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MIRUSIEJI
LIETUVOJE MIRĖ INŽ. 

ANTANAS GRAVROGKAS

Tik dabar tepatiria, kad š. 
m. balandžio mėn. Lietuvoje 
mirė inž. Antanas Gravrogkas, 
sulaukęs 77 metų amžiaus.

Kilęs iš Telšių, technologijos 
mokslus buvo baigęs Petrapi
lyje, dirbo įvairiuose Rusijos 
miestuose metalurgijos fabri
kuose. Nuo 1920 Lietuvoje jis 
statė malūnus,, dirbo geležin
keliuose. Nuo 1922 jis atsidė
jęs dirbo jau universitete tech
nikos fakultete, o taip 
mės ūkio akademijoje 
voje.

1932-33 buvo Kauno 
burmistras. Visą laiką aktyviai 
reiškėsi šaulių Sąjungoje, spau
doje.

Darbingas ir darbštus išliko 
iki pat mirties. Ir mirtis jį už
klupo staiga prie rašomojo 
stalo, kraujui išsiliejus smege- 
nvse.

CHICAGOJE MIRĖ 
VINCAS KVIESKA

Chicagoje ligoninėje š.m. lap
kričio 30 mirė Vincas Kvięska, 
kuris paskutiniu laiku buvo at
kreipęs į save dėmesį polemi- 

, ka su Naujienom dėl marksiz
mo. O Lietuvoje jis buvo ži
nomas plačiau —grįžęs iš Ru
sijos 1919 buvo Ukmergės gim
nazijos mokytojas. Steigiamaja
me ir kituose Lietuvos seimuo
se buvo valstiečių liaudininkų 
atstovas “Spaudos Fondo”

TA, KURIAI NEPAVYKO. Ar
mijos raketa gruodžio 6 Cape 
Canaveral, Fla.

Žudikas Nr. 1 jau išimtas iš apyvartos
Ar Serovui skirtas Berijos ar Bulganino likimas — nežinia

Sovietų saugumo šefas gen. fas. Kai Chruščiovas buvo iš- 
Ivan A. Serov yra atleistas rinktas Sovietų Sąjungos 'parti- 
ryšium su perkėlimu į kitas pa
reigas'. Taip pranešė Maskvos

Izvestija guodžio 8.

Ivan Serov tai artimas Chruš
čiovo draugas iš Ukrainos. Ten 
Chruščiovas buvo partijos sek
retorius, o Serovas saugumo še-

Kaip pagreitinti?
— Armijos raketų specialis

tai po nepasisekimo pasiekti 
mėnulį susirūpinę, kaip padi
dinti raketos gr eitį. Gruodžio • 
6 jos paleistas “Pionierius II“ 
tepasiekė greitį 24.000 mylių 
per valandą, o reikia 24,995, 
kad išsimuštų iš žemės orbitos. 
Išaiškino, kad raketos pirma 
dalis 3.7 sekundes pergreitai • 
sudegė ir greičio neišplėtojo.v 
Raketa nukrito į atmosferą vir
šumu Afrikos džiunglių.

lo “Mokyklos ir gyvenimo“ re
daktorius.

Smūgis Chruščiovo planui Berlyne 
Dabar jau siūlo Berlynui kontrolę

Berlyne žaidimas eina toliau.
Maskvai didelis pralaimėjimas 
buvo vakarų Berlyno balsavimai 
pereitą sekmadienį. Buvo ren
kami savivaldybės organai. 
Rinkimuose dalyvavo 95 proc. 
Komunistai, kurie rėmė Mask
vos siūlomą "laisvą Berlyną",

.Amerikoje kitokie jo gyveni ’~9 P^—W^-_»«4_suskim
mo lapas — Chicagoje naktį- buvo , flav^ 2-7' 
nis sargas. Kartą įmonės sa- Didelis buvo Berlyno burmis- 
vininkas pastebėjo, kad Kvies- ^ro socialdemokrato Brandt lai
ka atvyko tarnybon su knyga mėjimas, kuris griežtai atmetė 
rankoje ir pažiūrėjo, kas per Maskvos siūlymą ir pasisakė už

apimtų ir rytu Europos valsty
bėm nepriklausomybės atstaty
mą. '

Klausimas bus svarstomas 
Vakarų užsieniu reikalų minis
trių konferencijoje Paryžiuje, 
kuri prasideda gruodžio 14. So
vietai tikisi, kad nuomonės gali

jos pirmuoju sekretorium,- jis 
pasirūpino, kad po kelių mėne
sių būtų paskirtas saugumo še
fu Serovas — vietoj jo virši
ninko Berijos, kuris buvo su
šaudytas 1953 gruodyje.

Kaip Serijos bendradarbis 
Serovas 1940-41 organizavo 
Baltijos kraštuose deportacijas. 
Serovas' 1956 suėmė Vengrijos 
gen. Maleter, klastingai pak
vietęs jį tartis dėl Sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš Ven
grijos. Paskui jis* organizavo de
portacijas S Vengrijos į Sibi
rą. Serovas buvo atvykęs į Sy- 
riją, kad suorganziuotu komu
nistu infiltraciją į kariuomenę.

Serovas buvo nuolatinis 
Chruščiovo ir Bulganino saugo
tojas, kai jie vykdavo į užsie
nius. Londone 1956 kilo didžiu
lės demonstracijos prieš žudi
ko Nr. 1 dalyvavimą Churščio- 
vo ir Bulganino pakvietime pas 
karalienę. Prieš dingdamas ta
da iš Londono, Serovas krei
pėsi į reporterius:

"Pasižijūrėkit į mane — argi 
vadinsit mane Jonu Žiauriuo
ju?".

Jo^aaurumui pavaizduoti pa
sakojama, kaip jis nusigėręs 
aiškino, kokia yra jo didžiau
sia svajonė — tai prikankinti 
Vokietijos lyderibs. taip, kad jie 
dešimtį kartų prašytų mirties, 
iki Serovas leis jiems mirti.

skelbiama. Spėjama betgi, 
kad tai gali būti kovos dėl val
džios vaisius. Deja, Chruščio
vas neturėjo galvoje minties 
pagerbti žmogaus teisių dekla
racijos sukaktį, sukakties 10 
metų išvakarėse atleisdamas 
tų teisių laužytoją Nr. 1.

IVAN SEROV

Klastinga sovietų politika vi
sokiais keliais siekia užmigdy- 

i ti laisvojo pasaulio budrumą, 
pripratinti jį prie Sov. Sąjun
gos grobuoniškos agresijos pa- 
dariniii kaip nuolatinės padė
ties. nuslėpti sovietų plėšrius 
planus ateičiai, šiais tikslais 
pastaraisiais metais ypatingai 
sustiprinta sovietinė propagan
da už vadinamus Rytų-Vakarų 
kultūrinius mainus.

Kadangi kai kuriose Vakarų 
sostinėse reziduoją Sovietų Są
jungos pasiuntinybės bei kon
sulatai ir specialios Sovietų Są
jungos organizacijos i tas so
vietinės politikos pinkles sten
giasi įtraukti ir lietuvius per 
vadinamą “bendrą lietuvių fron
tą kultūrinei veiklai plėsti/ — 
Lietuvos Delegacija Pavergtų
jų Europos Tautų Seime laiko 
tikslinga laisvojo pasaulio lie
tuviams štai ką priminti:

Sovietų peršami laisviesiems 
lietuviams kultūriniai mainai su 
Lietuva nebūtų laisvo pasirinki
mo kultūrinis bendravimas. 
Juos tvarkytų ir nustatytų Mask
va pagal bendras kompartijos 
direktyvas, nes visi santykiai 
su užsieniais yra Maskvos ži
nioje. Nei rašytojai, nei meni
ninkai okupuotoje Lietuvoje 
laisvų organizacijų neturi. Vi
sas kultūrinis gyvenimas yra 
griežtai kontroliuojamas Lietu
vos kompartijos, kuri nėra sa-

Serovas neišsau

“Journal American” pastebi, 
kad Berlyno visuomenė išdrįso 
pasisakyti. Dabar eilė Vakarų 
politikam išdrįsti imtis iniciaty
vos.

knyga. “Šis mūsų sargas ir skai
tyti moka, — kalbėjo savinin
kas kitiem tarnautojam, — ir 
skaito ne betką. o apie šven
tuosius. Todėl jis tikrai tinka 
šioms preigoms”. Tai buvo kny
ga apie šv. Augustino gyveni
mą.

Susirgęs gyveno tik iš pensi- 
. jos — 83 dol. mėnesiui.

Velionis buvo kilęs iš Kovars- 
ko, išgyveno 69 metus. Iki pat 
mirties labai daug skaitė, stu
dijavo.

ryšius su laisvaisiais Vakarais 
ir Nato. Jis nukrypo nuo savo 
partijos politikos, kuri piršo 
Vokietijos neutralizavimą ir nu
ginklavimą.

Maskva sutikusi griežtą “ne“ 
į jos reikalavimą, kad vakarie
čiai išsikraustytų iš Berlyno, su
galvojo kitą ėjimą: pavesti Ber
lyno kontrolęvJungtinėm Tau
tom. Sovietaijrsori tik, kad JT 
garantuotų nepriimti pabėgėlių 
iš ryty Berlyno. >

Serovas paskutiniu metu da
lyvaudavo ir diplomatiniuose 
priėmimuose. > Amerikos atsto
vas tą žudiką Mr. 1 taip pat 
buvo pakvietęs.

Kodėl Serovas išimtas iš tos 
labai svarbios vietos, nieko ne-

g°J°
Sovietų rašytojas gruzinas 

Aleksandras Tcheyshvili pabė
go į vakarų Berlyną ir paprašė 
globos. Jis yra 55 metų, kilęs 
iš Gruzijos ir rašęs daugiau gru
ziniškai. Nuo 1928 jis buvo jau 
partijoj ir savo romanuose gar
bino partijos laimėjimus. Už tai 
gavo Stalino premiją 195L Pe
reitais metais dalyvavo ekskur
sijoje V. Vokietijoje. Tada, ma
tyt, ir gimė jam mintis bėgti. 
Progą tam davė rytų Vokieti
joje suorganizuota knygos sa
vaitė, Į kurią jis buvo deleguo
tas. -

Kennedy ar 
RockefeUeris?

— Gallupo institutas davė 
klausimą: ką Amerikos balsuo
tojas pasirinktų į prezidentus 
— šen. Kennedy ar gubern. 
Rockefellerį. Atsakymai: 53 
proc. už Kennedy, 38 už Rdcke- 
fellerį, 9 proc. neapsisprendę.

— Sovietų šnipes Mark Zbo- 
rowski, nuteistas 5 męjam. Jis 
kilęs iš Rusijos, Sovietam šni
pinėjo Paryžiuje, paskui Ame
rikoje buvo jau nuteisto sovie- 

- tinio šnipo Soble bendradarbis.

— Bostono milijonieriui Gold- 
fine, dėl kurio “dovanų“ tu
rėjo pasitraukti prezidento kan
celiarijos šefas Sherman A- 
dams, gruodžio 9 pradėta byla 
— kaltinamas už Kongreso į- 
žeidimą. Jis 22 buvo atsisakęs 
Kongreso komisijai duoti žinių 
apie savo piniginius reikalus.

—Armija atsidėjus tiria du
jas, kuriom galima butų prie
šą užmigdyti jo nesužeidžiant. 
Tuose tyrinėjimuose ji aptiko 
dujas, nuo kurių katinas bijo 
pelės.

KODĖL CHRUŠČIOVAS TAIP 
PUTĖ MIGLAS SENATORIUI

SENATORIUS HUBERT MUMPHREY laikraštininkam kalba 
apie pasikalbėjimą su Chruščiovu.

KA SUGALVOS VAKARAI?
Tuo tarpu aiškus tik jų griež

tas pareiškimas, kad iš Berly
no nesitrauks. Amerikoje stip
rėja mintis spręsti tuo tarpu 
tik Berlyno klausimą. Anglija 
norėtų išplėsti jį į visos Vokie
tijos sujungimo klausimą. Pa- eskportą tebekontroliuoja. Pri- 
vergtieji norėtų, kad jei klausi- statymas į Jungt. Valstybes su
mas bus plečiamas, tai kad jis mažėjo trečdaliu.

LĖKTUVAS NUKRITO ANT 
NAMŲ

Norfolk, Va., gruodžio 9 ma
rinų tankinis lėktuvas ore su
gedo ir buvo priverstas leistis. 
Nukrito ant dviejų namų. Žu
vo 4 įgulos nariai ir namuose 
buvę du kūdikiai, vienas 15 
mėsių, kitas vos kelių savaičių.

— Amerikos karinis lėktu
vas. skrisdamas iš Danijos į Is
landiją. buvo trenktas žaibo ir 
sugadintas. Buvo priverstas nu
sileisti.

Kuboje sunkėja
Liaukiama kariuomenės per

versmo prieš prezidentą Batis
tą. Castro sukilėliai cukraus

fe1

WA8HINGT0NE posMžiavo demokratų tautinis komitetas, kur 
susikirto šiaurės ir pietų demokratų pažiOros dėl pilietinių tiesių. 
Be šypsnio stovi Iš kairės j dešinų DavM Lawrence iš Pennsyl- 
vanijos,' Carmlne OeSapio Iš Nuw Yorko, John Beiley Iš Conneo- 
ticut. Jake Arvey it Illinois ir gub. Robert Meyner.

NEIL H. McELROY apsaugos 
sekretorius išvyko j Italiją — 
tarsis pristatyti Italijai 1.500 
mylių raketų. Paskui dalyvaus 
Nato konferencijoj Paryžiuj.

varankiška, o tik Sovietų Sąjun
gos kompartijos dalinys. Tad 
organizuoti laisvojo pasaulio lie
tuvių kultūriniai mainai su Lie
tuva faktiškai būtų santykiavi
mas su okupanto organizacijo
mis.

Jokio politinio atspalvio ne
turi atskirų tautiečių šalpos ir 
kultūriniai santykiai su savo ar- 
timiaisiais anoje “geležinės už
dangos" pusėje. Tai yra gimi
nystės. tautinio solidarumo ir 
artimo meilės ryšiai. Reikia ta
čiau saugotis sovietinių agentų 
peršamų laisvojo pasaulio lie
tuviams organizuotų ryšių sj 
okupuota Lietuva. Tokie ryšiai 
neišvengiamai virstų laisvųjų 
lietuvių ryšiais su Lietuvos oku
pantu bei jo įstaigomis ar orga
nizacijoms, ir piiTniausia tar
nautų okupanto be atvangos 
siekimui įteisinti agresijos pa
darinius Lietuvoje.

Lietuva tebėra tarptautinės 
valstybių bendruomenės narys. 
Lietuvos į Sovietų Sąjungą įjun
gimo laisvojo pasaulio valsty
bės nepripažino ir nepripažįs
ta. Eilėje valstybių tebeveikia 
nepriklausomos Liet, pasiun
tinybės ir konsulatai. Tas ne
pripažinimas yra stiprus gink
las kovoje dėl laetuvos suvere
numo vykdymo atstatymo. 
Laisvųjų lietuvių pareiga veng
ti visko, kas galėtų kenkti Lie
tuvos tarptautinei teisinei ir 
politinei padėčiai ir tiesiogiai 
ar netiesiogiai padėti okupanto 
užmačioms.

New Yorkas. 1958 ' gruod. 
5 d.

LIETUVOS DELEGACIJA PA
VERGTŲJŲ EUROPOS TAU

TU SEIME
V. Sidzikauskas, pirmininkas. 

Dr. A. Trimakas, sekretorius. 
Nariai: J. Audėnas, K. Bielinis, 
M. Brakas, J. Brazaitis, Dr. Br. 
Nemickas, V. Rastenis, Pr. Vai
nauskas, J. Valaitis. V. Vaitie-
kūnas.

“Taikingos agrc- ‘ 
sijos” žygiai

— Suomijoje Chruščiovo “tai
kinga ofenzyva“ laimėjo — 
Suomijos vyriausybė pasitrau
kė. Joje Maskvai nepatiko du 
nariai. Kad juos iškraustytų, 
Maskva sustabdė ėmusi iš Suo
mijos prekes.

sau Irako.

— Irake infiltruoti komunis
tų Į vyriausybę pasisekė tiek, 
kad Nasseris jau nesitiki lai
mėti

— Graikijoje Maskva buvo 
išplėtojus šnipų dide’i tinklą. 
Jam buvo pavesta atgaivinti ir 
komunistų partijos veikimą. 
Bet vyriausybė šnipų organiza- 

’ ciją susėmė.

CHRUŠČIOVAS LABAI NORI I AMERIKA ATVYKTI
Sen. Ilumphrey, grįžęs iš 8 skridimo raketą per 8.000 my- retų savo politiką komi Kinijos 

valandų pasikalbėjimo su Chruš * lių. (Amerikiečių paskutinė tos klausimu, 
čiovu, spaudai kalbėjo, kad rūšies raketa pasiekė tik 6.325).

Nauji nariai, nauji 
veto ir sąmokslai
— Saugumo Taryboje Sovie

tai vetavo pasiūlymą priimti į 
Jungt. Tautas Pietų Korėją ir 
Pietų Vietnamą. Tai jau 86 ir 
87 Sovietų veto. Priimta 82 na
riu naujoji Afrikos respublika 
Guinėja, buvusi Prancūzijos ko
lonija. Gyventojų ji turi porą 
milijonų.

— Jungtinės Tautos gruodžio 
8 pradėjo svarstyti Alžiro klau
simą. Prancūzijos delegacija 
protestuodama iš posėdžio pa
sitraukė.

— Paryžiuje gruodžio 14 pra
sideda keturių užsienių reika
lų ministerių konferecija — A- 
merikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos. Bus svarstomas 
Berlyno klausimas. Tikima, kad 
iki to laiko pasveiks ir vals. 
sekr. Dulles

— Irako min. pirmininkas 
gruodžio 8 per radiją paskelbė, 
kad esąs susektas “rimtas są
mokslas“ prieš vyriausybę. Są
mokslininkai buvę remiami iš 
užsienio. Kairo radijas konkre
čiai kaltino Ameriką.

— Izraelis apskundė Jungti
nę Arabų Valstybę, kad perei
tos savaitės antradienį bombar
davo Izraelio kaimus prie liula.

Tai buvo tuo metu, kada su Nuostolių padarė už pusę mili- 
savo projektais buvo pasireiš- jono. Kairo atstovas gynėsi, ir 
kęs valstybės departamento bu- Saugumo Tarybai beliko klau- 
ves “planuotojas" Kennanas ir simą atidėti, nes Sovietai vis

Chruščiovas labai nori pakvie
čiamas į Ameriką. (Gal norėtų 
ir negrįžti? Red.).

Senatorius piršo pasikeitimą 
žmonėm su Sovietais, piršo pre
kybos sustiprinimą. Bet pripa
žino. kad politinio susipratimo 
nebus greitai.

KUO CHRUŠČIOVAS GĄSDINO siūlymais keisti Amerikos poli- ___________________ _______
Šen. Humphrey, demokratas. Ūką. Vasario 4 kalboje jis siūlė. Stasseną atleido iš pareigų pre- nors j, nepriklauso nei Azijai 

pranešė prezidentui, ką paty- kad Nato sudarytų programą ridentas. Ilumphrey buvo tada

HUMPHREY? ■______ '_  ________  —
Žinojo, kad H.H Ilumphrey. prezidento patarėjas nusiginkla- liek vetuos. 

Minnesotos senatorius, yra e- v’mo reikalam Stassenas. Hum- 
nergingas. ambicingas, bėt nai- Phrey kalbėjo panašiai kaip jie. 
vus politikas kaip ir Stassenas. prieš Kennaną tada griežtai 
Jis pagarsėjo jau pernai savo I ’ *"

vals. sekretorius Achesonas, o

— Kaire gruodžio 8 prasidė
jo Azijos — Afrikos ūkinė kon- 

, ferendja. Indonezijos atstovas
pasisakė pats demokratų buvęs užprotestavo. kadėi pakviesta 
_7 ■ į konferenciją Sovietų Sąjunga.

,_____ . nei Afrikai. Konferencija yra
ręs Iš pasikalbėjimo su Cbruš- kariuomenei iš Vokietijos ati- senato nustilnklavlmo komis! aiškioje sovietinėje ir Nasserio 
čiovu. Esą Sovietai turį tolimojo traukti, kad Amerika peržiū- jos pirmininkas • įtakoje
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PROGA!
ISparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

DARBININKAS
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Ar katalikas gali būti masonas? uk> atrado ir aažino, jog tą laip-

ChristianHy and American 
Freamasonry —tokiu vardu da
bar pasirodė knyga. Jos auto
rius yra William J. Wbalen, ka
talikas.

