo būdinga vaidyba. Ne
veltui už šį savo vaidmenį Ja
mes Dęan neseniai įvykusiuose 
Amerikos kino lankytojų bal
savimuose

buvo pripažintas geriausiu 
šię metę aktoriumi.

Gaila, kad jaunojo aktoriaus 
jau nebebus: tik dviejuose fil
muose pasirodęs visame savo 
stiprume, jis žuvo rugsėjo mė
nesį automobilio katastrofoje. 
Pasirodo, ir gyvenime jis bu
vo panašus į savo sukurtuosius 

Dramatinių filmų grupėje charakterius ‘‘East of Eden” ir 
stipriai užsirekomendavo "Mar- “Rebel without a Cause” fil- 
ty" jautriai paprastą gyvenimą muose. šiame paskutiniame 

iškeliama jaunamečių nusikal
tėlių problema truputį kitokio
je plotmėje, negu filme “Black 
Board Jungle", kur drąsiai iš
keltas klausimas supurtė visą 
amerikiečių visuomenę ir pri
vertė pasvarstyti apie dabarti
nio jaunimo auklėjimo meto
dus.

STANDARD OII
FIRST Ot AUTTY

BTCR ... 15.25 
TOTK ..14.75

SCHOLES BAKING, Ine.
V.’ Lukas — vedėjas 

m G*ee« St. Braeidyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

(atkelta iš 6 p.) 
Konstantinas.

Šule, Vladas.
Talantienė, Ona, jos sesuo 

Giedrimienė, Besė, ir kitos 
jųdviejų seserys, dukterys Ka
zimiero.

Tumosa, Vincas, iš Smilgių 
k., Sasnavos v., Marijampolės

TALARSKI
FUNERAL HOME

ADVOKATAS
37 Sheridan Avė. 

Brooklyn 8, N. N.
Tel. APplegate 7-7083

COAL
STOVE 
NVT 
PEA

PRICES FOR 3
INE mn EASY PAYMENT BTDGET PLAN



I. Sutkus ir visa šeima

Kalėdų ir Naujų Metų šventėse sveikiname ir linkime

visiems mūsų draugams džiaugsmo ir laimės!

JERRY & SAM
Parkside Bar & Grill

Vieta, kur

371 UNION AVENUE
Tel. EV. 4-9460

NAUJŲJŲ 1986 METŲ
SUTIKIMAS

P ra! M. Krtmavičius.
išėjęs iš ligoninės, išvyko į 
feaois valstybę Tautos Fondo 
škalais. Ten turės eilę pasi-

Susirinkime pasikalbėta įvai
riais klausimais. Džiugu, kad 
tokio dėmesio susilaukė jauni
mo stovykla. Ji jau nupirkta 
prie Detroito, Mich. Jau įmokė
ta dalis pinigų. Jau vasarą lie
tuviškas jaunimas ten niekieno 
nekliudomas* galės stovyklauti 
ir iškylauti .Visi jai aukoję kar
tu pasidaro ir stovyklos šėri- 
ninkais. Tad ir susirinkimas

Įžanga: $5.00 užsisakant bilietus iš anksto:
$5.50 prie įėjimo:
$3.00 moksleiviam ir kariam.

• Vaišės su šampanu • Staigmenos • Mėgiamas Joe Thomas orkestras.
• J. Nakutavičiaus dainos.

Stalus ir paskirus bilietus prašome užsisakyti Šiais telefonais: VI 9-5097, 
EV 7-0463 arba VA 1-3247.

Vienybė Lietuvninkų, 1897- 
1906 m. komplektai (trūksta 
1902—1903 m.)

Trimitas, 1923—1939 m.

RUMUNUOS princesė Kotryna 
New Yorke susitinka vieną JAV 
lakūną, kuri r Hgelbėjo pra
ėjusio karo meta. Ji išgelbėjo 
100 amerikiečiu lakūnu, kuriu 
orlaiviai buvo vokiečiu pašauti.

Tel. EVergręen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborioe-Bsbamnotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y. *

dirba Jerry Tamkevičius iš Shenandoah, Pa. 
žinoma geriausiu patarnavimu.

ApŠvieta, literatūros ir mok
slo žurialas, 1893 m. komplek-

m. komplektai.
Katalikes, cHenr. 

m. komplektas.

Brooklyno paštas
dar kartą pramena ir prašo 

kalėdinius sveikinimus pasku
binti, siunčiant naudoti 3 et 
ženklą, tada sveikinimai

Mažieji Maironio mokykloje
Maironio šeštadieninėje mo

kykloje gruodžio 10 įvyko ant
roji mėnesinė kultūrinė valan
dėlė. Programėlę išpildė 1 ir 2 
sk. mokiniai, paruošti mok. E. 
Ruzgienės. Inscenizavo “Skai
tykime liet, knygas”. A. Šimu- 
konis padainavo “Plaukia Ne
munėlis”, “Buvau aš linksmas” 
ir padeklamavo “Algiui moks
las nepatiko”! A. Ruzgaitė pa- 
dėklamavo “Aš mergytė” ir pa
dainavo “Pučia vėjas”. M. San- 
danavičiūtė pasakė eilėraštu
ką “Aš lietuvaitė.” Mažieji dar 
pažaidė “Miške eglutė užgimė” 

' ir “Klausė žvirblis čiulbuonė- 
lis”.

rengiamas ŠVIESOS Sambūrio, Lietuvių Sporto Klubo ir studentų Santaros 

gruodžio 31 d., 9:30 vai. vak.

Generalinis konsulas Jonas 
Budrys reiškia nuoširdžią pa
dėką žiugždienei ir Lavinskui, 

1914-1915 savo įnašais papildžiusiems bi
blioteką. L. G./K.

1 DIDYSIS, TRADICINIS

Konsulatas gavo lietuviškų knygų
Darbininkų Balsas, 1904 m. 

kompl.
Kova, 1907 m. kompl.
Žarija, 1907 m. kompl.
Jaunoji Karta, 1935—1937 

m. kompl.
Kitas visuomenininkas, Pra

nas Lavinskaš, taippat padova
nojo savo parašytus ir išleis
tus “Angliakasių atsiminimus” 
ir kelias kitas knygas, tarp ku
rių minėtinos: Vydūno “Gimdy
mo slėpiniai”, S. Tijūnaičio 
“Tarptautinė kalba Esperanto 
ir A. M. Martaus “Lietuvoje 
Europos Karės Metu”.

žinant, kad okupantai naiki
na su Lietuvos nepriklausomy
be susijusias knygas, Gen. Kon
sulato biblioteka, kuri nepri
klausomybę atgavus bus per
kelta į Lietuvą, bus išsaugojusi 
dabar jau retas knygas.

J. B. SHALINS- : 
' ŠALINSKAS :

Laidotuvių Direktorius ! 
84-02 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parkway Station) !

Woodhaven, N. Y. ;
Suteikiam garbinga* laidotuves. < 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija.

TeL Vlrgfaria 7-4499

DIDŽIOJOJE GRAND PARADISE SAtEJE X.
320 Grand Street r Brooklyn, N. Y

Programoje dalyvauja poetas — humoristas Antanas GUSTAITIS 
ir balerina S. VASILIAUSKAITE

Lietuvą okupavus, Lietuvos 
Gen. Konsulato New Yorke bi
blioteka yra veik vienintelė 
laisvajame pasaulyje, kuria 
nuolat naudojasi mūsų kultū
rininkai.

Lietuviškos knygos mylėto
jui Andriui Žiugždai mirus, jo 
našlė padovanojo šiai bibliote
kai visą velionies rinkinį, tuo 
papildydama biblioteką jau re
tai kur besutinkamais leidi
mas. Štai keli vertingiausi rin
kiniai: - ,

Sks kultūrinės valandėlės 
duoda keleriopos naudos mūsų 
mažiesiems: pirmiausia, plečia 
liet kalbos žodyną, kelia liet 
žodžio bei dainos pamėgimą, 
ugdo pareigingumą, drausmin
gumą, iniciatyvą, visuomeniš
kumą. Viso to neįmanoma vai
kui nupirkti jokioje krautuvė
je. Nei Šeima nepajėgia mokyk- komplektai (trūksta 1925—28 
Unio amžiaus vaikui suteikti m.; 1932—34 ir 1938 m.) 
mokyklinės aplinkos. Tik lan- Lietuvos Aidos, 1935—1938 
kydamas liet, mokyklą vaikas m. komplektai (nepilni), 
pajėgia išlikti neatitrūkti nuo ' Lietuvos Žinios, 1924—25 
liet kamieno bei augti sąmo
ningu liet, bendruomenės na
riu. L B.

Mirė
Antanina Alaburda, gyvenusi 

1558 Green Avė. Brooklyne. 
Palaidota gruodžio 17 d. iš Ap
reiškimo par. bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Liko vyras Motie
jus, du sūnus Pranas ir Stasys, 
sesuo Mickevičienė. Laidojo S. 
Aromiskis .

Jurgis Stephens, gyvenęs 17 
Granda Place, Massapeųua, L. 
I., 40 m. Pašarvotas šalinskų 
laidojimo įstaigoje. Laidoja
mas gruodžio 22 d. Paliko žmo
ną Mariją, dukterį ir sūnų, se
serį Aldoną ir brolį Juozą Ci- 
Žauską.

' Vaidino, šoko, dainavo, de
klamavo jauniausieji Brookly- 
no lietuviukai, lanką šeštadie
ninę mokyklą. Jie visi kalba ir 
dainuoja mokykloje tik lietu- 
vSkal Savo “roles” gerai iš
moksta, ir noriai eina į “sceną”*

liii
KALĖDINĖ DAVANA beždžionėm (Londono zoologijos sode).

Kalėdų ir Naujų Metų proga,

STANLEY MISUNAS IR VISA ŠEIMA

PARAMOUNT BAR & GRILL

Kai namuose viskas buvo su
tvarkyta, Vytukas buvo pagul
dytas, Agnei vis negalėjo išei
ti iš galvos girdėtas pasikalbė
jimas, kuris jai buvo ir malo-

Egzaminus baigusi, pyškėjo 
“stoginuku” namo. Pagalvojo 
apie vyrą, vaiką ir dar liko lai
ko. Užmetė akį į laikraščio (- 
vairybių skyrelį. Jos -akį pa
traukė'pranešimas,* kad vienas 
žurnalistas apklausinėjęs įvai
rių tautų jaunimą, kuo jis už-' 
augęs norėtų būti. Tikrai at
sakymai įdomūs: vokietis nori 
būti karininkas, italas — daini
ninkas, ahglas — jūrininkas, 
amerikonas — milijonierius, 
graikas nori turėti barą^ ispa
nas — toreadoras...

Pagalvojo, o kuo gi būtų 
jos Vytukas? Greičiausiai ko
kiu nors “veiksniu”.

BOSTONO ŽINIOS ir šventiniai * 
Kalėdų bei Naujųjų metų skel- ’ 
bimai su sveikinimais yra 4 | 
pusi. į

' Elena Devenienė, 
Vykdomosios Tarybos pirmi-

Linksmiausių Kalėdų ir laimingų Naujų Metų visiems 

pažįstamiems ir draugams linki

pirmos klasės paštu.

Prof. M. Biržiškai,
ištikus jį didelei nelaimei, 

paremti aukojo: kleb. kun. N. 
Pakalnis — 25 dol. Po 5 dol. 
aukojo: " kun. J. Pakalniškis, 
kun. J. Petrėnas, S. Kontrimas, 
T. špakevičius, M. Bielskis-Els- Bernelių mišios 12 naktį, kitos 
kis, K. J. Jonynienė. Jei kas 
norėtų dar prof. M. Biržišką 
paremti, aukas priima K. J. Jo
nynienė, 86—19 150 St., Ja-

nyčtojc Bernelių mišios 12 vai 
naktį, kitos mišios ?, 8, 9, 10, 
11, 12:15.

V. J. Atsimainymo par. baž
nyčioje Maspethe: Bernelių mi- 

.~ šios 12 v. naktį, kitos mišios: 
8, 8:39, 9, 9:30, 10, 11, 12:15.

Aušros Vartų par. bažnyčioje 
Bernelių mišios 12 v. naktį, ki
tos: 8, 9,10:30,11, 12:15.

Šv. Jurgio par. bažnyčioje:

Su Vytuku nuėjo apsipirkti. 
Pardavėjas pakišo Vytukui dė
žę saldainių ir pasiūlė pasiim
ti visa sauja. Vaikas neima. 
Pardavėjas nustebo: jis pirmu 
sykiu matąs vaiką, kuris saldai
nių neima. Pasėmė pardavėjas 
saują saldainių, supylė į po- 
pierį ir padavė vaikui. Kai išė
jo iš krautuvės, ponia Agnė 
klausia Vytuką, kodėl jis sal
dainių nenorėjęs imti. Išgirdo 
atsakymą: “Aš gi mačiau, ma
ma, kad jo ranka didesnė už 
mano”.

/Tikriausiai bus iš jo veiksnys. 
Parėjus namo, Vytuką išlei

do į gatvę, pati prisėdo pasilsė
ti. Darbų namie yra, bet vyras 
pareis, drauge abudu visus 
darbus nudirbs. Ji gi skaitė 
dar vakar laikrašty, kurį jau 
vyras buvo atnešęs tiesiai į 
lovą apie statistikas. Amerika 
toks nuostabus kraštas su tom 
statistikom ir anketom. Ta va- 

nutarė, kad Federacijos apskri* karykščia anketa negali išeiti 
iš galvos. Ji skelbė, kad 78% 
vyrų, kurie yra susilaukę jau 
per 45 metus amžiaus,- padeda 
savo žmonom namų ruošos dar
bus nudirbti. Jaunesni vyrai,

NEWARK, N. J.

Kalėdinių pamaldų tvarka 
Šv. Trejybės lietuvių parap. 

bažnyčioje
Kūčių dieną išpažinčių klau- -®j 

soma 3—6 ir 7:30--9 vai. vak. 
Kūčias kviečiame pradėti 6 
vai. vak. Kiekvienas kūčias pra- 
dėkite gražia lietuviška tradi- 
cija — plotkelių laužimu. Kas 
dar neturite plotkelių galite 
gauti pas vargonininką arba 
klebonijoje.

