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BONNOS PARLAMENTAS SUTARČIŲ 
TVIRTINIMĄ ATIDĖJO

Bona*. — Vakarų Vokietijos 
parlamentas visais balsais, tik 
komunistams susilaikius, lap
kričio 19 d. paragino Saaro 
krašto gyventojus boikotuoti 
rinkimus, kurie įvyksta lapkri
čio 30 d.

Prieš balsavimą parlamente 
kancleris Adenaueris pasakė 
kalbą į tautą. Jis pareiškė, kad 
Vokietija niekada nepripažins 
Saaro krašto vyriausybės, kuri 
bus išrinkta lapkričio 30 d. Rin
kimai nesą laisvi. Saaro vy
riausybė uždraudė dalyvauti 
rinkimuose Vokietijai draugin
goms partijoms, kurios atsi
sakė pripažinti dabartinę padė
tį pastovia. Adenaueris primi
nė, kad jis ir Prancūzijos už
sienių reikalų ministeris Schu- 
manas visa padarę santykiams 
išlyginti, bet veltui.

Ryšium su šiais rinkimais 
santykiai tarp Prancūzijos ir 
Voiketijos įsitempia iš naujo.

Vieną dieną prieš tai kanc
leris Adenaueris siūlė parla
mentui tuojau svarstyti sutar
ties su sąjungininkais, o taip 
pat sutarties dėl europines ar
mijos tvirtinimą. Po audringų 
ginčų

kanclerio pasiūlymas . 
buvo atmestas

179166 balsais (viso parla
mente yra 502atstovai). Jo ko
alicijos 15 atstovų balsavo su 
opozicija už klausimo atidėji
mą.

Viešieji argumentai už ati
dėjimą šie: pati Prancūzija ne
siskubina patvirtinti, tad ko 
skubėti Vokietijai; teismas dar 
neišsprendė, ar tos sutartys y- 
ra suderintos su Vokietijos 
konstitucija. Vyriausybei pa
lanki spauda dabar aiškina, 
kad prie Adenauerio pralaimė
jimo prisidėjo tas susijaudini
mas, kuris kilo dėl Saaro rin
kimų. Adenaueris veltui mėgi
no įtikinėti, kad rinkimai nieko 
bendra negali turėti su sutar
čių tvirtinimu. Kai kas aiški
na, kad užkulisinės jėgos, ku
rios nori neprileisti Vokietijos 
apginklavimo, Saaro balsavi
mais norėjo sugadinti Prancū
zijos ir Voiketijos santykius ir 
palaidoti tvirtinimą kuriam lai
kui.

Opozicija po balsavimo su
kėlė dideles manifestacijas. 
Pralaimėjęs balsavimą, kores
pondento paklaustas, ką dabar 
darys, Adenaueris atsakė: 
“Tikrai jums negaliu pasakyti, 
bet dabar tai eisiu pietų.” Ta
čiau kitą dieną iš vyriausybės 
sluoksnių patirta, kad sutarčių

Korėjoje šalčiai
Korėja. — Siaučia stiprūs 

šalčiai. Didelių kautynių nėra. 
Vietinio pobūdžio komunistų 
puolimai, kurie buvo atremti. 
Amerikiečių aviacija apmėtė 
bombomis komunistų naftos 
sandėlius ir štabą prie Kang- 
gye, 25 kl nuo Mandžūrijos sie
nos.

Gen. Hoyt Vandenberg pa
reiškė, kad amerikiečiai gavo 
naujus sprausminius lėktuvus, 
kurie gali paimti daugiau kro
vinio ir veikti didesniu spindu
liu. Paklaustas, ar aviacija ga
lėtų bombarduot taikinius ana
pus Yalu upės, Vandenbergas 
atsakė: “Oro pajėgos yra pa
kankamos atlikti visa, ką joms 
įsakys vyresnybė.”

Ligšioliniai amerikiečių karo 
nuostoliai žuvusių ir sužeistų 
bei dingusių 126.726.

tvirtinimas bus svarstomas dar 
šiais metais.

Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris Schumanas pareiš
kė, kad Prancūzijoje tarp par
lamento narių augantis nusis
tatymas prieš sutartį turėjo į- 
takos vokiečių parlamentui 
taip pati atidėti jos tvirtinimą.

Londonas balsavimais labai 
nusivylęs. Tačiau mano, kad 
Adenaueris negalutinai pralai
mėjo. Tiki, kad jis savo koali
ciją sudrausmins, ir sutartys 
bus patvirtintos. *

Sovietinė spauda džiūgauja. 
Raudonosios armijos laikraštis 
“Taeglische Rundschau” sa
ko, kad daugelis atstovų išsi- 
gandos Vokietijos armijos.

Nors karalienės Elzbietos karūna
vimas įvyks tik ateinančią vasara, 
tačiau An<lija toms Hkilmėms jau 
dabar uoliai ruošiasi, čia matom** 
karaliene atsilankančia i vieno fil

mo premjera.

TIKRINS LABDAROS 
ĮSTAIGAS

Washingtonas. — Kongre
sas paskyrė 75.000 dol. komi
sijai, kuri ištirtų, kam išleidžia 
pinigus labdaros įstaigos tokios 
kaip Rockefellerio, fondas, Car
negie institutas, Fordo fondas 
— ar jų lėšomis nefinansuoja
mas priešamerikoniškas veiki
mas. Iš pirmųjų komisijos ap
klaustųjų liudininkų aiškėja, 
kad tokių didesnių ir mažesnių 
labdaros įstaigų, atleidžiamų 
nuo mokesčių, yra apie 30-35 
000; jų lėšos siekia iki 7 mi- 
liardų dol.

ROSENBERGAMS MIRTIES 
SPRENDIMAS PAT

VIRTINTAS
Washingtonas. — Vyriausias 

teismas atmetė lapkričio 17 d. 
Juliaus ir Ethel Rosenbergų a- 
peliacijos bylą. Juodu buvo nu
teisti mirti už atominių paslap
čių šnipinėjimą sovietų naudai. 
Dabar jiems lieka tik vienintelė 
viltis — prezidento pasigailėji
mas.

DH Padėkos Dienos šventės 
ateinančią savaitę “Darbinin
ko” penkiadienio numeris neiš
eis.

Ką turi svarstyti Eisenhovverio 
vyriausybė

Washingtonas. — Paskubo
mis sužaidęs paskutinę golfo 
partiją ir perbėgęs akimis laiš
kus, Eisenhoweris baigė savo 
atostogas ir lėktuvu lapkričio 
18 d. atsidūrė VVashingtone. 
Nuo aerodromo iki Baltųjų Rū
mų minios jam kėlė ovacijas. 
Pasitiko jį apie pusė milijono 
žmonių. Baltuosiuose Rūmuose 
su Trumanu, paskui Pentagone 
su Lovetu Eisenhoweris tarėsi 
neilgai. Kas buvo kalbėta ir su
tarta — nepaskelbta. Tik ben-

Britai žiūri su nepa
sitikėjimu

Londonas. — Ryšium su Ei- 
senhowerio paskelbta kelione į 
Korėją ne tik kairieji laboris- 
tai skelbia savo nepasitenkini
mą, bet ir aukštieji pareigū
nai, nors jų pavardės ir nemi
nimos. Jie pareiškė1 jej Eisen- 
howeris norės sustiprinti Korė
joje ofensyvą, tai Anglija tam 
nepritars.

Anglų argumentai:
Puolant šiaurės Korėją pail

gėtų tiekimo linija, o nauja 
fronto linija vargiai būtų ge
resnė kaip ligšiolinė. Antra, 
norint priešą nustumti reiktų 
atgabenti naujų jėgų iš kitų 
sričių, kurios tada būtų apnuo
gintos, ypačiai vakarų negali
ma liesti. Trečia, Kinai už a- 
municiją turi mokėti brangiai, 
ir jeigu artilerijos kovos eis to
liau kaip dabar, tai kinai greit 
neturės kuo mokėti. Pagaliau, 
vieną dieną kinams nusibos ka
ras, ir jie pasitrauks namo.

Jeigu paliaubų derybos nieko 
neduos, amerikiečių karininkai 
stoja už sustiprintą puolimą.

Jų argumentais,
Viena, karas taip brangiai 

atseina, kad negalima jo tęsti 
amžinai. Antra, britai žino, kad 
svarbiausią karo naštą neša a- 
merikiečiai. Britų divizija pas
kutiniu laiku stovi be darbo. Ne 
dėl to, kad ji būtų atitraukta iš 
pozicijų, bet dėl to, kad komu
nistai jų užimtos pozicijos ne
puola. Londone buvo paskelbti 
tokie britų nuostoliai: 505 žu
vę, 1771 sužeisti; taigi tik ma
žutė dalelė to, kiek nuostolių 
turi amerikiečiai. 

Non įvairu* karaliai bei princai mažai jau madoje net ir Eur-*p »j. . a- 
čiau dar jn tebėra ir kartai* dar atkrepia jie j sarę dėmesį jei >•* ••«- 
litinėj srity, tai bent savo vedybomis. Taip šiomis dienomis Europos 
visuomene sudomino paskelbimas, kad Liuksemburgo princas Jean ves 
Belgijos princese Charllote. Tai bus proga dar pasirodyti jau išnyks
tančiam karališkam iškilmingumui.

drame komunikate pažymėta, 
kad sutarti būdai naujajai vy
riausybei perimti valdžią taip, 
kad būtų parodytas pasauliui 
tautos vieningumas ir valdžios 
tęstinumas.

Pasikalbėjime su šen. Taftų 
Eisenhovveris paprašė jį pa
ruošti naujų vyriausybės narių 
ir kitų svarbių pareigūnų pro
jektą.

Taftas su senatorium J. 
Martinu aptarė, kad svarbiau
si svarstyti naujajai vyirausy- 
bei klausimai turėtų būti šie: 
1. sumažinti 1953-4 metams 
biudžetą 8 miliardais; 2. pas
kirti naują komisiją, kuri pri
žiūrėtų, kaip vyriausybė vykdo

Indijos išmintis
Korėjos klausimu

Jungtinės Tautos. — Ginčai 
dėl palaubų Korėjoje sustojo 
prie vieno klausimo — ką da
ryti su belaisviais. Amerikie
čiai parėmė sąjungininkų lig
šiolinį nusistatymą leisti be
laisviams laisvai pasirinkti — 
ar repatrijuoti ar pasilikti. So
vietai reikalavo naujos komisi
jos belaisviams repatrijuotinti.

Lapkričio 18 d. Indijos atsto
vas pasiūlį/^iiryti komisiją iš 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Švei
carijos ir Švedijos atstovų, ku
ri prižiūrėtų belaisvių repatria
ciją, atsisakiusius repatrijuoti 
surinktų vienoj demilitarizuotoj 
vietoj ir ten laikytų, iki po pa
liaubų susirinks politinė kon
ferencija ir nustatys, ką su jais 
daryti.

Amerikos atstovas Grossas 
aiškiai pasisakė prieš pasiūly
mą. įskėlė du argumentus: ko
misija siūloma sudaryti su aiš
kia skriauda vakarams; surink
ti nerepatrijuojančius vienoj 
vietoj yra praktiškai sunkiai į- 
vykdomas dalykas. Sovietai ty
li. Labai Indijos išmintį giria 
Anglija, Kanada ir kiti pro- 
angllški kraštai.