Iš knygos patiriame, kad A. 
merikoje 1957 buvo 16.000 va
dinamųjų “mėlynųjų ložių*. 
Jos yra vietinio pobūdžio. Žos 
yra sujungtos į “didžiąsias lo
žes”," kurių yra 49, po vieną vi
som Jungtinių Valstybių vals
tybėm. Mėlynojoj ložėj tėra 
masonai tik iki trečio laipsnio. 
Aukštesnieji priklauso jau ško
tų ir Yorko apeigom: Tom apei
gom priklauso iki 32 laipsnio. 
Bet yra dar ir 33 laipsnis. Tai 
jau pasižymėję ir garbės ma
sonai. Autorius sako, kad pas
tarųjų 1949 buvo 4,300. Tarp 
jų mini buv. prez. Trumaną. 
gen. MacArthurą, FBI direkto
rių Hooverį, vyriausiojo teis
mo pirmininką Earl Warren. 
(Tarp jų yra ir A. Stevensonas 
Harriman. Rockefeller. Red.).

Amerikoje masonų esą 4 mi
lijonai, taigi iš dvylikos ameri
kiečių vyry vienas yra masonas.

Apie trys milijonai amerikie
čių su žmonom ir vaikais bei 
draugais yra prisijungę prie 
masonam giminingų fraternali- 
nių organizacijų, kurių priskai
to apie 60. Jos laiko tarp kitko 
17 ligoninių paraližuotiem vai
kam ir kasmet surenka tam rei
kalui po 6.5 mil. dol.

Masonų pirmosios ložės A- 
merikoje buvusios įsteigtos 
1717 europiečių pavyzdžiu. Ta-

... . 1
Vienas iš dvylikos Amerikos vyrų yyą mąspnas, viso 

Amerikoje yra 4 milijonai masonų, kurio dalyvauja 16,000 
ložių. Kodėl katalikų ir kai kurių protestantų bažnyčios 
draudžia savo nariam dalyvauti ložėse?

žmagau* pirmapradį nusikalti
mą, apia atpirkimą, t.y. to, kas

Masonų tikėjimas remiasi na*

AR ŽINAI, KAD
— Siuvamoji mašina buvo iš

rasta ir pirmu sykiu pademons- 
tuota 1845. Ją išrado 26 metų 
inžinierius Elias Howe iš Cam- 
bridge. Tai buvo visas pervers
mas drabužių gamyboje. Jei ge
riausias siuvėjas per minutę pa
daro 25 dygsnius, tai. masina 
padarė jų per 600. Kai siuvamo
ji masina buvo nugabenta į 
Angliją, Belfaste ir kitur dar- 
bininkai padarė perversmą prieš 
dirbtuves, kurios įsivedė masi

čiau amerikinės nuėjo kitu ke
liu nei Europoje. Jos pasinešė 
labiau į labdaros darbą. Jos su
silaikė nuo aktyvios kovos prieš 
krikščionybę. pripažindamos 
Dievą ir pomirtinį gyvenimą. 
Kai kurie Amerikos masonai 
aiškina, kad labai gerai sugy
vena su katalikais, o savo lo
žėse taip pat nepasisako prieš 
bažnyčią. Tačiau faktas, kad

katalikui yra uždrausta daly
vauti masonų organizacijoje. 
Bažnytiniuose Kanonuose 2335 
kanonas skelbia, kad tie, ku
rie dalyvauja masonų sektoje, 
yra ekskomunikuojami ir eks
komunikos nuėmimas rezervuo
tas šventajam Sostui.

Dar daugiau. Wisconsino liu
teronų sinodas nutarė, kad ko
munija nebūtų duodama tiem, 
kurie dalyvauja masonuose. Liu
teronų bažnyčia masonų orga
nizaciją laiko “antikrikščioniš- 
ka". Reformatai (kalvinistai) 
yra taip pat uždraudę savo na
riam būti masonais. Taip pat ir 
adventistai, Jehovos liudytojai 
negali dalyvauti ložėse. Meto
distai priešingai. Jų dvasininkų 
apie 90 proc. priklauso ložėm.

Kodėl katalikui draudžiama 
dalyvauti ložėje?

Autorius nurodo eilę priežas
čių. Viena, kada masonas duo
da priesaiką ir pasižada Dievo 
vardu saugoti ložės paslaptis, 
laikoma tai Dievo vardo naudo
jimu be reikalo—tai priešinga 
Dievo antrajam Įsakymui. An
tra. tai organizacija, kuri yra 
arba indiferentiška krikščiony-

ščionybėje esminis elementas 
yra antgamtinis.

Trečia. įtartina esanti maso
nų praktika kai kuriais punk
tais. Autorius sako, kad daugu
mas “mėlynųjų ložių”, vadinas, 
nariai iki trečio laipsnio teisin
gi, sakydama!, kad jie nesvars
to nei religinių nei politinių 
klausimų. Bet kas kita jau esą 
škotų apeigų ložėse. Daugumas

bei arba jau priešinga savo fi
losofiniais pagrindais^ Ameri
kos masonų tikėjimas atmeta 
Prancūzijos “Didžiojo Oriento” 
tikėjimą, kuriame nėra vietos 
Dievui.

Amerikos masonų tikėjime 
yra du pagrindai — Dievas ir 
pomirtinis gyvenimas. Bet ja
me nėra ‘ vietos mokslui apie masonų iki trisdešimtojo laips

gos, kuriose popiežiaus tiara yra 
perduriama kardu ir sutrypia
ma, taip' pat ir karališkasis vai
nikas. Kai kas aiškiną, kad ta 
apeiga jau tik likęs beprasmis 
šiais laikais ritualas, tačiau jis 
vis tiek.negali kelti pasitikėji
mo.

Primena autorius, kai kur 
ložės aktyviai kovoja prieš pa
rapines mokyklas. (Taip, jos ko
vojo pasktiniu laiku Kaliforni
joje).

Katalikų žurnalas “America”, 
atsiliepdamas apie knygą, sa
ko, kad ją pasiskaitę gal būt 
ne vienas ložės narys turės 
susimąstyti.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa

WK0X, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDI JAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St.

BKOCKTON 18, MASS. 
TeL JUmper 6-7209

M.

nas.

— Anglijoje sveikatos valdy
bos inspektoriai pramoniniame 
mieste Morely patikrino 200 na
mų ir rado juose 125 televizijos 
aparatus, bet tuose namuose ra
do tik tris-vonias, šešis namus 
su šiltu vandeniu ir keturis tua
letus skirtus atskiriem butam.

— Amerikos viešosios svei
katos tarnyba paskelbė, jog per 
metus, iki 1958 birželio 30. dėl 
įvairių ligų Amerika neteko 3.4 
milijardų darbo valandų, kiek
vienas amerikietis neteko vidu
tiniškai po dvidešimt dienų per 
metus.

— Amerikoje sugalvota tab
letė. kuri pagerintų susilpusią 
klausą. Apie ją paskelbė prieš 
porą savaičių New Orleans gy- 
dotojas Wallace Rubin. Jo aiški
nimu. klausa susilpsta dėl to. 
kad sutrinka kraujo apytaka vi
dinėje ausyje. Jo surasta tab
letė. vardu “arlidin”. pagerina . 
kraujo apytaką ausyje ir page
rina girdėjimą. Iš 75 jo pacien
tų. tik penkiem nepadėję

MANOMA, KAD DARBADIENIS NEREIKALINGAS
Tiesa kasdien ragina laiku ja

vus nuvalyti, laiku bulves nu
kasti, laiku dirvą žiemai suar
ti. Sykiu eina nuolatiniai nu
siskundimai, kad tas ir tas kol
chozas atsilikęs tiek ir tiek pro
centų.

Sustojam prie straipsnio, ku
ris ne tik skundžias, bet ir ieš
ko kelių, kaip trūkumus paša
linti. Tokis straipsnis buvo Ig. 
Juodžio. Dotnuvos rajono “Ne
muno” kolchozo pirmininko. 
Tiesoje spalio 14.

Pagrindine visų kolchozo trū
kumų priežastim Juodis laiko 
žmonių nesuinteresuotumą kol
chozo darbu. Nurodo receptus, 
kaip jų kolchozas mėgino trū
kumus pašalinti.

“Garantuotas apmokėjimas“
Sako, reikėjo “suinteresuoti 

materialiai žmones, paveikti, 
kad ne tik domėtųsi gamyba, 
bet ir joje kaip reikiant daly
vautų. Įvedėm garantuotą atly
ginimą už darbadienį — 2 kg. 
grūdų ir 1 rublį. Tokis atlygini-

Iš Lietuvos - derlių, papildomų atlyginimų iš
davėme 11 tonų grūdų, o kur gi 
dar darbadienio apmokėjimas”.

Kodėl kolchozuose nuolatiniai 
nuostoliai? <

Autorius duoda kai kurių ži
nių apie darbų planą ir žmonių 
pajėgumą tą planą įvykdyti. 
Kalba apie moterų darbus prie 
runkelių:

“Imkime moteris. Kiekviena 
stropiai dalyvaujanti gamybo- 

nei kiek tų darbadienių jam je turi prižiūrėti 0.7 ha. cukri- 
priskaitys, nei kiek už darba
dienį atlygins.

Vietoj darbadienių “arkordinis 
atlyginimas"?

Kolchozo pirmininkas eina 
dar toliau su projektais, kuriuos 
jis apsvarstęs savo kolchoze:

“Mūsų nuomone, darbadienį 
kaip darbo įvertinimo vienetą 
reikia panaikinti. Darbdienių 
rašymas buhalterinei apskaitai 
sudaro tik- keblumų, o nesą
žiningiem brigadininkam ir ko
lūkiečiam j— sąlygas piktnau
džiauti. Dirbo kolūkietis ar pra- 
vaikščiojo, užrašė brigadininkas 
ar neužrašė, o gal išpūtė dar
badienius už menkutį darbą?

“Mes ir manome, kad darba-

-gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

mas, aišku, menkas, bet šį 
jau reiškė”.

Tas “garantuotas darbadienio 
atlyginimas” davė nauja 7 tiek, 
kad žmogus gavo į rankas bent 
Šį tą, tuo tarpu kad atlyginimas 
už darbadienius išmokamas me
tų gale, kada jau visas kolchozo 
pelnas suvedamas, o metų eigo
je kolchoznininkas tegali im
ti tik avansus, nežinodamas

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-136 ORCHABD ST. GB 5-4525 <

COR. DELANCEY, N. Y. C. ~ i

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukraiaiškai ! | ‘ 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS ' 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO ,
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPAC1O RUSIJOJE! I

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 3 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles l, 

Vilnones medžiagas (iš ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom < 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 1

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas . I

LONDONE skulpt. David McFall padirbdino W. Churchillio sta
tulą, kainavusią 14.000 dol. Žmonės piktinasi: sako panašus i 

gorilą. W. Churchillis yra masonas.

SKUBĖKITE SIŲSTI DOVANAS ŠVENTĖMS 
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

sii.nešančios siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS & Travel Agcncy .Ine
LICENSED BY U.S.S.R.

Tel. IN 7-6165 ir IN 7-7272BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedfurd Aveniu*.
NEBARK. N. 4. — 312-314 Markei Si. Tel Ml 2-2452 ir Ml 2-1681. BOwIing Green 9-6992
• Siųsti gailina tik naujus daiktus • Per mūsų firmą ■•itinčia'ni siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. • Viši muitai apmokami tirtoje, musu j. taigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos
į staigi; yra krautuvės, kuriese galite jęnti'4 įvairiausių m«-<l/i:igii. odų avalynei ir kita ką žemiansiomia 
kainomis. • Siuntinių pristatymas Rarantuojamas Itsr; • Xeati<lėlk>tinąi mes painformuojame savo 

klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. • Klientų patogumui patarnaujamą ją gimta kalba 
įstaigos ir skyriai atidaryti kasūien nuo t» iki •; v. šeštai)., ir sekmad. nuo «• iki I vai. vak.

78 Seeond Avrnur, 
NEW YORK 3, N. Y.

- ORegon 4-1540
832 North 7th Street 

PHILADELPH1A 23, PA.
WAhmt 3*1747

M r
ni? So. V'ormont Avė., 

UIS ANGELES I. (Al JI
Dlnkirk 5-6550

11601 Jos. tampau Avė 
DETROTT 12. M1CH. 

TOwnsend 8-0298
1241 N. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, 1LL 

iHmbrfldt 6-2818

651 Alhuny Aevnne, 
HARTFORD, ČONN 

(Tlapri 7-5164
Norėdami daugiau informacijų reikalaukite mūšy firmos katalogu

nių runkelių, 0.5 ha. linų. Cuk
riniam išravėti ir išretinti jos 
turi paskirti 6 dienas, kai tuo 
tarpu agrotechnika reikalauja 
visa tai atlikti per 2-3. dienas. 
Kiekviena suvėlinta diena neša 
po centneri iš ha. nuostolių. 
Tai jau bus 6 cn. nuostolių, o 
jie kainuoja 33 rublius. Gi vi
sas cukrinių runkelių plotas 40 
ha. Per visą kolūkį ir susidaro 
8.000 rublių nuostolis. Ir tai 
vien ravėjimas. O kur nukasi- 
mas. Pavėluosi — užšals’.

“Vasarojaus pirmojoje briga
doje sėjama 180 ha. Dėl nesa
valaikio nuėmimo pernai turėjo _
me 16 tonų nuostolių. Gi iš i
šių tonų, kurios nuėjo vėjais,

dienis nereikalingas. Jis tik buvo galima užauginti 50 be- 
kausto iniciatyvą.... reikia perei- konų, kas kolūkiui papildomai 
ti prie piniginio akordinio pro- duotų 60.000 rublių pajamų”, 
gresyviriio atlyginiriio.”.

Ką duos akordinis atlyginimas?

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC.
ĮSI Orchard Street New York 2. N. Y. 

TeleL CB 5-8168
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai

Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

SIUNTINIAMS I LIETOVĄJ

O ką mano žemės ūkio 
valdytojas?

Tiesos spalio 15 pasikalbėji
mas su žemės ūkio min. V. Au
gustinaičiu. Jame vėl šauksmas, 
kad žmonės laiku bulves nu
kastų ir skatinimas, kad imtų
si to. ką Juodis buvo pavadi
nęs “garantuotu atlyginimu”.

“Darbo rezultatai geri ten. 
kur kolūkiečiai skatinami ma
terialiai.... Žemės ūkio ministe
rija yra tos nuomonės — pa
galiau tai parodė ir pirmaujan
čių kolūkių praktika — kad ko
lūkiečiai visų pirma būtų ska
tinami, ne natūra — bulvėmis, 
bet pinigais. Atlyginimas natū
ra gali nesukelti reikiamo kolū
kiečių materialinio suintere
suotumo. nes jie patys pakan
kamai bulvių užsiaugina savo 

galės paimti atlyginimą grū- sodybiniuose sklypuose. Atlygi- 
dais ... 1957 mes prikūlėme 700 
tonų grūdų, kas sudaro pagal 
naują atlyginimą 100 normų. 
Todėl atlyginimui už darbą su
naudotume 70.000 rublių arba

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams
lt Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

kad akordinis atlyginimas la
biau suinteresuos patį kolchozi- 
ninką ir tada bus daugiau nau
dos kolchozui. Aiškina tokiais 
konkrečiais skaičiais iš savo 
kolchozo:
" Pavyzdžiui, imkime žiemi
nių javų derliaus sudorojimą. 
Nupiauti mašina vieną hekta
rą rugių kainuos 10 rublių 
Už sunešimą ir sustatymą nuo 
vieno ha. — 30 rub. suvežimas 
— 40 rb., sugrėbimas — 5 
rb., mynimas ant šalinės — 15 
rb. Nuvalyti vieną rugių ha. 
kainuos iš viso 100 rb. Gi mes 
sėjame 400 ha. rugių. Vadinas, 
išeis atlyginimui 40,000 rublių. 
Už prikultas 7 tonas išmokėsi
me 700 rublių. O kas norės —

nant pinigais, kolūldam iš to 
taip pat didesnė nauda — dau
giau bulvių sukaups bekonam 
penėti ir kitiem gyvuliam šer
ti. Gera praktika išmokėti pi-

25 tonas grūdų. O štai pernai nigus nedelsiant", 
sudoroiant tapati žiemkenčių (nukelta į 3 pusi.)

3'/»% metams

reguliaraus ir 1’4 rr

SKAIČIUOJA

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

m

PATOGIOS ĮSTAIGOS:
nuhvay prie Redford Avemie 

5S& Eastem Parkvay prie Nostrand Avė.
Member Federal • Insurance Corporation

K and K F ABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. I.
PRIE CITY SAVINGS BANK ■ TeL EL 4-1

ATDARAS KETVIRTAD1£NL*|^KI 0 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyru drabužiams prasideda nuo 940 už pilną eilute

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. ♦ 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, * 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Sj>ecialus patarnavimas paruošiant paklotus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SI PERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street, New York 2, N. Y

Tel.: AL 1-8319

WEISS & KATZ. L\C
187 ORCHARD ST„ N. T. C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir 

medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi< 

nius į užmeni.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti
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A r norite mokėti už jūsų nuodijimą?
Amerikos laikraščiuose pasku

tinėm dienom galima buvo už
tikti vertą dėmesio Fulton Le
vis pranešimą iš Washingtono. 
Pranešama apie gruodžio 2 į- 
vykusį pasitarimą, kurio ne bet 
kas galėjo laukti. Pasitarimas 
sukvietė JAV Informacijos A- 
gentūros (USLA) žmonės — Eric 
Johnston ir Turner Shelton. Bu
vo skelbta, kad dalyvausiąs pat
sai valstybės sekretorius Foster 
John Dulles, bet Valstybės De
partamentą atstovavo William 
Lacy, kaip oficialus svečias.

Visam pokalbiui vadovavo ir 
daugiausiai kalbėjo Turner Shel
ton. Kalbėjo sukviestiem Ame
rikos kino teatrų aprūpinto- 
jam filmais, vadinamiem “distri- 
butors and exhibitors”. Iš viso 
krašto buvo kviesta apie 50 
stambiųjų kino teatro savininkų 
ir tų, kurie per savo agentūras 
parūpina filmus. Dalyvavo tik
tai 11. Bet ne tai svarbu, kas 
dalyvavo ir kiek, bet ką toji kon 
ferencija svarstė.

Senate prieš trejus metus Tur
ner Shelton, JAV Informacijos 
Agentūros valdininkas, davė sa
vo liudijimus apie sovietinių fil
mų rodymą Amerikoje. Tada ji
sai nurodė, kad pagrindinis so
vietinių filmų tiekėjas yra Bran- 
don Films, Ine., New Yorke. Nu
rodė taip pat, kad tų bolševiki
nių filmų atgabenama ir rodo
ma “gana didelis skaičius”, kas 
kelia susirūpinimo pavojinga 
šiam kraštui propaganda. Bet 
ta propaganda, kaip pastebi Ful
ton Levvis, vertėsi tiktai maži, 
“blusiniai” (flea-bag) kino tea- 
trėliai, ir tų filmų paskleista a- 
pie 20. O vis dėlto Turner Shel
ton prieš 3 metus rado tai pa
vojingu dalyku.
Dabar jisai prašneko visai prie

šingai. Anoji konferencija buvo 
sukviesta tam, kad sovietinius 
filmus būtų galima ištraukti iš 
“blusinių teatrų” ir perkelti i 
pirmos rūšies kino teatrus 
visame krašte; taip pat, kad bol
ševikinių filmų būtų rodoma ap

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams  $6.on 
Brooklyn, N. Y. $6.5«-
Pusei metų  $3.50 
Užsieny le$6.50

sčiai. Kaip į tai pažiūrėjo suk
viestieji filmininkai?

Konferencinoje nebuvo kel
tas klausimas, ar dabar sovieti
nė propaganda jau mažiau pa
vojinga, negu prieš 3 metus. Pa
sitarimo dalyviam rūpėjo kiti 
klausimai: kokių priemonių bus 
griebtasi prieš patriotinių orga
nizacijų piketus ir kas atlygins 
reklamos išlaidas, jeigu žmonės 
neis bolševikinių filmų žiūrėti? 
Turner Shelton paaiškinęs: žmo
nėm bus sakoma, jog tai daro
ma “taikos labui”, o skelbimus 
laikraščiuose galėsianti apmokė
ti valdinė agentūra; dėl to nesą 
ko būkštauti.

Fulton Lewis, visa tai atpasa
kojęs, kelia klausimą savo ruož
tu: ar mokesčių mokėtojai turi 
apmokėti laikraščių skelbimus, 
raginančius juos eiti ir žiūrėti 
“geriausios komunistinės propa
gandos”?. Jei taip, tai “nėra at
sitiktinis dalykas, jog spaudos 
atstovai į tą konferenciją nebu
vo Įsileisti”.