Kalėdų naktį iškilmingos 
Bernelių mišios 12 vai. Per mi
šias bus dalinama Švč. Komu
nija tiems, kurie bus pasiruo
šę. Pasninko užtenka kelių va
landų. -

Kalėdų pirmą dieną kitos 
mišios bus: 8, 9, 10, 11 ir 
12 vai.

Prel. I. Kelmelis.

agnes viena diena brooklyne
Nuo P* nrto ji laukė egza- tarp 25—30 metų, dar paslau- 

minų. Ji norėja piliete tapti, gesni: net 87% tokių vyrų 
Egzaminai jai visada. buvo ne- čiumpa šluotą ir mazgoty į ran

tas Kalėdų-šventėse malonus daiktas, o čia dar su
augusiai moteriai, matronai. 
Kai teisėjas pagaliau ją pašau
kė ir paklausė, kas yra Ko
lumbus, tai ji susinervinus tie
siai atsakė: “Tai tas nelaimin
gasis, kuris atvyko j Ameriką 
be baimės, kad jam reiks lai
kyti pilietybės' egzaminus”.

Tyliai susigūžus, išgirdo, 
kaip vyras parėjo į kitą kamba
rį su draugu. Kalba draugas 
apie savo būsimas vedybas; 
teiraujas, ar'Agnės vyras jau
čiasi laimingas, turėdamas to
kią žavią žmoną. Girdi savo vy
ro*, juokais tariamą atsakymą: 
“Taip, ji atrodo kaip Rita Hay- 
worth; ji nori rengtis kaip Mar
tene Dietrich, frizuojasi kaip 
Greta Garbo, juokiasi kaip Ma- 

> ria Schell. ir gali būti šarman- 
tiška kaip Ingrid Bergman, bet 
tik verda tai kaip pirmametė 
namų ruošos mokinė”.

Europą eiti savo pareigų, 

vajus
" pasibaigė gruodžio 15 d. Bal-

B fo centras praneša, kad visi

J. Matomoms,
naujasis Vliko pirmininkas, 

^/šausio pradžioje ilgesniam lai-

mas sveikinimams ir atviru
kams, tuos pinigus paaukoki
me Balfui; jis persiųs nurody- 
4am tikslui, tuo paremdamas 
vargstančius lietuvius.

Kun. Antanas L. Masaitis
perkeltas , vikaru į Resurec- 

tion—Aęcension bažnyčią, Re- 
go Park.

Visi svetimšaliai
sausio mėn. turi registruotis, 

pranešdami savo adresą. Regis
tracijos kortelės gaunamos paš
tuose.

502 GRAND STREET «
Kampas Union Avė. Brooklyn, N.

Tel. EV. 4-8934

Siųsti Balto Centro adresu: 105 
Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

Battų Studentų Federacija 
sausio 28 d. Baltų Laisvės 

Namuose rengia savo konferen
ciją; kalbės • vienas Jungtinių v 
Tautų delegatas. Vakare Webs- 
ter Hali įvyks koncertas-balius 
su koncertine dalimi ir šokiais.

| N. Metų sutikimą,
kurį rengia L. Bendruomenė, 

studentai papigintus bilietus 
gali gauti pas A.' Sabaliauską, 
tel. MIchigan 2-0649.

8, 9, 10, 11, 12:15.

L. žumaljstų S-gos
^N. Y. skyriaus susirinkime, 

įvykusiame gruodžio 17, kalbė
jo V. Rastenis ir J. Tysliava. 
Buvo pakviesti žodį tarti ir ra
šytojai: J. Aistis, T. T. Žiūrai
tis, J. Karys, V. Jonikas. Po
būvis praėjo geroje ir links
moje nuotaikoje .

Kat. Federacijos ,
New Yorko apskr. susirinki

mas įvyko gruodžio 18 Apreiš
kimo par. salėje. Pranešimus 
padarė: kun: V. Dabušis apie 
Chicagoje įvykusį Federacijos 
Tarybos suvažiavimą; P. Montę 
vila apie New.Yorko Altą, J. 
Šlepetys apie Lietuvių Bend
ruomenės veiklą, T. B. Mika
lauskas apie “Darbininko” ir 
kat. spaudą. Susirinkime iš
kelta ir jaunimo stovyklos rei
kalas. Nutarta ją remti. Susi
rinkimui pirmininkavo S. Lu-

draugę Zitą?” “Bet kaip tik dėl to, bran-
“Ką tu, brangioji, jokiu bū- gioji, negali būti ir kalbos”.

du”. Paskui susigriebęs pridūrė:
“Betgi ji tau tiktų — ji taip “Ką tu čia tokius klausimus... 

panaši į mane — ir savo būdu Einu pažiūrėti, ar Vytukas ne
it iš veido”. _ nusiklojęs”.

Įėjo užmiršti ir tos statistikos, 
kad vyrai sendami daros vis 
mažiau paslaugūs žmonai, ir ją 
pagavo kažkoks graudumas, 
tiesiog nenoras to laiko su
laukti nelauktai prie vyro pa
svajojo: “Jeigu aš mirčiau, ar 
tu, brangusis, vestum mano
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10 BARBI N INK A S 1955 m. gruodis 20 d. no. 90

c»:
Kalėdos amžių begyje

(Atkelta iš 9 p.)
p. “Tėvė, artai yra toji karalystė, 
£ kurią tu man pažadėjai?” — 

“Nė, mano sūnau,” — atsakė
ę Zf. vyskupas: “čia yra tik kelias, 

į, kuris veda į ją.”

£fe

B

Anglijoje 597 
šv. Augusti- 

suviršum de- 
žmonių. Tas 

apeigas grei-
fe'

£: F v į\ 
<•

R VI AMŽ.: ŠV. SOFIJOS 
H BAŽNYČIA KONSTANTINO- 
£' POLYJE PAŠVENTINTA PER

KALĖDAS
■ n Kai imperatorius Justinijo- 

nas įžengė į milžiniška anų lai
kų pastatytą bažnyčią ir ap- 

' žiūrėjo užbaigtus jos pastatus 
su neįkainojamais marmurais 

. bei auksu žibančiomis mozai- 
X komis, nesusivaldęs išsitarė: 
'C “Ji priminsianti Jeruzalės 

šventovę!” Dairydamasis aukš
tyn pro didingą bažnyčią, su
šuko: “Ačiū Dievui, kurs leidai 
man užbaigti šį darbą. Salamo- 

r nai, aš pralenkiau tave!” Toji 
‘ bažnyčia buvo pašventinta 

per Kalėdas 537m.
7 Per Kalėdas

> m. arkivyskupas 
£ v nas pakrikštijo 
t-■=. šimt tūkstančių 

didžias krikšto
gTiausiai atliko prie Swale upės, 

netoli Medvvay. Šv. Augustinas 
- iš Canterbury apie tuos di- 

džius krikšto įvykius tučtuojau 
pranešė pop. Gregorijui I.

£. VII AMŽ.: ARABAI SUKLIUDO 
LANKYTI BETLIEJŲ

Saracėnai 634 m. įsibrovė į 
Palestiną, užgrobė beveik vi- 
sas šventas krikščionių vietas 

y. ir pasidarė ten jų viešpačiai. 
Tik Jeruzalės miesto krikščio- 

. nys dar kurį laika ilgokai už
puolikam priešinosi. Jeruzalės 

-patriarkas šv. Sofronijus, lai- 
■->. kydamas pamaldas naujojoje 

- šv. Marijos bažnyčioje, savo 
pamoksle per Kalėdas skun- 

. džiasi “Nors taip arti yra Bct- 
liejus. tačiau saracėnai nelei
džia krikščionims ten nuvykti 
ir pasimelsti. Jei mes būtumėm 
verti tos malonės." —sakė jis 
— “tikriausiai būtume toj vie
toj. kuri taip mums arti: tuo
met šokinėtum su piemenė-

. liais, su išminčiais neštumėm 
dovanas Dievui ir su angelais 
giedotumėm — Garbė Dievui 
aukštybėse! Ilgesys mūsų tuš
čias — išvysti ir pamatyti Bet-

kė visas vokiečių gimines, ku
riom atrodė, jog pagonių die
vybė esanti bejėgė. “Sakyk 
mums,” — tarė Gundaras šv. 
Bonifacui, “kas yra tas žodis, 
kurį tu mums atnešei iš Aukš
čiausiojo?” — “Štai yra žodis 
ir patarimas", — atsakė šven
tasis: — “Šiąnakt joks kraujo 
lašelis nekris, nes tai baltoji 
Kristaus Gimimo naktis. Aukš
čiausiojo Sūnaus ir pasaulio 
Išganytojo." Paskui nukreipę 
dėmesį į už jo stovinčią eglu: 
tę, tęsdamas: “Šis mažasis me
delis, jaunutis miško vaikas, 
šiąnakt bus jūsų šventas me
dis. Jis yra taikos medis: jūsų 
namai yra pastatyti iš eglių 
Jis yra ilgo gyvenimo ženklas, 
ir todėl jų šakos amžinai ža
liuoja. Tik veizėkite, kaip ji 
stiebiasi aukštyn! Tesivadina ji 
Kūdikėlio Kristaus medeliu' 
Rinkitės apie ją ne neįžengia
mose giriose, bet jūsų namuo
se: tebūnie tai ne kraujo do
kumentas. b^t meilės dovanos 
ir gerumo papročiai”. Džiaugs
mo eisena jie nunešė aną eglu
tę į Gundaro namus . . . Kalėdų 
eglutės istorija 724 m.
IX AMŽ.: KAROLIS DIDYSIS 
ROMOJE VAINIKUOJAMAS
Lygia.i per Kalėdas 800 m. 

pop. Leonas III Romoje impe
ratorium vainikavo Franku ka
ralių Karoli. Popiežius, kara
lius ir minia žmonių klūpojo 
prieš Apaštalu Kunigaikščių 
karstus. Popiežius, paimdamas 
aukso karūna ir uždedamas 
ant karaliaus galvos, šaukė: 
“Karoliui, pamaldžiajam Au
gustui. Dievo vainikuotam, di
džiam taika nešančiam impera
toriui, ilgas gyvenimas ir per
galė!” Dvasiškiai 
kart pritarė, o 
tarpu priėmė ta 
ir prižadėjo būti
nyčiai. Čia .šv. .Tėvas 
gom apeigom patepė šv. alic 
jais ir apvilko Romos impera
torišku apsiaustu imperatorių, 
kurio dinastija, paskiau atnau
jinta tesėsi arti 1000 metu

sušvelnijimą už medžiokles ir 
miško vogimą Kalėdų laikotar
py, hes tuo metu ir vargšam 
buvo leidžiama turėti šventišką 
kepsnį ir 
dinį.

susikurti ugnies ži-

POP. GREGORIJUS 
NELAISVĖJ

XI AMŽ.: 
Vtl

Pop. Gregorijus VII 1075 m. 
Romoje turėjo skubėti laikyti

vaidiniimiose, tačiau šv. Pran- 
eišm suruuš.as Betliejus ir 
atšvęstos Kalėdos anuomet 
Grrnio miškely suteikė nepa- 
praų Įkvėpimą ir meilę “bet- 
liejams ’ mūsų bažnyčiose.

XIV amž.: 1306 m. mirė 
Marijos dainius

Sunku rasti krikščionį, kuris 
nebūtų girdėjęs giesmės žo
džių “Stabat Mater Doloresa” 
ir “Stabat Mater Speciosa”. 
Pastaroji, giesmė priklauso prie 
kalėdinių. Jos žodžiuose liejasi

buvo Kalėdų nelaimė ir indė
nų draugiškumas, kuris Ko
lumbui suteikė vilties ateičiai. 
Kalėdų šventės garbei naująją 
salą pavadino “Užgimimu”.

džiuoju altorium padeda prie 
sidabrinės žvaigždės. Ten gi 
įrašyta: “Čia iš Mergelės Mari
jos gimė Jėzus Kristus”.

Gruodžio 25 Betliejuje ir Jc-

r; žalėje nepastebėsi 
šventės nuotaikos, — 
skuba į darbus, nes 
mahometonai ir žydai 
ku nešvenčia Kalėdų.

jokios 
žmonės 
graikai, 
tuo lai-

&

ir minia tris- 
karalius tuo 
didžią garbe 

ištikimas Baž- 
iškilmin-

gimimo vietoje, Betliejuje.

XIX AMŽ. 1818 M. GIMS 
GIESMĖ “TYLI NAKTIS..."
Austrijoje, beveik niekam 

nežinomame Oberndorf baž
nytkaimyje, netoli Zalzburgo. 
per Kalėdas 1818 m. pirmą 
kartą suskambėjo iškilminga 
“Tyli Naktis . ..” giesmės me
lodija. Tos parapijos vikarui 

' Juozapui Mohr buvo pranešta, 
kad Kalėdoms nesuspės patai
syti vargonų, kurie buvo suge
dę prieš kelias dienas, kad iš
vengtų nesusipratimų, vikaras 
sugalvojo padaryti savo parapi
jiečiams staigmena su nauja 
Kalėdų giesme. Pirma jos pa
straipa parašius, ankstu ryta 
buvo pašauktas į kalnus, kur 
neturtingoje šeimoje palaimino 
naujagimį kūdikį.

Bcgrižtant namo, prisnigtas 
ir sušalęs slėnis atrodė kaip 
milžiniška Kalėdų eglutė su 
tūkstančiais siūbuojančių žva
kelių. Kun. Mohrą pagavo į- 
kvėpimas. Žodis po žodžio vėl 
rašė eiles . . . Užbaigęs nusku
bėjo į gretima kaimą Arnsdorf, 
kur gyveno jo draugas Pranas 
Gruber, to kaimelio mokyto
jas ir vargononinkas. Jis toms 
eilutėms parašė gaidas ir pri
taikė melodiją. Per Bernelių 
mišias žmonės klausėsi ir gė
rėjosi “Tyliosios Nakties" me
lodija bei žodžiais.

Ir anie autoriai — nei ku
nigas nei vargonininkas — ne
žinojo. kad Kristaus 
dieną gimusi giesmė 
čiai pasklis.

gimimo 
taip pla-
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Savo mieliems parapijiečiams linkime 
daug laimės ir gausios Dievo palaimos

KALĖDOSE
IR PER VISUS

NAUJUOSIUS METUS
V. J. Atsimainymo Parapijos, Maspefh, N. Y.