Manoma, kad Indija, prieš 
siūlydama savo projektą, bus 
susižinojusi su raudonąja Kini
ja ir gavus jos palaiminimą. 
Tokios formulės priėmimas 
jau būtų jai dalinis laimėji
mas, nes dėl kitos dalies vėl 
paskiau būtų galima derėtis. 

biudžetą; 3. pratęsti kainų ir 
atlyginimų kontrolės veikimą, 
nes prez. Trumanas, dar prieš 
pasitraukdamas iš pareigų, no
rįs ją panaikinti; 4. papildyti 
Tafto-Hartley įstatymą; 5. su
daryti komisiją viešajai gero
vei, sveikatai, statybai ir t.t.;
6. pratęsti prekybos sutartis; 7. 
pagalba užiseniui. Taftas pa
reiškė, kad užsienių politiką 
turės peržiūrėti naujasis vals
tybės sekretorius ir pasiūlyti 
prezidentui pakeitimus.

Kongreso daugumos vadas 
bus arba šen. Knovvland arba 
šen. Bridges.

Jokio belaisvių prievarta re- 
patriavimo, pareiškė Eisen- 

hovš'eris
Šen. Alexanderis Willey, A- 

merikos delegacijos JTO narys, 
kalbėjosi su Eisenhovveriu dėl 
JTO svarstomo Korėjos klau
simo. Po pasikalbėjimo senato
rius pareiškė korespondentams, 
kad Efe*enhoweris pritaria lig
šioliniam JTO principui — jo
kio belaisvių prievarta repat- 
riavhno.

— Eisenhowerls atsisakė iš 
Columbijos universiteto prezi
dentų. Jo vietoj numatomas 
Dewey.

SKANDALAS IR GINKLAVI
MO PROGRAMOJE

Frankfurtas. — Vokietijoje 
suimti du amerikiečiai inžinie
riai ir apie 30 vokiečių statybos 
rangovų, kurie vykdė amerikie
čių ginklavimo programą vaka
riniame Reino krante, prie 
Kalserlauterno. Visi suimtieji 
kalėjime. Amerikiečiai taip pat. 
Atsisakyta .juos paleisti ir už 
užstatą. Amerikiečiai advoka
tai per senatorius ir prezidentą 
daro pastangų, kad amerikie
čiai būtų Išimti iš Vokietijos 
teismo žinios ir perduoti ame
rikonų teismui. Suimtieji kal
tinami niekais pavertę visus 
programos darbus, kurie atsie
jo šimtus milijonų dol.

ĮSKYLA VATIKANO ATSTO
VO LONDONE REIKALAS

Londonas. — Londono “Ca- 
tholic Times” praneša, kad ry
šium su karalienės Elzbietos 
karūnacija, kuri numatyta at
einančių metų birželio mėn. Iš
kyla ir nuolatinio Vatikano at
stovo klausimas Ix>ndone.

Nors Anglija turi savo dip
lomatinį atstovą Vatikane, bet 
Vatikanas Londone atstovauja
mas tik vietinio prelato, kuris 
diplomatinio posto neturi. Ne
turi Vatikanas atstovų nė An
gluos Commonwealtho kraš
tuose. Pačioje Anglijoje katali
kų yra 5 mil., Commonvvealthe 
15 mil.

Karūnacijos iškilmes rengia 
Norfolko kunigaikštis, kuris y- 
ra katalikas.

THOREZAS NEGRĮŽTA

Paryžius. — Komunistų laik
raštis “Humanite” ruošia savo 
skaitytojus, kad komunistų bo
sas Thorezas dar ilgesni laiką 
iš Maskvos negrįš. Laikraštis 
kalba apie 5 komunistus narius, 
kad vyriausybė vra nanrašius 
parlamentą neimti jiems ne
liečiamumą; t' k:s pavojus galįs 
gro ti ir Thorvzui, »ei iis pa
siektų Prancūziją. Iš kitų šal
tinių pranešama, kad Thorezo 
tiesiog neišleidžia Maskva.

JAV pėvtininkai Korejoo fronte apžiūri gantu žiemini apdarą. ku
rt* čia labai pravartu*, ne* iiemo* Korėjoje yra kieto*.

JAUNIMO PARLAMENTAS 
POSĖDŽIAVO

Haaga. — Spalių paskutinę 
savaitę čia buvo “Europos po
litinio jaunimo” kongresas. At
vyko 200 atstovų iš visos Eu
ropos .išskyrus Ispaniją ir Por
tugaliją. Buvo svarstomi tokie 
klausimai: 1. jaunimo kultūri
nimo galimybės, 2. jaunimas ir 
politika. 3. Europos politinė 
vienybė, Europos ūkinės prob
lemos. Kalbama buvo angliškai, 
prancūziškai ir vokiškai.

Kam kongresas buvo reika
lingas? Belgų socialistas Spaa- 
kas. Europinio Sąjūdžio pirmi
ninkas, o taip pat Montanuni- 
jos pirmininkas, kalbėjo, kad 
Europa pergyvena revoliuciją, 
susijungimą, bet masės lieka 
tam reikalui visai abejingos. 
Tad krepiamasi į jaunimą, kad 
jis paremtų vieningos Europos 
mintį.

Jaunimui pasirodė jungtinė

DAR 4 AERODROMAI

Grenlandija. — Danijos vy
riausybė pranešė, kad ji susi
tarusi su JAV vyriausybe dėl 
naujų oro bazių Grenlandijos 
saloje. Būsią įtaisyti dar 4 
punktai, iš kurių keliais šimtais 
mylių būtų arčiau į Maskvą ir 
kitus Sovietų S-gos šiaurinius 
pakraščius.

TITO Į LONDONĄ

lxmdonas. — Jugoslavijos 
min. pirm. Tito laukiamas Ang
lijoje ateinančių metų pradžio
je dar prieš Elzbietos karunari 
ją.

TEGUL JO PAVYZDYS BUS
VISAI LIAUDŽIAI...

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
darbininkui Willy Knoblauch, 
40 m., buvo pripažintas “dar
bo herojaus” vardas ir paskir
ta premija 1000 sovietinių mar
kių. Jam skirtas ir raštas, pasi- 
rašytas min. pirm. Grotewohl, 
kuriame rašoma: “Tegul jūsų 
pavyzdys sustiprins visos mū
sų liaudies pastangas kurti so
cializmą ir laimėti nepriklauso
mą Vokietiją.”

Knoblauch, kad jis apdova
notas ir pastatytas pavyzdžiu 
visai liaudžiai, sužinojo jau 
perbėgęs į vakarinę Berlyno 
dalį, kai jo žmona su vaikais 
porą dienų paskiau ten pat at
sirado.

Europos mintis nesvetima. T; - 
čiau kaip toji jungtinė Euro[ a 
turėtų būti tvarkoma, nucm »- 
nes išsiskyrė pagal ideologijas. 
Ideologinio įsitempimo kongre
se buvo net rinkimuose; ne pa
gal valstybes, bet pagal ideolo
gijas susidarė blokai. Ideologi
niu atžvilgiu šitaip atrodė kon
greso dalyviai: 46 krikščionys, 
46 socialistai. 36 liberalai, 18 
anglosaksinių konservatorių, 
16 nepriklausomų, po 6 soc. są
jūdžio už jungtinę Europą, 
federalistų, tarpuniversitetinių 
federalistų unijos ir 4 asmeni
niai atstovai.

Ohio *rn. R. A. Tafta* tiki*i Rauti 
menate re*publikont| vado vieta, 
fien. Eh»enhowert», atrodo, jo nuo
monę ir bendradarbiavimu nemažai 
vertina.

PUSNYS IR &ALCIAI

Arizona. — Vakaruose, Ari
zonoje, apie Mogollon ir Moun- 
tain, praeitą savaitę tiek pri
snigo ir pripustė, kad miškuose 
buvo atitverti nuo pasaulio a- 
pie 1000 medžiotojų. Kariniai ir 
civiliniai lėktuvai skraido ir 
past(4>ėję kur užpustytų sto
vyklų ženklus, numeta maisto, 
vaistų, antklodžių. Gelbėjimo 
komandos mėgina prasimušti ♦ 
prie užpustytųjų per 6 pelų 
sniego klodus.

Tuose pačiuose vakaruose, 
Wyomingo valstybėje, trys 
boksininkai ir jų menedžeris 
automobiliu nuklydo nuo kelio 
ir įvirto į upelį. Nors vandens 
nebuvo gilu, bet automobilis 
apvirto ir keleiviai negalėjo iš
lįsti. Juos rado sušalusius.
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LENKIJOS LIETUVIAI SAUKIASI

PAGALBOS

giau. gali susidaryti nemaža 
sunkumų įsigi juslėms nežudo
mą turtą.

KOLUMBIJA

BOLŠEVIKAI APIE KANADA

<
“Darbininko” redakciją pa

siekė laiškas, rašytas vieno lie
tuvio. gyvenančio Lenkijoje. Ir 
ten yra vargas ir skurdas, bet 
šio laiško rašytojas kalba ne a- 
pie duoną, jis kalba apie lietu
višką spaudą, kurios yra išsi
ilgęs labiau nei duonos.

Jis pirmiausia prašo prisiųsti 
maldaknygę, šv. Pranciškaus 
Varpelį. Tėve mūsų. ‘Tai labai 
naudingos knygelės"— rašo jis.

f

DIDŽIOJI BRITANIJA

O toliau: "Jei tokių neturite, ki
tokių atsiųskite. Aš karštai 
prašau. Mes neturime lietuviš
kos spaudos, nėra iš ko pasi
melsti. senos (maldaknygės, 
Rd.) jau suplyšo, o naujų nėra. 
Lenkų kalbos nemokame, o 
kad ir kiek mokėtume, malo
niau mums būtų savo numylė
ta kalba melstis, o ne sveti
ma. Brangūs broliai ir sesutės, 
amerikietės ir amerikiečiai, su
šelpkite mus. nepamirškite ma
no karšto prašymo” — baigia 
jis laišką.

Nauja DBLS vadovybė
- Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos skyrių atstovų 
suvažiavime Londone išrinkta 
nauja centro valdyba •’ pirm. 
Bajorinas. nariais: kun. A. Ka
zlauskas. inž. R. Baublys. J. 
Senkus. Br. Daunoras: Są
jungos tarybon: P. B. Varkala, 
Dr. K. Valteris. P. Duoba. J. 
Varanavičius ir A. Pužauskas; 
revizijos komisijom L. Skripku- 
tė. A. Šukys, V. Kvietkauskas: 
garbės teisman ■ O. Kairiūkš- 
tienė. P. Bulaitis, inž. J. VRžin- 
skas. K. Vaitkevičius ir Kaspe- 
ras.

AUSTRALU A

Rengiasi skanią stovyklai
Sydnėjuje tuoj po Kalėdų į- 

vyks didžiulė skautų stovykla. 
Ten gyveną lietuviai jau stro
piai ruošiasi, kad Lietuvos var
das būtų atitinkamai atžymė
tas.