B —-
Neatsitiktinis taip pat dalykas, 

kad tokia konferencija buvo su
kviesta. Yra JAV ir Sovietų Są
jungos susitarimas keistis fil
mais, radijo ir televizijos pro
gramom. Yra taip pat Informa
cijos Agentūros (USIA) posūkis, 
nutildžius Amerikos Balsą Miun
chene, pritildyti antisovietinę 
propagandą. Yra tai naudinga 
Sovietų Sąjungai, bet jokia pras
me nėra naudinga JAV. Nei A- 
merikai nei jokiam kitam kraš
tui, kokie bebūtų susitarimai, 
nebus leista Sovietų Sąjungoje 
pasireikšti su savo propaganda.

Ką tada galvoja ir ką daro tie 
atsakingi JAV valdžios žmonės, 
kurie siūlo šio krašto visuome
nei dargi mokėti už pakišamus 
jai nuodus? Nėra nė vieno to
kio sovietinio filmo, iš kurio ne
kyšotų komunistinė propaganda 
griaujanti laisvos demokratinės 
santvarkos pagrindus ir nuodi
janti žmones, klaidingomis pa
žiūromis bei melu.

Šventojo
Tuoj po išrinkimo, dar nepasi

baigus konkliavai, naujasis po
piežius Jonas XXII per radiją 
kreipėsi į viso pasaulio tautas.

Iš šio pirmojo šv. Tėvo žo
džio galima spėti ir apie jo pon
tifikato. programą.

“Su baime ir drebėjimi” pri
siimdamas ant savo pečių žmo
giškoms jėgoms nepakeliamą 
popiežiaus pareigų naštų, Jo
nas XXIII savo kalboje visų pir
ma šaukėsi Dievo pagalbos, 
prašydamas, kad “apšviestų pro
tą ir Įkvėptų drąsos.’ Pasvei
kinęs kardinolų kolegijos narius 
ypač tuos, kurie negalėjo da
lyvauti konkliavoje (Mindszen- 
ty ir Stepinac), viso pasaulio 
vyskupus, kunigus, tolimuose 
kraštuose Evangeliją skelbian
čius misionierius, vienuolius, 
vienuoles, katalikų akcijos ei
lėse kovojančius pasauliečius 
ir kitus, kurie kokiu nors bū
du prisideda prie apaštalavimo 
darbo, Jo Šventenybė pirmoje 
eilėje prisiminė komunistų pa
vergtų kraštų katalikus.

“Su ypatingu susirūpinimu 
šiandien prisimename, —kal
bėjo Jonas XXIII, — vyskupus, 
kunigus, seseris ir tikinčiuosius 
tų tautų, kuriose katalikų tikė
jimas neturi jokios laisvės ar
ba gali ja naudotis tik dali
nai, kur švenčiausios Bažnyčios 
teisės yra mindomos po kojo
mis: % kur teisėti ganytojai yra 
arba ištremti arba priversti gy
venti policijos priežiūroje ša
lia savo vyskupijų arba kito
kiu būdu kliudomi eiti ganyto
jiškas pareigas. Visi jie težino, 
kad jų skausmas yra drauge ir 
Mūsų skausmas, kad visa šir
dimi atjaučiame jų priespaudą 
ir persekiojimus. Težino jie, 
kad nesiliaujame maldavę visų 
gėrybių davėją Dievą pagaliau 
užkirsti kelią šiems nežmoniš
kiems persekiojimams, kurie ne 
tik griauna tų tautų ramybę ir 
gerovę, bet taip pat yra griež
tai priešingi moderniajai civi
lizacijai ir jau seniai iškovo
toms žmogaus teisėms. Dievas 
teapšviečia tas tautas valdan
čiųjų protus; teatleidžia perse
kiotojams, o tiems, kurie nau
dojasi teisėta laisve, tesuteikia 
geresnius, laimingesnius lai
kus’.

“Vienoda tėviška meile my
lime tiek Vakarų, tiek Rytų Ba
žnyčią — kalbėjo toliau šv. 
Tėvas. — Atveriame savo ran
kas ir širdį tiems, kurie yra at
siskyrę nuo šio Apaštališkojo 
Sosto.... Karštai trokštame, kad 
jie grįžtų Į visų Tėvo namus, 
dėl to kartojame dieviškojo At
pirkėja žodžius: “Dangiškasis 
Tėve, dėl savo vardo apsaugok 
tuos, kuriuos man davei, kad 
jie būtų viena, kaip ir mes esą-

Tėvo žodis Romi ir
V. Kaziūnas — Laiškas iš Romos

pasauliui
kos išlaikymui. “Negali būti tik
ros taikos piliečiams, tautoms 
ir valstybėms, jei ši taika nėra 
įsigyvenusi jų sielose. Išviršinė 
taika yra tik vidinės sielų tai
kos ir ramybės atspindys.... 
Dėl to tik religija gali kurti,

POPIEŽIUS JONAS XXIII

me viena-. (Jon. 17. 11). Tokiu 
būdu bus viena avidė ir vienas 
ganytojas. Todėl teateina visi 
su meile ir nesivaržydami, iš 
širdies juos kviečiame. Tas grį
žimas. Dievo malonei įkvepiant 
ir padedant, teįvyksta kuo grei
čiausiai. Čia jie ras ne svetimus, 
o savus namus; tuos, kuriuos 
praėjusių amžių žmonės apšvie
tė giliu mokslu ir išpuošė do
rybėmis.”

Jonas XXIII toliau kreipėsi į 
visų tautų vyriausybes, į tuos 
kurių rankose yra sudėta^ žmo
nijos likimas, gerovė ir viltys. 
“Kodėl pagaliau nesantaika bei 
nesutarimai nederinami, remian
tis tiesa ir teisingumu? — klau
sė popiežius. — Kodėl žmonių 
protiniai sugebėjimai ir tautų 
turtai dažniausiai nukreipiami 
ginklų gamybai, gamybai prie
monių. mirties ir sunaikinimo 
, o ne visų, ypač mažiau pasi
turinčių visuęmenės klasių, ge
rovės kėlimui? žinome. — tęsė 
Jo šventenybė, — kad pastan
gos pašalinti nesutarimus su
tinka daug sunkių ir painių 
kliūčių. Tas kliūtis tačiau rei
kia nugalėti, nes nuo to priklau

so žmonijos ateitis. Reikia sto
ti i darbą su drąsiu pasitikėji
mu, remiantis paties Dievo švie
sa ir pagalba. Pažvelkite į jums 
patikėtas tautas ir įsiklausykite. 
Ko jos iš jūsų laukia ir ko pra
šo? Jos prašo ne anų baisių ka
ro pabūklų, kurie gali iššaukti 
visuotinų sunaikinimą, bet pra
šo taikos. Tautos trokšta tokios 
taikos, kurioje visa žmonija ga
lėtų laisvai gyventi, vystytis ir 
klestėti. Jos trokšta teisingumo, 
kuris suderintų atskirų visuo
menės klasių teises bei parei
gas; torkšta pagaliau, ramybės 
ir santaikos, kuria remiasi kiek
viena tikra gerovė”.

jus žinote. —priminė Jonas 
XXIII. —ką apie taiką yra pa
sakę didieji žmonojos genijai. 
“Taika yra žmonių santaika 
tvarkoje”, — sako šv. Tomas. 
Tačiau tarp taikos ir vergijos 
yra neperžengiama bedugnė.— 
pabrėžė popiežius. — nes taika 
yra ramybė laisvėje.

Priminęs angelų giesmės žo
džius “garbė Dievui aukštybėse 
ir ramybė geros valios žmo
nėms”, šv. Tėvas baigė, pabrė
ždamas religijos vaidmenį tai-

METAI SU DIEVU
Kun. dr. Juozas Prunskis po

ros pastarųjų metų bėgyje ta
po vienu iš produktyviausių re
liginiai pedagoginio žanro ra
šytojų lietuvių kalboje. Pernai 
knygų rinkoje pasirodė trys jo 
knygos, šiemet gi jis pasveiki
no skaitytojus jau su ketvirtuo
ju veikalu, o penktasis tebelau
kia savo eilės spaustuvėje. Ten
ka tikrai nuoširžiai sveikinti 
kruopštų ir našų rašytoją.

Ką gi kun. J. Prunskis pa
teikia skaitytojams naujame ką 
tik pasirodžiusiame "Metai su 
Dievu" veikale?

Autorius, pasigaudamas me
tų sekmadienių ir kai kurių 
šventadienių evangelijų, pa
vyzdžiais, garsių pamokslininkų 
ir mokslo žmonių pasakiais ir 
citatomis veda skaitytoją per 
ištisus metus, norėdamas jį pa
guosti, sustiprinti ir pakelti.

"Metai su Dievu" nėra homi
lijų rinkinys, nors kai kurių 
evangelijų tekstai čia aiškina
mi; nėra grynai pamokslų kny
ga, nors pamokinimų, paskati
nimų, tikėjimo tiesų dėstymo 
skaitytojas apsčiai čia suras, šis 
veikalas nėra taipogi vien pa
vyzdžių kolekcija, nors kiekvie
nas naujas strapsnelis jame pra
dedamas pavyzdžiu ar apibūdi
nimu kokio nors istorinio ar kie 
no nors sukurto įvykio. “Me
tai su Dievu” — nėra taipgi 
apmąstymų knyga, nors joje 
skaitytojas suras labai įdomių 
punktų apmąstymui kiekvie
nam sekmadieniui ir šventei.

Prieš devynetą metų James 
Keller yra išleidęs knygą var
du “Kasdien . trys minutės” 
(“Three Mįnutes a Day”), ku
rioje autorius, skirdamas skai
tymui nepilną puslapėlį, stengė
si duoti mintį kiekvienos dienos 
prasmingam 'gyvenimui. “Metai 
su Dievu” autorius skiria maž
daug nepilnus tris puslapius 
kiekvieno šventadienio susikau
pimo valandėlei, kuri kaip jis 
pats įžangoje rašo, “....padės 
visą savaitę religine dvasia gy
venti’. Taigi, ši knyga ir galė
tų būti priskirta prie dvasinio 
pasiskaitymo ir religinio susi
kaupimo veikalų.

Nagi ir viliojančių temų ja
me gausiai randame. Tikrai į- 
domiai skamba kad ir sekančios 
antraštės: “Jaunuolis karste; 

stiprinti ir ugdyti taiką. Teat
simena šią tiesą tie, kurie at
meta Diebo vardą, kurie kojo
mis mindo Jo šventas teises, 
kurie užsispyrusiai stengiasi iš 
žmonių širdžių išrauti religiją, 
šiais sunkiais laikais kartojame 
dieviškojo Atpirkėjo žodžius ir 
pažadėjimus /Palieku jums sa
vo ramybę, duodu jums savo 
ramybę’ (Jon. 14. 27).

Grūdeliai į Viešpaties delną; 
Rankos prie darbo, širdis prie 
Dievo; šiltas žodis šaltai šir
džiai...”

Knyga parašyta lengvu sti
liumi ir gražia kalba, gausiai pa
dailinta poetiškais vaizdais.
Spaudos ir korektūros klaiduų 

knygoje neteko pastebėti, iš
skyrus kai kuriose vietose pra
leistas citatose kabutes. Bet vie
nam sekmadieniui, būtent, 6- 
tam po Trijų Karalių, tikrai pa
sigendame gražių minčių ir pa
mokinimų. Autorius, turbūt, 
trumpo “mėsiedo” metam pa
ruošė šį veikalą.

"Metai su Dievu" mielai ga
lima rekomenduoti pamoksli
ninkams, kalbėtojams ir auklė
tojams, kurie čia ras sau aps
čiai medžiagos, ši knyga bus 
taip pat mielai priimta ir kiek
vieno skaitytojo, kuriam rūpi 
savo prabėgančias gyvenimo 
dienas skirti aukštesniam tiks
lui ir kuris nori visus metus 
gyventi su Dievu.

(Metai su Dievu. Kun. J. 
Prunskis. Spaudė Immaculata 
Press. Putnam, Conn., 1958, 
270 pusi. Kaina 2 dol.).

Kun. A. Deksnys

Iš Lietuvos
(Atkelta iš 2 psl.)

Ką tie pasisakymai rodo?
Įsitikino, kiek klaidingas bu

vo senasis komunistų raginimas 
būti “nesuinteresuotiem” asme
nine nauda ir “aukotis liaudies” 
gerovei, šiandien jau puolėsi 
prie “asmeninio suinteresuotu
mo”. į

Skelbti daviniai rodo, kad 
darbo žmogui iš jo nudirbto 
darbo vaisių tenka tik .6 proc., 
jei iš 700 tonų kolchozininkam 
teko tik 25 tonos. O ir Juodžio 
siūlomuose akordinio darbo 
skaičiuose tas procentas net su
mažėja iki 3 procentų (už 6 to
nų šieno pagaminimą siūlo 50 
kg. šieno). Tai baisus darbo 
žmogaus išnaudojimas.

Vietoj kalėdinių sveikinimų

kortelių, siuntinėjamų drau
gams ir artimiesiems, aukojo 
Balfui Bern. Žukauskas su šei
ma, Philadelphia, Pa.

fv .v./././././.y.. Pasaka, kuri galėtų būti ir tikrenybė
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GERARDUI patiko, kai pap

rašiau mene išlaipinti prie kny
gyno.

— Važiuokite apsipirkti vie
ni, — paaiškinau. — Aš turiu 
savo reikalų, o Yvonė turi tal
kininkę....

Nei Yvonė nei Debesėlis 
man netarė nė žodžio, tik Ge
rardas mielai sulaikė mašiną 
ir pasakė:

— AŠ manau, moterys ilgai 
neužgaiš; tai ir tu netruk atsi
rasti. Bus malonu....

Kiek jie gaišo pirkinėdami, 
negalėčiau pasakyti. Buvo jau 
pavakarys, kai Gerardas pasi
beldė į mano duris. Rado be- 
skaitantį naujausią knygą apie 
dvasių apsireiškimą žmonių gy
venime.

Debesėlį vis labiau įtariau, 
kaip nerealų žmogų. Ypačiai po 
keisto su manim nuotykio par
ke ir Debesėlio papasakotos 
skendimo istorijos. “Jie nema

tė manęs pakylant iš upės.... 
Yra žlibų žmonių”.... Ar žmo
nės gali dvasias matyti?

Galimas dalykas, kad mergai
tė buvo pagauta upės verpeto ir 
daugiau jos niekas nematė. Po
licijos ieškojimai lavono taip 
greitai nerado, o miesto padau
žos dar ištaisė pokštą: nurodė 
į nuskandintą manikeną.

Man buvo visai aišku, kad 
Debesėlio žodžiai, jog “toji 
mergaitė tarnavusi anoje krau
tuvėje’, būvo pasakyti apie sa
ve pačią. Knygoje skaičiau, kad 
dvasios pasirodančios žmogiš
kuoju pavidalu ten, kur žmogu
mi gyveno, Debesėlis, tikriau
siai, buvo toji pati Irena, ku
rią Gerardas pažino pirkinėda- 
mas Yvonei gėles prie Porte 
d’Orleans. Bet kokį ji turi ryšį 
su Gerardo gyvenimu?

— Nugrimzdai, kaip į van
denį, — pasakė įėjęs Gerar
das. — Moterys nekantrauja 
laukdamos. *Nori pasirodyti, kaip

išsipuošusios. Važiuosime kur 
užkąsti. Tu užmiršai — šian
dien yra Yvonės tikros vardi
nės. ♦

— O apie netikras pasakei 
tiesą? ' '

Gerardas paėmė nuo stalo at
vožtą knygą ir pažiūrėjo į vir
šelį.

— Vis tas pačias knygas 
skaitai. Su dvasiomis kalbi, — 
nusijuokė. — Taip, aš pasakiau, 
ko mudu buvome nusitrenkę 
iki Porte d’Orleans ir susirūpi
nę. Tu supranti, aš negalėjau 
Yvonės akyse liktis vaikėzu, ku
ris trankosi paupiais.

— O mane padarei melagiu?
Gerardas perėjo per kamba

rį. Koja išlygino užsirietusio ki
limo kamputį.

— Neturėturri anf manės pyk
ti — kalbėjo nusisukęs ir žiūrė
damas pro langą. — Vyras ne
turi likti žmonos akyse neteisus. 
Jis visada jaus žvilgsniu bady
mą. Aš tai žinau iš teismo ...

— Žinau ir aš, — rūsčiai nu
kirtau. —Tau malonu kitam 
suversti kaltę. Pats mane nu
sitempei iki Porte d’Orleans. 
Lyg kokį nusikaltėlį ... Mažai be
trūko įduoti teismui ir pakal
tinti mergaitės nužudymu. Vie
ną bylą jau turėjau.

Gerardas priėjo prie manęs, 
paėmė už abiejų pečių ir stip
riai suspaudė:

— Klausyk! Užmiršk, kas bu
vo. Ne tau vienam taip pasi
taiko. Pabūtum ilgiau teisme, ži 
notum. — Gerardas mane pa
leido. o knygą piktai stumtelėjo 
į šalį. — Mesk tuos niekus 
skaitęs! Jie tave iš proto išves. 
Gyveni sapnuodamas. Aš ma
tau.

— Ne, tu nevisa matai! Tu 
nematai, kad Yvonei rūpi kai 
kas daugiau negu vyras. .. Jai 
rūpi meilė, — rėžiau tiesiai į 
akis.

Gerardas glostė kėdės atlošą. 
Jo akys krito į mano bernio
kišką fotografiją. Ant fotogra
fijos kampučio buvo likęs bals
vas žiedo pavidalas. Saulė tos 
vietos neišdegino.

— čia būta užkištos gėlės, ar 
ne? — pasakė dusliu balsu. — 
Aš gėlių nelabai mėgstu. Jos 
primena vaikystę .... Bet ir tu 
čia išrodai dar vaikas. —var
taliojo fotografiją savo ranko
se. — Prieš dvylika metų.... 
Man rodos, esu matęs kažkur 
tokį bernioką. .. Bet mes visi 
tada buvome labai panašūs.

— Ir laimingi, — pabrėžiau.
—Taip, laimingi išdykėliai.

0 dabar dideli išdykaujame.
Gerardas perbraukė delnais 

per savo* kaktą ir plaukus, pa
taisė sermėgos apykaklę, kak- 
laraikštį.

— Važiuokime! Jos tikriau
siai laukia.

DEBESĖLIS stovėjo prieš 
veidrodį balsvai melsvame rū
be, siūtame iš lengvos papuru
sios medžiagos, beveik perre
gimos. Visai tokį vaizdą galite 
matyti dangaus mėlynėje, kai 
saulė prašviečia balzganas ūka
nas. Ant kėdžių ir stalų buvo 
priklota gusybė moteriško ap
daro. Yvonė rankose laikė žai- 
zdrinės sapavos drabužį. Jį ma
tavosi, pakėlus ties savo kaklu 
ir žiūrėdama į kojas. Vieną bu
vo atkišusi į priekį.

— Man beveik tinka. Mažai 
reikėtų taisyti. Gal kiek per 
klubus. — tarškėjo. — O ir 
Gerardas.... — pamatė mudu 
viedrodyje, kai įėjome pro du
ris.

Yvonė padėjo drabužį į šalį 
ir grįžo prie veidrodžio. Pasi
lenkusi timptelėjo Debesėliui 
už raukšlės.

— Ar ne bailiai atrodo? — 
atsilenkė į mus. — Tikras pa
dangių debesėlis. Ir naujos kur

paitės kaip dera! Na, pavaikš
čiok! Nespaudžia? Nesmunka?....

Yvonė pažvelgė į mane akių 
kampučiu. Aš supratau, ką ji 
norėjo priminti. Mane persmel
kė aštrus pyktelėjimas į ją žiū
rint. Viduje kažkas nutrūko ir 
suskaudo. Norėjau išeiti ir dau
giau Yvonės nesutikti, kai ligi 
tol jaučiau malonumą būti ar
ti. Susiėmiau abiem rankom 
užu sprando ir perbraukiau per 
kaklą, tarsi norėdamas atkabin
ti svetimas apsivijusias rankas. 
Kokia svetima ji man dabar pa
sirodė!

— Kiek aš turėjau vargo vi
sa surinkti, — nusiskundė pa
keitusi balsą. —Irena sutaupė 
mažiausiai 50.000 frankų. Ge
rardas gerai žino, kiek tai man 
pačiai būtų atsiėję. Aš esu daug 
išlaidesnė....

Paskutinius žodžius nukando, 
kad būtų aštresni. Juos taikė 
Debesėliui. Ne teisindama, o 
kaltindama. Kas galcjo patikė
ti. kad “sutaupius’ 50,000 fran
kų, buvo pirkta “pigiai"? De
besėlio visoje povyzoje matėsi 
pagautoj paukštės noras iš
plūsti jį laisvę. Ji pasisuko ir 
nuėjo į kitą kambarį.

— Nepaprasta mergaitė, — 
mostelėjo Yvonė galva į duris. 

kuriose dingo Debesėlis; man 
taip norėjosi pasekti iš paskos. 
— Ir kokį gerą turi skonį! Ar 
tu manai, Gerardai?