Msgr. J. Balkūnas, klebonas 
ir vikarai:

Kun. P. Lekešins
Kun. J. Karta virins
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SKAIDRAUS
KALĖDŲ

DŽIAUGSMO
Visiems Parapijiečiams ir 
Darbininko Skaitytojams

LINKI

Kun. Dr. J. Starkus 
Kun. A. Kasparas
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X AMŽ.: — TAIKOS, RAMY 
BĖS ŠVENTĖ . .

Karolis Didysis išleidžia 
didžiosiom Baž-vma

: 1806).
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linki savo mieliems parapijiečiams

R Linksmų Kalėdų irvisa širdies galia, ir poetas pa
švenčia jas savo Viešpačiui ir 
Marijai. Tai nemirštamos gies
mės, kurios pasislėpusi vienuo
lį pranciškoną; broliuką — Ja- 
copone da Todi padarė nemirš
tamu Marijos dainium.

XV amž. pirmosios Kalėdos 
Nauįajama Pasaulyje

Oficialiai per Kalėdas 1492 
m. Kristopas Kolumbas ir jo 
laivo Įgula buvo pirmieji euro
piečiai Amerikoje. Tai Įvyko 
šiauriniame San Domingo sa
los krante. Kūčių vakare 11 v. 
Kolumbo laivas “Santa Maria" 
įplaukė į visai ramia jūrą. Ko
lumbas prieš tai jau antra 
naktis nebuvo sudėjęs akių. 
Todėl perleidęs vienam iš jū
reivių vairą, leidosi poilsio. 
Netikėtai laivas užplaukė ant 
seklumos. Laivas sudužo . . . 
Kiti du bendrakeleiviai Kolum
bo laivai jau seniai dėl nesan
taikos buvo pasimetę vandeny
se. Ankstų Kalėdų rytą indėnų 
vadas, sužinojęs apie laivo ne
laime, tuoj pasiuntė pagalbon 
laivelius ir juos išgelbėjo. Tai

Piemenėlių mišias prie prakar- 
tėlės Marijos bazilikoj. Žiema 
pasitaikė labai šalta, tokia šal
ta, jog sniegas ir ledai dengė 
Lscjuilino kalną, kur 'stovėjo 
minėtoji bazilika, žmonių tą 
naktį bažnyčioj susirinko labai 
mažai. Ta proga pasinaudojo 
romėnų didikas Cencio. kuris 
pasikėsino pagrobti Romos 
valdžią iš. popiežiaus rankų. 
Gaujos lydimas, išlaužė duris ir 
įsiveržė bazilikos koplyčion. 
• iencio pagriebė pop. ir ji su
žeidė. nudraskė apsiaustą, mu
šė ir niekino. Nugabeno į tvir
tovę, kur paskiau laukė ištrė
mimas ar mirtis. Kalėdų rytui 
auštant. paskaitė popiežiui 
prendimą. Kai karelas buvo 
akeltas, pasigirdo įnirtusios 
minios šūktelėjimas, ji grūmojo 

sunaikinti namus. Cencio šali
ninkai išsigando, pati Cencio 
suėmė ir jis turėjo maldauti 
popiežiaus atleidimo. Gregori- 
jus VII vėl sugrįžo bazilikon ir 
užbaigė iškilmingąsias Pieme
nėlių mišias.

XII amž.: Kristaus Gimimo 
bazilikoje, Betliejuje 

vainikavosi...
Lygiai per Kalėdas 1101 m. 

Kryžiaus karo kariai triumfa- 
liškai iškelia savo vėliavas virš 
Jeruzalės mūru, bent laikinai 
skelbdami karo paliaubas su 
musulmonais šventojoj Žemėj. 
Flandrijos kunigaikštis Raldvi- 
nas vainikuojasi pirmuoju 
krikščioniu karalium Palesti
noj. Betliejaus Gimimo bazili
koj. apačioj įrengtoje kriptoje, 
kur .gimė Kristus.
XIII amž.: oirmoii Betliejaus 

prakartėlė Grecci > miškely 
šv. Pransiškus Asvž. Kry- 

laus karo motu aplankė Pales
tina. Ypač jam didelį įspūdi 
padarė Betliejus ir Kalėdų 
šventės, kurias jis ten matė. 
Sugrįžęs Asyžių n. 1223 m. 
šventasis su savo broliais su
ruošė tokias Kalėdų šventes, 
kokių pasaulis iki tol dar ne
buvo regėjos. Grcecio miške ra
dęs dideiį urvą, ten pastatė 
prakarte. pridėjo šieno ir at
vedė jautį ir asila. Taip pat su
gužėjo minios 
vo atlaikytos 
šios . . . įspūdis 
nepamirštamas.

Ir anksčiau 
prakartėlė Kristaus misterijų

$
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XX AMŽ. KALĖDOS
TINIAME BETLIEJUJE

Kristaus gimimo miestas 
Kalėdas švenčia ne su eglutė
mis ir žvakių mirgėjimu, bet 
pagal savo rytietiškus papro
čius.

Apie vidurdieni prieš šven
tes sujuda Betliejus. Ant plok
ščių stogų sulipę žmonės lau
kia, kada pasirodys Jeruzalės 
patriarkas. Jis atvyksta 2 v., 
apsuptas pasipuošusių dvasiš
kių ir sargybinių. Mažą jo au
tomobilių karavaną iš Jeruza- <SĮ 
lės iki Betliejaus (5 mylias pa- į*C’ 
lyd’ raitoji policija.

Bazilikos aikštėje pasitinka 
muzika, vaikų choras, semina
ristai bei vienuoliai. Jie palydi 
patriarka i Gimimo bazilika, 
kuri priklauso graiku apeigom. 
Po valandėlės patriarkas nuei
na į netoliese stovinčią pran
ciškonų šv. Katarinos bažny
čia ir ten pradeda iškilmingus 
Kalėdų mišparus. Vidurnaktį 
jis ten pat atlaiko pontifkali- 
nes Piemenėlių mišias. Po visų 
apeigų paima Kūdikėlio Jėzaus 
statulėlę ir žygiuoja i Gimimo 
baziliką ir ten kriptoje po di-

Laimingų Naujų Metų
KUN. J. GURINSKAS

KUN. J. PARANSEVIČIUS
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Sveikinu savo parapijiečius ir 
linkiu gausios Dievo palaimos

Angelu Karalienės parapijos

Kleb. kun. J. Aleksiūnas

Vjį PATERSONO ŠV. KAZIMIERO tgf
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pavaizduodavo
PIRMOJI PttAKARTfcLE, jungta iv. PrancKIouis Italijoje.

knygose 
baiismhi

žmonių . . . Bu-
Piemenėlių mi- 
pnsiliko visiem

l'ejaus tvarteli ir olas, tuoj 
tikrai kilnius ir dangiškus da

jis. varg
šas. gali naudotis bažnyčia ir 
džiaugtis jos šventėm.”

Senose įstatymų
randama nepaprasta

kurie kenčia kalėjimuose, bii-

skundėsi;

mės Karalių; dėl mūsų never
tumo ir.es e.-ainc su) i ukd - 11 
tuo gėrėtis".

' VIII AMŽ.: LEGENDA APIE 
KALĖDŲ EGLUTĘ

Visai vokiečiu tautai yra ži
nomas pasakojimas. kn.p šv. 
Bonifacas iškirto miižmišk • 
ąžuolą, pašvęsta pagoniu die
vui Thorui ir išgelbėjo nuo pa- 
aukojimo dievaičiui vyriausio 
v«do Gundam stnų. Milijonie
riaus apaštalavimas taip pavei-
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Šv. Kalėdų ir Nauju 1956 Metu proga

PARAPIJOS KLEBONAS

maloniai sveikina
savo mielus parapijiečius

KUN. J. P. KINTA
KUN. V. DEMIKIS
is^
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Nuoširdžiai sveikiname savo parapijiečius

šv. Jurgio

KALĖDŲ ŠVENČIU
IR

AAUJUJU METU
PROGA
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Parapija, Brooklyn, N. Y.

Kun. A. Petrauskas. Klebonas
Kun. \. Masiulis

S»; » V V VV v V!.« V v V! V V ĮUi » Si»



ŽIEMA LIETUVOJE DaiL A. Varnas.

davo, kad tada buvo ir geresni

liga ir reikia vaistų, tai baigtas

Dar šalia to pagal profsąjun-
kodėl taip paskutiniu laiku

L. Prapuotaus.

f KALĖDŲ DOVANA f čiai sekundžių mes nuo jų nu-

O. HENRY

— Nepagalvok nieko blogo.

rios Dela niekaip negalėjo šu tas nesumažins mano meilės

auksinį laikrodį, anksčiau pri-
mėsininio nusiderant. Raudo niam. Aš nusikirpau savo plau-

niojo raištelius ir popierį. Ir...

Jie

tais parbėgo namo. Turėdamas
jau Kalėdos. Tik kristi , ant

dovana aš tau nupirkau.

kiemo pilka tvora. Rytoj Ka-

PAUL J. K YRIUS

BROOKLYN 11, N. Y.

galėtų pamatyti, kaįp karalius 
iŠ pavydo raus savo barzdą.

gaunami iš miesto vykdomojo 
komiteto prekybos skyriaus 
talonai, pagal kuriuos prekės 
būdavo gaunamos atskirose

Tris kartus Dela suskaičiavo.
Tik vienas doleris ir aštuonias-

mėnesus ji taupė kiekvieną 
eentą- ir štai tik tiek surin
ko. So dvidešimčia dolerių per

mažomis vieno cento moneto- 
ųtią. Po vieną, po du centu

kiemo pusėje būtų gyvenusi 
Sabos karalienė — Dela būtų

tai suprasi, kodėl aš buvau 
toks...

Paskutiniu metu mieste pa
sunkėjo ir duonos klausimas, 
nes ją išperka kolchozininkai. 
Dirbantieji mieste dažnai ne-

zą ir pradėjo dailinti garbanų 
liekanas.

bent pasakys, kad aš atrodau, 
kaip baro Šokėja iš Coney Is
lando. Bet ką aš galėjau —ai! 
— ką aš galėjau padaryti su 
vienu doleriu ir aštuoniasde-

dalykėli.
Iš savo apsiausto

vadinamas didžiąsias šventes:
gegužės 1, spalio revoliuci

ją, motinos dieną, per Naujus

tarė Dela.
O, dvi sekančios valandos

eina į darbą, krautuvėse dar 
nesti duonos atvežta. Vakare, 
kai eina namo, duona išpirkta. 
Eilės prie duonos susidaro net

blyško. Staigiu judesiu ji iš
sklaidė savo plaukus ir palei
do juos ant pečių.

Jaunavedžiai Dilingamai tu
rėjo tik du dalykus, kuriais jie

kiekvienoje draugijoje, visai 
nesivaržydamas, išsitraukti sa
vo laikrodį.

Grįžus namo, Delos svaigu
lys Įdek prasiblaivė. Ji susira-

maldavimais maisto,

sakoje! Ji išlandė krautuves, 
ieškodama dovanos Džonui. Nė 
vienoje nerado, ko ieškojo. Vis

Vienas doleris ir aštuonias
dešimt septyni centai. Tai vis-

verkti...
Deb nustojo verkti ir nusi- 

/. Šiuosti aSaras. Atsistojo prie

lėdamas suprasti to fakto.
. — Nukirpau if pardaviau,—

ir visus turtus būtų sukrovęs 
žemutiniame aukšte — Dži-

nors da nesivėlindavo. Ji išgirdo jo 
žingsnius apatiniame aukšte 
ir staiga išbalo kaip numirėlis.

KUN. J. BUCEVIČIUS

KUN. A. VAINAUSKAS

je joodojojerinkoje retai kas 
bepirko. Bet greitai kranta^se 
ėmė kai kuršį prekių trūkti.

ties iškaba: "Madame Sofronie, 
visų rūšių reikmenys plau
kams". Paskui atbėgo < ptaną-

Nuoširdžiai sveikiname savo parapijiečius

__ Š V. K A L E B Ų
BEI

NAUJŲJŲ metų 
PROGA

Elizabeth, N. J. Šy. Petro ir Povilo Parapijos Kunigai:

Klek. kun. M. G. Kemežn 
Kun. V. Karalevičins 
Kun. J. Pragulbiclas .

RAY’S LIQUOR STORE
• ■ "

■ Savininkai Juoum ir IsabeK Misiūnai
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ŠV. KALĖDŲir NAUJŲ METŲ 
proga

Nuoširdžiai sveikiname 
mūsų parapiečius bei pažįstamus 

ir linkime Dievo palaimos 

yĮroįĮĮĘE NEWARK, N. J.
Švt Trejybės Parapijos KMaonas 

MSGR. L KELMELIS 
IR VIKARAS

vcuuyucu. xuua poiuuaub vižkšjv 

Lietuvoje baigtas, draudimas g 
maicto rawMitilrHic ftiv-

dė žmones su produktais negu
gabeno į juodąją rinką, ir ėjo

dūrė spekuliantų rankose. Dir-

vių ir auginti daržovių. '»

vėjo ant židinio. Džimas nieka- atsisėdo ant mikštasuolio, su

šaus jjgalroti Ką nors gražaus.

skleidusi savo plaukus, kurie 
tamsiomis bangomis krito iki 
kelių ir atrodė, kaip apsiaus
tas. Paskui ji nervingai vėl juos 
supynė. Vieną akimirksnį dar 
pažiūrėjo, pora ašarų nukrito 
ant apdėvėto raudono kilimo.

Griebusi rudąjį švarkelį ir 
kepuraitę, tuo pačiu spindin
čiu žvilgsniu puolė pro duris, 
laiptais žemyn, į gatvę.

Vieną akimirksnį stabtelėjo

niu būdu.
Kas dirba prie maisto tieki 

mo — geriausiai gyvena. *fik 
tokiose vietose dirba daugiau
sia nelietuviai. Lietuvių ten yra

laidos... Žmonės stengiasi 
tvarkytis ūkiniu būdu: laikyti

Tada prasidėjo spekuliacija.
NUO SUVARYMO į 

KOLCHOZUS
Maisto klausimas paaštrėjo, 

kai valstiečius suvarė į kolcho
zus. žmonės iš miestų dar va
žiavo į kaimus mainų būdu įsi-

Per tą vienitoliką metų mai- 
tinimo reikalas bangavo.