Pakviestas profesoriauti
Muzikas %. Ja’iR’as, ilgesnį 

laiką dir ęs M?:lo’Hrto policijos 
orkestre gavo pasiūlymą pro- 
feser a; ti Pereitos konservato
rijoje. Ji- pasiūiyrr.ą priėmė ir 
šiomis dienomis išvyko nau
joms pareigoms.

Pripa'^to P:ritu gydytoją 
diplomus

Prieš mene ; Koiumbi os 
sve;katos ministerija pripažino 
keturioms lietuvėms dantų gy
dytojams diplomus ir davė tei
sę verstis praktika. Šiomis 
dienomis ir penktai dantų gy
dytojai — Dr. Apolonijai Pace- 
vičienci bvvo pripažintas diplo
mas ir teisę verstis praktika. 
Ji mokėsi Kauno universitete, o 
tremtyje tę'ė studijas Tuebm- 
geno universitete, kur ir gavo 
daktaro laipsnį.

‘Tėvynė, Balse” 12-52 nr. R. 
Vyšniauskas atskleidžia tokią 
“tikrovę apie Kanadą”: “Fab
rikantai atleidžia DP lietuvius 
iš darbo net juos re: ar nėję. 
Jokie pažymėjimai apie moks
lo cenzą Knnado e neprinaž’s- 
tami. Spec'alistams ten nėra 
jokių perspe’-tyvų. iie nebūna 
ir paprasto darbo. Daugelis lie
tuvių gailis: ten emigravę. DP 
lietuvių bedarbių būklė visai 
beviltiška. Tačiau re d',ug kuo 
geriau ir dirbantiems. Kanados 
kapitalistai, parsidavirių fašis
tų. lietuvių tautos išdavikų pa
galba. įtraukia DP lietuvius į 
savo nasrus, iščiulpia iš iu v’sus 
syvus...” Kiek tuose tvirtini
muose tiesos, mato patys kana
diečiai. Bet trūksta, kad prie 
viso to “Tėvynės Balsas” pri
dėtų: o už visur geriausia... Si
bire.

pirmininkai pasitobulinti. Tai 
yra pavyzdys, kaip “kepami” 
sovietiniai specialistai. J tokias 
mokyklas pasiunčiami visai ne
dirbę žemės ūky_e, tai ką jis 
gali išmokti per tokį tr-impą 
laiką.

URUGVAJUS

B
Ruošia didelę šventę

Northinghamo lietuviai sau
sio 11 d. ruošia didelę šventę— 
pasiaukojimo Nekalčiausiai 
Marijos širdžiai. Vietos vysku
pas J. E. Eduard Ellis sutiko 
šventėje dalyvauti — pasakyti 
pamokslą palaiminti Švč. Sak- 
jcajnentu ir dalyvauti vaišėse.

Prasideda nedarbas
Visoje Australijoje sumažėjo 

darbas. Daugiausia bedarbių y- 
ra Sydnėjuje ir Melburne. Tai 
palietė ir nemaža lietuvių. Ir 
šiaip gyvenimas yra pasunkė
jęs. nes policija ir valdžia ė- 
mėsi kai kurių suvaržymo prie
monių. Jei nedarbas truks ii-

Spauda apie Lietuvą
Visoje Pietų Amerikoje pla

čiai žinomas dienraštis “EI 
Dia” spausdino visą seriją 
straipsnių ‘‘Ką slepia stalininė 
uždanga.” Ten dažnai rašo K. 
Čibiras - Verax. Viename jų 
buvo komentuojami Grišma- 
nausko “Tolimieji kvadratai”.

Kaip parengiami kolchozų 
pirmininkai

Dotnuvoje veikianti vidurinė 
žemės ūkio mokykla skirta 
kolchozų ūkio pirmininkams 
parengti. Baigusieji ją gauna 
jaunesnio agronomo specialy
bę. I šią 3 metų mokyklą kan
didatus, kaip kad skelbia jos 
direktorius, parenka kolchozi
niai ūkiai, o tvirtina rajonų 
vykdomieji komitetai. Prie mo
kyklos veikia vienerių metų 
kursai, kur priimami kolchozų

ERNESTAS GALVANAUSKAS SUKAKTUVININKAS

Už amer’ldeeiŲ pi
nigus koniunist:nū 

istorija
Banna. — Amerikiečių įstai

gos Vokietijoje pripažino, kad 
jos išmetė 20.003 DM paruošti 
pasaulio istorijos vadovėliui, 
kuris skelbia kemurizmą ir y- 
ra parašytos komunisto.

1951 m. amerikiečių aukšto
jo komisaro įstaiga užsakė žur
nalistui ir pedagogui Ar. 10 Pe- 
ters parašyti pasaulio istorijos 
vadovėlį, kuris tiktų vokiečių 
mokykloms. Vadovėlis buvo pa
rašytas, mažai kas jo rankraštį 
tikrino, ir buvo išspausdinta 
jau suviršum 9000. Tik kai 
vienas vokiečių pareigūnas, 
beskaitydamas knygą, paskam
bino komisaro įstaigai, ameri
kiečiai apsižiūrėjo, kad knyga 
platina komunizmą, kalba prieš 
katalikybę, prieš vakarines de
mokratijas ir kad pats autorius 
yra kom. partijos narys. Vokie
čių švietimo ministeriai uždrau
dė knygą vartoti mokyklose, o 
komisariatas knygą sukonfis- 
kavo, bet nežino, kiek pats au
torius jos yra dar paleidęs pro 
šoną be komisariato žinios už 
komisariato pinigus.
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Marinti aerianta S. Kenneniore sveikina jo sūnus ir žmona su duk
rele. Kennetnore Korėjos kare prarado abi kojas, l’ž pasižymėjimu jis 
apdovanotas Kongreso Garbės medaliu.

T r
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Anglijoje sovietai terorizuoja 
tremtinius

Britų konsei-vatorių dienraš
tis The Daily Teiegraph spalio 
24 ir 25 d. įsidėjo savo dipk>- 
mat. korespondento pranešimą 
iš Bradfordo, kad Sovietų Są
jungos ambasada Londone ne
siliauja terorizavusi tremtinių. 
Jos du tarnautojai. Syčevas ir 
Ogorodnevas. nuvykę į Brad- 
fordą. kur gyvena apie 6,000 
tremtinių (tarp jų yra ir keli 
šimtai lietuvių). pareikalavo 
juos grąžinti namo. Tarp kai 
kurių tremtinių kilo panika. J- 
vykj tiria britų įstaigos. Ta 
proga pažymima, kad minimie
ji du Sovietų Ambasados tar
nautojai apie tą savo žygi, tik 
nenusakydami jo turinio, buvo 
iš anksto painformavę Britų 
užs. reikalų ministeriją. Britų 
dienraštis pažymi, kad dar lie
pos mėn. parlamento užsienio 
reikalų pasekretoris lordų rū
muose pareiškė, jog D. Britani
joje įsikūrę pabėgėliai turi vi
sišką britų teismų globą ir jo
kia svetima valstybė neturi tei
sė' juos versti prieš jų norą D. 
Britaniją palikti.

Ernestas Galvanauskas yra 
vėl dienos žmogus, nes lapkri
čio 20 dieną jam sueina 7° metų 
amžiaus. Jis dabar nuo lietu
viško gyvenimo pasitraukęs. 
XX amžių jis išplaukdavo į 
Lietuvos gyvenimo viršūnės, 
paskui vėl dingdavo nuošalu- 
njoj iki naujo reikalo.

Pirmas bartas, kada j jį akys 
sužiuro — buvo vadinamieji 
"laisvės metai” 1905, maištai 
prieš carą, kada Ernestas Gal
vanauskas, biržietis. Petrapilio 
kalnų inžinerijos studentas, ė- 
mė organizuoti Lietuvos Vals
tiečių Sąjungą ir su ja priėmė 
garsiuosius valstiečių reikalavi
mus. jo paties atgabentus į 
Vilniaus Lietuvių Seimą. Caro 
reakcijai atsigavus, Galvanaus
kas trim mėnesiam nusileido į 
kalėjimą, paskui laikinai palei
stas. pavardę pasikeitęs, dingo 
taip suomių. Kai ten pasidarė 
karšta. atsidūrė Belgijoj. 
Prancūzijoj. Serbijoj. vėl 
Prancūzijoj, kaip inž. studen
tas. paskui kalnų inžinierius 
specialistas. Taip iki po pirmojo 
pasaulinio karo.

Antru kartu išplaukė jau ne
priklausomos Lietuvos pradžio
je į valstybės gyvenimo pric- 

kaip taikos delegacijos

tytas prezidentui Smetonai, 
kad paskirtų egzilinės vyriau
sybes pirmininku. Bet Smetona 
neskyrė. Ne dėl to. kad ‘Smeto
na būtų jau paskyręs kitą kan
didatą, bet aiškindamas, kad 
Galvanauskas yra buvęs "liau
dies vyriausybėje.” Tačiau šitas 
atsistojimas Komiteto, priekyje 
buvo tik silpnas blykstelėjimas.

leido savo didžią gyvenimo da
lį ir Basanavičius, bet jis liko 
romantikas, paskesnis Galva
nauskas yra tikras realistas. 
Tuo jis kiek panėšį į Petrą Vi
leišį. Galvanauskas linko į 
praktinį pramonės, prekybos 
gyvenimą, kuriame asmuo sau 
gali būti laisvMTrnepriklauso- 
mas. Vaklžibs^pKNi nesivaikė.

ras AfcBHte. sūifenkė* 1« 
nBctaltaU paskelbta* pUnanirAiti ir 
M»sta paveldėtoju.

f ji**-

narys, Lietuvos reikalų gynėjas 
T. Sąjungoje. Jo laikai audrin
gieji Lietuvos kūrimosi laikai. 
Jam teko ir Hymanso projek
tą pergyventi ir už jį susilauk
ti iš kraštutinių nacionalistų 
atentato. Tai pirmas atgimu
sios Lietuvos valstybė- istori- 
jo e smurto žygis, pirmasis 
skambutis tolimesniems smurto 
veiksmams. Nuo tada Galva
nauskas nuniro šiuo tarpu į 
prekybinį bei pedagoginį gy
venimą — jis prakybos institu
to Klaipėdoje rektorius, uosto 
direkcijos narys ir t.t.

Trečiu kartu išplaukė valsty
biniam gyvenime bolševikams 
atėjus Paleckio-Krėvės "liau
dies vyriausybėje" jis buvo fi
nansų ministeris. Kai bolševikai 
nusprendė lietuvišką pinigą 
likviduoti. Galvanauskas su
prato. kad viskas baigta, ir vėl 
slaptai pasileido į Vakarus, at- 
sidurdamas kitoj pusėj sienos. 
Jis buvo vienintelis tada iš tos 
“liaudies vyriausybės".

Ketvirtas kartas — Berlyne 
emigracijoje 1940 m. is buvo 
Išrinktas Lietuvių Komiteto 
pirmininku. Tas "komitetas tu
rėjo koordinuoti visas laisvini
mo pastangas. Jis buvo prista-

ERNESTAS fiALVANAI SRAS

nes komitetas realios reikšmės 
neturėjo.