Gerardas gūžtelėjo pečiais ir 
pažiūrėjo į mane:

— Tai galėtų tik jisai spręs
ti ....Man visi rūbai atrodo gra
žūs. kai graži moteris juos vil
ki, — taikė žmonai, kuri kyš
telėjo liežiuvio galiuką.

— Irena daug gražesnė, ir 
jaunesnė, —sužvairavo į ma
ne dėliodama gumulus rūbų. — 
Tiktai jos rankos vėsios ir 
skruostai pablyškę; bet, sako, 
tokių širdis kaitri Ir nesidažo. 
Nėra pavojaus, kad lūpučių at
spaudas paliktų kam ant kak
tos, kaip tėvui....

— Yvone! — sudraudė ją 
Gerardas. — Kas tau šiandien 
yra? Tokia kandi. Nori, kad 
svečias išeitų.

— O ne. aš jį labai myliu ... 
tikrai myliu, kaip tave, — pri
ėjusi apkabino Gerardą ir pa
bučiavo. — Labai būčiau nepa
tenkinta, kad išeitų, ir jis to 
nepadarys. — nugriebė ir su
spaudė mano ranką; ji buvo 
svilininčiai karšta. — Aš tokia 
šiandien laiminga!... Bet tu, 
Gerardai, paieškok ko nors na
mie pradžiai (B.d.)
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DARBININKAS

Blogai gyvena darbininkai su šeimomis jno surinkti trijų mėnesių al
gą, nes tiek reikalinga kostiu
mui nusipirkti. Valdžia vis ra-

Į Sibirą ir atgal (10)

buvo sudėtingas reikalas. Ta
čiau apsigyventi sunku. Kau-

ir “buržuaziniai nacionalistai” 
iš turtuolių tarpo, šių teigimu

kurie labai nenorom priimda
vo buvusius politinius kalinius 
ir tremtinius, o nuo 1957 pa
vasario, visai nepriėmė, ar tik 
labai retais atvejais. Tų metų 
pavasarį kai kuriems politi
niams kaliniams ir tremtiniams 
nors Kaune visą laiką gyvenu
siems, buvo duotas įsakymas 
išsikraustyti per 10 dienų.

Grįžusiems studentams, jei

ir rimtą skilimą lietuvių tautos 
tarpe. Bet melas visuomet tu
ri trumpas kojas ir nespėja su 
gyvenimu eiti. Iš visų pogrin
dyje ar stovyklose sutiktų žmo
nių tik 30 proc. radau tokių, 
kuriuos būtų galima laikyti 
bent kiek panašius į “buožes”. 
Norimą kelia sveikatingumas.

Nerimą Lietuvoje kelia gy
ventojų sveikatingumas. Dažnai

3 metais, anksčiau studijuotą bgų susirgimai, kūnų tiek daug 
laikotarpį neužskaito. Tai pri- kad pvz. širdies išsiplėtimas jau 
klansn nuo to, ar amnestijos nebelaikomas liga. Be te, vis 
komisija teisimą panaikino ar dažniau galima išgirsti apie su- 
ne. Tiems, kuriems teisimas ne- sirgimus vėžiu, skilvio ligomis 
panaikintas, studijos įmanomos 

? tik tose srityse, kurios neliečia 
švietimo ir politinio gyvenimo 
sričių.

Grįžusiems mokytojams dar
bas mokyklose nesuteikiamas. 
Tremtiniai, sugrįžę su šeimo
mis, labai dažnai negauna gali
mybės apsigyventi savo buvu
siuose namuose. Provincijoje 
tai priklauso nuo kolūkio pir
mininko malonės.

Kai kurie sugrįžę iš Rusijos 
vėl išvažiuoja atgal, nes vieti
niai komunistai sudaro tokias 
sąlygas, kad jokiu būdu neįma-' 
noma įsikurti. Grįžusius pare
mia gyventojai, tačiau, patys 
gyvendami nepergeriausiai, 
daug padėti ir negali, — be to, 
kartais tai ir pavojinga.

Buvę politiniai kaliniai yra 
specialiai registruojami ir pro
tarpiais saugumas vieną kitą 
pasikviečia pas save, paklausi
nėja, ką dirba, kokius draugus

ir kitomis.
Žinoma, būtų neteisinga, jei

priemonių Lietuvoje prieš li
gas ar žemą pragyvenimo lygį. 
Tačiau visos tos priemonės pa
skęsta tekiame biurokratizme, 
kad žmogus, iki jis ką nors 
pasiekia, savaime praranda no
rą džiaugtis. Kad padarytų skil
vio nuotrauką rentgenu, reikia 
laukti ištisus mėnesius, o pa
tikrinti sveikatą pūna to žodžio 
prasme mažam žmogeliui įma
noma, tik nebent privačiai. Vi
sų pirma, daugumos ligoninių 
įrengimai nėra padarę 
pažangos. Ligoninės neturi 
naujų moderninių įrengimų, 
išskyrus tik vieną kitą 
ligoninę Kaune ir Vilniuje. 
Gydymas nemokamas, tačiau 
gydytojai neturi intereso, o 
dažnai neturi nė galimybės ap-

žiūrėti ligonį, nes jie gauna 
tvirtą mėnesinį atlyginimą, ne
priklausomai nuo pacientų skai
čiaus. Jam tas pat, ar jis 10 
apžiūrės, ar šimtą. Tad jam 
mieliau, kad tik dešimtis tea
teitų.

Ir taip eilinis žmogus vargi
nas!, važinėja į Kauną ar Vil
nių, ir už privatų vizitą moka 
po 200 rublių, perkasi užsieni
nius vaistus, jei jų gauna ir to
kiu būdu stengiasi pasigydyti.

Didžiausia svajonė—kostiumas
Grįžusių iš Sibiro didžiausia 

svajonė buvo įsigyti kostiumą. 
Vieniems tai pavyko, kiti dar 
ir šiandien jo neturi, ypač vien
gungiai. Reikia tvirto paširyži-

me”. Tačiau vienom iliuzijom 
žmogų nepašersi. Jis nori šian
dien gyventi, o ne rytoj, ypač, 
kai tas rytojus toks neaiškus.

Negalima ir pasakyti, kad vi
si Uogai gyvena, kad viri ne
patenkinti komunistais. Yra ir. 
geriau ir blogiau gyvenančių. 
Blogai gyvena darbininkai su 
gausiomis šeimomis. Neperdė
siu sakydamas, kad jie labai 
blogai gyvena. Geriau gyvena 
geri specialistai su negausiom 
šeimom, ar tie, kurie turi ga- 

- limybės pasinaudoti “valdišku 
turtu”. Gerai gyvena visa val
džios grietinėlė: įmonių direk-

(Nukelta j 5 puri.)
LAUŽAI, kuriuose gyvena Sibiran ištremtieji, paleisti iš vergų stovyklų, 

bet neleidžiami namo grįžti.

DAINOSE SKAMBA GYVOJI LIETUVA

i
i "'1.

SIBIRE palaidotieji: “tik kalinio numeris, pavardės rai
dė”, j. Skaityk apačioje spausdinamą laišką!

Nauja plokštelė “Iš Rūty šalelės’*
ĮDAINAVO

turi ir po to paleidžia.
Pasitaiko ir tekių atsitikimų, 

kad pašauktasis apklausinėji-

B. Markaitte, S. J. 
...... . L. SIMUTIS
B. Markattto, A J. 

...... M. Petrauskas 

. ___   J. Švedas

DUL DUL DUDELt .....
NEMARGI RAKAUKJA! 
PAS MOČIUT? AUGAU 
SAKt KAME MOKIA .... 
MERGVZtLE UEUJCLE
APYNIUS .....L.....
SĖJAU RŪTA . ..... .
MAUS PAVASARIS

Savotiškos jaunimo

ALICE STEPHENS

Grįžę nustebome dėl įsivyra
vusių jaunimo -tarpe madų; siau 
ros apytrumpos kelnės, margi 
baltiniai, margos kojinės, ba-

Tai, žinoma, matoma tik toje 
jaunimo dalyje, kuri turi gali
mybės madas sekti, nes daug 
kas vos galą su galu suduria. 
Gi batai su storais padais kai
nuoja apie 400 rublių. Tokius 
“madų skleidėjus” įnirtingai 
puola komunistų spauda, radi
jas, komjaunimo komitetai, tei
gdami, kad tai “Vakarų impe-

IKI 1944 GYVENAU ZARASUOS.
Jis lankė ir baigė gimnzaiją, 

vėliau mokytojavo. “Išvadavus” 
Lietuvą pateko į raudonąją ar
mija, o tėvas būvo areštuotas, 
išvežtas į Vorkutą, kur mirė ir 
palaidotas prie stulpelio.

Visa šeima pateko Sibiran. Ir 
“raudonarmietis”. Penkiolika 
metų katorgos pagal 58 str.

“Fotografijos rodo, kaip bu
vo laidojami XX amžiaus bau
džiauninkai. Tokių kapų-kapelių 
prie kiekvienos gyvenvietės, prie 
kiekvienos kasyklos. Nei pavar-

ti, kaip jam labiau patinka, o ., 
ne kaip įsako diktatoriai. Jau- . 
nuoliui neįrodysi, kad jis gali 1 
vieton merginos kombainą my
lėti, nors tarybiniai poetai pa
gal įsakymą rašo ir tokias 
“kombainuos meilės” dainas.

Bolševikai vis mėgina įrody
ti, kad pasipriešinimo sąjūdžiui 
Lietuvoje vadovauja “buožės”

nį, vyr. amžiaus, iš filijos prie 
Pavenčių.

Lietuvaitės lageryje išleido lie- 
lietuvišką maldaknygę. Ji yra 
vertingas įrodymas, koks tvirtas 
buvo tikėjimas kalinių tarpe. 
Kai kiekvienas popierėlis, ypač 
ne rusų kalba, buvo atimamas 
ir naikinamas. Mūsų mergaitės 
sugebėjo maldaknygę perrašyti 
ir net į vyrų lagerį persiųsti.”

Ta maldaknygė gauta Balfo 
Centre. Laiško autoriui jau ga
lima padėti, ir bendrom aukom 
Amerikos lietuviai tikrai padės. 
Padės jam ir

Lapkričio 22-23 Memminge- 
..ne, Vokietijoje, vietos lietuviai 
atšventė “Darnos” choro 5 me
tų gyvavimo ir jo vadovo mu
ziko Motiejaus Budriūno 40 me
tų muzikinės veiklos sukaktis, 
kurioms paminėti choras su
rengė gražią programą, sutrau
kusią daug svečių iš arti ir to
li.

Kodėl šios sukaktys brangios?

Sukakčių minėjimas pradėtas 
lapkričio 22 popiety “Darnos” 
choro baltų chorinės muzikos 
koncertu bei kita programa, su
rengta Memmingene gyvenan
čių pabaltiečių kultūros namuo
se. Minėjimo salė prisirinko pil
na žmonių. Jų tarpe buvo ma
tyti vysk. V. Padolskis, specia
liai į šias iškilmes atvykęs iš 
Romos, Memmingeno vyr. bur
mistras dr. J. Berndl, kun. dr. 
J. Aviža iš Miuncheno, Ameri
kos Balso atstovas dr. V. Dam- 
brava su žmona. Iškilmes pra
deda PLB Memmingeno apyl. 
pirm, ir vietos lietuvių katalikų J 
klebonas kun. A. Bunga.

Kun. dr. J. Aviža peržvelgia 
M. Budriūno veiktos metus, pa- 
brėždamas sukaktuvininko nuo
pelnus mužikos ir visuomeni
nės veiklos srityse. Pagerbdami 
M. Budriūną, drauge pagerbia
me ir jo “Damą”, nes “Dama” 
yra jo kūrinys. “Darna” riša 
bendram darbui visus, stiprina 
pasitikėjimą savimi, veda mus 
iš kasdieniškos rutinos ir kar
tu skatina vertinti ir palaikyt 
lietuvišką kultūrą, “Daina yra 
ne tik mūsoji praeities liekana, 
bet ir dabartinės mūsų buities 
dalis”.... “Negalėjome išsivežti 
nei Nemuno nei Dubysos”, nei 
kitų mums brangių Lietuvos 
grožybių — kalbėjo kun. dr. J. 
Aviža, — “tačiau kai aš klau
sausi jūsų, tai girdžiu miško o- 
šimą, upių srovenimą’ ir visą 
Lietuvos gyvenimą. “Jūsų daina

Balfo Centras skelbia, kad ne tik daina yra

M. MUSTEIKIS (ELI) Ručinskas, kun. A. Bunga. Tele
gramomis bei raštu sveikino 
kun. dr. L. Gronis, marijonų 
kongregacija, latvių katalikų 
kun. MutuŪs, iš Šveicarijos prof 
J Eretas su šeima ir-dideli lie
tuvių bičiuliai Ehrensbergeriai, 
kpt. Balturšaitis ir jo darbo 
kuopų vyrai, kun. J. Tautkevi- 
čius, kun. Br. Liubinas ir k.

Po sveikinimų M. Budriūnas 
padėkojo visiems, “Darną” ir jį 
sveikinusiems.

Pobūvis prie lietuviškų vaišių 
stalo

_ Vakare vieno viešbučio salė-
-M.&Saar? Trem- Je pobūvis, kuriame daly

vavo apie šimtą žmonių: “Dar
nos” choristai, daug vietos lie
tuvių ir svečių, jų tarpe ir vysk. 
Padolskis. Pobūvio metu daly
viai gardžiavosi lietuvaičių pa
gamintais valgjais, nuotaikingai 
šnekučiavosi, jaunimas šoko. 
Vargo mokyklos mokytojas V.

tų, apdanuodamas vietos visuo
menininkus bei choristus. Muz. 
V. Banaitis akordeonu pagrojo 
eilę lietuviškų dainų, o visi da

lyviai jam pritardami dainavo. 
Protarpiais buvo vėl pasakyta 
gražių žodžių nusipelniusiems, 
be to, M. Budriūnui įteikta bran 
gi choristų dovana —auksinis 
laikrodis. Pobūvį humoristinėj 
nuotaikoj pravedė dr. V. Dam- 
brava.

Pontifikalinės mišios
Sekančią dieną Memmingeno 

Marijos Dangun Ėmimo bažny
čioj vyko pontifikalinės mišios, 
kurias laikė vysk. V. Padolskis, 
asistuojant kunigams A. Bun- 
gai ir kun. J. Petraičiui. Pa
mokslą pasakė kun. dr. J. Avi
ža, iškeldamas žodžio, dainos ir 
giesmės reikšmę žmonių gyve
nimui ir Dievo garbinimui. Pa
maldų metu lietuviškas, iškil
mingai skambančias giesmes 
giedojo choras “Darna”.

Abi dienos praėjo lyg nuo
stabi lietuviška šventė, pragied-

gyva, bet gyva yra ir Lietuva
— ji skamba Jūsų dainose”.... 
Pabaigoje kun. dr. J. Aviža iš
kėlė ir svarbiausi “Darnos” glo
bėją kun. A. Bungą bei kitus rė
mėjus.

Skamba dainos pabaltiečių
Toliau seke “Darnos” koncer

tas, kurio pirmoje dalyje iš pil
doma: Sėdžiu po langeliu — 
Šimkaus, Pjovė lankoj šieną, — 
M. Budriūno, Tamsi naktis, lat
vių liaudies daina, Kur tu lėk
si vanagėli, — latvių 1 d. — 
A. Jurjans, Tiktai galvai pasto
gę, estų daina—1  ,   
tinių giesmė — V. Jakubėno. 
Antroje dalyje: Burtai — J. 
Naujelio, Karvelėli — C. Sas
nausko, Užmigo žemė — C. Sas
nausko, Kalevalas ir Lindastė, 
estų — M. Hermaa, Oi, pasaky
ki, vokiškai — St. Šimkaus, Jau
nystei — A. Aleksis, Miškų gė
lė—V, Paulausko, Ko žilas ožys 
'bliovė^ —- V. Jakubėno.

Visos dainos publikos buvo 
a labai šiltai priimtos. Ypač nuo

stabiai puikiai skambėjo “Kar- !
~velėiis”—(kartota);—“Tremtinių-i 

giesmė” (daugelį sugraudinusi ' 
iki ašarų) ir “Ko žilas ožys blio- ! 
vė”. Pabaigoje, publikai ploji- ! 
mais nenutilsiant, sudainavo 
programoje nenumatytą “Stik- 
liukėlis” — J. Karoso.

Sveikinimai ir gėlės
Vysk. V. Padolskis pirmasis 

sveikina ir perduoda geriausius 
linkėjimus Italijos PLB vardu. 
Memmingeno vyr. burmistras 
dr. Berndl sveikina aukštąjį sve- 1 Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban- | 
tį vysk. Padolskį. M. Budriūną t gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną, j 
ir jo “Darną”, išreiškia nuošir- | Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- I 
žią padėką kun. A. Bungai, kad 1 uos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.
per jį “mes visi čia taip pui- f 
kiai sugyvename”, ir apgaili, < 
kad kun. A. Bunga išvyksta į < 
Romą. Dar sveikino estų bend- ( 
ruomenės atstovas, IMCA-IWCA i 
atstovė, “Damos” seniūnas V. <

Bernotas, pats pritardamas gi- rinusi tremties dienas tiek pa- 
tara. padainavo lietuviškų dai
nų meliodijomis linksmų kuple- dalyviams.

tiems rengėjams, tiek ir visiems

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mas*.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką

vedėjai ANTANUI F. KNEI2IUI — Uthtzanian Radio Hoar. SO Cot-
oeh>, Aerwooo, nas*. OKynai: uuraaman ranmure <.«. —■ i 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.O.Box 32, So.
Boston, Mas*.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Ave^ Cam- ' 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwo«d 7-144®; SOutb Bo«ton 8-4618 ar 
8-1646; KIrUand 7-8538.

RADIO PROGRAMA
$

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Ftorists gėlių bei do- •
■vanų krautuvę, 502 E. Broadvvay, South Bostone. 

TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.
i

ALICE STEPHĖNS ANSAMBLIS
Surinkęs 23 gnžlaugfa* bateli*. Akompanuota orkestru ir vargu- 

nia*. PtoktteM yra hi-fi ir ilgo grojimo. Iki graži dovana Kalė
doms nvienui ir kitataučiam*, teteakymu* Muškite su pinigais

Kaina H.M. Pridėkite 50 centų iMuntimtti.
SVEIKA M ARU A _____
ŠVENTOJE TTLOJK ......
J BETUEJV B»KTT ......
PiEMBkSLZAMS -----------
SKUBINKIT PIEMENYS
BETLIEJAUS PRAKART2LEJ

KUR BAKŪŽE SAMANOTA 
KARVELEU

rialistų supuvusios moralės 
skleidėjai”. Tačiau didžiausiam 
komunistų nepasitenkinimui 
“stiliagų” eilės vis didėja. Taip w
jau yra: jaunimas nori ąnren- datoTnei

kryžiaus. Tik kalinio numeris, 
pavardės raidė.

Lukiškių kalėjime sėdėjau vie- ATOSTOGOS ITALIJOJE (6) 
noj kampoj su tėvu Biliūnu, S. 
J., kaimyninėj kameroj buvo 
vysk. Matulionis. Jie slapta lai
kydavo mišias, klausydavo išpa- Romoje pilna fontanų. Gra- ir visai iš arti mačiau pašarvo- busais vėl išgabeno į Romą, 
žinčių. Kalėjime sutikau kun. žiausias jų Trevi fontanas su tą Pijų XII. Jis buvo padėtas Trevi fontano būriai išsipildė,

Dundą E Žeimelio ir kun. Šlei- Bemini skulptūromis. Legenda prieš didįjį altorių, su raudona vėl grįžau į tą gražų miestą.
sako, kad mergaitė čia girdžiu- mitra, raudonom pirštinaitėm. Geriausiame viešbutyje gavo
si ištroškusius Romos kareivius. Jo veidas buvo vaško spalvos, me vakarienę ir kambarius. Tik
Čia dabar turistai meta pinigė- Aplink stovėjo uniformuotos pirmą valandą naktį nuvežė vėl 
liūs į fontaną. Tai burtai, kurie šveicarų gvardijos sargybos. į aerodromą. Iš čia išplasno- 
leidžia galvoti, kad dar kartą Vatikano muziejaus negalė- jom į Paryžių.
grjS j Romą jau pamatytt Jis buvo uždary- Pa^ujc nemalonu.