NUO 1944 IKI KORTELIŲ 
PANAIKINIMO IR SUVARY

MO į KOLCHOZUS
Rusams 1944 sugrįžus į Lie- 

; tavą, gyventojam buvo duoda
mos maisto ir pramoninių pre
kių korteles. Maisto kortelės 

~bCvo penkeriopos: 1. “Literinė 
A”, kurią gaišdavo įstaigų vir
šininkai. Pagal ją buvo galima 
gauti geriausių maisto produk
tų. Jie buvo išduodami iš spe
cialių uždaru parduotuvių. Mai
sto produktai daugiausia būda
vo amerikoniški 2. “Literinė 
B” — gaudavo įstaigose skyrių 
vedėjai bei jų pavaduotojai. 3. 
Dirbančiiįjįį kortelės — pagal 
jas jau ne visada buvo galima 
gauti prekių. 4. Nedirbančiųjų

- ir 5. Vaiku — būdavo pagal jas 
taip pat prekės ne visada iš
duodamos...

Lygindami su vokiečiu oku-

sim, 800 rb. (80 červoncų) mė
nesiui, galėjo turguje nusipirk
ti 1,5 kg lašinių už visą algą.

Produktų kainas pakėlė ru
sas, kurie 1946 užplūdo visą 
Lietuvą.

Už maistą jie mokėjo laba? 
dideles kainas ir sunkino pačių 
Lietuvos gyventojų maitinimą
si. Atvykdavo į Lietuvą net iš 
už Uralo bei Kaukazo. Atvyk
davo ant vagonų stogų ir plat
formų apiplyšę, bet su milžiniš
kom sumom červoncų. Stotyje 
būdavo dažnas vaizdas, kad ar
mijos majoras ar podpolkov- 
nik tempia miltų maišą į savo 
plačiąją tėvynę. Tuo metu Lie
tuvoje paplito ypatingai vagys
tės ir apiplėšimai. Naktimis 
negalima buvo rodytis mieste, 
nes galėjai pakliūti po auto
mato. šūviu ar peiliu.

Kai iš' Vokietijos rusai vežė 
“karo trofėjų”, lietuviai daug 
kas su rusais tais “trofėjais” 
prekiavo.

Už degtinę rusai palikdavo 
pramoningų prekių.

Kai kurie net prasigyveno. 
Be to, lietuviai veždavo maisto 
produktus i Karaliaučiaus rajo
ną, kur rusai kolchozininkai 
geras kainas mokėdavo. Iš Ka
raliaučiaus srities rusai kariai 
bei jų šeimos taip pat važiuo
davo sunkvežimiais į Pagėgius, 
Šilutę, Kybartus, Vilkaviškį, 
Marijampolę, Tauragę, Kelmę 
maisto pirkti.

1947 lapkričio mėn. buvo 
panaikinta kortelių sistema ir 
červoncai pakeisti į dabartinius 
rublius. Iš pradžių buvo galima

aš gi nesu ta pati ir be plaukų?
Džimas žiūrėjo į ją kažkokiu 

keistu žvilgsniu.
— Tu sakai, kad plaukų ne

beturi? — beveik idiotiškai va
peno jis.

— Tu jų nerasi, — kalbėjo 
Dela. — Aš juos pardaviau, 
sakau tau, pardaviau, ir jų ne
bėra. Mielasis, Juk šiandien

buvo pavienių valstiečių. ' Jei žmogus turi karvę, tai, 
, Ilgainiui patys knlchozhrin- galima sakyti, jis jau yra pa-

Maisto produktų krautuvės, j 
mėsos kombinatai, cukraus ] 
fabrikai yra labai saugojami ] 
milicijos, bet vis tiek žmonės* 
suranda būdų, sudarydami ne- i 
tikrus dokumentus ar kitaip, 
išgabenti iš įmonių ir paleisti 
i rinką; kartais ištisais sunkve- 
žirniais miltus bei cukrų pa- . 
leidžia spekuliantam. į

Šiandien nenustembame, jei I
Kaune ar Vilniuje žmonės 

varosi ožką (ta; vadinamos Sta- j 
lino karvės!): daugelis ožkas į 
Lietuvoje įsitaisė.

Šiandien net eidamas į sve- i 
čius Lietuvos žmogus turi neš- ! 
tis savo maisto. Ne tik mieste, j 
bet ir kaime. Nauji papročiai, ’ 
nes nauji rūstūs laikai' !

Maitinimo klausimas yra pats i 
sunkiausias Lietuvoje. Dauge- ’ 
lis tiesiog badauja. Viena šei- j 
ma, kurios galva uždirba, paly- i 
ginti, labai gerai, apie 1000 rb., ' 
skundžiasi, kad to atlyginimo J 
pakanka maistui ir butui, bet į 
drabužiams keturiems žmonėm 1

smną iš karto sudalyti yra sun
ku, nės reikia iš mėnesinio už
darbio mokėt/ už butą 150 rb.,.

a a 8 a a 8 a a s s a w aa a % ’f
įį SV. KA2DOESO PARAFUOS _ • “

g NASHUA, N. H., KLEBONAS 

sveūdna mielus parapijiečius

Šv. Kalėdų ir Naujęjy Mėty proga 
linkėdamas jiems

Dievo palaimos

TTk vieną doleri ir aštuoniasde
šimt septynis centus — dova- 
noa& ūžimui. Jos Ošimui. Ne 
vieni laimingą valandą ji pra- 

kai pradėjo keliauti j miestą 
duonos pirktis.

Miestų gyventojai stengiasi 
apsirūpinti maistu vasarą ir 
rudeni, nes žiemą kainos labai 
pakyla. Pvz. bulvių 50 kg ru
denį atsieina Alytaus apylinkė
se 25 rb., o žiemą tos pačios bul
vės Kaune jau moka 50 rb. Tas 
pats su sviestu. Jo kaina prieš 
Kalėdas pakyla dvigubai, t y. 
iki 50 rb. Bulvės ir duona yra 
pagrindinis maistas, bet žiemos 
metu retai gauni valdžios par
duotuvėse bulvių nusipirkti.

Dirbančiam ir turinčiam di-

— Ar nenorite pirkti mano 
plaukų? — paklausė.

— Nusiimkite skrybėlaitę, 
kad galėčiau juos pamatyti.

Ir vėl tamsios bangos...
— Dvidešimt dolerių, — pa

sakė Madame, prityrusia ran
ka nustatydama svorį.

— Duokit pinigus tuoj pat, 

įėjo vidun. Jis atrodė sulysęs 
ir rimtas. Vargšas jaunuolis —.

* jis buvo dar tik dvidešimt dve
jų metų, o jau turėjo išmai
tinti šeimą. Jam būtinai reikė
jo naujo apsiausto, jis neturė
jo pirštinių.

Džimas sustojo ir sustingo,
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NUKELIAUKIME šią valan
dą iš Kauno Nemunu žemyn. 
Aukšti jo krantai atsiverčia 
lyg knygos lapai, kur surašy
ta mūsų tautos istorija, kur 
iki šiai dienai išliko gyvos le
gendos.

Palikę Kulautuvą, kairiame 
krante greit pamatysime keis
tą statinį. Sunkūs mūrai prasi
veržia pro medžius, kelia aukš
tą, statų stogą. Čia sustoja vi
sos ekskursijos ir pasipila aikš
tėje. Tai Zapyškis! Tai senoji 
bažnyčia! Sustokim ir mes va
landėlei.
. Miestelis, išsigandęs Nemu
no grąsių potvynių, pasitraukė 
toliau, senąją bažnyčią palikęs 
slėnyje vėjam ir audrom. Bet 
ši senovė įdomesnė už skurdų 
mažą miestelį.

eitis. Niekas čia nebelaiko pa
maldų. Todėl visa taip apleis-

Prapūskime dulkes ir pa
žvelkime į senuosius amžius. 
Miega jie, kažką sapnuoja — 
didelius tautos žygius sapnuo
ja, pasakoja vardus ir datas. 
Tik paklausykime.

MARUOS PAVEIKSLAS, atplaukęs 
Nemunu iš Vilniaus i Zapyškį 1829.

TAI LIETUVIŠKOS GOTIKOS 
PAMINKLAS

Jo stori mūrai dar sustiprin
ti atramom; stogas aukštas, 
kadaise buvęs dar statesnis. 
Veltui čia ieškosi vakarietiško
jo gotikos žaismo, tų lengvų

statulų, sausakimšai sustoju
sių viršum portalų; nėra čia 
spalvingų vitražų, bokštelių 

- miško, gražių vandentekių, ku
rie baigiasi iš akmens iškaltais 
slibinais, veido galvom.

čia šiaurės gotikas, sunkus

Tave palydėjęs * sargas, su
žvangins raktais ir griebsis isto
rijos. Jis pats nelankė mokyk
lų, neskaitė apdulkėjusių kny
gų, nesirausė archyvuose. Gy
veno jis tuo, ką tauta iš lūpų 
į lūpas perdavė ir pasakojo, vis 
p a g r ažindama, pridėdama. 
Tad ir jo praeitis yra didinga 
ir graži, bet virtusi gyva legen
da .

Tai ir tau, mielas lankyto
jau, sargas pasakos ir įtikinės, 
kad čia kadaise buvo senoji 
Lietuvos pagoniu šventykla, čia 
kūrenosi amžina ugnis.

Sustabdys prieš zakristijos 
dūris ir kairėję parodys kažko
kius ženklus. Gal tai drėgmės 
pėdsakai, gal kokio tinko klo
dai, bet ne apie tai kalbės pa
čiam sargas, čia juk stovėjęs 
aukuras Perkūnui, šitoje vie
toje prisimins Vytautą Didįjį. 
Kas be jo, — visa senovė tuš
čia! Šis vyras krikštijo Lietuvą, 
iš čia ir išvijęs Perkūną. Vy
tautas čia ir pastatęs bažnyčią.

Tai sargo legendos, kurias 
daugelis kartojo, senos kaip ir 
tie langai, papilkusios sienos, 
išgriuvę vargonai...

Štai iš altoriaus žvelgia
MARIJOS PAVEIKSLAS

Nublukęs, sunykęs, vos vos 
įžiūrimas. Puošnųjį auksą nu
gulė dulkės, barokinius orna
mentus nutrupino laikas. Liūd
na, melancholiška Madona!

Ilgus metus jos nebuvo Za
pyškyje. Tik 1829 m. ji atke
liavo iš Vilniaus, atkeliavo la
bai įdomiu būdu — atplaukė. 
Tą metą, kaip liudija senos 
kronikos, buvęs didelis potvy
nis. Marijos paveikslą paleido 
iš Vilniaus. Pririšo jį prie dide- 

*lių briedžio ragų, kad nepa
skęstų.

Sriaunios Norios vilnys nešė

Keliom j senąją Zapyškio bažnyčią prie Nemuno
MIESTAS JĄ PALIKO HEAAUNO POTVYNIAM. — VYTAUTAS ČIA IŠVIJĘS PERKŪNĄ. — MA
DONAATPLAUKĖ BilEDŽIO GALVA IŠ VILNIAUS. — NAK VOJO NAPOLEONO KAREI- 
VIAL — VARGONŲ DŪDAS IŠ PLĖŠĖ VOKIEČIAI. — IŠ DULK IŲ IŠKYLA SAPIEGOS.

Paskui paslaptingu būdu jis vėl 
sugrįžo bažnyčion. Tris kartus 
nešę paveikslą į kapines ir tris 
kartus jis grįžęs. Tada žmonės 
pakabino jį į altorių, (žiūr. pa
veikslą.)

Atsistoję prieš šį paveikslą, 
pamatysime ir kitą nuostabų

GROTELES.
Kiekvienoje bažnyčioje yra 

grotelės prieš didįjį altoriiį 
bet niekur nėra tokių, kaip Za
pyškyje. Jos nugraužtos ark
lių. Ką bendro turi bažnyčia su 
arkliais? Kada jie čia Įėjo?

Tai prancūzų
Kai Napoleon. 

mija 1812 metai
siją, kariuomenė užėmė ši^ 
bažnyčią ir sustatė

Čia pamatysi ir spintelę, kur 
į duris prancūzų karininkai 
surašė savo įmantrias pavardes, 
neužmiršdami ir šio garbingo

tu savo ar- 
■aukė j Ru-

arklius.

MEDINĘ MONSTRANCIJĄ, 
kurią išdrožė mūsų liaudies 

meistrai, nusižiūrėję į baroko 
pavyzdžius (žiūr. pav.)’ Darbas 
švarus ir lankstus. Tai iš anų 
laikų, kai auksas ir kiti meta
lai dar buvo brangūs.

Įsižiūrėję į tuos mūrus, rasi
me rankų darbo plytas. Sienoje 
kai kur Įvaryti dideli akmenys, 
šios sienos nenuveda į gilią 
senovę. ■

BAŽNYČIA NESIEKIA 
VYTAUTO LAIKŲ.

Tuomet Sūdavija buvo negy
venamas, miškais apaugęs plo
tas. Kiti sprendžia iš gotinio 
stiliaus ir teigia, kad ją galėję 
pastatyti kryžiuočiai. Kad jie 
būtų buvę tokie taurūs, apie 
tai nieko nesako jokie šaltiniai. 
ZAPYŠKIO ISTORIJA SIEKIA

TIK 16 AMŽIŲ
Prapūtę istorijos dulkes, nu

keliavę praeitin, randame ir

dinama senuoju vardu. Vėliau 
pakrikštyta pagal jo pavardę 
— Zapyškiu. Kauno miesto ar
chyvuose naujuoju vardu Pane
munė minima jau 1559 metais.

Bet šiam didžiūnui dar ne
rūpėjo statyti bažnyčios. Jis 
dar telkė turtus savo vaikams. 
Jo palikimą dalijosi trys sūnūs 
ir pamotė. Jai ir atiteko Pane
munė — Zapyškis. Moteris bu
vo šykšti kaip titnagas, skaitė 
grašius ir dėl turto bylinėjosi 
Jai tad ir nerūpėjo bažnyčių 
statymas.

Tuo metu Zapyškio istorijo
je pasirodė Povilas Sapiega, 
Jano sūnūs.