Pagaliau penktas kartas, 
kada Galvanauskas buvo par
vežtas iš vokiško kaimelio ir 
sugundytas vėl prieky stoti, bu
vo 1946 m., sudarant Vykdo
mąją Tarybą. Jis buvo pakvies
tas būti .jos pirmininku. Tepa
buvo pusmetį. Ar toliau būti di
delės prasmės nematė ar dėl 
kitų priežasčių pasitraukė į Af
riką. kur jo pajėgos ir dabar 
dyla svetimiesiems.

Tokių kaip Galvanauskas 
Lietuvoje nėra daug. Jis vienas 
iš lietuvių, virtusių tikru euro
piečiu vakariečiu. Nors mokėsi 
Rusijoje, bet vakaruose ieškojo 
asmeninio išsigelbėjimo: vaka
rinė dvasia jame persvėrė — 
jos praktiškumas, blaivumas, 
konkratumas. Va kainuose pra-

J juos ėjo. kai buvo traukiamas. 
Buvo nereikalingas, grįžo į ki
tas gyvenimo sritis. Iš senosios 
tradicijos jis pradėjo dirbti su 
socialistais ar vadinamais kai- 
raisiais. Bet partinė doktrina 
jam nenustelbė gyvenimo. At
sistojo šalia partijų ar aukščiau 
jų ir į vyriausybes buvo kvie
čiamas ne kaip partijos atsto
vas. bet kaip reikalingas spe
cialistas praktikas. Jis impona
vo vyriausybėje blaiviais prak
tikais sprendimais, sugebėji
mu kitiems leisti pareikšti visą 
iniciatyvą. Tuo jis ir rodėsi va- 
karietinis žmogus.

Kai pereitais metais Vlikas 
nebesurado žmogaus, kuris au
toritetingai galėtų visas grupes 
sujungti, akys nukrypo vėl į 
Galvanauską. Bet šiuo kartu jis 
pasakė—ne. Gana. (b)

Išvietinty dar yra 
38 milijonai

Washįngtouas. — JAV kata
likų vyskupų suvažiavime B3I- 
ir.orės arkivysk. Fr. P. Keough 
kalbėjo,, kad pasaulyje dar yra 
api^ 38 milijonai išblokštų iš 
savo tėvynių. Iš jų 15 mil. su 
puse Europoje- Artimuosiuose 
Rytuose 850.000 arabų yra pa
bėgusių ar iškeltų iš Palestinos. 
Indijoj ir Pakistane apie 12 mil. 
pabėgėlių. Formozoje 5 mil.

g
bėglių iš raudonosios Kinijos. 
Pietų Korėjoje apie 5 mil., ku
riuos karas išbloškė, šeimas iš
ardė.

Pagal DP aktą į JAV įsileis
ta 393.542 asmens: iš jų 135.- 
748, arba 34,5%, įvažiavo pa
dedant Amerikos katalikų or
ganizacijai NCWC. Be to, dar 
47.257 katalikai įvažiavo pade
dant kitoms organizacijoms, to
kiu būdu katalikai sudaro 45% 
visų įvažiavusių. Apie 50.000 
DP. kurie būtų galėję emigruo
ti, įstrigo Vakarų Europoje, 
tarp jų pusė yra katalikų. Iš 
anapus uždangos į Ameriką į- 
važiavo 415 kunigų: jie yra į- 
kurdinti 75 vyskupijose.

NCWC.. kai suorganizavo 
karo šalpos tarnybą, tiems vi
siems išblokštiesiems yra pa
siuntusi 450 mil. svarų visokių 
reikmenų už 183 mil. dolerių.

"Amerikos vyskupai ir kuni
gai — kalbėjo arkivysk. Keo- 
ugh — susirūpinę nelaiminguo
sius gelbėti visomis jėgomis ir 
toliau, iki jie bus įkurdinti ar 
iki pagaliau galės sugrįžti į sa
vuosius kraštus.”

PASKIRTA PATARĖJA TAU
TINIU GRUPIV RIKALAMS

Metinių pietų metu. įvykusių 
Town Hali Club, New Ycrk, N. 
Y., lapkričio 8 d. Moterų Dali
ninkių Amerikos Biznyje Fede
racijos (Federation of Women 
Shareholders in American Bu
siness) pirmininkė Wilma Soss 
pranešė, kad tarprasinės Ame
rikos spaudos pirmininkė Jean- 
nette S. Seidman paskirta 
spaudos patarėja tautinių gru
pių reikalams.

The Federation of Women 
Shareholders yra ne pelno pa
grindais veikianti moterų są
junga, tikslu kelti mokslą ir 
finansus, kad moterys galėtų 
sumaniai ir teisėtai savo kapi
talą tvarkyti ir turėtų geresnį 
supratimą apie Amerikos biz
nį, kuriame moterys yra tokios 
stambios dalininkės.

Astuoniose iš dešimties di
džiausių korporacijų JAV yra 
daugiau moterų dalininkių, ne
gu vyrų. Nesena statistika ro
do, kad 52'< akcininkų 1000- 
tvje žymiausiųjų korporacijų 
yra moterys.

Kam imti blogesnį,
Jei mes jums duodame geresnį

FORDO SUNKVEŽIMĮ
GASO SUTAUPO LIGI 14%!
Dabar trys nauji aukšto spaudimo, 
mažos trinties, su viršuj kabančiais 
vožtuvais Fordo sunkvežimių motorai 
sumažina trintį ir padidina traukos 
jėgą... jūs sutau;»ote beveik vieną ga
lioną gaso iš septynių!

Fordo sunkvežimių kainos nustaty
tos pagal pigiausių kainas, tačiau jūs 
pas mus gausite geriausi sunkvežimi 
mieste!

nepakeldami kainos!
Vieninteli* Pickup su nauju mažos trin
ties motoru! Naujasis Ford F-1 leidžia 
pasirinkti nauja 10- h.p. Cost Clippcr Six 
arba garsų V-8. dabar J(M5 h. p.

NAUJAS PAJĖGUMAS!
Pasižiūrėk dčl naujo pajėgumo! 
Trys visiškai nauji motorai 
priedo garsusis V-8 < dabar 106 
h.p. i ir Fordo Big Six (dabar 
112 h.p >. Viso penki dideli mo
torai... Fordo sunkvežimis kaip 
tik tinkamiausias jūsų darbo rū
šiai!

Priedai ir papuo
šimai. kaip paro
dyta. g a u narni 
pagal medžiagų 
pristatymo gali
mybes. 5-STAR 
EXTRA Cab čia 
parodytas, gau
nama primokant

ILGIAU LAIKO!
Naudodamiesi paskutiniųjų še- 
šerių metų 8.069.000 sunkveži
mių registracijos duomenimis, 
draudimo bendrovių ageniai nu
statė, kad Fordo sunkvežimiai 
laiko ilgiau!

■< <••::••<;:<!;:< j!'

VAŽIUOJA Ut CENTUS!
Prieš pirkdami, jūs pasižiūrėkite 
Fordo Taupaus Važiavimo Kny
gą. Jūs pamatysite 5.500 Fordo 
sunkvežimių 
mo išlaidas.
maža kaina 
sunkvežimiu 
darbe.

savininku važiavi- 
Pamatykit<*. k'»kia 
jūs salite Fordo 

važinėti jūsų rūšies
DABAR 5 DiDFI.I MOTORAI!

FORDU VAŽIAVIMAS YRA PIGIAUSIAS

101 h.p. (od Ctipprr Šit. nanja* 
l<M> h.p. Munkvežiini* V-8.

naujo pajėgnmo!
112 h.p. Ris Si*. naujo pajėgnino 
145 h.p. ('argo Ring V-8, nauja*!
155 h.p. ('argo King V-8, nauja*!

. . . FORDO !M NRVEZI- 
MIAI I.AIKO ILGIAI!
Naudodami 8.069.690 sunk
vežimiu paškųų/ijit* t»nris- 
t racijos duomenis, draudi
mo agentai nu«!«tč. k«d 
Fordo sunkvežimis laiko 
ilgiau!
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8UBSCRIPTI0N RAl tS PRENUMERATOS KAINA
Uotnsstte yaariy .....................  85-00 Amerikoje metams___________ 15.00
Bręoklyn, N. Y.__________  85.50 Brooklyn, N. Y. ____________  85.50
Balt ysar________________  83.00 Pusei metų ________________ 83 00
Foreiga....... -■ . ..........  85.50 Užsienyje __________________  85.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
Straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
lipti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini 
Ir kalba redakcija neatsako.

SUSIRENKA ALTAS
NEW YORKE susirenka ALTas metinės konferencijos. Ji verta 

dėmesio, nes jau pats ALTo buvimas yra reikšmingas lietuviams. 
Jo buvimas manifestuoja du dalyku—Amerikos lietuvių politin’ 
vieningumą bent vienu pagrindiniu klausimu: Amerikos piliečių 
lietuvių, ar jie būtų demokratai ar respublikonai, didelį ištikimu
mą tėvų žemei. Tiesa, ištikimumas tėvų žemei labai suderinamas 
su ištikimybe Amerikai, nes Amerika, brangindama savo laisvę, 
remia ir kiekvieno kito krašto pastangas ją turėti.

ALTo veikla nuo pat jo atsiradimo, nuo 1940 m., reiškiasi trim 
kryptim1 renka pinigus politinei veiklai; seka "tarptautinę politiką 
ir, kur reikia, reaguoja kaip Amerikos piliečių organizacija; orga
nizuoja informaciją apie Lietuvą. Tose srityse ALTas parodė daug 
patriotizmo ir sėkmingos veiklos. Iš paskutinių jo darbų dėmesį 
patraukia vizitas pas prezidentą Trumaną, balso pakėlimas prieš 
Code of Offenses, kuriuo buvo norima uždrausti įstaigom bei as
menim remti laisvės sąjūdžius kitose valstybėse ar jos valdomo
se teritorijose. Rinkimų kampanijos pradžioje ALTas įteikė atitin
kamus raštus respublikonų ir demokratų suvažiavimam. Taigi: 
stengėsi prisistatyti ir pasakyti: esu ir kalbu dėl Lietuvos.

Laiko tėkmėje atsiskleidžia ir tie dalykai, kur galima būtu 
buvę dar padaryti ar padaryti kitaip. Sakysim, teko nustebti, kad 
ALTas, skirdamas daug rūpesčių ir lėšų genocido konvencijai JAV 
ratifikuoti (vertindamas ją gal net daugiau, nei ji Lietuvos reikalą 
lemia), — tuo pačiu metu pasisakė JTO organam prieš jų svarsto
mą tarptautinį kriminalinį teismą, nors tas teismas yra tik nuo
seklus žingsnis toliau iš genocido konvencijos ir žmogaus teisių 
dekliaracijos. Be teismo neturi praktinės reikšmės jokios konven
cijos ,nes jas pasilieka tik gražios dekliaracijos be vykdytojų. Pa
sisakyti prieš tai vargiai buvo tikslinga ir apdairu.