Borghese Vita dabar pavers- tas dėl popiežiaus mirties. ,ėktuv0 buyo
ta gražių muz ejumi. Čia rasi Po pietų dar kartą patyriau išparduotos, ir tdmautojai tu- 
gražias mozaikos grindis, kur ponios Lozoraitienės nuoširdų- rėj0 laukti kito lėktuvo kuris
vafeduojamre gladijatorti ko- m,. ji m3a„a pavažinėjo po skrido n ryto, jau bu-
vos su laukimais žvėrimis. Čia miestą, ir šį tą apsipirkau. vom įsitaisę laukiamajame, kai

i « mūsų tadpo paėmė dar tris
paskūtintais genimo metais. Kun. V. MinceviSus buvo «
Drio tu {.nurimę* riov uiea oiiA toks geras ir sutiko mane nu- tarM> patekau į gražų, pato* 
Pne jų jungiasi dar visa eilė , . . « lėktuvą Skridome nesusto-ffarsiiuiu dailininku- BotticeUL veitl l aerodromą. Važiavome *eMUVJ- nesusio-
garsijųjų aaiuninKų. Botucem, . J*„„ danu pro Londoną į Grenlanda,

VISAI IŠ ARTI MAČIAU PAŠARVOTI POPIEŽIŲ

B. Karkalu*, S. J. 
. C. Smnauska* 
.... SL fttmkus 
. :A. Vanagaiti* 
J. TaDat-Kelpda 
..... P. Sarpatto* 
J. TalJat-Kelp*a

A. RaCiOna* 
V. Mlsevleh 
J. £ilevtetu*

B. BudrtOnaa

Di Credi, Messina, Del Sarto, skubėdami, nes 7 v.v. turėjom 
h ’ išskristi. Lėktuvas buvo suge-

Tiziano ir kiti. dęs. atskrisdamas iš Turkijos, treaU- Ąlbany l New Yorką, tai- 
PopMtao* Mdotvv*. ir Romojetaisėsi. PąįUkojau Ppasiekėme 2 v. p.p. Lėktuve 

Po pietų stebėjau didžiules *nin- Mincevičiui už tokią nuo- 
iškilmes, kaip popiežiaus kūną Sirdžią globą- Juk tiek daug lie- 
pervežė iš C^tei Gondolfo į tovių lankosi Romoje, ir vi-
šv. Petro bazliką. Kitos dienos siems jis mielai patarnauja bei vėl New Yorkas. Vėl darbas 
rytą nuskubėjau prie bazilikos, padeda. jr kasdienybė, bet su manim
Kai atidarė duris, buvau viena Dabar patekau į lėktuvo kom- liko gražūs praleistų atostogų 
iš pirmųjų, patekusių vidun, panijos (PAA) globą- ir ši auto- prisiminimai.

darni pro Londoną į Grenlandą, 
iš ten per Labradorą, pro Mon-

STEPONAS MINKĘS f

buvo labai geras patarnavimas, 
davė gerus valgius ir koktci-

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
Transliuoja iš stiprio* radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KN1GHTS OF LITHl’ANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

ROŽĖ MAINELYTĖ
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Atkuriamo Karo Muziejaus sodelio Chikagoje bendras vaizdas.

nutarė įsteigti Lais- 
muziejų ir atkurti 

dėl Lietuvos laisvės 
Sukaktuviniame Lie-

Borto žakol* susvyravo 
Slauni giminėlė suvažiavo

(E liaudies dainos)

sirinko daugybė draugų, buvu
sių kaimynų Lietuvoje ir tok- ’ 
miausių giminių. Ir vėl skambė
jo lietuviškos gražios dainos, 
kurios Apanavičiams labai pa
tinka. šį kartą sudainuota su
kaktuvininkams ir “Degtinė 
karti”. Dainų vedėjai buvo Kos
tas Mačiulis, Stasys Ilgūnas, Bi
rutė Apanavičienė, Pranas

Vincas ir Ona Apanavičiai šven
tė 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, šventę organizavo A- 
panavičių vaikai. O jų sukaktu
vininkai užaugino gražų būrelį 
— 7 dukteris ir 3 sūnus. Gen- Puidokas, J. šipaila. 
tį padidino 15 dukraičių ir sū
naičių — smukų.

Savotiška iškilminga ir malo
ni nuotaika nuteikė pamaldų 
dalyvius šv. Jurgio bažnyčioje, 
kai prie Dievo stalo suklaupė 
seneliai su vaikais, marčiomis ir 
žentais, anūkais. Džiaugės šei
mos laime.

Šeimą įvairino uniformos: 
3 vienuolės seselės — 2 Apa
navičių dukterys ir viena anū
kė (dar viena anūkė vienuolė 
negalėjo dalyvauti šventėje), du 
kariai—jauniausias sūnus Jonas 
Apanavičius ir vienas anūkų.

Po pamaldų įvyko vaišės. Su- raštinėje. 1906 metais atvyko 
kaktuvininkus sveikino kun. P. 
Valukas, kun. Račaitis, seselės 
mokytojos. Apanavičių vaikai į- 
teikė tėvams menininko pieštą 
adresą, kurio turinį parašė Apa- 
navičiūtė—seselė Vincenta. Per
skaityta sveikinimai raštu ir 
telegramos, kurių viena buvo ir 
iš Lietuvos. Sukaktuvininkams 
padainuota Ilgiausių metų. Pie
tų vaišes gražiai pravedė Pra
nas Puidokas.

Pažymėtina lietuviška nuotai
ka vaišių metu. Tai šeimininkų 
vaišingumas ir gražios lietuviš
kos dainos. Svečiams sukilus 
nuo pietų stalo, snekučiuotasi, 
fotagrafuotasi jaunystės draugų 
ir draugių. O šeimininkės — vi
sos Apanavičių dukterys ir mar
čios — vėl tiesė drobules ant 
stalų ir vėl dėstė skanius val
gius- vakarienei. Kaip seniau 
Lietuvoje!

Vakarienės metu Vincą ir O- 
ną Apanavičius pagerbti vėl su

Dainų protarpiais vėl sakyta 
kalbos Apanavičių bičiulių vie
naamžių, parapiečių, iškeliant 
Vinco ir Onos nuopelnus ir nu
veiktus darbus lietuvybės ir 
lietuviškų organizacijų gerovei 
bei lietuviams, atsiradusiems 
karo metu Vokietijoje pabėgė
lių stovyklose.

Vincas Apanavičius yra gi
męs 1886 Naumiesčio apskr.. 
Turcinų kaime. Jo tėvo gražus 
ūkis (100 margu) stovėjo prie ' 
pat. Šešupės. Iš Lietuvos išva-. 
žiavo turėdamas 16 metų. Prieš 
tai . kuri laiką dirbo apskrities

DARBININKAS

Darbininkai.
(Atkelta iš 4 psl.t 

toriai, kolūkių pirmininkai, ra
jonų pirmininkai, partijos sek
retoriai ir t.t Pastarieji važinė
ja valdiškais automobiliais, ke
lia pokylius su šampanais ir 
likeriais, o darbininkui įsigyti 
dviratį — dar vis didelė prob
lema.
Raudonieji ponai pertekliuje

Taip jau yra, turbūt, kiekvie
noje diktatūroje, ypač tokioje 
nevykusioje, kaip TSRS, kur 
vieni didžiausiame pertekliuje 
gyvena, o kiti už duoną gru
miasi.

Tačiau komunistinė propa
ganda randa visa puikiausioje 
tvarkoje, o skaudamas vietas — 
apeina nemirktelėję. Jiems pa
tiems gerai. Aišku, kad dėl įvai
rių trūkumų kaltas ne maža
sis partietis, bet pati sistema. 
Tačiau, kai plaka, tai plaka tik 
mažąjį.

Kai paskaitai “Tėvynės Bal
są” (kurį, tarp kitko. Vakaruo
se pirmą kartą pamačiau, nes 
laetuvoje jis nerodomas) atro
do, kad Lietuva žydėte žydi, kad 
ten pieno upės tarp kisieliaus 
krantų teka.

Tą “žydėjimą” kiekvieną die
ną jaučia Lietuvos darbininkas 
ir kolūkietis ant savo pečių. Aš 
esu tikras, kad prie pirmos pro
gos ir darbininkas ir kolūkie
tis mokės atsidėkoti “vyresnia
jam broliui” iš Maskvos už vis
ką, ką lietuvis turėjo iškentėti.

į Montrealį. 1908 metais vede 
Onutę Naujokaitę ir jauna šei
ma visa energija įsijungė Į lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos 
organizavimą Montrealyje. Su 
aktyvia jaunųjų Apanavičių pa
galba suorganizuotos šv. Onos, 
šv. Elzbietos ir šv. Jono pašai
pūnės draugijos. Atsikviestas 
parapijon kun. Juozas Vyšniaus
kas.

1920 Apanavičių šeima persi
kėlė į Rochesterį ir čia tuojau 
įsijungė į L.R. Katalikių Susi
vienijimo Federaciją, šv. Jur
gio ir šv. Marijos pašalpines 
draugijas. Minėtų draugijų ir 
Alto bei Balfo valdybose abu 
Apanavičiai yra ėję atsakingas 
pareigas.

Vincas ir Ona Apanavičiai 
džiaugiasi, kad visi šeimos na
riai moką lietuviškai. Visi su
kūrė katalikiškas šeimas. Lai
mingi, kad dvi dukterys ir dvi 
anukes yia vienuolės seselės.

Labai jiems patinka lietuviš
kos dainos. Tėvų pavyzdžiu ypač 
pasekę sūnūs Albinas su Jonu 
ir duktė Liucija. Albinas yra 
vedęs Bitutę Kaunaitę, Jonas 
tarnauja kariuomenėje, o Liu
cija, palikusi lietuvių chorą, 
skautus ir jaunimo veiklą, prieš 
keletą metų išėjo vienuolynan 
ir dabar yra mokytoja seselė 
šv. Pranciškaus kongregacijoje. 
Jonas, kad ir grįžta trumpoms 
atostogoms, ateina giedoti į 
chorą o grįžęs iš kariuomenes, 
žada vėl įsijungti į tautinių šo
kių grupę. Apanavičių vaikai— 
tai tęsėjai lietuviškų ir katali
kiškų darbų, kuriuos jų tėvai 
dirbo.

Pagarba pavyzdingai lietuviš- 
3 kai ir katalikiškai šeimai!

B. Krokys

Igfee

VINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS NEW YORKE
Vlikui atstovavo jo pirm. dr. 
A. Trimakas. Lietuvių Bendruo
menei — jos tarybos pirm. J. 
Šlepetys. Toliau — lietuviško
ji šviesuomenė ir jaunuomenė, 
beveik, išskirtinai tremtininkiš- 
ka.

Vincas Kudirka, kuris buvo 
pristatytas kaip kovotojas už 
Lietuvos liaudį, buvo atskirtas 
nuo tos lietuviškos liaudies, ku
ri nuo caro priespaudos bėgo 
svetur, kūrė šiame krašte pa
rapijas, klubus ir saliūnus. Mi
nėjimui nerasta užuovėjos se
nųjų ateivių pastatytose buvei
nėse.

Minėjimą pradėjo Algis Gu- 
reckas, nelaukdamas vis dar be-

BALTIMORES ŽINIOS siręnkančiųju. nors buvo jau
pusvalandis po laiko. Jis nuro- 

Dvigubas minėjimas Sodalietės meldžiasi ir gera dė, kad susirinkta prisiminti 
—vikrią iš Lietuvos atgimimo ko- 

votojų. O tasai tautinis atgi
mimas “suformavęs ir tokią lie
tuvių tautą, kokia ji dabar yra” 
Ligi šiol galvojome, kad lietu
vių tauta, pasiekusi net ir ne
priklausomybės. neprarado sa
vo individualių savybių, susi
formavusių dar žiloje senovė
je ir ilgam istoriniam kelyje.

Minėjimui pravesti buvo pak
viesta Gina Purelytė, ir ji sa
vo uždavinį atliko gerai; vado
vavo taikliai, kalbėjo aiškiai ir*" 
trumpai. Tuo sutaupė laiko 
dviem paskaitininkam.

(Nukelta į 8 psl.)

Minėjimas įvyko jaukiam, 
minkštais kilimais klotam She- 
raton-MacAlpin viešbutyje, 
dviejų kambarių “Colonial” a- 
partamente. Galėjai minėjimo 
dalyvius matyti ne tiktai sė
dinčius kėdėse, bet į tave žiū
rinčius ir iš veidrodžių. Kudir-

Lediniai skersvėjai New Yor- 
ko gatvėse labai tiko primin
ti sibiriškai Rusijos žiemai, ku
ri caristine piespauda buvo su
kausčiusi Lietuvos laisvę ir tau
tinį reiškimąsi, kada gimė ir gy
veno dr. Vincas Kudirka. Jo 
gimimo 100 metų sukakčiai pa
minėti gruodžio 6, šaltą vėjuo- kos didelis paveikslas, pieštas 
tą vakarą, susirinko per 150 minėjimui Chicagoje, žiūrėjo į 
New Yorko didžiojo miesto ir susirinkusius ir susikaupusius 
aplinkos lietuvių. Jiem nebuvo po Lietuvos ir Amerikos vėlia- 
nei šalta nei nejauku, kaip tai vom. 
galėjo būti pačiam Kudirkai, 
besislapstant nuo rusų žanda
rų Suvalkijos vienkiemio ar 
miestuko troboje.

Pirmose eilėse sėdėjo su žmo 
nom Lietuvos gen. konsulas J. 
Budrys ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. Vac. Sidzikauskas.

ATKURIAMAS LAISVĖS 
KOVŲ MUZIEJUS

Lietuvių Veteranų “Ramo
vės” Sąjunga, bendradarbiau
dama su Kūrėjų — Savanorių, 
šaulių ir Kun. Birutės organi
zacijomis, 
vės Kovų 
žuvusiems 
paminklą.
tu vos kariuomenės 40 metų 
minėjime Chicagoje. lapkričio 
23. įvyko to muziejaus atidary
mas Jaunimo Cantre. šalia Jau
nimo Centro suplanuotas Lais
vės sodelis, kuriame bus pasta
tytas paminklas žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės.

Laisvės Kovų Muziejaus ir 
Paminklo statymo komitetas 
kreipiasi į lietuviškąja visuo
menė. prašydamas aukomis pa
remti jų darbus. Aukų prašo 
siųsti adresu: The Lithuanian 
Vęterans Association "Ramo
vė. Ine.. Account No. 106157 
Crane Savings and Loan Ass., 
2555 W .4 7St.. Chieago 32. BĮ., 
arba Komiteto iždininuki: Mr. 
J. Tumas. 4518 So. Talman 
Avė.. Chieago 32. III.

—Tautos Fondui, kuris tel
kia lėšas Lietuvos laisvinimo 
reikalam, vienas Anglijos ply
tinės darbininkas lietuvis pas
kyrė dviejų savaičių savo už
darbį — 20 svarų sterlingų. Be 
to. pasižadėjo remti Tautos 
Fondą tol. kol Lietuva bus iš
laisvinta. Jo dosni ir kilni au
ka darosi dar gražesnė, kai lie
ka nežinomas: nesutinka, kad 
jo pavardė būtų skelbiama ir 
viešai jam dėkojama..

— Simas Miglinas, gyvenąs 
Vokietijoje ,surinko vienon kny- 
gon Lietuvos sutartis su So
vietų Sąjunga; savo studijoje 
jisai aiškina tų sutarčių sulau
žymą iš Maskvos pusės ir nu
rodo skaudžias pasėkas ne tik
tai Lietuvai, bet ir kitiem kraš
tam. Knygą leidžia “Tremties” 
leidykla Vokietijoje.

— Lietuvi? Bibliografinė 
Tarnyba, kuri registruoja lie
tuviškus leidinius, pakeitė savo 
adresą. Naujas adresas: Lithua
nian- Bibliographical Service, 
1132 WaIhut~Str, Danville, 111. 
Ten pat leidžiama “Knygų Len- ' 
tyna’, iš kurios galima sužinoti, 
kokie išeina lietuviški žurnalai, 
knygos, parašomi žymesni 
straipsniai. Visi leidėjai ir au
toriai maloniai prašomi siųsti 
bent po vieną egzempliorių sa
vo leidinių.

—Lietuvos Raudonasis Kry
žius, kuris veikia Vokietijoje, 
kreipiasi į lietuvių visuomenę, 
prašydamas, kad Kalėdų proga 
būtų prisiminti seneliai ir ligo- 
nys. Jiem galima pasiųsti siun
tinėlius “nei labai didelius, nei 
brangius, tik su meile paruoš
tus. kad jį gavęs senelis ar li
gonis pasijustų, jog nėra dar 
visai pamirštas”. Nurodyti, ar 
siuntinėlis skiriamas vyrui ar 
moteriai, senam ar jaunam, su
augusiam ar vaikui. Siųsti ad
resu: Litauisches Rotes Kreuz. 
14b) Reutlirigen. Gartenstrasse 
5. Priimami ir pinigai adresu: 
Litauisches Rotes Kreuz, Kon- 
to Nr. 2458. Dresdner Bank, 
Filiale Reutlingen.

—Chicagoje organizuojamas 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
skyrius. Pareiškimai įstoti na
riais priimami ligi gruodžio 15.

— Bronius Ivaškevičius, gy
venąs Intoje. Rusijos šiaurėje, 
sūnus Kazio, ieško Juozo Ivaš
kevičiaus, sūnaus Miko, iš Va
liūnų km.. Butrimonių valsč.. 
Alytaus apskr. Rašyti A. Gvaz- 
dauskui, 131 Sunnyside Avė., 
Waterbury 8, Conn.

NASHUA, N.H.
šv. Kazimiero parapija padė

kos dienos proga suruošė kor
tų vakarėlį, paskirdama laimė
jimams apie 10 kalakutų ir ne
mažą kiekį įvairių daržovių bei 
konservų krepšių. Iš šio vakarė
lio parapija gavo gryno pelno 
166 dol.

Mirusieji
Šis ruduo Nashuos lietuviams 

yra nepaprastai nuostolingas. 
Vien lapkričio menesyje yra 
mirę senosios kartos lietuviai 
ir uolūs šv. Kazimiero parapijos 
nariai: Ignas Vaičiūnas. Apolo
nija Staniulienė. Petras Gaidys 
ir Ona Utkienė.

{patingai tenka apgailestauti 
a.a. Onos Utkienės staiga iš
tikusią mirtį. Ji prieš pora die
nų dar dalyvavo savo sesers 
A. Staniulienės laidotuvėse, o 
po poros dienų, ir pati mirė. A. 
a. Utkienė buvo elgamečiošv, 
Kazimiero bažnyčios zakristijo
no žmona, uoli parapietė, pri
klausė daugeliui katalikiškų or
ganizacijoms, ramaus būdo ir 
visų buvo gerbiama.

1297 Gatės Avė.
Brooklyn 21, N. V

televiziją, radiją, patefoną 
„ Įrengia Hi-Fi

174 Nutlcy Avmuc 
Nutlcy. N. J. Tel. NU 2-1880

RARZDUKAS ir Zl'BRIS

273 Cbfstnut Street.
Kcamy. N. J. Tel. WY 1-8390

naujo* 
MAŠI- 
atstoja 
o yra

Gruodžio 7 popietėje, šv. Al
fonso lietuvių parap. salėje, pa
minėti du žymūs Lietuvos tau
tinio atgimimo veikėjai — dr. 
dr. Vincas Kudirka ir kan. 
Juozas Tumas — Vaižgantas. 
Pirmasis prieš 100 metų gimė 
o antrasis prieš 25 metus mi
rė; pirmąjį apibudino Kazimie
ras Dūlys, antrąjį — Kazimie
ras Bradūnas. Abu kalbėjo tu- Valanda ir palaiminimu švenč. 
riningai ir įdomiai. Po paskai
tų visus maloniai nuteikė 
Solistei Irenos Protusevičiūtės 
dainavimas, šeštadieninės mo
kyklos jaunučiai ir piano stu
dijos mokinės programą dar, 
paįvairino, savo sugebėjimus 
parodydami. Gausus žmonių 
dalyvavimas rodė, kad kultū
rinės programos mėgstamos ir 
pasiilgstamos.

Sodaliečių maldos diena gruo
džio 7 praėjo pakilioje dvasio
je. Tą dieną pradėjo mišiom 
8:30, komunija ir pusryčiais. 
Po to sekęs posėdis, kuriame 
kelta įvairių klausimų iš reli
ginio gyvenimo: atsakinėjo dva
sios vadas kun. A. Dranginis. 
Maldos diena baigta Šventąja

Jaunimas puošia lietuvišką eglutę
Amsterdam, N.Y. Jaunieji 

vyčiai šį rudenį naujai persior
ganizavę, nusprendė mokykloje 
papuošti eglutę lietuviškais iš 
šiaudų padarytais papuošalais. 
Tikrai smagu, kad jaunimas do
misi lietuviškąja daile bei pap
ročiais ir stengiasi juos paro
dyti kitiems. Kiekviename su
sirinkime jie taip pat pasimo
ko lietuvių kalbos.
Motina M. Ciciliįa, Nukryžiuo

tojo Jėzaus seserų generalė, at
vyksta vizituoti šv. Kazimiero 
mokyklos, kurioje jau antri 
metai labai sėkmingai darbuo
jasi šią mokyklą išgelbėjusios 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys.