1556 metais jis pilnai at
gauna Zapyškį. Kaip tvirtina 
istorikas prof. J. Totoraitis, jis 
ir pastatė Zapyškio bažnyčią 
tarp 1566 ir 1579 m. Dažnai 
vartojama iš Seinų vyskupijos 
rubricėlių paimta 1530 metų

VARGONAI, padaryti lietuviu meistrų.

tr masyvut, bet vis dėl to 90* 
čh tikas, — vieu savo svoriu ba- 

rirtangiąi pakilti aukščiau B 
radoną darganu. aibes banoc.
Sbrtoti iš Nemuno potvinio.

|ėję vidun nerasime vora
tinklinių skliautų, linijų su
skaldytų kolonų. Nerasime gra-

orė kukli taip ir jos vidus skur
dus. Čia slegia plokščias medi-

į tos dulkės, ta perkaršusi pra-

prašymus, kad potvynis nuslūg- 
ty ir daugiau nenaikinty mies- 

. ty Ir pakelės sodyby.
Nemune ties Zapyškiu paga

vo šią Vilniaus dovaną. Brie
džio galvą (žiūr. paveikslą vir
šuje) pakabino prie vargonų. 
Marijos paveikslas dabar alto
riuje. Legendos pasakoja, kad 
jis buvo nuneštas į kapinių 
koplyči% ir ten pakabintas.

ZAPYŠKIO BAŽNYČIA, nuo t r. V. Augustino. Klišė iš naujai išleisto “Lietuvos vaizdu” albume.

“vizito” datos. Ten įrašyta 1812 
metai birželio 24 diena, (čia 
nenorom prisimena keista prie
šingybė. Svetimieji, atėję į Lie
tuvą, iš bažnyčių padarė tvar
tus, o lietuviai tremtiniai Vo
kietijoje iš kariuomenės arklį. gaikščio Aleksandro 
džų pasidarė bažnyčias ir sa
les!)

Atsigręškime nuo altoriaus i 
VIŠKAS.

Kadaise būta gražių didelių 
vargonų, papuoštų barokiniais 
ornamentais. Juos statė lietu
viai meistrai. Viduryje išdidus 
karalius Dovydas laiko arfą. 
Kai vargonais grojo, jis per- - 
braukė ranka per arfos stygas. 
Iš šalių du angeliukai. Ir jie 
pajudindavo rankas ir skam
bindavo varpeliais, (žiūr. pav.) 
Tie vargonai turėjo 105 cinko 
dūdas ir įspūdingai grojo. l>a-. 
bar jie — nebyliai.

šiuo kartu por I pat. kirą 
atėjo vokiečiai ir cinko dūdas 
'išėmė, palikę tik raštelį.

Cinką atidavė karo pramo
nei. Iš tos vargonų dūdos, iš 
bažnyčių išplėšti varpai jiems 
išgrojo pralaimėjimą. Dabar

Ji va- 
kodėl

iškyla

šios vietos senąjį vardą, 
dinos Panemunė. Bet 
taip keistai pakeista?

Čia iš istorijos lapų
Jonas Sapiega, kilęs nuo Smo
lensko. Jis iš didžiojo kuni- 

1500 m. 
gavo šią vietą prie Dievogalos 
upelio. 1502 m. dosnus kuni
gaikštis dar pridėjo žemės plo
tą, kuris užėmė visą Zapyškio 
parapiją. Dovanojo ir kitose 
vietose, dar prisipirko pats Sa
piega, taip išaugdamas į Lietu
vos galiūnus. Pradžioje, dar 
Sapiegai dovanojus, ji buvo va-

bažnyčios statymo data — yra 
netiksli. Tuo metu Zapyškį val
dė šykštuolė pamotė Senuo
siuose dokumentuose jai ir 
nepriskiriama ši garbė. Visur 
teigiama, kad pastatė Povilas 
Sapiega, o pamotei valdant, jis 
negalėjo imtis statybos.

Pats Povilas Sapiega buvo 
pravoslavas, palaidotas Vilniu
je šv. Trejybės cerkvėje. Daug 
kas prieštarauja, kaip jis, bū
damas pravoslavas, galėjęs sta
tyti gotikinio stiliaus bažnyčią. 
Bet nereikia pamiršti, kad šis 
didikas Gudijoje, Kodino mies

te, yra pastatęs gotikinio sti
liaus cerkvę.

šiam didžiūnui ir statytojui 
mirus, trys jo sūnus vėl dali
josi tėvo palikimu. Zapyškis 
atiteko Andriui.

Dvaras, atrodė, nebuvo tur
tingas, teturėjo maža gyvento
ją, tad jį 1585 m. pardavė ku
nigaikščiui Grigaliui Masals
kiui.

Šio gi sūnus Aleksandras dar 
pridėjo naujų dovanų bažny
čiai. Anksčiau klebono buvu
sios žemės Virbališkiuose buvo 
pakeistos kitomis. Jos buvo 
arčiau prie Zapyškio ir buvo 
kur kas derlingesnės. Klebonui 
davė ir kitokių privilegijų. 
Tais turtais Zapyškio klebonai 
naudojosi tol, kol pakliuvo po 
Prūsų valdžia.

Aleksandras Masalskis Za
pyškio turtus paliko savo duk
rai, o ši įstojo Į mergaičių ber- 
nardinių vienuolyną Kaune.

Tam vienuolynui ji ir užra
šė Zapyškį.

1795 m., padalinus Lietuvą, 
kairioji Nemuno pusė atiteko 
Prūsijai. Ši ir pasisavino visus 
Zapyško turtus.

Besižvalgydami po istorijos 
lapus, randame įdomių įvykių, 
surištų su Zapyškiu. Pirmą kar- ' 
tą jo bažnyčią buvo konsekruo
ta Žemaičių vyskupo Kazimiero 
Paco 1566 m., o antrą kartą 
vyskupo Jeronimo Kišenšteino 
1698. Matyt, buvo padaryti 
stambūs perstatymai. Ir vėliau 
ji buvo remontuojama 1744. 
1763, 1812 m., išėjus Napoleo
no kareiviams, kurie pridarė 
daug nuostolių. Tada bažnyčia 
pertvarkyta ir pristatyta medi
nė dalis prie didžiųjų durų. 
Priestatą nugriovė tik 1921 m.

Stovėdama arti Nemuno, 
ji buvo nuolatiniame potvy

niu pavojuje.
Beveik kas metą vanduo pa

siekė jos pamatus. Dažnai per 
Velykas žmonės negalėjo įeiti 
vidun, pamaldas reikėjo laiky
ti kur nors privačiuose namuo
se. Kartais vanduo pasiekdavo 
ir vidų. Bažnyčios sienoje yra 
brūkšniai, kurie liudija, kiek 
kuriais metais pakildavo van
duo. Ypač didelis potvynis bu
vo 1846 metais, tada vanduo pa
kilo net 4 mastus. Tai ir vertė 
rūpintis nauja bažnyčia. Dar 
prieš I pas. karą kun. Kazimie
ras Valavičius pastatė naują 
bažnyčią miestelyje,, bet rusai 
per karą besitraukdami ją su
sprogdino.

Zapyškio parapija užėmė di
delį plotą. Jau 1817 m. iš jos 
sudaryta Višakio Rudos para
pija, 1906 — Lekėčių parapija

ir po karo 1928 m. dalis kaimų 
prisidėjo prie Tabariškių baž
nyčios.

Tarp seny įdomiy dalyky, 
čia yra minėtinas didžiojo alto
riaus V. Jėzaus paveikslas.

Sakoma, kad ir jis atplaukęs 
iš kažkur Nemunu. Tai buvę 
1655 metais, kada rusai, įsiver
žę į kraštą, degino miestus, 
sodybas, naikino bet koki tur
tą. Norėdami išgelbėti paveiks
lą galėjo jį paleisti Nemunu. 
Atėję tuo laiku rusai jau jį 
rado Zapyškyje. Buvo išsiga
benę Į Kauną, bet paslaptingu 
būdu paveikslas vėl sugrįžęs.

Tas paveikslas buvęs garsus 
stebuklais, tačiau tie stebuklai 
nebuvo patvirtinti dvasinės vy
riausybės. Jis buvo puošiamas 
kasdien daugėjančiais įžadais. 
Pagal 1677 m. vizitacijos aktą 
tų Įžadų buvę net 165.

Kaip kalbama tame pačiame 
vizitacijos akte, Zapyškyje bu
vo laikomos pamaldos už Vy
tautą, Įvedusi katalikų tikėji
mą Į Žemaičių žemę. Iš to pa
ties vizitacijos akto yra žinia, 
kad tuo laiku

miestelyje buvo ir mokykla.
Kai klebonas eidavo Į mieste

li pas ligonį ir nešdavo Šven
čiausiąjį, mokykla ir žmonės 
giedodami jį lydėdavo.

Pradžioje Zapyškio parapija 
siekė ir Į dešinįjį Nemuno kran
tą. Vėliau ten buvo Įkurtos 
naujos parapijos, nes per Ne
muną susisiekimas buvo sun
kus. Įkūrus Seinuose vyskupi
ją. Zapyškyje buvo dekano bu
veinė iki 1867 metų.

Valdant prūsams, jis buvo 
Įjungtas Į Dobrovolės valsčių. 
Vėliau Įkūrus Lenkijos kara
lystę, ilgą laiką valdė Karolis 
Dombrovičius.

Nepriklausomais laikais Za
pyškis buvo skurdus provinci
jos miestelis su 750 gyventojų.

Tai senos istorijos, senos Ne
muno šalies pasakos, kurias 
nudildė laikas, "nuskandino gi
lioje praeityje. Bet jos gyvos, 
vėl iškyla 
paminklus 
kus. Ir tie 
kia nūnai,
plaukia ir širdį gildo...

ir kalba per savo 
apie senuosius lai- 
prisiminimai plau- 
lyg sieliai Nemune.

stovi
kiekvieną lankytoją. Tikkele-

muzikas jie grojo ir skardeno 
Nemuno pakrantėje.

Tarp praeities senienų rasi
me ir
„ ,.^Z.

JEIGU VILNIUJE
Neseniai “Tiesa” rašė, kad 

“Kauno Audiniuose” esą tik 
lietuviai ir lietuviai. Nesą nė 
vieno ruso. Dabar atverčiam 
kitus “Tiesos” lapus, kur pa
rodo, kaip Lietuvoje rusai šei
mininkauja.

A. Razinkov, Vilniaus 11 mo
kyklos direktorius, pateikia 
“Tiesoje” linksmų nuotrupų 
apie rusų atėjūnų santykius 
Vilniuje. Raznikov skundžiasi, 
kad Vilniaus rajono vykd. ko
miteto pirm. Fedorenka iš jo 
reikalavo darbo metu pasiųsti
mokytojus jo blogai besimo- niaus rajono partijos aekreto-

RUSAI TAIP ELGIASI SU RUSAIS
Kitas, partorgas Semionov, 

prieš egzaminus reikalavo, kad 
pasakytų jam rašomųjų darbų 
temas iš anksto... Toliau Ra
zinkov pasakoja apie vidurines 
Vilniaus mokyklos Nr. 12 di
rektorių Golovanov, kuris į- 
steigęs eksternų priedanga 
tam tikrą mokyklą ir pardavi
nėjo brandos atestatus. Razin
kov skundžiasi, kad Vilniaus 
partija, užuot nubaudusi Golo-

kovo priimti jį į mokyklą fi
zikos mokytoju. Kada direkto
rius Razinkov atsisakė, tai Vil-

dyje koliojo Razinkovą “bai
liu”, “ištižusiu valdininku” ir 
tt. Kai Razinkov dėl to protes
tavo, tai partija nubaudė jį ir 
iki šiol neduoda aukštinimo. 
Po to Lomakin dar 12 kartų 
buvo Razinkovą išsišaukęs pas 
save ir reikalavo priimti Golo- 
vanovą... Razinkovas “Tieso
je” skundžiasi, kad toks Lo- 
makino elgesys esąs “visai ne-

Jeigu rusai Vilniuje taip ei-

duoti, kaip jie elgiasi su lietu
viais



Two Convenient Locations

Opposite the Fair Grounds

BROCKTON, MASS.

susirinki-

EDGAR’S DEPT. STORE

Lai m ingy Nau jy Mėty BROCTON. MASS195 MA1N STREET

LAWRENCE, MASS.

Linksmu Kaledy ŠvenčiyLaimingy Naujy Mėty

SECONO NATIONAL BANK
ofNASHUA, N.H.

FRICIDAIRE
LINKSMŲ

ŠVENČIU!

IKtCKTt* BROCKTON EDISON COMPANY

sėdžiai yra beveik vienodi, dėl 
to^dažnaąusaai jie ris tą paiį 
kalba, &£ai save parodydami 
neskiria nei snsirinkūno tfts-

Montello Federal Savings and 
Loan Association of Brockton

dyti, įešti į komisiją, nesutio- 
ka, o jei apsiima 
atlieka. Taip buvo seniau, taip 
y^a b* dabar.

Kad taip buvo seniau, pasi- 
skaitykime Čia dedamus pata
rimus

Amerikos prezidentas Jeffer- 
son viename laiške savo drau
gui užrašė gyvepimo taisykles, 
kurių jis pats stengėsi laikytis:

1. Neatidėk ryt dienai, ką 
gali padaryti šiandien.

2. Neprašyk kitų padaryti, 
ką gali pats pasidaryti.

3. Neišleisk pirma pinigų, 
negu juos turėsi

4. Nepirk! to, ko tau nerei
kia, nors tai ir būtų pigu.

Electric Rangers, Refrigerators, Water Heaters,
Wasbers and Ironers, Room Coolers. Water

( Coolers and Ice Cube Makers.
Delco Automatic Heating Eųuipment.

6. Niekada dar niekas nesi
gailėjo, kad mažiau valgė ir 
mažiau kalbėjo.

7. Nėra mums sunku tai, ką 
darome su noru.

8. Daugiausiai kentėjimų ky
la iš baimės nelaimių, kurios 
niekada mūsų neaplanko.

9. Visus dalykus imki iš švel
nesnės pusės, visus žmones 
vertinki iš gerosios pusės.

10. Jeigu esi susierzinęs, su
skaityki iki dešimties pirm ne
gu ką sakysi, o jei esi Įpykęs 
— suskaityk iki šimto.

ODA PAVADUOJA AKS
Anglų “The Daily Teie- 

graph” rašo ap:? vaiką, kuris 
yra neregzs. be 1 ;ris pradė
jo “matyt ” savo c Ja... Ket-

yėl klausia: o kas gf sugalvojo Šį u -mr ntr.-wj '>.ū-ar.ir-aiL>utai. u u uirriBHT
“Ženevos dvasią“ ir visą jos 
pataikavimą raudoniesiem?...
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ir tartu parvilkta nuoKriBausfos

149 Main St 'North Andover, Massachusetts
348 Jackson St. 9 Broadvvay 305 Essex St. 

Lawrenee, Mass.