Laikas atneša ir naujų reikalavimų. Sakysim, veikiančiam lig 
šiol savo tautiečių tarpe ir protarpiais palaikančiam ryšius su val
stybės departamentu ar senatoriais bei parlamento nariais ALTui 
—ar neatėjo laikas jungtis j bendrą veiklą su kitų tautybių politi
nėm organizacijom? Paskutiniai prezidento rinkimai parodė itin, 
kad su tautinėm grupėm skaitomasi. Aišku, kad jų balsas, taria
mas bendrai, turėtų būti skardesnis ir reikšmingesnis.

rinkimų daviniai iškelia naują klausimą, kurio anksčiau ne
buvo. Lig šiol Vykdomojo Komiteto dauguma savo politiniu nusis
tatymu bendroje Amerikos politikoje laimingai sutapo su vyriau
sybine partija. Dabar, pasikeitus partijai valdžioje, keliamas rū
pestis, kokiais būdais bus lengviau ALTui prieiti prie respublikonų 
vyriausybės. Vyriausybei, tur būt, vis tiek, kas užsieniniais klausi
mais į ją kreipiasi, tačiau pačiai konferencijai tatai pravers išsi
aiškinti, kad pranyktų visi aplinkiniai abejojimai.

Labai vertinam nuveiktus darbus informacijos srityje ir ninigus 
renkant Tik ir čia kils klausimas: kokių naujų metodų reikalavi
mų ir galimybių atneša laiko tėkmė ir jo naujos sąlygos?

Tų visų klausimų konferencijoe negalima bus praeiti tylom, no
rint, kad ALTas dar tvirčiau stovėtų nuolatos tekančio Amerikos 
lietuvių politinio judėjimo priekyje. O to jis vertai

Kodėl minim lapkričio 23
Ats. gen. V. Grigaliūnas- Glovackis
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Laikas, ką reiškia rytuose 
laikas? Po keturių savaičių 
penktadienį reiškia rytoj, o ry
toj reiškia šiandieną, o šian
dien yra visada. Visada laukti, 
visada be laukimo, tik atvyki
mas. Viskas ateina dabar, o jei 
ne dabar, tai rytoj. Tylėti ir 
laukti. Kojų pirštų nagai auga, 
miršta senelis, ir suklumpa va
sara. Ir žiema nusitrins sau 
kojas, o už miško jau tyko ru
duo. Laikas gi — impregnuo
tas ■ jis neišblėsta. Kurtas ir 
Fipsas — abu buvo užregis
truoti. Jie dabar nešiojosi su 
savimi dokumentus ir kalbėjo 
lietuviškai ir rusiškai. Jie užsi- 
diibo sau duoną, įsidėdavo ki- 
šeniun porą išmokamų rublių, 
o Fipsas susipažino su viena 
mergaite...

(Tolumoje kaimo muzika).
FIPSAS: Tu?
MERGAITĖ: Aha . 
FIPSAS: Kodėl nešoki? 
MERGAITĖ; Nemoku.

FIPSAS: Aš taip pat, bet vis 
tik šoku.

MERGAITĖ: Aš nei tiek ne
moku.

FIPSAS: Tai ko tu čia sėdi ? 
MERGAITĖ: Muzika.
FIPSAS: Ar tu Iš čia? 
MERGAITĖ: Ne iš čia.
FIPSAS: Ar iš toli? 
MERGAITĖ: Taip.
FIPSAS: Kaip toli? 
MERGAITĖ: Labai!
FIPSAS: Iš kur?
MERGAITĖ: Iš Karaliau

čiaus. z
FIPSAS: Aš kitą kartą taip 

pat ten gyvenau, bet dabar... 
Kur tu čia gyveni?

MERGAITE: Toli.
FIPSAS: Ir tik dėl muzikos 

čia atėjai?
MERGAITĖ: Taip.
FIPSAS: Ar ji tau taip jau 

patinka?
MERGAITĖ: Taip.
FIPSAS: Kur dėsies tu šią

nakt?

Jau trisdešimt ketvirtą kar
tą lietuviai mini lapkričio 23 d. 
kaip Lietuvos kariuomenės 
šventę. Ne vienam jau gali bū
ti nebeaišku, kodėl, būtent, 
lapkričio 23.

Lietuvos savanorių kariuo
menės pirmieji diegai buvo 1- 
asis pėstininkų pulkas ir Vil
niaus komendantūra. Jie pra
dėjo organizuotis 1918 metų 
lapkričio 1 d. šitoji data liko 
tik pulko ir komendantūros is
torijai. Bet tada dar neturėjom 
savo vyriausybės. Kai po kele
to dienų ji buvo sudaryta ir at
sirado krašto apsaugos minis
terija, tai tos ministerijos pir

Nežinomojo Kareivio karstas, koris buvo 1»34 m. lapkričio 23 d. iškil- 

mingai palaidotas Vyt. Didžiojo (karo) niuzėjaus sodelyje, ten, kur stovi 
Nežinomojo Kareivio paminklas, sukrautas H Lietuvos lauku akmens. Ka
reivio palaikai buvo pervežti H kariu kapiniu, do karsta puoMa Vyties 
Kryžius ir Nepriklausomybės medalis. Laidojimo Mkilmėse dalyvavo ar
kiv. Kareviėius, pasakė pamokslą, valstybės prezidentas pasakė kalba ir 
atskiru aktu Nežinomąjį Kareivi apdovanojo III-jo laipsnio Vyties Kry
žiaus ordinu. Ta diena ant naujai pastatyto Vyt. Didžiojo muzėjaus bokšto 
pirma karta buvo pakelta valstybės vėliava.

MERGAITĖ: Eisiu atgal.
FIPSAS: Viena?
MERGAITĖ: Viena.
FIPSAS: Ar nebijai?
MERGAITĖ: Bijau.
FIPSAS: Ar dėl to taip ilgai 

čia sėdi?
MERGAITE: Taip.
FIPSAS: Nesakyk visada

taip. Gal išeisim laukan? Ten 
sausa ir šilta.

MERGAITĖ: Taip.
FIPSAS: Tai eiva, aš tave 

namo palydėsiu.
MERGAITĖ: Vyšnios žydi.
FIPSAS: Eikš greičiau.
MERGAITĖ: Kai aš ėjau 

prie upės, tupėjo kielė ir gėrė.
FIPSAS: Ar daug?
MERGAITĖ: Tik viena.
FIPSAS: Gal nepasigėrė.
MERGAITĖ: Ji buvo maža. 
FIPSAS: Ar tiesiai eiti?
MERGAITĖ: Taip, bet kur, 

tik tiesiai.
Beveik kievieną mėnesį susi

tikdavo Kurtas su Fipsu ir pa
sipasakodavo, ką buvo pergy
venę. Tuo tarpu mažasis Kur- 
telis taip pat pradėjo rūkyti. 
Jis atsinešdavo cigarečių, ta
bako ar popierio cigaretėms 
sukti. Pasimatymo džiaugsmas 
būdavo visada didelis. Bet vie
ną dieną...

mas įsakymas buvo išleistas 
lapkričio 23 dieną, ši diena ir 
buvo priimta Lietuvos kariuo
menės šventei.

Ne iš karto toji diena buvo 
švenčiama. 1919 metais buvom 
užimti apsivalymu nuo bermon 
tininkų; 1920 m. turėjom lik
viduoti lenkų invaziją, švęsti 
nebuvo kada. Tik bene nuo 
1921 m. pastoviai ši diena 
švenčiama, ir kariuomenės 
šventė buvo minima Lietuvoje 
ir kur tik atsirasdavo nepri
klausomybės kovų dalyvių, 
partizanų, šaulių ir šiaip lietu
vių.

(Girgždėjimas vežimų ir ar
klių žvengimas).

KURTAS: Tu ar pažįsti Fip- 
są?

1 VAIKINAS: Ne.
KURTAS: Jis šiandien neat

ėjo.
1 VAIKINAS: Na, ir kas?
KURTAS ■ Jis visada ateida

vo.
1 VAIKINAS: Gal turi dirb

ti.
KURTAS: Nemanau.
1 VAIKINAS: Kodėl ne? Vi

sa gali būti. (Žingsniai).
KURTAS: Ei, eikš šen!
2 VAIKINAS: Jei ko nori, 

gali pats ateiti.
KURTAS: Tu juk pažįsti

Fipsą, ar ne?
2 VAIKINAS: O ką jis pa

darė?
KURTAS: Nieko nepadarė. 

Jis neatėjo.
2 VAIKINAS: Jis ir negali 

ateiti.
KURTAS: Tai tu žinai. Kus 

jis yra?
2 VAIKINAS: Lyg tu neži

notum?
KURTAS: Nežinau. Sakyk, 

kas atsitiko?
2 VAIKINAS: Jo nebėra.
KURTAS: Sakyk gi, kas su 

juo...

Kai šiandien esame kitose 
aplinkybėse, kyla klausimas,

ar reikia ją minėti Ir, jei rei
kia, ką laisvėje eaąa Retavfai 

turėtą prisiminti?
Kaip laisvėje esąs seniau

sias karys, visų nepriklausomy
bės karų dalyvis, dviejų Vy
ties kryžių kavalierius, pirma
sis savanorių kariuomenės or
ganizatorius, manau, kad lapkri
čio 23 reikia minėti visur, kur 
yra nors vienas nepriklauso
mybės kovų dalyvis: savanoris, 
partizanas, karys ar Uulys. 
Jų pareiga nušviesti kovų už 
nepriklausomybę eigą, nes jau
nesnieji neprisimena, o vyres
nieji kartais ir užmiršta, ati
trūksta nuo anos praeities, ne
begirdi tėvynės šauksmo, ku
ris pakeltų nuo kasdieninio vie
nas su kitu nesusipratimo, 
skersavimo, neleidžiančio vie
nos kolonijos lietuviams net 
draugėn susirinkti; pakeltų 
nuo tarpusavio šmeižtų, prasi
veržiančių ir spaudoje, arba vėl 
nuo perdėto tarpusavio garbini
mo, jubiliejų rengimo jau vos 
ne dešimties metų amžiaus su
laukus...

Lapkričio 23 šiandien turi 
būti ne jėgos demonstravimas, 
o didelio liūdesio, griežtos at
gailos ir karštos maldos d:ena 
susitelkiant prie aukos dėl tė
vynės.

Brolis Kazys labai ausirgo 
drugiu. Gulėjo jisai seklyčioje 
ant sofos jau ar savaitę, ar 
dvi. Taip sergantį atėjo Žilins
kas verbuoti į kariuomenę. Aš 
nežinau, kaip ir dėl ko, bet 
rėvas manė, jog Žilinsko darbas 
buvo neteisingas. Tarp tėvų ir 
Žilinskų nuo tų gadynių pakilo' 
didelis piktumas, kuris nesibai
gė iki jo gyvenimo galuL Ži
linskas prieš tai dažnai pas mus 
būdavo kaipo svečias ir dabar 
jis norėjo mane paglostyti, pra
eidamas pro šalį. Ir gavo gi ji
sai nuo manęs, kaip šuva, o ką 
tu ketverių ar penkerių metų 
vaikui darysi? J bylą neisi.

Sergantį brolį Žilinskas liepė 
surišti ir geležinius pančius ant 
rankų ir kojų <am uždėti; taip 
parengęs išvežė į Paežerius.