Į Norite geros—meniškos fotografijos 
t portreto, šeimos, vaikę, įvairių
| vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 

nuotraukų; norite atnąujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

s * ą
1

Šiuo metu mokosi net 165 vai
kučiai, beveik visi lietuviai. Kar 
tu atvyksta ir sesuo M.- Petrė, 
pašaukimų vadovė. Tikimės, 
kad iš Amsterdamo atsiras pa
šaukimų į Viešpaties Jėzaus vy
nuogyną.

Balfo skyrius pravedė Kalė
dinį šalpos vajų vargstantiems. 
Nuoširdūs lietuviai sudėjo sa
vo tautiečiams pagelbėti virš 
200 dol.

A.L. Bendruomenės skyriaus 
susirinkime nuspręsta paminė
ti Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį vasario 22 Mokyklos 
vaikučiai uoliai rengiasi išpildy
ti įdomią programą, o parapi
jos choras ir solistai mokosi 
naujų dainų.

Didžiulis mokyklos remon
tas bus įvykdytas ateinančią va
sarą. Bus padidintos visos kla
sės. iš naujo įvestas modemus 
apšvietimas ir įrengtos naujos 
išvietės bei patogūs šoniniai 
išėjimai iš mokyklos bei bažny
čios. Albany vyskupe pritari
mas jau gautas. Tikimės, jog 
visi nuoširdžiai prisidės prie 
remonto Išlaidų apmokėjimo.

Ką*. B.

Sakramentu.
Sodalietės, kuriom vadovau

ja pirm. Ona Lekevičienė. da
bar lanko senelius ir seneles 
seserų prieglaudose. Sodalietės 
tai daro kasmet prieš Kalėdas. 
Yra senelių, kurių niekas ne
aplanko. Verta ir kitiem pasek
ti sodaliečių pavyzdžiu. Gal kas 
turi pažįstamų senelių? Jų ne
pamirškime.
šv. Alfonso mokyklos vakaras

Gruodžio 14 d. 3 vai. popiet 
šv? Alfonso mokyklos mokiniai, 
paruošti seserų kazimieriečių, 
pasirodys kalėdiniame vaidini
me. kuriame dalyvaus ir patys 
mažieji, vos pradėję, pirmus 
mokslo žingsnius. Bus atvaiz
duotas Kristaus gimimas su ka
lėdinėm giesmėm. Prel. L. Men- 
delis, parapijos klebonas ir 
mokyklos globėjas, išdalins vai
kučiam Kalėdų dovanas. Daly
vaus visi parapijos kunigai, 
vaikų tėvai ir daugumas para- 
piečių. Visi keliai visus teve
da gruodžio 14. sekmadienį, į 
šv. Alfonso mokyklos teatrėlį. 
Si mokykla Baltimorėje yra 
vienintelė lietuviška katalikiš
ka. kuri vaikam skiepija Die
vo ir tėvynės meilę.

Taiso iv. Alfonso bažnyčią
Sv. Alfonso lietuvių bažny

čia Baltimorėje yra. viena iš 
gražiausių, bet ir senokai sta
tyta. Ją reikia gerai prižiūrėti 
ir taisyti, kad išliktų tokia pat 
traukli. Čia prel. L Mendelis 
daug rūpesčio Įdeda. Vasarą 
buvo įdėtos naujos stiklinės du
rys. o paskutinėm savaitėm tai
somas stogas.

žymus Baltimorės lietuvis spor
tininkas. paskutinėse futbolo 
rungtynės su San Francisco ko
manda padėjo savo rateliui tas 
rungtynes laimėti ir pasiekti 
vakarinės apygardos futbolo 
profesionalų čempijono titulo. 
Laimėjus rungtynes. Baltimo
rės komandos futbolininkus 
žmonės išnešė ant rankų. Bal
timorės lietuviai didžiuojasi sa
vo tautiečiu Jonu Unitu, prisi
dėjusiu prie to laimėjimo.

Amžiną atilsį mirusiam
Jonas Silanskis, senosios kar

tos lietuvis, ilgai gyvenęs Gly- 
don gatvėje, netoli gražaus Ca- 
roll parko, po žmonos mirties 
paskutinius mėnesius vis ne
galavo. Lapkričio 29 savo na
muose rastas miręs. Velionis 
buvo geros širdies ir veiklus 
parapietis. dalyvavęs įvairiose 
parapijos parengimuose. Po ge
dulingų pamaldų šv. Alfonso 
bažnyčioje gruodžio 3 palaido
tas Holy Redeemcr kapinėse. 
Ūko nuliūdęs sūnus ir eilė ano-

Juozas Tutauskas, senos kar
tos lietuvis, staiga mirė savo 
namuose Hollins gatvėj penk
tadienį. gruodžio 5. Velionis 
aktyviai dalyvavo ir dirbo lie
tuvių parengimuose. Po gedu
lingų pamaldų šv. Petro bažny
čioje gruodžio 9 palaidotas 
Ix>rraine kapinėse liko liūdin-

Joną Unitą neto ant rankę ti žmona Adelė.
lapkričio 30 Jon& Unitas, Janas Obelinis

NORWOOD, MASS.
Drabužiu vajus

Kai buvo paskelbtas Ameri
kos vyskupų drabužių rinkimo 
vajus. į šv. Jurgio lietuvių pa
rapiją žmonės sunešė drabu
žių 2000 svarų ir tuo parodė 
artimo meilės didį supratimą. 
Drabužiai bus išdalyti kitų kraš 
tų vargšams. Kun. kleb. F.E. 
Norbutas kas metai iš surink
tų drabužių dalį paskiria Bal
tui. Taip ir šiemet dalis drabu
žių jau išsiųsta Balfo Centrui.

» Žvalgas

— Vasilijono Butkaus, gyve
nusio Miunchene (Wamer Ka- 
serne) ir iš ten išvykusio į A- 
meriką (Philadelphia. Pa ), ieš
ko Mrs. Žentą Stepanovas (Ra- 
dovanovich). 2240 University 
Avė. Bronx 53. N. Y.

Geriausia Kalėdų švenčiu 
dovana 

yra knyga, aprašanti kunigo 
Antano Strazdo gyvenimą 

PULKIM ANT KELIA' . . . 
Kaina tik 2 dol.

Užsakymus su pinigais siųsti:

Steplien Bredesjr
ADVOKATAS

37 Sberfatan Avė.
BruoidyR 8, N. N.

Tel APptegnle 7-70®

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujės konstrukcijos ir 
formos RĄŽOMOSIOS 
N£IXS. kurios pilnai 
raštinės tipo mašinas, 
lengvos ir mažes.

Katalogu ir kt. reikalaukite
< gausite veltui ‘:

J. L. GIEDRAITIS.
1632 Broad Street 
Hartford. Conn..

patarnaus sąžiningai

DAR NEVRLU SIUSTI 
KALĖDOM PINIGUS 

| LIETUVĄ

GRAMERCY — Drpt. DA 

113 Eart 28th Stnrt 
N’ew York 16, N. Y. 

Tek: Ml 94)598



DARBININKAS

Balto rezoliucijos
Balfo seimas, įvykęs lapkri

čio 29-30 Newark, N J. sėkmių- 
gesniam ateities darbui, t.y. 
gausesnėms aukoms surinkti ir 
didesniam skaičiui lietuvių 
tremtinių ir kitų savo nalaimin- 
gų brolių ir, sesių 'skaičiui su
šelpei, priėmė šiuos pageidavi-

. 1. Kreipti viso laisvojo pasau
lio, ypač Amerikoje gyvenan
čių, lietuvių dėmesį, kad mūsų 
pagalbos šaukiasi tautiečiai— 
lietuviai karo audrų ir trėmimo 
išblaškyti ne tik Europoje, bet 
dar daugiau tolimoj ir šaltoj 
Azijoj. Kiekvienas paaukotas do 
leris, paverstas į šiltą drabužį 
ar vaistų siuntinėlį, nevienam 
ne tik nušlosto ašaras, bet ir 
išgelbsti nuo belaiko artėjan
čios mirties. Seimas nuoširdžiai 
prašo atminti juos ir aukoti 
Balfui.

2. Centrui surinkti kaip ga
lima daugiau žinių apie ištrem
tuosius ar į vargą patekusius 
lietuvius ir pagal turimas išga
les pasistengti kiekvieną sušelp
ti.

3. Sėkmingam šalpos darbui 
vykdyti reikalingas juo glau
desnis Balfo Centro ryšys su 
skyriais ir su visa lietuvių ben
druomene bei bendradarbiavi
mas. Gražūs praeities bendra
darbiavimo pavyzdžiai turi bū
ti dar labiau sustiprinti, kad

- būtų jaučiama nuoširdi vienos 
šeimos bendro darbo ir bend
ro uždavinių supratimo šiluma.

4. Lietuvių spauda yra svar
biausioji Balfo veiklos talkinin
kė. Pozityvūs spaudos pasisaky
mai, centro ir skyrių veiklos 
aprašymai, nusipelniusių asme
nų darbų įvertinimai labai daug 
padeda Balfo veiklai. Kartais 
iškilę neesminiai, daugiau as
meninio pobūdžio, nesklandu
mai, turėtų būti išsprendžiami 
vietoje, kur jie kilov bet ne 
spaudoje, kad tuo būtų išven: 
giama nepelnytų priekaištų 
bendrajai Balfo veiklai.

5. Kreipti skyrių ir vietos 
veikėjų dėmėsi į tai kad vie- 
tose į Baifą nariais būtų įtrau 
kiama kuo daugiau organizaci 
jų ir garbės rėmėjų.

6. Centro valdybai daryti žy
gių. kad ne tik duodamosios 
aukos Balfui. bet ir siunčiamų
jų šalpos siuntinių vertė būtų 
atskaitoma nuo apmokestina
mų pajamų, mokant pajamų 
mokestį.

7. Birželį, kaip didžiųjų lietu
vių tautos tragedijų mėnesį.

skelbti visoje Amerikoje šalpos 
ir Balfo vajaus mėnesį.

8. Įtraukti visose kolonijose 
Balfo organizacijoms mokykli
nį ir akademinį jaunimą bei 
organizacijas šiais sumetimais:

a. kad jaunimas nuo mažens 
būtų pratinamas suprasti aukos 
ir šalpos vertę ir reikšmę ir

b. kad jaunimo organizacijų 
talka pagelbėtų Balfui. vykdant 
vajus vietose.

9. Pasirūpinti Centro Valdy
bai sudaryti jaunimo organiza
cijų sekciją kuri instruktuotų 
jaunimo veiklą šalpos srityje.

10. Balfo informacijoms ir 
propagandai sustiprinti sudary
ti specialią informacijos ir pro
pagandos komisiją.

11. Pasirūpinti įsteigti gar
bės ženklą-medalį, kuriuo būtų 
apdovanojami Balfui nusipelnę 
aukomis^ ar darbu asmenys, or
ganizacijos ir spauda.

Balfo Centras

KALIFORNIJA Naujiem Me
tam išrinko “Rožių karalienę” 
stud. Pamelą Elainę. Malonu, 

kur žiemą sninga rožėmis.

Atšventė savo 100 metų sukaktį
Tai gydytojas John B. Cum

mins. Jis gyvena ir tebeprakti
kuoja Fort Worth, Texas.

Kiekvieną dieną, išskyrus sek
madienius, jis eina į ofisą ir 
jame praleidžia nuo 8 iki 5, 
priiminėdamas ligonius. Sek
madieniais ar vakarais lanko 
juos namuose. Prieš keletą sa
vaičių jis padarė operaciją — 
“cezario pjūvį”.

Skaitydamas akinių jis ne
vartoja. Girdi taip pat gerai. 
Ir dantų jam trūksta tik dvie
jų savų. Nustojo važinėjęs sa
vo fordu tik prieš dvejus me-

Stoupbtono žinios
lapkričio 25 staiga mirė Vik

torija Vasiliūnienė. Dieną prieš 
mirtį dar dirbo fabrike. Velionė 
atvyko į JAV 1914 metais ir 
beveik visą laiką gyveno 
Stoughtone. Prieš dešimtį me
tų palaidojo vyrą. Paliko dukre
lę Liudvisę. Ištekėjusią už Ver- 
non Burgess.

tus. nes administracija nebeda
vė daugiau leidimo.

Klausiamas, kaip jis taip iš
silaikė sveikas, paaiškino:

“Savo įpratimų laikausi labai 
reguliariai, tvarkingai: negeriu, 
nerūkau; nuo tada, kai mirė 
mano žmona (1917), valgau res
toranuose; bet valgau mažais 
kiekiais; sveriu tik 100 svarų; 
esu 5 pėdų ir 11 colių aukščio. 
Nesirengiu atsisakyti nuo prak
tikos. Kodėl aš turėčiau ją mes
ti? Jaučiuosi jaunas, bet nebi
jau ir susenti”.

Pereitą mėnesį jis šventė sa
vo 100 metų sukaktį. Tai, tur 
būt, seniausias Amerikos gydy
tojas.

Sidabrinė-sukaktis Kearny, N. J.
Balfo seimo proga leidžiamai 

knygai įteikta 105 dol.
Tokiu būdu Kearny—Harri- 

son Balfo 7 skyrius per savo 
rudeninį vajų sumobilizavo Bal
fo Centrui 605 dol.

Balfo skyriaus globėju yra 
Kun. D. Pocius, pirmininku — 
J. Mėlynis. J. M.

- Juozas ir. Elena Jankauskai 
lapkričio 15 labai iškilmingai 

. atšventė savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

Džiaugėsi, jie sulaukę šios su
kakties ir išauginę gražius ir 
gerus vaikus, besiekiančius da
bar mokslo. Sukaktuvininkai pa
lyginti dar jauni, dar pačioje 
energijoje. Abu gryno kraujo, 
nes jųjų tėvai gimę ir augę Lie
tuvoje, todėl ir savo vaikams 
paliko gilų tikėjimą, gražius lie
tuviškus papročius ir dailią lie
tuvių kalbą.

Jei Juozas Jankauskas kiek 
ir santūresnis visuomeninėje 
veikloje, tai jo žmona Elena vi
su šimtu nuošimčių pasinešusi 
į organizacinį darbą. Ji aktyviai 
reiškiasi parapijos veikloje ir 
visose parapijos organizacijose. 
Bet labiausiai jai prie širdies 
šv. Onos draugija, kuriai ji va
dovauja jau 7 metai. Jos vado
vavimo laikais ši draugija la
biausiai sustiprėjo. Jau du kar
tus Elenos Jankauskienės ini
ciatyva šv. Onos draugija suor
ganizavo maldininkų kelones į 
šv. Onos garbei pastatytą baž
nyčią Quebec, Kanadoje. Per 
naujosios bažnyčios statymą šv. 
Onos draugija, jos vadovauja
ma, sugebėjo duoti 1000 dol. 
auką ir nupirko šv. Onos šven-

i tovę už 1,250 dol
Draugai, pažįstami, šv. Onos 

! draugijos narės nepamiršo Juo
zo ir Elenos Jankauskų jų 25 

! metų vedybinio gyvenimo su
kakties ir juos pagterbė savo at
silankymu, dovanėlėmis ar gra- 

■ žiu sveikinimo žodžiu.
Sopuolingosios Dievo Motinos 

parapijos vikaras kun; D. Po
cius buvo šių iškilmių vadovas. 
Be to, dar dalyvavo kun. Ray- 
mond Thompson (Tamošiūnas), 
Kearny miesto meras Joseph 
Healy, miesto tarybininkai 
Frank* Vincent, Petras Velevas, 
valstybės gynėjas Adr. Salvest 
ir kt.

Sukaktuvininkus gražiai pa
gerbė jų palydovai, prieš 25 
metus lydėję jaunuosius Juozą 
ir Eleną prie altoriaus; taiFrank \y. Būtch, Homestead"

Mišrūs —A. Walters, U. Za-

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

Omaha, Nebraska
Ruoši ssi*Kalėdoms

Mūsų parapijoj gražus papro
tys prieš Kalėdas prieiti išpa-- 
žinties ir priimti komuniją. Gir- Jenuss, Frances Makofka, Ade- 
dėti, kad bus pakviesta svečių iė Služis ir Matthevv Služis. 
kunigų, kad visiems būtų pato
gu atlikti išpažintį. Draugijų na
riai eis bendrai komunijos per 
Bernelių mišias 12 vai. naktį. 
Kalėdines giesmes giedos trys 
parapijos chorai.

Naujy Metu sutikimą
ruošia parapija. Parapijos 

moterys paruoš skanios kiaulie
nos, dešrų su kopūstais ir lie
tuviško kugelio. Visi galės ska
niai pasivaišinti iki 11:30 vai. 
nakties. Po to, visi eisime į baž
nyčią padėkoti Dievui.

Vietinis

Lietuvių Enciklopedijos talka
Lietuvių Enciklopedijos Ad- nis reikalas, o vaisius visų lie- 

ministracija skelbia paskutinę tuvių sutelktinių pastangų, vai- 
Laetuvių Enciklopedijos talką sius, deja, tik laisvame pasau- 

Margaret Roachienė, pavasa- iki 1959 m. balandžio 15 d. Tai- lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
rį sunkiai susižeidus, po ilgo 
gydimosi kiek sustiprėjo, bet 
nuo pusiau nebesivaldo. Gruo
džio 2 išvyko su vyru į Kalifor
niją. į šiltesnius orus sveikatos

Iškilmingos mišios jų inten
cija buvo lapkričio 30 Sopuolin- 
gosios Dievo Motinos bažnyčio
je. Sukaktuvininkams linkime 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

Remia Baifą
Kearny-Harrison Balfo 7 sky

rius, talkininkaujant parapijai 
vykdė savo šių metų rudeninį 
pinigų ir drabužių vajų. Negali 
ši kolonija per daug didžiuo
tis, nes ji yra maža. Bet vis 
dėlto ji Balfo seimo proga įtei
kia 500 dol

Darbininkui 
paremti aukojo

Po $1.00
Iš N.Y. valstybės—V. Slikas, 

M. Skirmont, A. Kivyta, P. Jon
ikus. J. Miklasševičius, J.J. Kai- 

kus, U. Sarkus, B. Draugelis, 
Brooklyn, A. Chirba, Woodha- 
ven, K. Žudžius, Richmond Hill 
S. Kligys, Maspeth, J. Blazonis, 
Great Neck, P. Grigas, Locust 
Valley, kun. A. Petraitis, Sche- 
neetady, P. Remsh, Valley 
Stream.

E Conn. valstyb. — J. Lie- 
sunaitis, J. Siupienius, J. Vil- 
čiauskas, J. Raugalas, M. Kar
pas, Waterbury, A. Armen, S. 
L. šrupšas, Hartford, A. Palta- 
navice, Ansonia, V. Jakubaus
kas, New Britam, J. Kaszeta, 
North Haven.

Iš N.J. valstyb — A. Kamins
kas, M. Nekrošiutė, Newark, K. 
Nugaris, Kearny, Ch. Atutis, 
Linden, 
son, B.
Gurskis, Bayonne, J. Kasley, 
Nutley, 
ny, J. Puzin, Elizabeth, R. Ba
rauskaitė, Jersey City, J. Sprai- 
naitis, Paterson, J.E. žemaitis, 
Newark.

Mišrūs: E. Aleksa, U. Mačiu
lis, Cleveland, O.; J. Paškevi
čius, Pittsburgh, Pa.; M. Grau
žinis, Chicago, UI.; V.J. Vaskys, 
Baltimore, Md.; Dr. P. Kazlas, 
Marion, Ind.; A. Bikulčius, Le- 
vviston, Me.; Keblys, Montreal, 
Que., Canada.

Iš Pa. valstyb. — E. Stanis- 
lovaitis, M- Mažeika, J. Wait- 
kus, Phila., J. Smolskis, New 
Phila., P.V. Viltrakis, Pitts
burgh, S. Gudaitis, Uniondale,

V. • Slepakovas, Pater- 
Būdris, Freehold, M.

O. Dabravalski, Kear-

lageris, Baltimore, Md., A. Ait- 
ches, Granville, UI., A. Mogeny- 
tė, E. St. Louis. BĮ., K. Šidlaus
kas, Chicago, UI., U. Grauslienė 
Nashua, N.H., A. Žukauskas, 
Londonberry, N.H., J. Kava
liauskas, Omaha, Nebr., A. Pet
rulis, Washington, D.C., J. Bal
trus, Aubum, Me., M. Saulius, 
Denver, Colo., B. Girniukaitis, 
Detroit, Mich., A. Krakauskas, 
Cleveland, O., S. Janušonis, Nia
gara Falls, On.t, Canada.

Dėkingi TT. Pranciškonai • 
DARBININKO leidėjai.