IŠSKRIDO PAUKŠČIU, 
____GRĮŽTA AKMENĖLIU

Rinkiminei kovai spauda da
bar susiieško senuosius 
publikonų žodžius, kuriuos jie ; 
pasakė 1952 rinkimuose, ir j 
juos nukreipia prieš pačius 
respublikonus Tada Dulles.. 
lengva ranka paleido žodžius 
btiv. demokratų valdžiai: esą 
demokratai “prarado taiką, 
taip brangiai apmokėtą”, “išei
kvojo” tautos galybę ir presti
žą, “Įstūmė mus į Korėjos karą 
be mūsų piliečių pritarimo”,

-i

ARLINCTON 
TRI ST COMPANY

■■ ■ įĮĮį

BR0ADWAY SAVING BANK

COMMUNTTY SAVING BANK

muose kalbėti“.
Šie patarimai buvo atspausti, 

dar 1913 metais “Kauno kalen
doriuje”, bet labai tinka mūsų 
laikams, nors praėjo jau dau
giau kaip 40 metų. Patarimai 
tokie:

1. Susirinkime kalbėk tik 
tuomet, kuomet pats gerai su
pranti kalbamąjį dalyką ir jį 
suprantamai moki kitiems pa
aiškinti. Kitaip tuščiai kalbėsi 
ir tik laiką gaišinsi,

2. Kalbėk tik apie tai, kas 
svarstoma. Nepasakok nerei
kalingai pašalinių dalykų, vi
sai svetimų. Kad savo kalboje 
neklajotumei, gerai Įsiklausyk, 
ką susirinkimo pirmininkas 
duoda svarstyti .

3. Jei nori savo nuomonę 
apginti nuo priekaištų, tai iš 
karto nepulk visos savo priešo

r idai daffiai ir trumpai; • . - svarstoma ne tavo byla, bet 
, 4. frag jau vieši reikalai Susirinkime nė-

hwvo kitų pasakyta ir pmškin- ra vietos barniam, piktžodžia- 
ta. Jei buvai pr^ balso, tai rimam, koliojimmsi 
nuo jo jdmsakyk. 9. Savo talbą anriritikime

5. Savo kalba pridėk tiesiai irgi baik trumpai be jokių 
ir eik j tarną bejokių įžangų priedų, pagražinimų, papuošk
it tuščio sukme^bpMsi, kad ki- mų.
tiems brangaus laitonegaišta- 10. Veng kalbėti visur apie 
tam. Didžiausia kalbėtojo do- visą visuose susirinkimuose.

tai trumpa ir aiškiai Savo tokiu landumu _ Įkyrėsi 
" klausytojam, nustos jie tavęs 

' 6. Nesurast prieš susirinku- klausyti, dažnai net iš tavęs 
sius, nesistenk pasirodyti, kad pasityčios. Laiku mokėk atsi- 
daug i^aanai ta plačiai apie liepti; bet mokėk laiku ir-nu
tašką žinai Venk, nusėti garsių tilti.
tau žmomų rašytojų, veikalų, Kaip atrodo tie patarimai? 
knygų ir t t Rodos, kai kas dar ir šiandien

7. Neerzink. skaitytojų savo nesupranta to, kas buvo jau 
asmeniškumo — aš dirbau, aš aišku prieš 40 metų ir kas tuo- 
ma&m, ąė.žmau, aš skaičiau... met taip pat kliudydavo susi- 
Save visur iškišdamas liksi vi- rinkimus gerai, naudingai ir 
sų pajuoktas. taikiai pradėti ir baigti.

baltos spalvos širmom, ir S 
aravnlin-----r ------ 1 T Ai----- - ------viršaus ouvo icictnanios Kas 
penkios minutės kitokios spal
vos šviesos. Nuo “spalvų vo
nios” pasikeitė vaiko oda, su
tvirtėjo, gavo savo 
pradėjo skirti dali 
nuo veido yra per d

zBHNBKl r . sfi . . s



iTAl

' dėti tarnybą.

; laiką bandė vaikš
tau apsirengę, iš

stebėtas ryškus svorio nukriti-

L- .ia nesu-
<ų dar eilę

. v-'.\ ->■ i? •-

tobis Amerikos ir kitų ka- tačiau tai trako; na^ų laiką, 
omenių tavo ilgai rifrnirš- paskui vėl jų skaičius sumažė- 
i Tik rusai. ‘ patys priprato - >
e šaltų Sibiro speigų, jone- - Būdami dar San Antonio, 
niršo. Be ypatingų pastangų atliko ir kitą įdomų bandy- 
lokė savo kariuomenę gerai Kiekvienas panardino ran- 

kur vanduo tavo

šaltesnio klimato.
Tariau nuolatinis baimės 

jausmas yra kur kas blogesnis, 
nuo jo gali sutrikti organizmas, 
nes tuo metu inkstai verčiami 
skubiau dirbti, o tai normaliai 
veda į nusilpimą ir sumažina 
atsparumą šalčiui. D.B.

Hus f Situs kraštus ir vėl grįž
ta afget?

Šis klausimas s nemaža tyri
nėtas. Vieni mano, kad paukš
čiai jaučia- magnetinio lauko 
pasikeitimus, vadinas, turi į- 
gimtą" kompasą, kuris parodo 
šiaurę. Kiti spėja, kad paukš
čiai traukia pagal požemines 
upes, kurios kažkokiu tai būdu 
veikia į juos. Bet ar vienaip ar

iHĮgięiBrihtų dalykų. Pavyz- išskrido į gimtąsias vietas, 
džmi, Europos gandrai per 
žiemą išskrenda į Afrikos “ku
rortus". Jeigu juos vestų mag
netinto lauko kryptis ar tos

judėti ir šaltyje, ši kariuomenė 
pasirodė gana atspari, kai pra
eitame kare smarki žiema su
rakino vokiečių divizijas. Jas

muo pajuto skausmą..

mo taScę" ' pajutimo skirtu
mams.

Tą patį bandymą pakartojo 
* ir Aliaskoje, ir buvo konsta
tuota, kad žmogaus jautrumas 
šalčiui neturi jokio ryšio su 
žmogaus gyvenamąja arba kli
mato vieta. Taigi, iki šiol vy
ravusi nuomonė, kad _ šiauri
niuose kraštuose gyveną žmo
nės esą atsparesni Šalčiui už 
pietiečius, nepasitvirtino. Gy
dytojų nuomone, pastebėti 
tam tikri jautrumo skirtumai 
šalčio atžvilgiu iš dalies pri
klauso nuo tirtojo asmens ner
vų sistemos ir nuo jo psicholo
ginių savybių.

BAIMĖ BAISESNĖ 
UŽ BADĄ

Vienas Amerikos pulkinin
kas, atlikęs eilę bandymų, nu
rodė, kad psichologiniai mo
mentai reiškią daugiau už Ari
nius, ne tik jautrumo šalčiui, 

tarnas sritis, stebėjo čiabuvių bet ir jautrumo badui atžvilgiu, 
pusią ir cheminę Arktikos žin- Jis atliko tokį bandymą. Kai 
duobų kraujo sudėtį. buvo 40 laipsnių šalčio, su

skirstė kareivius į keturias gru
pes, kurių pirmoji gavo 3.500

Amerikos kariuomenė, turė-

S Zsiai ir studijavo karšto klimato 
>; Jšątygas. Washingtone, JAV ar

mijos medicinos bibliotekoje,

Istorijų ir brošiūrų apie tropi
škų mediciną, bet šaltosios sri
tys ten beveik užmirštos. Didė-

S<2feos gynimo atveju, susidomėta 
| jos klimatinėmis sąlygomis, 

šalto klimato zona paliečia 
“ir dalį pačios Amerikos. Minne- 

\ sotoje, Šiaur. Dakotoje ir Mon- 
V.įtanoje kartais esti dar šaltes- 
^ jnių šernų, negu kai kuriose 
fy Mlhskos dalyse.

Jau prieš keletą metų, armi- 
jos pavesti, geologai, archeolo- 

BZ gai, antropologai ir gydytojai 
S tyrinėjo Arktiką, rinko žinias 

jųrie gyvulius ir augalus. Pir
moje eilėje tyrė mažiau pažįs-

BAŽNYTKAIMIS prie TeHiu DaiL C. Janušas.

nu keliu ir' trauktų būriais į 
pietus. Bet taip nėra.

Pastebėta, kad Rytų Vokie
tijos gandrai, skrisdami atos
togauti, pirmiausia kaip pili
grimai užsuka į Palestiną.

Vakarų Voketijos gandrai 
dar turi “nacinio” raugo, pir
miausia jie nusidanginą pas 
fašistą Franco, į Ispaniją, ir iš 
ten per Gibraltarą persikelia 
Afrikon. Buvo padaryta ir ban
dymų. Kai visi gandrai jau bu
vo išskridę, į Vakarų Vokietiją 
atgabeno du jaunus Rytų Vo
kietijos gandrus ir paleido. Iš 
čia, rodos, turėjo skubėti per 
Gibraltarą, ‘ nes tavo pasivėli
nę, bet jie vistiek patraukė 
Palestinos link. Vadinasi, ši 
kryptis paukščiams jau buvo 
įgimta. Bet kaip suranda ke
lius į tėvynę?

Reikia spėti, kad paukščiai 
turi tam tikrą įgimtą krypties 
jausmų.

Dar prieš n pasaulinį karą 
vienas vokiečių zoologas, norė
damas šį spėliojimų patikrinti, 
pasirinko sau 35 bendradar
bius, kurie iš įvairių Vokietijos 
vietų jam atsiuntė į Berlyną 
varnėnų. Berlyne varnėnai bu
vo maitinami ir pažymimi spal
votais žiedais. Kai šie paukš
čiai buvo paleisti parkuose,

duobų kraujo sudėtį.

KRAUJAS NESIKEIČIA
Pirmoje eilėje buvo patikrin- kalorijų dienai, kita~ — 2.000, 

.to dažnai reiškiama pažiūra,

PREZIDENTO TH0M0 JEFFERSONO RECEPTAS MAKARONAM GAMINTI
Nors senų laikų Vilniaus 

miesto galvos Rotundo teori
ja, teigusi, kad lietuviai paeiną 
iš garbingųjų romėnų giminės, 
yra sugriauta, tariau vienas 
romėnų palikuonių italų daik- ir pasivadino skambiu vardu 
tas yra gerai žinomas ir mums “Universitas et ars vermicellar- 
— tai “spaghėtti” — ir jiems um” — universitetas ir menas

kad spagečiai buvę žinomi dar 
romėnams.

Kaip ten bebūtų, apie 1624 
m. Romos miltainių gaminto
jai susibūrė į atskirą draugiją

. kraujas esąs skystesnis, o Ark-

Ekspedicijos pradžioje visi

trečia — 1.000, o ketvirtajai, 
— susidėjusiai tik iš savano
rių, buvo leista per dieną iš
gerti dvi stiklines vandens iš 
tirpinto sniego. Bandomiesiems 
buvo nurodyta, kad jie gali

tų itališkų makaronų pilna vi- minti. Ši draugija greit susikir- 
sam pasauly, ir visi juos no- to su knygų leidėjais ir parda

vėjais. Mat, ėmė pigiau par
davinėti knygas tiems, kurie 
pirko jų kirmininius miltai- 
nius — spagečius. Turėjo Įsi
kišti valdžia ir reikalą teisiniai

nes savo kilimo vietas jie. vi- 
si vienodai gerai surado, ne-o||| 
žiūrint kiek tolį jos buvo nuo -fl 
Berlyno. Kryptis taip pat neto- į JK- 
rėjo jokios reikšmės, nes su- r.} 
grįžtantieji paukščiai visur bu- 
vo pastebėti. Vėliau tokie ban-. 
dymai pakartoti su varnėnais 
ir kregždėmis, šį kartą paukš- 
riai nugabenti į Švediją ir į 
Angliją. .

Bevežant laivu, bandyta 
jiems sumaišyti kryptį, — lai- 
vas ilgai suko “karusele”, bet *; 7 
paukščiams galva neapsisuko, | 
— jiems nepadarė jokio įspū
džio, nes jie, vos tik gavo lais- 
vę, tuojau leidosi gimtinėn. J 
Jie jaučia savo tėviškę ir be jo- -J 
kio klaidžiojimo suranda.

Panašius bandymus su šuni-' 
mis darė prof. B. Schmidas. 
Jis susirinko nemažą j skaičių -J 
šunų ir, nuvežęs juos, į jiems < 
nežinomas apylinkes, paleido. 
Šunys tuojau visai tiksliai pa
sirinko kryptį ir traukė namo. 
Nosis ir akys, tiesa, jiems pa
dėjo surasti kelią, tačiau

kryptį nustatyti padėjo į- 
gimtas tėviškės nujautimas.

Tas pats profesorius darė 
bandymus ir su miško pelėmis. 
Jis pažymėjo kai kurias siųs
tuose pagautas peles ir paleido 
jas labai įvairiose vietose. Pa
sirodė, kad jos vis grįžta į tą 
pačią vietą ir patenka į tuos 
pačius siųstus. Tai pasikartojo 
net šešis kartus, kol jos paga
liau išgaišo- Kadangi pelės bu
vo įvairiomis priemonėmis ir 
dažnai labai toli vežamos, gali
ma manyti, kad ir jos turi “ab
soliutinį” vietos pajautimų.

Šie bandymai ir rodo, kad 
paukščiai ir gyvuliai turi dar 
“šeštą juslę”.

pat išleistame. Amerikoje pir
mą karta žodis “makaronai” 
tesuskambėjo tik apie 1764 m. 
garsiojoje Yankee Doodle dai
nelėje, kur sakoma: “Yankee 
Doodle ... stuck a feather in 
bis cap and called it macaro- 
ni”. G.Do.

metu. Jo parašytą receptų ver
ta pacituoti, gal kas susigun
dys prezidentiškais spagečiais 
pamylėti savo brangų sveti. 
Štai tas receptas:

—“šešiem žmonėm paimkit 
svarą spagečių, nemažą dėžutę 
pomidoru, 6 ar 8 šviežius gry
bus,-4-šfekštus sviesto, skiltelę 
smulkiai piaustyto česnako, 
apie 200 gramų dešrelės, puo
dukų riebaus buljono jautienos 
ar vištienos, šaukštukų drus
kos, žiupsnelį pipirų, 2 . žiups
nelius malto raudonojo pipiro. 
Česnaką ir supiaustytą dešrelę 
virinti svieste, paskui įdėti 
grybus ir pomidorų sunką. Po 
valandėlės pridėti, jei kas nori, 
kokį prieskonį, supilti buljoną 
ir virinti ant mažos ugnies apie 
valandą laiko. Išvirtą padažą 
supilti ant špagečių atskirai iš
virtų, pabarstyti tarkuotu par- 
mižiano sūriu ir karštus nešti 
ant stalo.”