Mūsų namuose buvo tada pa
skutinio teismo diena. Verkė ne 
tik sesers ir motina. Rytojaus 
dieną pasiekė mus gandas, jog 
brolis pabėgo. Nušvito visų a-

2 VAIKINAS: Jie rado Jį.
KURTAS: Kur?
2 VAIKINAS: Miške.
KURTAS: O dabar kur jis 

yra?
2 VAIKINAS: Pažįsti Anni?
KURTAS: Taip, tai jo drau

gė- . ____
2 VAIKINAS: Anni mums ir’ 

pasakojo.
KURTAS: Pasakok gi!
2 VAIKINAS: Taigi, Fipsas 

miręs. Jie rado jį miške.
KURTAS: Nušautas?
2 VAIKINAS: Nežinau. Ne

manau. Jokių sužeidimų neras
ta.

KURTAS: Fipsas miręs.
2 VAIKINAS: Tu būsi gerai 

nugirdęs.
KURTAS: Kada tai įvyko?
2 VAIKINAS: Gal būt prieš 

14 dienų.
Vėliau ir Anni jam pasakojo, 

kad Fipsas miręs. Jis buvo ras
tas miške. Greičiausiai jis buvo 
pasmaugtas. Staiga Kurtą ap
niko grįžimo ilgesys: atsimini
mai degė jame. Kiekvieną die
ną galvojo jis apie savo moti
ną ir apie savo jaunesnįjį bro
lį Heincą. Ir nusigando atsimi
nęs, kad jam jau 18 metų su
ėjo. Jis vis galvojo ir galvojo, 
kaip galėtų pargrįžti namo.

LAPKRIČIO 23 PRASME
* ii I * * /<

KAI nebėr gražios dabarties, reikia gyventi gražia 
praeitim ir ilgėtis tokios ateities. Kitaip žmogus nustosi 
žmogum buvęs. Kai carų laikai Lietuvą naikino, aušrinin
kai senųjų kunigaikščių praeityje ieškojo stiprybės ir au
dė laisvos ateities svajonę.

Ir Lapkričio 23 pagyvenam praeitim, panašiai kaip Va
sario 16. Ne tik kariuomenės praeitim. Lankričio 23 nega
li būti vieno luomo ^entė. Kariuomenės uždarymas luome, 
tariamosios kastos kūrimas ir jos gerbimas didesnis neT ki
tų būtų jau karinės diktatūros pomėgių skiepijimas—pana
šiai kaip noras gegužės 1 dieną paversti tik vieno luomo— 
proletariato — švente, turinčia vesti į proletariato dikta
tūrą.

Iš tikrųjų Gegužės 1 pagerbiant ne vieno luomo atsto
vą, bet visus dirbančius žmones už jų darbą, už kūrybinį 
įnašą, kuris prisideda prie bendrosios pažangos.

Lapkričio 23 pagerbiame asmenis, kurių nuopelnas 
didesnis, kuris atlieka ne tik darbo pareigą, bet sudeda ir 
auką, kartais net gyvybę, bendrajai gerovei. Nesvarbu tr 
tas asmuo būtų karys ir partizanas ar tik ūkininkas, gydy
tojas, mokytojas, slaugė, kurie savo didelę auką yra atida
vę tautos ar visuomenės laimei. Tai asmeninio pasiaukoji
mo įvertinimo ir pagerbimo šventė.

Bažnytiniame gyvenime Kalėdos, Velykos ir Sekminės 
žymi tris didžiuosius žmonijos dvasinio išvadavimu etanus 
Viešpaties vykdomus. Visi šventieji — jau šventė, kurioje 
dėmesys suteikiamas į asmenų nuopelnus žmonijos išgany
mo istorijoje.

Mūsų tautiniame gyvenime Vasario 16 yra diena, kuri 
sutelkia mintis j tautinio idealo įsikūnijimą, į tautos virti
mą valstybe ir jos išsiskleidimą visais pažangos žiedais. 
Lapkričio 23 nukreipia mintis į atskiro asmens auką tiems 
bendriesiems tautos idealams laimėti — kovai dėl valsty
bės, dėl kultūros, dėl artimo meilės.

Kitados Valančius įdavė skaitytojui į ran^^JŽivatus 
Šventųjų”. Kada ir kas įduos į rankas lietuviui tautinės ko
vos ir martlogojios knygas, kuriose rastume gyvus tuos 
karžygius, kultūrininkus ar kitos profesijos asmenis, kurių 
dideliu asmeniniu pasiaukojimu kilo tauta ir kuriais ji 
šiandien remiasi?

KAI BROLj 1 REKRUTUS GAUDE
VINCAS PIETARIS

Š- m. spalio teta, nėjo 50 
metą nuo Vinco Pietario mir
ties. Taip pat prieš 50 metą jb 
parašė pirmąjį misą istorinį 
romaną MAlgimantą.” Atžymė
dami šią sukaktį, spausdiname 
Ištrauką “Urano atsimini
mą”, kur vabdnojnnm Suvalki
ja 19 amž. antroje je.

kys truputį, bet tokiai žiniai 
sunku buvo tikėti. Pats savai
me pabėgimas nuo sargų ne
lengvas; čion kalba apie ser
gančio ir geležiniais pančiais 
suraišioto pabėgimą. Ir tiki 
motina tokiai žiniai ir netiki. 
Praėjo dvi trys dienos. Su rik
smu, su keiksmu Žilinskas su 
visais užklupo mūsų namus ir 
ėmė griozti, ieškoti brolio. 
Griozde, griozde, bet kaip šuva 
iškoliotas išeimpino bjaurybė 
laukan. Dabar jau motinos šir
dis nustojo skaudėjus: Kazys

1949-50 metais buvo baigti 
pasiruošimai visiems vokie
čiams iš Lietuvos išvežti. Pir
mieji transportai išėjo 1951 
metais. Būdami jau traukiny, 
žmonės dar bijojosi, kad juos 
ne į Vakarus, o j Sibirą nuveš. 
Išvažiuojančius palydėjo dau
gumas lietuvių su savo žmono
mis ir valkais.

Ne visi vokiečiai iš Lietuvos 
sugrįžo. Vieni nepatikėjo rusų 
tvirtinimams, kiti gi, kurie 
nuošaliuose užkampiuose gyve
no, apie numatomus transpor
tus nesužinojo. Tikriausiai pa
siliko ir tie, kuriems Lietuva 
nauja tėvyne virto.

Sužinojęs apie transportus, 
Kurtas įsiregistravo ir vieną 
dieną atvyko į vakarus. Jis 
susirado savo brolį ir iš jo su
žinojo, kad jų motina 1948-49 
metų žiemos nebepergyveno.

šiandieną Kurtas gyvena 
viename mokinių bendrabuty. 
Jis patenkintas. įsitraukęs į 
darbą jis neranda laiko galvo
ti apie Lietuvą. Bet kartais 
naktį, kai jis atbunda, staiga 
prieš jo akis iškyla pievos ir 
tankūs, garbanoti miškai, ir jis 
regi tuos senus, ramius vande
nis, tekančius prie jo kojų. Ir 
tada pajunta jis ką pana
šaus į ilgesnį.

(Galas)

ne tik ištrūko iš Žilinsko nagų, 
bet mokėjo ir pasislėpti.

— Kur jis galėtų būti? — 
klausinėjo motina tėvo, o tėvas 
motinos. Ir nusprendė, jog ne 
kitaip, kaip pas Parausių tetą, 
Kigienę. Nusiuntė tėvas atsar
giai pasuntinį, bet koksai buvo 
dyvas, kad ir ten Kazio nerado! 
tmė dabar mintį, ar jb ne pas 
Ievrię? Bet ir ten jo nerado. 
Maža to, visur buvo policijos 
griežta, tai su pačiu Žilinsku, 
tai per jo skundus. Praslinko 
taip mėnuo, antras. Ėmė moti
na labai rūpintis Kaziu, ar jis 
pabėgęs nepražuvo kur taip 
sau.

Buvo vėlios vasaros dienos 
rytmetis. Atsikėlęs iš lovelės, aš 
su mama išėjau į kiemą.

— Vincuti, žiūrėk, kas ten 
per kluoną eina?

Dirstelėjau aš ten—kaip su
riksiu visu balsu:

— Kazy! Kazy!
— Cit, cit! — nusigandus 

motina tildė mane, kad žmonės
neišgirstų. — Vadinki tu jį 
dabar žmogum, o ne, tai ateis 
Žilinskas ir vėl paims.

Aš rėkti:
— Žmogau, žmogau!
Išsiilgau, mat, labai savo 

brolio, bet ir jis manęs, nors 
mažo, išsiilgo. Atėjo jisai, su
grįžęs, pasisveikino su manim 
ir vėl išnyko.

Antrą sykį manęs nereikėjo 
mokyti motinai, nors nesykį po 
to brolis buvo namie, ir aš ma
čiau jį ir arti, ir iš tolo, ir la
bai išsiilgęs. Kito nuo manęs 
vardo negirdėjo, jis, kaip “žmo
gus.”

Paaugėjęs kiek, aš sykį pa
stebėjau, jog brolis nemėgsta 
labai pempių, ir paklausiau jo, 
dėl ko tai

— Atsimeni gal, kaip mane 
Žilintas verbavo į kariuome
nę. Na, tai matai, tada ėjosi 
man taip:

Su griežimis ant kojų ir ran
kų liepė nuvežti jisai mane ser
gantį į Paežerius. Veža mane 
vyrai ir kalba: "Tai, girdi, da
bar jo tėvas vienas negalės gy
venti, ir Žilinskas bevelk dykai 
paims visus jų namus; girdi, 
daro, oi gudriai; — nežiūri nei 
ligos, nei nieko, kad tik pražu
dytų žmogų.” j povakarę nus
tojo mane ctalgys krėtęs. Va- 

silpęs. Guliu tfff vežfmo ir ma- 
(Nukefta į 4 psL)
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Nevv Yorko Lietuvių Gydy

tojų Draugija rūpinasi padidint 
savo narių skaičių ir sykiu pra
vert lietuvių gydytojų registra
ciją New Yorko valstybėje ir 
gretimose. Vienam tt paskuti
nių Draugijos valdybos posė
džių buvo tartasi dH Draugijos 
narių skaičiaus padidinimo ir 
prieita nusistatymo, kad reikia 
ragint gydytojus stoti nariais į 
savo Draugją. Nors gydytojų 
profesijos atstovai negyvena 
skurdžiai, bet nepasižymi orga
nizuotumu ir laikosi pasyviai, 
teisindamiesi Jcad apkrauti tie
sioginiais savo darbais tarnyba 
ligoninėj, ruoša egzaminam, 
kad gautų leidimą praktikai 
o kurie jau išlaikė ir turi prak
tikos teises — stengiasi išplėsti 
savo praktiką. Iš čia suminėtų ■ 
kliūčių, kurios labai sumažina 
gydytojų aktingumą, pirmoj 
vietoj reikia laikyti ruošą mi
nėtiem egzaminam. Tik licenci
jos gavimas įveda buv. DP į 
pilnateisių gydytojų šeimą ir 
užtikrina geresnes darbo ir 
pragyvenimo sąlygas.