X's.-®®>®®®’®®®®®.?®>®1f JUOZOIR IZABELĖS MISIŪNŲ
I RAYS LIQUOR STORE

kos metu naujai L.E. užsipre- nuopelnai atitinkamai priklauso t 
numeravusiems bus duodamos visiems tiems, kurie bet kuriuo | 
premijos. būdu prie šio didelio darbo pri- f

Užsiprenumeravusieji iki sideda. Darbas kilnus, nes lietu- 
gruodžio 15 iš leidyklos nemo- viu tautos ir va’-tvbės kančios % 

* * »

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im- | 
Didžiausias pasirinkimas degtinės ir fportuotų gėrimų.

vyno. *

taisyti, pas dukterį Antonette karnai gauna: 1) Vinco Krėvės ir vergijos r.;et.
Roach. kuri yra muzikos moky- 1 . . . . . _

__  Jld alui 13- £
Raštus—pilną komplektą (kom- mas jos g rbeį i ’ J .sididžiavi-

103-55 I -EFFERTS BLVD.

Telefonas: VIrginia 3-3544
RICHMOND HnX, N. Y.

toja. Gerai gyvena, turi savo 
namus Moutainvievv mieste.

V. Stulgaitis serga daugiau 
kaip pusę metų, paguldytas 
Brocktono ligoninėje.

Mik.

Pittsburgh, Pa.

plektą sudaro 6 tomai, kurių mui. Dari.::' p: armingas, nes 
trys tomai jau išleisti, o ket- skirtas ne tik mokytis ir pra
virtasis spausdinamas; 2 Lietu- turtinti kiekvieno mūsų žiny- 
vos Žemėlapį ir 3) Jono Balio ną, bet yra būdais i ■ priemo- 
"Lietuvių Dainos Amerikoje”.

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š.m. gruodžio 15 d. 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilną Vinco Krėvės Raštų kom
plektą.

O tie. kurie užsiprenumeruos gracijoje, sutelktinėmis jėgoms 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki Sugeba tokį milžinišką darbą 
tų pat metų balandžio 15 d., padaryti0 
gaus Uetuvos Žemėlapį ir Jono Ir Tu, Mielas pavergtos tau- 
Balio "Lietuvių Dainos Ameri- tos Sūnau ir Dukra, prenume

ruodamas L.E., esi tų sutelk
tinių jėgų dalininkas ir Tau,

BANGA TELEVISION
nė išlaikyti lietuvių ' kalbai ir w 1 
lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžia- ■ i 
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi-

’ ’ ’i»23 FL1.TON STREET
i. BROOKLYN 8. N. Y

Sav. V. ZELEN1S
TELEFONAS:
APpkgate 7-0819

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
Matinis Balfo suvažiavimas
Gruodžio 14 Pittsburgho Bal

fo skyrius šaukia metinį suva
žiavimą. kuris bus pradėtas 10 
vai. pamaldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Po pamaldų 11:30 koje" 
vai. įvyks Susirinkimas šv. Ka
zimiero pa r. salėjė su svečiu 
kalbėtoju iš Clevelando.

Skyriaus valdyba maloniai ___ _
kviečia visus Pittsburgho ir apy- tomus mokama normalia tvar- dėka ir tinkamas įvertinimas, 
linkės lietuvius suvažavime da- ka.
lyvauti Lietuvių Enciklopedijos leidi-

Skyrlsus Valdyba, mas nėra kieno nors asemenl- C

Jau išėjusius L.E. tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus iš- kaip ir visiems bendradarbiams 
si mokėti n ai pageidaujamomis ir talkininkams, priklausys bū- 
salygomis. Už vėliau išteisimus simųjų mūsų tautos kartų pa-

Laukiame atsiliepiant.

■ TEIJCVTZ1JOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ KLOJIMO APARATAI (Tapė Recordersi,
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (ahr cond.i ir 

LANGAM VENTILIATORIAI r

Tainmia Televizija, Radijas, Hi-Fi

prityrusio technHto, pripužiato RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak A

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies su visais pato
gumais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti Neabejo
jame, kad būsite patenkinti

1720-24 Bucban&n Street, Hollywood, Florida

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCR1PTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8fh Street 
Brooklyn II. N. Y.

EVergreen 7-2155
Resid. Illinois 8-7118

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitiėnas
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant > parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniij ir vals-
tybiniy taksy (Income Tax) užpildy
tu pirkiniui piniginiy perlaidy (Mo-
ne v Orders)

Kreiptis —

Joseph And r tįsis Insurance
87-69 JAMAfCA AVĖ, WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. M 7-4477

Atoktadleaiab — 9 vai. ryto Egi 9 vai vale, 

aekmadteaiais — 1 vai p.p. Ogi 5 vai vak.

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21.000.000 automobilių savininkų^ 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 

Jūs esate kvalifikuotas:
Hidelfaun apdraudos sutaupymui, geresnei savo 

apsupu ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS 
(PETRAUSKAS)

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 Querits Blvd.

Tel. VI. 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

Forrst Mills 75, N. Y

106-55 95th Strrrt Otone Purk 17, N. Y.
F -



BABBi

SPORTAS ■■■ || S | |
Pirmas laimėjimas

Šaltą sekmadienio dieną LSK \ \ z
pirmoji ekipa pagaliau pradžių- 
gino pirmuoju laimėjimu šia- 
me sezone. LSK: Passaic 4:2 
(1:1) pasekmė svečiam iš New I 
Jersey daugiau negu gera. Jei- X
gu ne Passaic vengro vartinin- 
ko puikūs gaudymai, mūsiškiai 
galėjo pasiekti dar daugiau į- 
varčių. LSK žaidė tokio sąstato! i
— Reventas; Vaitkevičius, Mi- l
leris (Saldaitis); Krušinskas, - 
Finn, Birutis; Butrimas, Bud- 
rėčkas, Klivečka, Remėza, Didž- .
balis. Mūsų puolimas tą dieną 
tikrai buvo sunkiai sulaikomas. M - L; |m, Į H | r H.
Po Milerio klaidos priešininkas B / i" I M ^^1 '
vedė 1:0, bet Budrecko įvartis 
išlygino ir baigia pirmą kėlinį 
lygio ml:l. Antrame kėlinyje, '
mūsų greitakojai puolikai ne- F I
sugaudomi. Du Klivečkos ir vie- 
nas Butrimo įvarčiai nakelia na-4.1 Tvondoi TaiLi MERGAITE su šuniukais (Dalias, Tex.). Mažasis, 9 metų, yra 
sėkmę 4.1 musų naudai. Toliau vyresnis už didijj. Prašome iš išvaizdos neapsirikti.
Vaitkevičius lieka ištikimas — ■■ - .... —
tradicijai ir padaro baudinį. Jį ,
išnaudoję, Passaic pagerina pa- 
sėkmę iki 4:2. Taip ir baigia- $ACHK4 ATAI 

' mos rungtynės. Mūsiškiam šį 
kartą trūko Jokūbaičio. Saugu 
linijoj pasižymėjo Birutis, Jis 
bus ekipai stipri paspirtis. Puo
limui dar trūksta vadovaujan
čios rankos.

CABINET MAKER WANTED

SpfaMoUų ineisires (Cabioetma* 
ker), *p***^*H^*hl fabrike geros 
sąlygos padidins ytatias gali-
mybes. Apmokamos Šventės,

HOME SERVICE -

Ebujuisite Colora—AKG WA 6-8100

JAYWIN PETS

Serving all Brooklyn

51 E. 98tii St., Brooklyn. PR 3-8678 
Take New LętsTRT to Sutter Avė.

Ben-Stan Peto, Ine. FLATBUSH 
Formerly Jungie Aęuariurn Controi 
Bred. Parakeets, 90 Tanks, Trcę- 
ical Fish, Pet Supplies.

665 Flatbush Avė. BU 2-9182

LARRYS PET SHOP
In Bay Ridge since 1925. Birds, 
Dogs, Kittens, Parrakeet Grooming 
Veterinary Service, Tropical Fish 
Dept. Complete line of Accessories. 
575 52 St, Brooklyn. TR 1-0222

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininku
kasdieniniai viršvalandžiai. Tei
rautis kasdien nuo 9 vai ryto: 
178 Mott St Privažiuojama Lex- 
ington Ave^ požeminiu trau
kiniu, išlipti Spring St, stoty
je-'

Baras, sale vestuvėm*

RELIGIOUS ARTICLES

PET£R WAUER CO.

26 Vesey SL, Nev York 7, N.Y. 
BA 7-3799

liturginiai indai, metalo išdir
biniai, katalikiškos knygos, §v. 
Raštas^ maldaknygės, religiniai 
reikmenys, sveikinimo kortelės 
visokioms progoms. Priimami 
užsakymai paštu bei telefonu. 
Pristatomos prekės į namus.

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27. N. Y.

Ttel. EV 2-9586 (Prie Forest Aw stoties! Ridgewood

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
■ ‘ . BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai.

Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.
Sales šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 

prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki-

Rezervinė, šį kartą susirinku
si pilna, po lygios kovos pra
laimėjo 0:1

Jauniai, nepasirodžius NY 
Hungarians, taškus gavo be ko
vos.

Mažučiai (iki 13 metų) pel
nė pirmą primenybių tašką su- 
žaisdami su Minerva 2:2. Įvar
čiai Jasinsko ir Gražvydo.

Krepšininkai vėl laimi.
Pereitą šeštadienį YMCA pir

menybių rungtynėse LAK ap
kūlė latvius 56:36. Pavojingiau 
šieji mūsų žaidikai buvo Lepi-

stabdomi. Už LAK žaidė ir‘Taš
kus pelnė: Bačanskas I —18;

Banko, Tautvaiša, Teodoro- 
vič North Central turnyro nu
galėtojai. Turnyras buvo Mil- 
waukee, Wišc. Suvažiavo 88 da
lyviai, jų tarpe 6 lietuviai iš 
Chicagos. Laimėjo vengras, ne
senai grįžęs iš tarpzoninių p-bių 
su didmeisterio titulu, P. Ben- 
ko. Jis sukorė 6^ taškų (iš 7). 
Mūsų meisteris Povilas Tauvai- 
ša pasidalino antrą vietą su ka
nadiečiu Theodoravičiu, surin
ko vos pustaškiu mažiau nuga
lėtojo. Žemiau liko pernykštis 
nugalėtojas S. Popel ir kt. 
meisteriai: M. Turjansky, Curt 
Brasket, J. Tums, C. Henin, abu 
SandrinaL Labai gerai pasiro
dė Kazys Jakštas, surinkęs 5 
tš. Januolis Palčiauskas pasiekė 
4 tš., po t.y. 50% padarė 
Vladas Karpuška ir K. Jankaus
kas. Pirmukart pasirodęs Bikul- 
čius liko su 2 tš.

CONST. CO.

1652 E. 48th St., Brooklyn, N. Y. , 
CLoverdale 2-8288

{dedam: grindis, šaligatvius, Įvažia
vimo kelius; atliekam plytų darbus, 
staliaus darbus; stogus ir namų ap
kalimus.

WASHING MASHINE SERVICE

Automatiniu skalbimo maši
ną taisymas ir įrengimai. Dar
bas garantuotas, greitas patar
navimas. Tik 2 dol. Aero. ED 
3-0267, LU 9-3248.

FORMAL WEAR

8; ir Daukša —
4.

Sekančios pirmenybių rung
tynės su estais bus gruodžio 
11 d., 7:15

Sekmadienį mūsų krepšinin
kai baigia 1958 metus draugiš
komis rungtynėmis su St. 
John’s. Moterys pradeda 2:30, 
vyrai 4 vai. Rungtynės St. John 
salėje. 88-24 Myrtle Avenue, 
Glendale. L.I.

LSK I-ji vienuolikė žaidžia 
prieš Minerva SC Farmers Ovai 
aikštėje 2:30. Ten pat rezervi
nės 12:45;

Jauniai žaidžia prieš ukrai
niečių B jaunius. Queensboro 
Ovai 12:45 vai. Jaunučiai žai
džia prieš Eintracht SC Far
mers Ovai aikštėje šeštadienį 
5 v. p.p.

Lietuviu B komanda parvežė 
gražų laimėjimą iš Tufts uni
versiteto, įveikusi Bostono tarp- 
klubinėse universiteto komandą 
santykiu 4-1? Žaidė: R. Karosas, 
Ged. Kuodis 1, Stasys Kazlaus-

VYRAMS IŠEIGINĖS PREKĖS

Visokioms progoms. Atsineški
te šią iškarpą specialia nuolai
dai gauti. Pirmadieniais — ket
virtadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 9 vai vak. Penktadieniais 
nuo 9 vaL ryto iki 8 vai vak. 
šeštadieniais nuo 10 vaL ryto 
iki 5 vaL po pietų. Sekmadie
niais ir šventadienais uždary-

Atletas

Karosas 1.
Komanda turi po 4 rungtynių 

3 laimėjimus ir stovi pirmūnų 
tarpe. Lietuvių A komanda po 
laimėjimo prieš Bostono meiste
rį šeštadienį suklupo prieš 
Quinčy klubą 1-4. Vienintelį 
tašką laimėjo talkininkas latvis 
Gunar Knofs.

Harvardo universitetas laimė
jo prieš Boylstono klubą 3-2.

Toronto lietuvių turnyras ar- 
. tėja prie užbaigos. Pirmauja R. 
Paškauskas, A. Tarvydas ir L. 
Fabricius.

Hastingso kalėdiniam turnyre 
žymiausiu varžovu bus didmeis-

ADVANCE FORMAL WEAR 
289 Uties Avė., Brooklyn, N.Y.

SL 64)153

Pasikalbėkite su krautuvės 
vedėju.

BUSSINES OPPORTUNITY

MEZGINIŲ KRAUTUVE 
GARDEN CITY

Puiki vieta — Ėst 20 metų — Ne
brangi nuoma, Pilnai {rengta, Ne
brangiai įkainuota — Išsimokėtinai. 
Savininkas išsikelia — Puiki proga 
visam amžiui. PI 6-7098.

ALLURE PET SHOP
1465 Flatbush Avė., Brooklyn, N.Y. 
Complete Pet Supplies, Tropical 
Fish. Parakeets, Canaries, Rare 
Birds, Large Selections.
Open Till 10 PM GEdney 4-0915

CHILDREN BOARDED

PATYRUSI motina globos jūsų vai-

Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. VaitaHį
280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

TeL EVergreen 4-9672

Išnuomojami 4 kambariai su žymiausiu varžovu bus didmeis- 
visaiš patogumais. Labai priei- teris M. Tai, dukart laimėjęs 
narna kaina. Kreiptis A. Peters, Sovietų S-gos pirmenybes. Per- 
1001 Eastern Parkway, Brook- nykštį turnyrą laimėjo estas 
lyn, N.Y. didmeisteris P. Keres.

Union. Skambinti dienų ar nakt} 
VINCKNT RtJSSO

PR 2-7596 LN 9-8488

DISPLAY

BROOKLYN’S OLDEST CATHOLIC HIGH SCHOOL

St. Francis Preparatory School
Conducted by the Franciscan Brothers 

Announces Its

Annual Entrance and Scbotaurship ExannRaMoM 

SATURDAY, FEBRUARY 7TH
Tęst to bo admiiHstorod in cooporation willi Dio- 

ceso of Brooklyn at a contor and finte decignated by thom. 
Application to be fillod out during December.

Ali applicanto mušt take this exemination and lįst St.

Atliekami pilni įrengimai imi 
lip vienuolynams.
Vienuolynams ir klebonijoms 
reikmenys. Megstukai, skepe
tos, lagaminai, įvairios dovanos 
ROBERT EMMETT TIRELL, 
Ine. Įsidėmėkite mūsų naują a- 
dresą: 89 Chambers Street 
New York 7, N.Y., WOrth 2- 
1032.

CHRISTMAS GIFTS

APLANKYKITE DeNEGRI’S,

MYRTLE’S PET SHOP

TROPICAL, FISH—AQUARIUMS 

PARAKEETS, PETS, SUPPLIES 

738 Myrtle Avė., Brooklyn 

MAin 5-8695

PARKWAY PET SHOP

Parakeets, Canaries, Tropical Fish 
Ali Pet Supplies, Live Fish Food 
Hobby Craft 560 Court Street 

Near 9th St, Brooklyn, N. Y. 
MAin 4-3760

TROPICAL FISH SUPERMARKET 
AQUARIUM DECORATORS 

PETS & SUPPLIES 
DEvvey 8-5069 

SERVE-YOUksELF AND SAVE 
2892 Nostrand Avė. T>Ewey 8-5069

COUNTY PET SHOP

Tropical Fish, Aųuariums, Hamsters 
White Mice, Baby Turtles, Canaries 

Parakeets, Dog & Cat Supplies 
, Furnishings for Ali Pets

—410 Jerusalem Avė., HicksviUe—

■ WEUs 5-5010

GRABAU’S, INC.
DOG & CAT FURNISHINGS

FISH AND AQUARIUMS 
171 Sunrise Highway 

RockviHe Center, N. Y.
ROckCea 6-0417

FRANKLIN PET MARKET 
818A Franklin Ave^ Brooklyn,N.Y. 
(Bet Eastern Pfcway A Union St) 
Parakeets, Canaries, Tropical Fish 

and Ali Accessories 
Reasonable Prices. PR 3-0172

TONY*8 PET 8HOP
9 Station Plaza (In Bus Terminai)

Parakeets, Canaries, Dogs. Oats 
Fish and Ali Accessories.

IV 6-5253

Brooklya’a 'Largeot Variety Pet 
Center. Parakeeta, Canaries and 
Supplies, Tropical Fish, Aųuarium 

Accessorfes, Pedigreed Dogs 
492 Fulton Street (Cor. Bond) 

ULster 8-5112

vaikus priima nuo trijų metų.

FREEPORT 8-2486.

MOTINIŠKA globa naujagimiams ir

LA 5-2020.

Motini&as rūpinimasis vaikais. 
Geras maistas, žaidimai, paty
rimas. Turi rekomendacijas. 
Prieinamas užmokestis. Tele- 
fonuoti vakarais Hl 9-2075

NATURE'S PET LAND 
TROPICAL FISH A ACCESSORIES 

Gold Fish k Aųuatic Plants 
Special Sale on Aųuariums, Reflec- 

tors, Pumps
Canaries. Cages A Accesories 

Parakeets, A Turtles 
Puppies, Dogs Supplies 

OPEN 9 AM. TO 6 P.M.
Division St .... NEwRoch 6-32605

REAL ESTATE

GREAT NECK L.L.N. Y. Sv. Aloy
zo par. (lietuviškai išpaž.) parduo
damas didelis mūrinis Cape Cod sti
liaus namas su 4 miegam., 2 vo
niom, Floridos kamb., kilimai iki 
sienų, visi patogumai, arti parap. 
mokyk, ir susisiekimas. Galima tuo
jau gyventi. Kaina apie 20,000 doL 
Kreiptis j šeimininkų HU 2-8378.

New Rochelle-Larchmont Woods.

Kamp. sklypas. I aukšte šeimos ir 
aprangos kamb., Ha—3 kamb., 1% 
vonios, Hla — 1 kamb. ir vonia.
Lengvai užlaikomas, gera žemš, ar
ti parap. mokyki, maži mokesčiai 
Kaina >28,500. Teirautis TE 4-4762

MERRICK >19,000
Pėsčiom pasiekiama geležinkelio 

stotis, Mokyklos ir Krautuvė

Plytų namas Cape Cod stiliaus. 54x100 
sklypas, plastikos sienos, alyva apšildo
mas ir karštas vanduo. Virtuvė. Jr. val
gomasis. galionas su židiniu, 3 miega
mieji viršuj. Atskirti ganžo. Daug 
kitų įrengimų ir priedų. 9 metų senu
mo. gera statyba. Geros išmokėjimo są
lygos. Rimtai suinteresuotiems. Savinin
kas FR 8-1134.

WOODHAVEN, N. Y.

Gražus <R<Mi$ vienos šeimos 
namas su 13 kambarių, alyva 
apšildomas, moderniška vonia, 
gražūs kambariai, moderniška 
virtuvė, šiltas vanduo, langams 
užuolaidos, 2 mašinom garažas, 
privatus darželis 50 x 100 plo
čio. Kaina $27,500. Išmokėjimo 
sąlygas sužinosite vietoje, Mr. 
John DeBaise, 86-72 80th SL, 
Woodhaven, N.Y., VI 9-1060 
arba DA 6-1337

Aquarium
303 Bedford Avė., Bellmore 

8Unwt 5-7360
PARAKEETS, CANARIES 
Ali kinds of Artimai Ufe 

PUPPIES HAMSTER
TURTLES PARROT3
REPTIL4&S, ETC. 
A Complete Line Of Pet SuppHes 

TROPICAL FISH

RESURRECTION-A8CEN8ION 
PARAPIJOJ

REGO P ARK—Resurrectioh-Aoęen- 
rion parapijoj, atakiras, ant 40x100 
žemto sklypo namas, 6 kambariai, 
įrengto rūsys, Hollywood vonia, du
šai, garažas ir daug kitų priedų. 
>23,990. Savininkaa HA 4-384L

Whtte Maine Puikiausioje Vietoje 
Gražus Colonlal Stllto

PAUL’S RESTAURANT -
LKPUORS - BEER - WINES vy

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
' Šeštadieniais, sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

31 Spring SL, Ncw Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

R epublic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11. N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

1113 ML Vernon Street

FUNERAL HOME

280 Chesmit Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas

74 Providence Street

Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. 6 Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

NORKAS FUNERAL CHAPEL

plieaftto with highest scores. ScholsnMps will also be awar- 
dsd at the completion of the Freshman year to the four 
studento who hava highašt scholastic average.