Spagečių sinonimis vardas 
“makaronai” buvo kažkuriais 
sumetimais išrastas pirmą kar
tą Londone ir 1598 m. paskelb
tas italų — anglų žodyne, ten

ir žmogus buvo apdovanotas 
šia “šeštąja jusle", kuri pade- , 
jusi jam surasti tėviškę ir ap
skritai susekti kryptį. -

Tokia jusle ir šiandien tebė- - J 
ra apdovanotas negras, kuris g r»
po daugelio dienų kelionės ne- ~ 
gyvenamomis vietomis suranda 
savo lūšną. Tyrų gyventojai ' 
taip pat puikiai orientuojasi ir 
krypties nepraranda.

Anglai čia padarė bandymą f J 
su arabais.

Užrišo jiems akis tyruose ir i.
visaip vedžiojo, bet anglų pa
stangos nuėjo niekais — ara
bas vistiek kryptį jautė. Ma
tyti, kad arabai turi įgimtą ,
juslę surasti savo tėviškę arba 
nustatyti kryptį. Šis sugebėji- ,
mas visiškai nepriklauso nuo ,į 
regėjimo, nieko čia nepadeda 
saulė arba šiaip jau gera vie- 

*„ tos atmintis. Atrodo, kad šie
tyrų gyventojai turi juslę, ku- 
ri panašiai veikia kaip ir kom- '• 
pasas; jie patys jaučia elektri
nio ir magnetinio lauko pati- 
keitimus ir pagal tai nustato '
kryptį. Galima net manyti, kad \ 
ši juslė yra labai panaši į tą, S. 
kuri randama gyvuliuose. Ta- . įS 
čiau klausimą visiškai išaiškin
ti dar reikės padaryti nemaža > 
tyrinėjimų A. P.

Ar žinai, kad
★ Amerikoje gazolino stotys 

per metus dovanai išdalina au
tomobilistam 150 mil. kelių 
žemėlapių, kurie kaštuoja 10 
mil. dol.
★ Amerikoje yra 241,514 

advokatų, kuriem leista ginti 
bylas teismuose. Tarp jų 5036 
moterys, arba tik 3%.
★ Amerikoje yra 1,200,000 

viena akim aklų. Tai nėra tie, 
kurie akis primerkia, kai ima 
kyšėtas ar šiaip svetimus pi
nigus. Kiek tokių “aklųjų” 
yra, statistika nieko nesako.
★ Apie 100 Amerikos laik

raščių skelbia priedus “vy
rams”, kuriuos skaito išimti
nai moterys.
★ šiemet keliamas 60 metų 

jubilėjus skutamojo peiliuko, 
kurį išrado 1895 King C. Gil
lette Boston, Mass.
★ New Yorko universitete 

pigiausia pasidaryti politiku, 
nes iš visų paskaitų, skirtų ten 
suaugusiem, už “Workshop in 
Practical Politics” reikia mo
kėti tik 12 dol., o už kitus kur
sus po 35 ir net 200.

riai valgo, kad net apie ausis 
raitosi, o amerikiečiai dar var
toja ir filmuose, kai žiūrovui 
reikia suteikti aukščiausio 
laipsnio juoko ir pasitenkini
mo -----trenkia jais vienas ki
tam veidan. Tada jau gauna
mas tas “non plūs ultra” — 
daugiau nebeįmanoma.

Kas spagečius išrado?
To nesužinosit, nei šį straips

nį perskaitę. Spagečių istorija, 
kaip ir visų didelių išradimų, 
slepiasi po amžių skraiste. Kai 
kas teigia, kad didysis keliau
tojas Marco Polo, gyvenęs 1254 
—1323 m., spagečius matęs Ki
nijoje ir parsigabenęs į Veneci
ją. Prieš šią teoriją pasišoko 
visa eilė italų istorikų ir įrodė,

KAS ILGIAUSIAI GYVENA
pasibaigia kur kas greičiau nei 
žmogus.

Gyvuliai negali lenktyniauti 
su medžiais. Kai kurios rupū
žių rūšys sulaukia 300 metų. 
Prie jų arčiausiai stovi lydeka 
ir dramblys, kurie išgyvena 
200—250 metą.

Palyginti ilgai laikosi ir pa
pūgos, jos be niekur nieko su
varo 150 metą. Taip vienoje 
šeimoje apsigyvenusi, ji vaikų 
vaikams gali perduoti senolių 
išmintį. Plėšrieji paukščiai pa
prastai gyvena ilgiau negu

“ K KUR KILO ŽINOMAS POSAKIS “BLUE M0NDAV
~ 25 “*>• <4 straipm) *.1.

tyli tik Kalėdę antrą dieną.)
| ■ Šį garsų posakį esame ne 

H kartą girdėję ir žinome, ką tai
■ reiškia. Juo pažymimos pirma-

dienio nuotaikos, kada sekma- 
x \__ ■ ■ dienį buvo stipriau suuliota.

■ Atrodo, kad iš tų nuotaikų ir

Kartais skaitome laikraš
tį finose, kad vienur ar kitur 

žmogus sulaukė 100 metų, ki- 
V ... tam pasisekė perkopti per šim- 
ę ■'£ tinę. Atrodo, ilgas tas žmogaus 
— amžius,bęt vis dėlto jis tebėra 

trumpas, kai palygini su auga- 
M gyvulių amžiumi. Yra ži- 

|;';^ftoma, kad kiparisas sulaukia 
rį 5000 metų, tisai 3000, kedrai 

ir kaštonai 2000 metų. Mūsų

. taip pat pasidžiaugti 1000 me- 
. tų amžiumi. 400 metų sulaukę

Atlantą persiritę spagečiai 
bus tikriausia su Kolumbu arba 
su pirmaisiais italų imigran- 

• tais. Bet juos Įpilietino ir ant 
kojų pastatė ne kas kitas, kaip 
pats JAV prezidentas Thomas 
Jefferson, 1789 m. parsigaben
damas Neapoly padirbtą spa- 
gečiams gaminti mašiną.

Kitas JAV prezidentas — 
Franklin Delano Roosevelt, 
regis, istorijoj galės likti gar
sesnis vienu spagečių receptu, 
nei savo politika antrojo karo

Tačiau kitos gėlių rūšys

Tai nedidelis švabijos mies
telis, netoli Stuttgarto. Jis pa
garsėjo trim dalykais: kad ten 
kilo šis posakis, kad miestas 
verčiasi tik sidabro pramone, 
(yra net 40 sidabro fabrikų) ir 
kad ten buvo viena iš didžiau
sių tremtinių lietuvių stovyk-

Meistrai, gerai uždirbdami, 
mėgo sekmadieniais paūžti, 
tad pirmadienį susirinkdavo -į 
darbą su skaudančiom galvom, 
suklypę, surūgę. Tokiu atveju 
norom nenorom reikėjo grieb
tis tų pačių vaistų, nuo kurių 
susirgo. Tuoj jie ir pasiųsdavo

visų “panų”, gimtadienių, 
draugijų vakarienių dažnai 
pirmadienis atrodo toks rūika- 
nas, net mėlynas. (Z. gal čia 
kaltas pats pagėringas^Žmogus, 
kuris pirmadienį atrodo pa* 
blyškęs, pamėlynavęs. Gal pa* 
gal jo veido spalvą pavadino ir 
pačią dieną?

Tačiau šio posakio istorija 
veda visai kitur. Į Ameriką jis 
pakliuvo imigracijos keliu. At* 
sivežė vokiečiai, kurie sako 
“Der biaue Montag”. Ir ten 
Vokietijoje šis posakis yra su
rištas su galvos skausmais, su 
“mėlynom” nuotaikom.

gizelius į miesto smukles par
nešti naujo gėrimėlio, šiaip 
per savaitės darbo dienas gi
zelių niekada mieste nesimatė; 
triūsė jie įsikinkę prie savo 
varstotų. Bet visai kitaip buvo 
pirmadienį. Jų mėlynos uni
formos pasipildavo iš visų 
kampų. Jie landė, lakstė bent 
po kelius kartus per dieną, ne
šė gėrimus, kol “išgydė” savo 
bosus. Miestui taip ir krito į 
akį tas jų uniformų mėlynu
mas. Kadangi jie pasirodydavo 
tik pirmadienį, taip ir kilo šis 
posakis “Der biaue Montag”. 
Jis greit paplito visoje Vokie
tijoje ir atkeliavo į Ameriką, 
čia prisitaikė prie vietos pap- 

Blue Mon-

la. Šių eilučių autoriui irgi te
ko toje stovykloje gyventi, te
ko matyti garsius sidabro ap
dirbimo fabrikus, teko patirti 
ir šio posakio istoriją.

Miestas prieš keletą metų 
atžymėjo savo sidabro pramo
nės 700 metų sukaktį. Tai sie
kia viduramžius, kada visas 
gyvenimas buvo susiorganiza
vęs į. cechas. Ir ano meto dirb
tuvėse buvo “bosai”, vadinami 
meistrai. Gizeliais buvo daž
niausiai jauni vaikinai, kurie 
per eilę metų, gerai išmokę sa
vo amatą ir išlaikę egzaminus, 
patys pasidarydavo meistrais, 
šiaip gizeliai priklausė vienai 
korporacijai ir turėjo unifor
mas. čia dirbą sidabro pramo- ročių ir pasidarė 

to. Tai Ichwsnbtoch Gmuendė. nėję dėvėjo mėlynus drabužius, day”.
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Gruodžio 8—11 dienomis 
Santiago, Chilėje, Įvyko pirma
sis ir istorinis Pietinės Ameri
kos krikščionių demokratų 
kongresas. Kongrese dalyvavo 
atstovai iš 18 kraštų, ypač gau
sios delegacijos buvo iš Argen
tinos, Brazilijos, Bolivijos, Pe
ru, Uragvajaus ir Chilės. Ypač 
didelio pasisekimo turėjo Vi
durio Europos Krikščionių De
mokratų S-gos delegacija, va
dovaujama jos prim. prof. A. 
Prochazkos. Lietuvius krikščio-

dvi sroves: 
Rusija turi 
federacijos 

buvo griežti

nis demokratus atstovavo prof. 
Julius Kakarieka, kun. J. Kar- 
dauskas ir kun. P. Ragažinskas. 
Ypač aktingai reiškėsi J. Ka
karieka, kuris ir vadovavo lie
tuvių grupei. Jo buvo referuo
jamas Sovietų pavergtuose 
kraštuose vykdomas genocidas 
ir religijos persekiojimai. Tuo 
reikalu pasiūlytos rezoliucijos 
buvo kongrese vienbalsiai pri
imtos.

Kongresas vyko Chilės par
lamento rūmuose. Kongreso 
atidarymo metu jis buvo sau
sakimšai pilni. Pavergtųjų 
kraštų atstovai, kurie buvo kon
greso didžiausio susidomėjimo 
centre, pirmą kartą Chilės is
torijoje turėjo progos kalbėti 
iš šio tolimo krašto parlamen
to tribūnos. Kongresą sveikino 
ir šiltai priėmė pats parlamen
to pirmininkas, visos Chilės po
litinės partijos ir Chilės spau-

lant Lietuvos 
šylate jungti 
nebuvo jokio 
ar “pašaipos", 
torius, pasirodo, nuėjęs žymiai 
toliau už J. Žūkli. Jei tiek tė
ra pasimokęs iš Lietuvos pra
eities, kurią primena himno 
žodžiais, tai susidaro labai 
liūdnas vaizdas apie jį patį: Ga
lima tik jam atleisti jo nenuo- 
voką dėl aukos Savo krašto 
laisvei. Bet kai po jo raštu pa
sirašo dar L. S. • Ramovės Cle- 
velando skyriaus valdybos na
riai, pridėdami pastaba, kad 
redaktorius būtų objektyvus 
ir laikraštin įdėtų, tai reikia

(Nukelta į 5 psl.)

“DARBININKAS” vyr. redak
toriui p. S... SUŽIEDĖLIUI, dėl 
jo redaguojamo laikraštyje 
“DARBININKAS, š. nu Lapkri
čio mėn. 18 d. Nr. 83, tilpusio 
straipsnio “AR NE PERDAUG 
TU MINĖJIMŲ”, pasirašyto tū
lo S.

į Petrapili. memorandumą su 
autonomijos reikalavimu... 
“Nėflgai trukus Maskvoje buvo 
šaukiamas pažangiosios rusų 
buržuazijos suvažiavimas. Toks 
suvažiavimas buvo jau ne pir
mas. Juos kviesdavo būsimo- 
sies konstitucionalistu demo-

Tuos Višinskio žodžius tuo
jau paskelbė Maskvos dienraš
čiai. Jeigu tai būtų buvusi ne
tiesa. jis. be abejo, būtų pasi
stengęs anksčiau ar vėliau tą 
jam primetamą pareiškimą at
šaukti. Višinskis to nepadarė.

“Toki dalykai galėjo atsi
tikti ir lengvai praeiti tik prieš 
Didįjį seimą; Po seimo šitaip, 
pasielgti niekas nebūtų įsidrą
sinęs, nerizikuodamas įsigyti 
tautos išdaviko vardą”.

čia ir yra didžiausioji tos 
autonomijos priėmimo seime 
reikšmė — kad

gjašt vardai netevu palanku
mo Lietuvos autonomijai, o juo 
Hhivn Lietuvos, atsiskyrimui 
nuo Rusijos.

Rusam revolįueionieriam ir 
jų partijom rūpėjo griauti ca
ro valdžią.
Kiek kitų tautų broliškos par- 

tųcfe.n vdėįry carą griauti. rwo- 
liųcųa daryti, tiekius-buvoge- 
r^aųįėąu tautų
parties raikaUuįa teisių savo 
tautai ir įuo labiau skyrimosi 
iš Rusijoj tai tas yra neteisti-, 
na. ir tokios ‘'separatistinės 
toadancijos turi, būti braukia
mos. iš programų.