Draugijos pirmininkas Dr. 
V. Paprockas sako, kad gydy
tojų organizacijos yra merdė
jimo stadijoj. Gydytojai nero
do intereso konsoliduotis ir ne
mažai yra tokių, kurie ne tik 
nesirašo j Draugiją, bet iš viso 
išsijungia iš lietuvių gyvenimo.

Pirmininkas tariasi tuo rei
kalu su Dr. Dumbriu, Draugi
jos sekretorium, kurs gana e- 
nergingai veikia ta linkme, bet 
sustingusį ratą pasukti sunku, 
ypatingai baigę Vokietijoj dak
tarai, taigi jauni žmonės, nuo
šaliai stovi.

Kitos mūsų tremtinių profe
sijos pralenkia gydytojus savo 
visuomeniška veikla. Pvzd., in
žinieriai, kure geriau uždirba 
ir geriau pragyvena, turi savo 
draugijas, suregistravo savo 
narius, leidžia mėnraštį “Tech
nikos Žodis”, rengia įvairius 
kursus ir daro savo narių su
važiavimus.

Teisininkai, kurie šiam kraš-

KAI BROLĮ GAUDE...
(Atkelta iš 3 pel.) 

nau viena - “Bėgsiu — kaip bus, 
taip bus, O bėgsiu.”

Žilinskas turėjo gerai mano 
mintį numanyti nes, uždaręs 
mane į triobą, prie ko statė sar
gą, ar nestatė, o prie manęs pa
statė keturis vyrus, ir tai užra
kinęs suveriamas duris. Naktį 
iš vakaro girdžiu — anapus du
rų iš lauko šnekasi vyrai apie 
mane, apie tai, kad man neiš
bėgti neištrukti iš Žilinsko na
gų. Trioba, kurioj mane užda
rė, sandari, tiktai pro vienas 
duris ir gali išeiti Klausau — 
rūpinuosi. Naktis, savo žarų, 
eina tuo tarpu, žiūriu — jau 
per kurtinį pasirodė žvaigždės. 
Dar valandėlė — mano sargai 
pasitikėdami kluono, ar tai ko
kios daržines durimis, pradėjo 
krankti užmigę. Pakilau aš nuo 
šiaudų, numestų man patalo 
vietoj. Skambtelėjo geležiniai 
pančiai ant rankų. Aš už jų— 
laužti Sunku, broluti, buvo, 
o, tai dar sunku nulaužti juo
sius, ypač apsilpusiam nuo li
gos. Bet vis tik nulaužiau ir iš
skėčiau dabar rankas pirmą sy
kį nuo ryto. Žiūriu durų — tos 
sunkios, sandarios, bet vienoje 
vietoje gavau pakirsti rankas, 
galvą. Na, paskui sprandą pa
verčiau, ir pakilo tos truputį 
nuo žemės. Tokiu būdu nors 
nelengvai, bet gavau išlįsti į 
lauką, peržengiau per sargus, 
gulinčius man ant tako, ir pa
sileidau į rugius, nes šunes pra
dėjo loti.

— Na, ką tu būtum daręs, 
jeigu būtų sargai pabudę:

— Geriau ir jiems ir man, 
-kad nepabudo. Matai, Vincuti, 
tokiais atsitikimais žmogus pa-

lietuvius gydytojus
Praeity ir kituose miestuose 

gyvenantieji gydytojai buvo jos 
nariais. Ji turėjo arti 50 narių, 
leido žurnalą “Gydytojas", ve
dė sveikatos skyrius laikraš
čiuose, skaitė paskaitas per ra
diją, ruošė sveikatos parodas ir 
surinko kelias dešimtis tūks
tančių dolerių nuo pirmo pa
saulinio karo nukentėjusiem 
Lietuvos gyventojam. Dabar, 
kada lietuvių gydytojų skaičius 
išaugo į šimtus ir vis didėja, jie 
galėtų užsibrėžti dar didesnius 
darbus, kurie be suorganizavi
mo yra neįmainomi. Beveik vi
si lietuviai gydytojai ir Lietu
voj ir Amerikoj buvo visuome
nės darbuotojai. Taip turėtų ir 
pasilikti. Kas tik pinigą gaudo 
ir savimi tesirūpina, tas nėra 
vertas pagarbos .sako Dr. A. 
Montvidas. Mūsų gydytojai A- 
merikoj .nors turime savo tarpe 
ižymių asmenų ir profesorių, į- 
gudusių rašyti ir visuomeniškai 
dirbti, čia paliovė rašyt iš me
dicinos, apskritai ir net ne visi 
stoja į savo Dr-jos narius. Nors 
gyvenimo sąlygos čia žymiai 
geresnės, kaip turėjom tremty 
Vokietijoj, o vienok ten mūsų 
kolegų visuomeninis aktyvu
mas daugiau reiškėsi negu čia, 
viso ko pertekusioj Amerikoje. 
Nejaugi tiesioginis darbas, eg
zaminai, tolimesnė įsikūrimo ei
ga ir gerovės siekimas atima 
visas mūsų jėgas ir laiką ir nie
ko neatlieka kitiem aukščiau 
minėtiem reikalam?

Gyvendamas ketvirtus metus 
Amerikoj, šiomis dienomis pir
mą kartą perskaičiau platesnį 
straipsnį lietuvių kalba iš me
dicinos: Vaikų paralyžius arba

te negauna darbo pagal savo 
profesiją ir daugelis dirba kai
po paprasti darbininkai ir ne
lengvai pragyvena, turi savo 
draugiją, leidžia rotatorium 
spausdintą leidinį “Lietuvis 
Teisininkas*', suregistravo visus 
teisininkus, gyvenančius trem
ty-

Mokytojai, kurie čia taip pat 
negauna darbo pagal savo pro
fesiją ir turi pragyventi iš sun
kaus darbo kartais net 
naktinio, randa laiko dėstyt 
šeštadienio lietuvių mokykloj, 
daro savo suvažiavimus, žo
džiu, su dideliu pasišventimu 
dalyvauja gęstančios lietuvybės 
palaikymo darbe tarp Ameri
kos lietuvių.

Gydytojai iki šiol nepravedė 
savo narių registracijos visoj 
Amerikoj ir tikrai nežino, kiek 
tremtinių ir bendrai lietuvių 
kilmės gydytojų yra Amerikoj, 
nepajėgia išleisti nors savo 
metraštį ir nesudaro vienos 
Draugijos ar Sąjungos visai 
Amerikai, kas būtų tiesus ke
lias į organizuotą darbą. J- 
steigtos gydytojų draugijos 
merdi, nes neparodo nei visuo
meniškos .nei profesinės veik
los.

Čia noriu pacituoti seno A- 
merikos lietuvio gydytojo, Dr. 
A. Montvido straipsnį įdėtą 
“Naujienų” N. 264, š. m. lapkr. 
7 d. Jis sako, kad prieš 40 me
tų lietuvių gydytojų visoj A- 
merikoj buvo ne daugiau kaip 
20. Dabar vien tik Chicagoj y- 
ra arti šimto — medikų ir dan
tistų. čia iki šiol jau gavo lei
dimą praktikuoti 22 iš Europos 
atvykę lietuviai Ilganiui gaus 
ir kiti Jie sudarys bent dviejų 
šimtų skaičių visoj Amerikoj. O 
šioj šaly mokslus baigusių ir 
praktikuojančių yra koki trys 
ar keturi šimtai.

Lietuviai gydytojai turi tik 
vieną ,nore ir seną, negausingą 
organizaciją — Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugiją, į- 
stiegtą 1912 m. Jas būstinė yra 
Chicago.

virsta į žvėrį, na, ir daro kaip 
žvėris.

Toliau aš neklausiau, nes ir 
taip buvo aišku. Vienok brolis 
man pridėjo:

— Vienas iš sargų po kelerių 
metų paskui man prisipažino, 
jog jis nemiegojęs, bet kada, 
girdi, pamatęs, kaip ant mano 
sprando lengvai pakilo durys, 
tai jis atrado, jog geriau jam 
apsimetus miegančiu, nei nak
čia patekus į tokio rankas. Ir 
tai dar, girdi, nežinia kokiems 
velniams.

— Rugiais aš bėgau toli, nes 
paskui mane vijosi pabudę sar
gai. Vienok pagalios pasisekė 
man juosius suklaidinti. Liko, 
tokiu būdu, dabar man tiktai 
išpainioti koja. Aš — ieškoti 
akmens, radau pievoje akmeni 
didelį, suieškojau paskui antrą 
lengvai pakeliamą ir ėmiau 
mušti pančius. Pagalios vis tik 
numušiau ir numečiau.

— Dabar buvau laisvas. Li
kosi tik dabar apgalvoti, kas 
toliau daryti. Eiti namo —vis 
tiek, kaip eiti į verbautininkų 
nagus; eiti pas gimines irgi ne 
ką geriau. Mano gimines visus 
žino Žilinskas ir jau jis nepaleis 
nė vienų namų, neišgriozdęs. 
Vienok vis tik tėviškė traukia 
žmogų prie savęs. Ir aš dėl to 
patraukiau iš Paežerių namų 
link. Girdžiu — ten kažkur toli 
rėkauja, lyg žmonės. Einu aš 
sau pievomis namo, negalėda
mas sugalvoti gerai, kas man 
daryti, einu ir nepastebėjau, 
kaip tie rykavimai, vis aiškyn 
eidami, atėjo ir arti manęs. Aš 
mečiausi bėgti. Bėgu, vienok ir 
balsai paskui mane seka. Bet ir 
tai dar vis būtų nieko. Biauru 
buvo tai, jog vyrai, bėgiodami, 
pakėlė pievose pempę. Ta. pa-

VYSK. V. BRIZGYS APIE TREMTINIŲ 
ŠELPIMU

P. O. BOX 480 
FLUSH1NG, L. L, N. Y.

New Yorkas. — Amerikoje 
įsikūrę lietuviai tremtiniai, ku
rie patys savo kailiu yra patyrę 
Vokietijos stovyklų gyvenimą, 
turėtų atiduoti didesnę savo 
dalį, siunčiant iš čia pagalbą 
Vokietijoje pasilikusiems mūsų 

kelta, lekia, suka aplink mane ir 
rėkia: ‘gyvi, gyvi.” Kol bėgu, ir 
ji lekia su manim, sustoju, ir 
ji sustoja, ir sustojusi, sukda
ma ratus aplink mane, kaip ty
čiomis .tartum visomis pajėgo
mis stengiasi rėkti savo: “gy
vi**! Ji rėkia, o man rodos, jog 
vyrai bėga paskui ir vejasi ma
ne, sekdami pempės riksmą. 
Visas pailsęs, bėgu aš varsnas, 
antras, pempės vis seka paskui 
mane ir rėkia. Kad galėčiau, 
tartum, iš piktumo nežinia ką 
aš jai padaryčiau, bet ką veiksi 
su paukščiu? Pagaliau, nors 
paskui mane ir nusekė toli 
pempė, vis tik vyrų balsai li
kosi, ir aš kone kniubdamas 
ant nosies iš nuovargio atsidū
riau apie Parausius.