Location of school: Brooklyn Crosstown Bus; Metropoli
tan Avė. Station of GG train of IND Line. From Brooklyn, 
Manhattan or Queens — any subway to Union Sųuare. Free 
Transfer at Umon Sųuare and 14th St. — Canarsie Line to 
Bcdford-Ave. (First Brooklyn stop).

Stopleton, 8. L
Didžiausias pasirinkimas dovanų 

šioje vietoje. • Sveikinimų korteHs 
• Parengimų korteHs • Komiškos 

figūros • Kinfetlško stiklo išdirbi
niai • Televizijų lempos s Religi
niai reikmenys.

694 Bay St Glbraltar 7-7297 
Priešais 8TRAUSS krautuvf —

CHEZ GLAMOUR 
69 W. 10 St., N.Y.C. 

X-mas Toy — Min — Poodles 
A.K.C. — Tiny and Adorable 

AL 4-9410

CARPENTRY SERVICE

STALIUS A KONTR AKTORIUS 
Pakeitimai, pataisymai ir kiti atat-

Išmokoma taisyklingai skaityti- 
Tvarkingai įprasti studijuoti- 
Kalbėti visokiais atvejais, visais 
klausimais. Turi leidimą, paty
rusi mokytoja BA ir MA.

MBS. 8YBIL 8KLAR

A-l stovy. Skoningai dekoruotas. 
Didelis galionas su židiniu, veranda 
su sietais. Pirmam audite vonia, 3 
miegamieji, antram aukšte 3 vontoo. 
Didelis sklypas. Ridgeway ir Our 
Lady of Somnvs mt^tykloa. >33JS00| 
RUTH TDOL Wbite Plato 9-0676; 
WMto Plato 8-mo.

Katalikiškoje aplinkoje '

New Rocbelle, N. Y, 3 nauji namai. 
Puikiausiom sąlygom nuo >36,509 
ir daugiau. Pasiekiama: Iš New

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PAUL P. NORKUS

Mandagus patarnavimas mirusiems

PHladelphia 21. P*.
POplar M231

1400 North 29th Street

F UNEBAL BONE 
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI

880 MARLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

vW J dešine ant Ctatr Are. Stilingi.EVgreon 8-5001
BE 5-1055 OL 2-7332

TURPIN CDNTRACTOR
Tet: Brooklyn HY 9-8150 

Tel.: Long Iriand SA 4-4417J

186 NORTH 6TH STREET, BROOKLYN 11, N. Y.



ŽINIOS

JUOZO IR ONOS GINKŲ

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS SIŪLO:

$5.00
PRADŽIA 10 VALANDĄ V AK. PABAIGA 4 VAL. RYTO.

KRAUTUVĖ ATIDARA KASDIEN

Užsakymas galioja tik bilietus apmokėjus.

sirodyti su aaajomjs Salve Be
gina naišiomis. Į chorą įstoja 
vis daugiau naujų narių. Pasku
tiniu laiku įsijungė V. Radvi-

STUDENTES čia žaidžia ne bilijardą, o aiikinaai fizikes pamo
ką, kaip atomai susiduria (Gmtth Collepe, Northampton, Mas*.).

rengiamas talkinant kultūrinėms organizacijoms,

Visiem mūsų pirkėjam ir lankytojam linkini gražiausių 
Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

JUOZAS IR ONA GINKAI, 
SŪNUS IR MARTI

Parengimo iždininko A. Vakse’io patvarkymu 
bilietai gaunami J. Ginkaus krautuvėje, J. Andriulio HAVEN REALTY įstaigoje, 
87-09 Jamaka Avė., Woodhaven 21, N. Y., tel. VI 7-4477 ir lietuvių Piliečių Klubo 
Spaudos Kioske.

Dešimtasis Naujųjų Metų 
sutildmas

Vėliau pokylio metu jiems šei- fimaig 
ma įteikė dovanų ir palinkėjo 
sulaukti ilgiausių metų. Klebo-

Šviesos Sambūris šiais metais 
ruošią dešimtąjį Naujųjų Me
tų sutikimą drauge su Santara. 
Sutikimas ruošiamas' Sheraton- 
MacAlpin viešbutyje. Dešimt
mečio proga norima priimti sve
čius ištaigioje aplinkoje su 
Įprastu rengėjam stilingumu 
ir pirmos rūšies viešbučio 
patarnavimu. Banketas su 
pilna vakariene asmeniui 12,50 
dol. Ribotas bilietų skaičius po 
6 dol. į šokius su lengvu užkan
džiu prie staliukų. Užsakymai 
galioja, bilietus apmokėjus. 
Viešbučio adresas ir kitos in
formacijos nurodytos Darbinin
ke dedamam skelbime.

Juozas Ginkus 
Pirmininkas

GRAND PARADISE SALESE
820 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

APREiSKIMO RARAP. SALEZE

Del informacijų ir stalų užsakymo kreiptis:
V. STEPONIS, 288 Suydam St, Brooklyn 37, N. Y. Tel. EV 1-2378.

ir nušvietė jubilijatų gražų gy
venimą ir veiklą parapijoje.

šia proga šeima norėtų pa
reikšti dėkingumą visiems, ku
rie savo prisidėjimu sukaktuvi
ninkams sudarė tiek džiaugsmo

gyveną New Yorke, lapkri
čio 30 minėjo 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Aušros 
Vartų bažnyčioje palaiminimą 
suteikė kun. kleb. J. Gurinskas.

ATPIGINTAS
Lietuvos vaizdų albumas

SALDAINIŲ aukščiausios rūšies, puošniose dėžutėse, 
graži.dovana kiekvienam. Taip pat lietuviškų Rūtos saldai
nių, šokoladinių Kalėdų senelių ir kitokių įvairių skanėsių.

EGLUTEI meniškų puošalų, įvežtų iš Europos, ir įvai
riausių elektrinių lempučių. Taip pat gausus pasirinkimas 
kitų įvairiausių žaislų.

GRAŽIŲ DĖŽUČIŲ, rankų darbo, grojančių ir su šokė
jom. Taip pat rašomųjų pluksnų Parker.

ATVIRUČIŲ su angliškais ir lietuviškais įrašais, pieši
niais, tautiniais ir religiniais motyvais, lietuviškais vaizdais, 
mūsų žinomų poetų eilėraščiais. Atviručių užsakymai priima
mi paštu, iš anksto atsiunčiant pinigus. Atviručių kaina nuo 
10 iki 20 et.

LIETUVA 
goriausi kalėdinė dovana. 
Užsisakyti: ATEITIS: 916

ir ateičiai paliko gražius prisi- Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
minimus. Dalyvis N. Y. Kaina tik $5.00

30 iki gruodžio 8 vedė Tėv: n? Ka“ne ^ešejas-redakto- 
Klemensas Kasinskas, pasienis- J “ Vllma“s Ra*of°n9 
tas, fla gimęs lietuvis. direktorius, o pastaruosius ke-

v lis metus dirbo Amerikos Bal
se Miunchene. Prieš išvykda
mas į JAV turėjo galimybių su
sitikti ir kalbėti su daugeliu 
slaptai ir legaliai iš Lietuvos į 
Vakarus atvykusių lietuvių. įė
jimas į pranešimą tik su pakvie

tus visais DARBININKO

Co.

oro

BROOKLYN, N. Y.

Reikalų Vedtjaa

660 Grand Street
Brooktyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktf 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge 'ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-S434

J. B.Shalins- 
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAKA AVĖ.

tfoodhavea, N. Y.
Suteiktam garMngM laidotuves. 
Koplyčioe nemokamai visoje 
miesto dalyse: veikia rentilfacija

Tri. VTrgHa

Tel EVergreen 74335

Stephen Aromiskis

- plačiai papasakojo apie Balfo 
seimą Newarke.

1 Nutarta po metinių egzevi- 
jų ir mišių už kan. Juozo Meš
kausko sielą, gruodžio 13 susi
rinkti į parapijos salę, kur Pa- 
natauskienė ir Baniulienė paga-» 

Įmins karštos kavos ir užkan
džio. Visi klubo nąriai ir narės

MODE&NIŠKA t&OPĖYCIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y,

Off. Telph. AN 8-4618
Res. AN 8-5961

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba

FUNERAL HOME

197 VVebster Avenue 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė, 
Brookiya. N. Y.

POBOVI8* suruoštas Iz. Lubienės lapkričio 22 Darbininko naujiem skai
tytojam patelkti.' Jų prisidėjo 7 (žifir. Darbininko Nr. 85, 8 pusk). Gilu

moje sėdi T. Petras BaniOnas, O.F.M., Darbininko administratorius.

himai-
To plsee your advertfee- 

mente and subscriptioB for 
the DARBININKAS Semi- 
Week]y Neuspaper con-

CAMBRIDGE, MASS.
“Whist” partija, rengiama 

Lietuvos vyčių 18 kuopos Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų nau
dai, bus sausio 5, ne gruodžio 
5 kaip buvo anksčiau planuota. 
Vieta lieka ta pati — Cam- 
bridge lietuvių klubas, 163 Har- 
vard St. -

William J. Drake- 

Dragūnas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tek f o—s JAimke B-7271

Tel. STagg 2-5048

Matthev P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL BONE

už a.a. kan. Juogo Meškausko ___ _ ___ .
sielą Imis šeštadienį,. gruodžio 5 įvyktnaame choro susirinki- į 
13 d. 8^0 vaL Apreiškimo pa- perrinkta valdyba: A. Zen- ] 
npijds bažnyčioje. UžprašėSan- _ pirm., T. šiška — vke- 
danavičiaL pirm., D. Mockeliūnaitė — sek-
Angelų Karalienės parap. baž- ret- A. šiška — iždininkas- ir ] 

nyčioje gruodžio 13 d. 9 vaL 
Užprašė L. K. Darbininkų Klu
bas.

« Lietuvių katalikų darbiirinkų 
klubo susirinkimas, įvykęs

graodžio f Angelų Karalienės 
par, salėje praėjo jaukioje nuo
taikoje. 0 Baniulienė pristatė ir 
įrašė keturis naujus 'barius.

Už AA. kun. J. Petrėną
gruodžio L7, 9 v. ryto Apreiš

kimo ir Angelų Karalienės pa
rap. bažnyčiose bus atlaikytos 
šv. Mišios su egzekvijomis.

Draugai ir pažįstami pra
šomi dalyvauti.

Kalėdiniai šokiai
New Yorko vyčiai Kalėdų 

pirmos dienos vakarą, gruodžio 
^5, kviečia tradiciniam šokiam 
Apreiškimo parapijos salėn. 

y Pinami 10 pėdų vainikai, kurie 
puoš salę ir šokant jaunimą 
džiugins kalėdinėm nuotaikom.

Liet. Sfud. Sąjungos
New Yorko skyriaus susirin

kimas įvyks gruodžio, 14, 5 v. 
v. Brooklyno Piliečių Klube. 
Bus diskutuojama tema — Ke
liai į bendrą studentijos veiklą. 
Diskusijose dalyvaus keturių 
studentų organizacijų atstovai.

■ -
14/

Apreiškimo parapijos
šv. Vardo Draugijos susirin

kimas bus gruodžio 14.'Visi na
riai kviečiami dalyvauti, nes 
bus naujos valdybos rinkimai 
ir kiti svarbūs reikalai. Sekre
torius S. Rogers.

~ Vyties Korp. -- -
Šventė įvyksta gruodžio 13, 

5 v.v. Baltų Laisvės Namuose, 
131 Ę. 70 St New Yorke. šven
tėje dalyvaus LieL gen. konsu
las J. Budrys, LLK pirmininkas 
V. Sidzikauskas, Be to daly
vaus ASD, ateitininkų, Neo Li- 
tuania ir Santaros New Yorko 
skyrių pirmininkai.

Dail. Adomas Galdikas
pakviestas dalyvauti su savo 

kūriniais šimto dailininkų Cor- 
coran parodoje, kuri ruošiama 
kas dveji metai Washington, D. 
C. Kitų šimto Amerikos daili
ninkų kūriniai bus atrinkti jury 
komisijos. Ši paroda apsiriboję 
tik dviem šimtais dailininkų.

Finis semestri,
užbaigimo vakaras rengia

mas sausio 24 Saievas Park- 
view Manor, Brooklyne. Vakarą 
rengia Akademinio skautų są
jūdžio New Yorko skyrius.

Lietuvių Prekybos Rūmų
Susirinkimas šaukiamas gruo

džio 21, sekmadienį, 2 vai. po
piet Lietuvių Piliečių Klube, 
280 Union Avė. Brooklyn, N. 
Y. Tuojau po susirinkimo, apie 
3 vai., bus iš Europos atvyku
sio Jono Stonio pranešimas apie lės nenuėmė, paskaitininko Žo- 
dabartinį gyvenimą pavergtoje džiu tariant kai leidosi į Kudir- 
Lietuvoje. J. Stonys New Yor- kos charakterio analizę. Atkū- 
ke laukiamas gruodžio 16. Pre- rė trauklų, gyvą ir vaizdų pa-

(Atkelta iš 5 psl.)
pirmasis paskaitininkas dr. 

J. Pajaujis arti valandos kalbė
jo apie Kudirkos laikotarpį ir 
idėjinę aplinką; jo žodžiais ta
riant — apie Kudirkos meto 
“istorinį klimatą”. To “klima- panavęs.Sugrota J; Žilevičiaus 
to’ galėjo būti per pusę ma
žiau, jei paskaitininkui nebūtų 
rūpėję baksnoti katalikų “vi
duramžiškai dvasiai’, bet šlo
vinti “pažangiąją dvasią” libe
ralizmo, darvinizmo ir socializ
mo. Kada mums praeis noras, 
minint visiem brangius asme
nis, savo asmeninėm pažiūrom 
sudarinėti minėjimuose tvankų 
“klimatą”? Bet paskaitininkas 
buvo įdomus, kiek lietė patį 
Kudirką, atskirdamas jį nuo sa- 
vinimosi vienos ar kitos sro
vės. Taip pat buvo geras ir ak
tualus apibudinimas bolševikų 
blaškymosi Lietuvoje, nežinant, 
kaip Kudirką priminti, bet ir 
subolševikinti.

Dr. K. Ostrauskas pusvalan
džio paskaitoje atskleidė gyvąjį 
Kudirką — žmogų su “jo links
mybėmis ir dorybėmis”. Aureo-

šeštadieninės lituanistikos 
mokyklos bus gruodžio 21 d. 
3:30 vai. popiet parapijos salė
je po bažnyčia.

Ncudinga knyga.
Gruodžio 7 pradedama pla

tinti arkivyskupijos Catholic Di- 
rectory. Bostoniečiam1 tai ver-. 
tinga knyga, nes joje nurodyta 
Bostono arkivyskupijoje esan
čių katalikiškų mokyklų, orga
nizacijų ir įstaigų adresai ir te
lefono numeriai. Knygos kaina 
1 doL 25 c.

Vedė.
Šv. Petro parapijos bažnyčio

je lapkričio 29 moterystės sak
ramentą priėmė Julijonas Špa- 
kevičius su Renata .Pakštyte.

» Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Juoząs Tamulaitis (lapkričio

kontrastais. Tokios paskaitos 
teikia dvasinės atgaivos.

Meninėje programoje lietu
viškom meliodijom gaivino 
smuikininkas Iz. Vasyiiūnas ir 
jo sūnūs Vytenis, tėvui akom-

į Vieną tūkstaijtį dolerių
Bostono Balfo skyrius surinko 

ir įteikė Balfo seimo metu Ne- 
warke lapkričio 29-30. Skyriui 
atstovavo pirm. J. Andriulionis 
ir M. Michelsonieųė. J. Andriu
lionis išrinktas į Balfo direkto- 

1 rius.
Dr. Domas Jasaitis,

Į dirbąs Tampoje, Floridoje, 
/. džiovininkų ligoninėje, dalyva- 

[ vo gydytojų suvažiavime Phila- 
: delphijoje ir ta proga Bostone 

lankė sūnų su šeimą — dr. S. 
Jasaitį.

Elena Budra,
gyv. Dorchestery, 66 metų 

mirė gruodžio 7. Su bažnyti
nėm apeigom palaidota gruo
džio 11. Paliko liūdinčius: seąe- 24) 80 m. Velionis gyveno 115 
rį Mortą Sinkevičienę su vyru, Bridge St., Dedham, Mass. Nu- 
brolį Aleksandrą Brooklyne, se
serį Oną su broliu Jonu Lietu
voje. Priklausė šv. Petro lietu
vių parapijai So. Bostone.

Adv. A. Jankausko
pagerbimas ryšium su jo pas

kyrimu Bostono miesto finansų 
komisijos pirmininko pareigom 
įvyks gruodžio 14 d. 5 vai. p.p. 
Sheraton Plaza Hotel.
/ •

Bergždžios rungtynės
Bostone, kaip ir kitur, atsi

tinka ir taip: jei vakarą ruošia 
viena draugija, tai tuo pat me
tu ruošia ir kita, ir todėl bilie
tų išperkama vos pusantro šim
to, nors spaudoje parašoma, jog 
buvę net per 400.

Vakaras mėnulyje
Gruodžio 25 Bostono 

skautų Lituanica n eskadrilė 
rengia tradicinį balių—“Vakarą 
mėnulyje”, kuris prasidės 7 vai. 
vak. Strand Hali, Broadway.

Salė bei programa bus pritai
kyta vakaro temai. Vakaro me
tu kometų šokis, pokalbis, su 
žymiais raketų “mokslininkais”, 
mėnulio madų paroda, puiki 
nežemiška muzika bei turtingas 
bufetas.

Prieinamiausiomis kaino
mis su labai gerom išsimo
kė jįnao sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDU
KRAUTUVĖ

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam Lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA IVAŠKIENĖ 
EJTHUANIAN 

FURNUURE CO.

366 West Broadway,

liūdime paliko, žmoną. Palaido
tas N. Kalvarijos kapinėse.

Pranas Matulis (gruodžio 1) 
71 m. Velionis -gyveno 1413 
Washington St. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

Konstantinas Ekarnas (gruo
džio 1) 70 m. Velionis gyveno 
180 Bolton St. Nuliūdime pa
liko žmoną ir dvi dukteris. Pa
laidotas šv. Mykolo kapinėse.

Viktorija Jurgelaitytė (gruod.
2) 77 m. Velionė gyveno 30 
Pleasent St., Dorchester. Palai
dota N. Kalvarijos kapinėse.

Vincentas Raulušaitis (gruod. 
2 )69 m. Velionis gyveno 501 
E. 6th St. Nuliūdime paliko sū
nų ir dukterį. Palaidotas N.

- Kalvarijos kapinėse.
Paulina Bartusevičienė (gruo

džio 3) 80 m. Velionė gyveno 
dr. Pilkos vedamoje senelių 
prieglaudoje. Nuliūdime paliko 
dvi dukteris. Palaidota N. Kal
varijos kapinėse.

Alena Nenortienė (gruodžio 
4) 46 m. Velionė gyveno 10 
Hatch St. Nuliūdime paliko vy
rą. Palaidota N. Kalvarijos, ka
pinėse.

Kazimieras Mikėnas (gruod.
4) 80 m. Velionis gyveno 320 
W. Broadway, Palaidotas N- 

—Kalvarijos-kapinėse.------------

dvi miniatiūros iš liaudies dai
nų: Gieda gaideliai ir Grindzy- 
siu ciltaicį per Nemunaicį, K. 
V. Banaičio — Vandens lelija 
(pagal K. Binkio žodžius) ir Br. 
Budriūno — Rauda. Gerai, kad 
parinkta tik lietuviška muzika. 
Tiktai pačiam maestro Iz. Vasy- 
liūnui nebuvo kaip “įsiraudo- 
ti”; smuiką tildė prasta akus
tika.

. “Lietuvos tiltas”, Vinco Ku
dirkos aprašytas, prabilo akto
riaus H. Kačinsko žodžiu ir vai
dyba. Tilto balsu bylojo Lietu“ 
va, rusų prispausta. H. Kačins
kas geba perduoti kitų kūri
nius stipriai, įspūdingai ir su 
išgyvenimu:

Minėjimas baigtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Amerikos 
himną skambino Vytenis M. 
Vasyiiūnas. Minėjimą ruošė 
Santaros-ŠviesOŠ" Federacija.

SS Rengėjai
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