Taip nutiko- ir IJetuvos so
cialdemokratų partijai. Iš 1896 
metu programos turėjo būti iš
braukta “neprigulmybe”, įsi
galėjus partijoje maskvinių 
žmonių įtakai. Tai įvyko 1907; i ^ti laisvi.

Suž.
Tamsta, pone redakto- 

Lietuyųs Kariuomenės 
išvakarėse, išdrįsai 

taure i

nė užsiminta — dvelkia dva
sia, kuri tam tikru laiku vyra
vo Lietuvoje, kai būdavo smer
kiamas kiekvienas, kas drįsda
vo pareikšti kitokią nuomonę 
nei tų, kurie buvo pasišovę “tau
tos vaidu” kalbėti. Ir šio raš
to autorius jausmingai ir grau-. 
džiai rašo apie savanorius kū
rėjus, Nežinomojo Kareivio 
kapą, partizanus, šaukdamasis 
dar Lietuvos himno žodžių, 
bet nepastebi, kaip negražiai 
nurašo apie straipsnio auto
rių. rasdamas jo žodžiuose ir 
“mirtinus nuodus", ii* “pa
giežą”. ir "griaunamąjį darbą", 
ir “užmačias”. . .

Turėjome progos atsakyti J. 
žūkliui ir parodyti, kad siū- 

kariuomenės 
su Vasario 16, 
“pasityčiojimo” 

$io protesto au-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
_ Lietuvių Bendrovė Over- 

seas Cargo Co. siunčia į Lie
tuvą ir kitus Europos kraš
tus siuntinius su angliška 
medžiaga kostiumams, mai
stu. avalyne, vaistais ir kit. 
su pilna 100' • 
Visi reikalingi 
sumokami čia.

- “Vilniaus lietuviai, susirin
ku šv. Mikalojaus bažnytėlės 
salėje, sumetė tai kelionei ke
lias dešimtis rublių ir išleido 
Višinskį Maskvon tėvynės rei- 
kalu ginti. Suvažiavimas buvo 
laebai gausingas. Keli tūkstan
čiai žymesniujų Rusijos moks- 
lininku ir visuomenes veikėjų 
posėdžiavo apie pora savaičių. 
Tenai pasireiškė, 
vieni skaitės kad 
būti pertvarkyta 
pagrindais, kiti

Aleksandras Mackevičius šava- 
noris-kūrėjas. laisvės kovų in
validas Vyties kryžiaus kava
lierius, 6307 Superior Avė. 
Cleveland 3, Ohio.
“DARBININKAS” VYR. RE
DAKTORIUI p. S. Sužiedėliui.

tokių reilMtemm^c
nestatai a Irilh—itair, mem 
rudume esąsr kažkokių nie
kam Lietuvoje nežinemų tam

piau, 
šventės 
įpilti mirimų nuodų 
lietuvių patriotų širdis. Kada 
bažnyčia, pripildyta susirinku
siųjų tikinčiųjų, kląusė Šv. Mi
šių už žuvusiuosius dėl Lietu
vos Laisvės ir šluostė ašaras,, 
klausydama didžiai patriotinio 
kun. B. Ivanausko pamokslo, 
tą dieną pačios bažnyčios 
rūsyje buvo platinamas Tams
tos redaguojamas "DARBI
NINKAS!.’, pilnas pagiežos šiai 
tauriai lietuvių tradicijai. Kaip 
Tamsta, tai gali suderinti? Ko
dėl, Tamsta, eini prieš gyveni
mo tikrovę ir šventas mūsų 
tautos, tradicijas? Kodėl Tams
ta piktai, klaidini savo skaity
tojus/ .

Esu labai nustebintas ir pasi
piktinęs “DARBININKAS” skil
tyse mintimis, kurios nesude
rintos nei su lietuviu tautos 
gyvomis tradicijomis . nei su 
kovojančios tautos siekimais. 
Griežtai protestuoju ir prašau 
sustabdyti griaunamąjį darbą 
lietuvių tarpe.

Kviečiu visus, kuriem mūsų 
tautinės tradicijos yra brangios 
ir didžiai prasmingos, pareikš-

vusius dėl Lietuvos Laisvės.
Lapkričio 23-ji buvo iškil

mingai švenčiama Laisvojoje 
Lietuvoje, ją šventėme okupa
cijų metais dar-gyvendami Tė
vynėje ir dabar ją tebešvenčia, 
tėviškės sodžių bakūžėse, kalė
jimų celėse, priverčiamo darbo 
vergų stovyklose, belaukiant 
laisvės ryto, ją švenčia visi lie
tuviai, likimo išblaškyti po visą 
platųjį pasaulį. Tą dieną pa
vergtojoje Tėviškėje sesės ir 
motinos aplanko žuvusiųjų dėl 
Lietuvos Laisvės partizanų 'ka
pus ir papuošia juos gėlėmis. 
ŠI ŠVENTĖ YRA GILIAI ĮAU
GUSI I KIEKVIENO LIETU
VIO PATRIOTO ŠIRDĮ IR SIE
LA IR JOS IŠPLĖŠTI NEPA
JĖGS JOKLA ŽEMIŠKA GALIA.

Mes žinome, kad žiauri oku
pantu ranka niekšingai palietė 
Lietuvos Nežinomojo Kareivio 
Kapa, sustabdė Laisvės Varpo 
skambėjimą bei Laisvės Kovų 
Varpu garsus ir trimitų aidus 
ir nuplėšė tautos vėliavas Lie
tuvos šventovėje Vytauto Di
džiojo Muziejuje Kaune ir vi
same krašte.

Mes negalime pripažinti 
žiauraus okupanto padarytų ir 
daromu skriaudų pavergtojoje 
Tėvynėje, ir prieš visas mūsų 
Valstybei bei tautai daromas 
skriaudas mes griežtai protes
tuojame. skelbdami šį protestą 
visam laisvajam pasauliui.

Taip pat mes negalime leis
ti. kad kas drįstu kėsintis su
naikinti mūsų šventoves bei 
didžiai prasmingas mūsų tau
tai tradicijas.

Leiskite man. Laisvės Kovų 
Invalidui, šia iškilminga Lietu
vos Kariuomenės Šventės pro
ga. Clevelande. pareikšti viešą 
protestą Savaitraščio

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Savaitraščio Darbininkas p. 
Redaktoriui.

Prisiunčiame Tamstai Lietu
vos Laisvės kovų invalido A. 
Mackevičiaus viešą pareiškimą 
Lietuvos Kariuomenės minėji
mo šventėje lapkr. mėn. 23 d. 
Clevelande.

Manome, kad Tamsta būsite 
objektyvus ir^f Jo pareiškimą 
— protestą pataipihsjte Jūsų 
redaguojamam laikrašty "Dar
bininke”.

. L. S. Ramovės Clevelande 
skyr. — Valdyba K Budrys, 
K Morkūnas, neišskaitomas. P. 
Židonis.

REDAKTORIUS ATSAKO
Čia išspausdintas raštas, da

tuotas lapkričio 23, iš Cleve- 
lando išsiųstas tiktai gruodžio 
14; redakciją pasiekė gruodžio 
17.' Nenorėtume manyti, jog 
jis tam buvo užtęstas, kad su
taptų su gruodžio 17 pervers
mu, įvykdytu kariuomenės 
rankomis ir nulenkusiu Lietu
vą nuo demokratinio kelio. Su
tapimas atsitiktinis, bet šiam 
raštui prasmingas. Iš jo dvel
kia nesiskaitymas su kitaip 
manančiais, jų užgauliojimas 
ir prikaišiojimas to. ko nebuvo

Pna* Kliauči*jos. b®įvadiM«aos demokra- 
mMrifciMMDfnčr ar tmem. kovojančios su carų 

ar atžan- priespauda vardan laisvės rusų 
tautai, galėtų būti tokios nelo
giškos ir paneigti laisve kitom 
tautom. Ir į jas dėjo vilčių.

Tas pasitikėjimas Rusijos 
demokratija buvo įsigyvenęs 
daugelio lietuviu mintyse, kad 
jos buvo gyvos ir tada, kai ca
ro valdžia sugriuvo.

Kate Vilniuje 1917 reikėt 
didelės valios, kai neoasidoo- 
tum svetimųjų snaudimui su
kabinti Lietuvos likimą su Vų- 
kietijos likimu, taip Petrapilio 
konferencijoje reikėjo atkaklu
mo ir drąsos, kad neoasiduo- 
tum, savųjų spaudimui, kurie 
manė* kad Lietuvos likimo ne
galima spręsti be Rusijos de
mokratinių partijų pritarimo.

Bet ir vienoj ir kitoj vietoj 
laimėjo užsispyrimas nutraukti 
visus ryšius ir tarti: norim bū- 

(bud.).

garantija.
mokesčiai I

Amerikoje, : 
gavėjas nieko neprimoka. 
Siuntiniai siunčiami Iš ton- : 
dono. Anglijos, tad laukio- : 
jam labili greitą pristaty
mą. (Tik apie 4 sav.k

Mūsų bendrovė atstovau
ja didelę anglų firmą Lon
done. tad visas siuntimo 
operacijos yra atliekamos 
su dideliu rūpestingumu. 
He to. bendrovės darbuoto
jai jau 8 metai kaip siunčia 
j Europą siuntinius.

Prašykite mūsų siunti
nių sąrašų:
OVERSEAS l'ARfto CO., 

4126 S Rockųell Si., 
; (WAGO 32, ILL 
11 111 f 11 11 n i M 11111 h u

“IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS 
TE STIPRYBĘ SEMIA”.

Brangios Sesės ir
Lietuviai,

Lietuvos Valstybei 
riant aš žinau du pagrindinius 
istorinius dokumentus, kuriais 
tautas valia buvo išreikšta.

PIRMAS — LIETUVOS VALS
TYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AKTAS, paskelbtas Vilniuje, 
1918 m. VASARIO MĖN. 16 
DIENA.
ANTRAS — 1-SIS LIETUVOS 

KARIUOMENĖS ĮSAKYMAS 
STEIGTI GINKLUOTA PAJĖ
GA KRAŠTO SIENŲ GYNI
MUI. Išleistas 1918 m. LAP
KRIČIO MĖN. 23 DIENĄ, Vil
niuje. ,

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES AKTU išreikšta lietu
viu tautos valia laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui jos 
etnografinėse ribose .

PIRMUOJU LIETUVOS KA
RIUOMENES ĮSAKYMU buvo 
suorganizuota ginkluota tautos 
pajėga, kuri įvykdė tautos va
lią laisvės kovu laukuose.

Sėkmingai baigus laisvės ko
vas. visa Lietuvos Žemele bu
vo apšlakstyta narsiųjų josios 
sūnų krauju ir nusėta baltai
siais didvvriu ka£U kryžiais, 
tad ir Lietuvos , Kariuomenės 
įsikūrimo diena, lapkričio 23- 
ji. yra įrašyta i Lietuves istori
ją Laisvės Kovotoju krauju.

Lapkričio 23-ji nėra vien tik
tai Lietuvos Kariuomenės Die
na. i» yra visos taftos šventė, 
kurioje visa lietuviu tauta pri
simena ir pagerbia kovose žu-

Iškilmingame bankete daly; 
vavo apie 500 svečių, o baigia
masis kongreso plenumo posė
dis buvo pravestas didžiausia
me Santiago teatre ir jame 
dalyvavo per 2000 dalyviu. Tai 
buvo triumfališka krikščionių 
demokratu solidarumo ir ryžto 
kovoti prieš komunizmą de
monstracija. Baigiamajame po
sėdy buvo priimta visa eilė re
zoliucijų. kurių eilėje tiesiogi
niai liečiami ir pavergtųjų 
kraštų reikalai, kaip tautų ap
sisprendimo laisvė, komunistų 
vykdomu prievartos darbu, ge
nocido ii- religijos persekioji
mu pasmerkimai.

Kongreso ruošimo pirmi
ninkas. Chilės senatorius Frei. 
audringu ovacijų lydimas bai
giamoje kalboje pareiškė, jog 
taikos ir socialinio teisingumo 
įgyvendinimui geriausiai tinka 
krkščioniškosios demokratijos 
kelias ir jog su šiuo kongresu 
krikščioniškoji demokratija 
tampa itin reikšmingu ir tikrai 
pasauliniu sąjūdžiu i V V •)

JOSEPH VĄSTUNĄS 
REAl ĮSTATE & INSURANCE 

Mortgages boųght and *old. Ali &ind$ of Business

Baras. Šule vęsi|uvei|Į^, 
paretigimaius.

. mums v|<-.

108-07 Liberty Avė. Tel. Vlrginia 8-2239
RK HMOND HILU. N Y

Valdžia, norėdama suskaldy- 
požangiostes buržuazijos 

frėmė1 centralistas. Kad 
sustipriidtt jų argumentus, vy- 
rlansybė ėmė ir paskelbė spau
doje Basanavičiaus memoran
dumą, Centralistų rankose tas 
lietuvių memorandumas buvo 
įrodymas, kad jau.- vienos tik 
kalbos apie Lenkijos autonomi
ją sužadina ir kitų tautų apeti-

stefadi partijos programą ir 
taktika Buvo žinoma, kad su
važiavimas. svarstys Lenkijos 
ir kitu pavergtu, tautu autono- 
mrios klausiiųą. Kadangi buvo 

-galima tikėtis, kad: organizuo
jamoji partija netrukus atsi
stos prie valdžios vairo, tat ži- 

Lietuvos autonomijos 
įrašymas į jos programą atro
dė labai svarbus reikalas. Į 
kalbamąjį suvažiavima lenkai 
pasiuntė gabiausius politikus.

• " Reikėjo ir lietuviam k» nors 
kad suvažiavime gintu 

LietMEUi aut—vomijos reikalą.

A at tbe ahov- t te has bren dectai-eit
for Ute ‘periud eiutUig December 31. 19M.
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ti griežtą protestą prieš pasi
reiškusias “DARBININKO" už
mačias.

“VARDAN TOS LIETUVOS
VIENYBĖ TEŽYDI" 

Aleksandras Mackevičius 
Savanoris Kūrėjas Laisvės 

Kovų Invalidas.