— Parausiuose, žinai — te
ta’ Na, aš sugalvojau atsilan
kyti iš sykio pas tetą ir jau 
buvau beeinąs, bet, dėkui Die
vui, ūmai susigriebiau ir pake
lėje įlindau į vieno ūkininko 
daržinę, kurioje radau apsčiai 
šieno.

— Na. tai tu čion ant šieno 
gavai nors pasilsėti ir išsimie
goti! — pertraukiau.

— Kur tau! Ar tai taip gali 
daryti tokiame padėjime, kaip 
mano? Pirmiausia aš pažiūrė
jau, ar nėra ko ant šieno. Pas
kui, neradęs nieko, turėjau pa
galvoti ir apie tai, kad mane 
ir užmigus nerastų. Na. aš ir 
įsikasiau į šieną ties kampu. 
Pro plyšį sienoje aš sau čion 
turėjo gana oro kvėpuoti, o ma
nęs Lš niekur nebuvo matyti ir, 
užmigus, nelengva buvo rasti. 
Taip, ar tu žinąs, aš čion ir per
miegojau visą dieną arti pava
karių. Pabudęs a.š ir sumaniau, 
jog man čion būtų geriau ir pa
silikus.

(bus daugiau)

poliomielitis, parašytą J. Venc
kaus, S. J. (t. y. jėzuito). Ne
žinau ar jis yra med. gydytojas, 
bet klausimo išmanymas, medi
cinos šaltinių (literatūros) su
dorojimai ir lietuvių medicinos 
terminologijos mokėjimas gali 
būt pavyzdžiu kiekvienam ra
šančiam gydytojui (žr. “Aidai” 
š. m. N.9). Kitas to paties au
toriaus straipsnis “Psichoanali
zė” parašytas su tokia pat e- 
rudicija, įdėtas “Aidų* š. m. Nr. 
4, įdomus ne tik gydytojams, 
ypač psichiatram, bet ir psicho
logam.

Nors “Aidai” nėra gydytojų 
reikalam skirtas žurnalas, bet 
kai darbo pradžia yra, o kelias 
parodytas, kol neturim savo 
žurnalo ir nėra vilties, kad 
greit sulauksim, būtų pageidau
jama. kad ir gydytojų straips
niai būtų dedami “Aiduose”, 
žinoma, jeigu atsiras norinčių 
rašyti. Jeigu medic. straipsniai 
būtų dedami Aiduose ne vieną 
kartą per metus, o dažniau, 
bent kelis, tai būtų patartina 
gydytojam susidomėti Aidais ir 
juos skaityti.

Iki šiolei mes manėm, kad 
jėzuitai eina tik katalikų tiky
bos avangarde, bet pasirodo, 
kad jie duoda gražų pavyzdį ir 
gydytojam daugiau dirbti lie
tuvių medicinai, t y. gaminti 
medicinišką literatūrą srity, 
kurią mūsų gydytojai Ameri
koj apleido arba labai mažai 
joje reiškiasi.

New Yorko Lietuvių Gydy
tojų Dr-jos pasiryžimas sure- 
gistruot New Yorko ir aplinki
nių valstybių gydytojus turi ir 
praktiškų tikslų. Pvz., darant 
žygius palengvint gydytojų įsi
kūrimą šiame krašte arba eg
zaminų klausimu ,reikia žinoti 
kiek yra lietuvių tremtinių gy-

tautiečiams. Šitokią nuomonę į 
pareiškė J. R vyskupas V. ' 
Brizgys, pereitą penktadienį su j 
Balfo pirmininku kan. dr. J. * 
B. Končium sugrįžęs iš Nauj. ; 
Anglijos. ‘

Rūpindamiesi lietuvių trem- ‘ 
tinių Vokietijoje likimu, jiedu : 
aplankė daugumą Jieutvių ko- ; 
lonijų, susipažindami su tenai į- ; 
sikūrusiais buv. tremtiniais, ; 
susitikdami su lietuviškąja vi
suomene ir diskutuodami pa- ; 
galbos reikalą Vokietijoje liku
siems mūsų seneliams, našlai
čiams ir ligoniams.

“Darbininko” koresponden
tas turėjo malonią progą pasi
kalbėti su abiem aukštaisiais 
dvasininkais, kai J. E. vyskupui 
V. Brizgiui buvo atlikę kelioli- 
ką minučių laiko iki traukinio 
išėjimo į Chicagą.

— šiuo metu Amerikoje įsi
kūrę tremtiniai, atrodo, jau 
bus pamiršę tą vargą, kurį pa
tys patyrė ir dabar jie jau sun
kiai vaizduojasi, kaip kenčia 
šiuo metu tenai pasilikusieji. 
Jei anksčiau tremtiniai vargo, 
kai buvo įvairios tarptautinės 
šalpos organizacijos, tai dabar, 
kai jų nėra, mūsų lietuviai ba
dauja pilna to žodžio prasme,— 
pareiškė J .E. vysk. V. Brizgys.

Toliau jis nurodė, jog tučtuo
jau reikia Vokietijoje esan
tiems suteikti didesnę pagalbą. 
Čia ypač buvę tremtiniai netu
rėtų būtų abejingi ir privalėtų 
atiduoti savo dalį su kaupu.

BALFo pirmininkas, kuris iš 
Vokietijos sugrįžo prislėgtas 
tenai pasilikusių tremtinių var
go, kaip matyti, jau dabar tesi 
savo pasižadėjimą ir ieško bū
dų, kuriais galima būtų juos 
ištraukti iš vargo.

— Kartu su J. E. vysk. V. 
Brizgiu esame numatę vykti į 
Kanadą, kur lankyshnės val
džios įstaigose emigracijos rei
kalais. Tikimės ką nors pagel
bėti tiems, kurie dar gali emi
gruok kad galutinai baigtų sa
vo bado dienas Vokietijoje ir 
pradėtų kurtis naujoje svetin
goje šalyje, • 
kan. dr. J. B. Kinčius.

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ £ 

— painformavo jg! IMI
Kinčius. (su)

dytojų iš viso USA ir New Yor
ko valstybėj atskirai.

Šitas atsišaukimas nukreip
tas į visus lietuvius gydytojus, 
tiek tremtinius, tiek senus atei
vius ir jų vaikus, prašo juos 
atsiliepti ir pranešti savo vardą, 
pavardę ir adresą. Draugijos 
pirmininkui:

Vadovas Paprockas, M. D. 
1357 Bushvvick Avė., 

Brooklyn 7. N. Y.
Draugijos Valdyba, siekda

ma surinkti daugiau tikslių 
žinių apie lietuvius gydytojus, 
gavus jų adresus, išsiuntinės 
jiems anketos lapelius, kuriuos 
prašo užpildyti ir grąidnt Dr. 
V. Paprockiui.

Taip pat prašo užsirašyt į 
Draugijos narius, kas dar juo 
nėra, nario mokesnis $6.00 me
tam.

N. Y. L. G. Draugijos vardu,
Dr. V. Trreijeass, 

vicepirmininkas

ANT KALNO LINELIAI
Ant kalno lineliai, 
Po kalnu antri,— 
Ten jauna mergelė 
Linelius rovė.

Atjojo bernelis 
Per lygų lauką, 
Per lygų lauką, 
Per pūdymėli.

— Padėk, Diev, mergele, 
Linų rovėja!
— Dėkui Diev, berneli! 
Kur jodinėji.

— Aš pas tav tėvelį 
Valgiau ir gėriau, 
Su tavo tėveliu
Žodį kalbėjau.

Jau tavo tėvelis 
Man pažadėjo, 
Ir didį kraitelį 
Užrašinėjo.

Išvažiau tėvelis 
Į Vilniaus miestą, 
I Vilniaus miestą 
Suknelių pirkti, 
O jauni berneliai 
O jauni broleliai 
Kriaučiukų rinkti.

Nepirkie, tėveli, 
Brangių ynięnąlių, 
Nerinktt, broleliai, 
Mandrių kriaučfukų.

Jei gėrei ir valgei, 
Užsimokėsi.
O da aš jauna, 
Da netekėsiu.

(Padainavo Ona Menėienė-Paužiukč.
Utraiė J. Mitkus).

NAUJOS KNYGOS RUSU KALBA
NAUJA. ŽYMIOJO RAŠYTOJO ČECHOVO VARDO, LEIDYKLA LEIDŽIA KNYGAS 
RUSU KALBOJE. KNYGOS LEIDŽIAMOS ŽODŽIO IB MINTIES LAISVES KRAŠTE. 

Rūsy klasikai, kurie neįmanomi išleisti Sovietų Rusijoje 
Istoriniai atsiminimai.
Asmeniniai pergyvenimai dabartinių pabėgėlių.
Knygos iš Rusijos istorijos ir civilizacijos. 
Vertimai į rusų kalbą žymiausių Amerikos autorių.

CHEKHOV PIBLISHING HOUSE 
of the East European Fund, Ine.

87 FOURTH AVENUE, NEW YORK IK NEW YORK.
Norėdami katalogų rašykite:

• _ •
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BOK LINKSMAS ATEINANČIAIS METAIS!
S 
š

r

k
4
4

Atidaryk

1 
I

£
£
£

>.
I
M

f
I
I
I
I

1
1
I

kalėdinę MES GALIME JUMS PADĖTI

taupymo sąskaitą TAUPYTI: “NEAPSUNKINK

dabar!

Įstok į

mūšy Kalėdinį

klubą
šiandien!

BIUDŽETO” BŪDU

Jūs niekad nepasigesite mažos
sumos, kurią įneište kas savai
tę arba kas menesį... bet Jūs

stebėsitės, kaip ji auga.

Maža reguliariai įnešama su

ma gali padaryti Jūsų kitų
mėty kalėdinį apsipirkimą

visai neapsunkinantį.

ESSEX Savings Bank
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RENGIAMA MENO PARODA
CLEVELAND. OHIO

Meno paroda
Lietuviu dailininkų meno pa*

rodą bus atidaryta lapkričio 
29 d. lietuvių salėje ir truks iki 
gruodžio 7 d. Ją rengia Lietu
vių Kultūros Fondo skyriaus 
valdyba, j rengimo komisiją į- 
eina valdybos vicepirm. Ig. Ma
linauskas ir dailininkai K. Ži
linskas bei V. Raulinaitis. Pa
gedimams darbams pakviesti 
red. B. Gaidžiūnas ir žum. V. 
Braziulis.

Parodoje numatyta išstatyti 
įvairių mūsų dailininkų Lš Chi
cagos, New Yorko ir paties 
Clevelando apie 120 kūrinių. Iš 
Clevelando lietuvių visuomenės 
laukiama šia paroda tinkamo 
susidomėjimo.

Latvijos nepriklausomybės 
šventę Lietuvių Radijo Valan
da paminėjo savo lapkr. 14 d. 
transliacijoj. Broliška latvių 
tauta buvo pasveikinta, palin
kėta jai atgauti laisvę, ir duota 
Latviška choro daina bei latvių 
himnas.

Lituanistinė vysk. Valančiaus 
mokykla darbą plečia: mokyto
ja Valaitienė pradėjo mokyti 
rankdarbių.

Jurgis Venclovas, žinomas 
Amerikos lietuvis, kaip sporti
ninkas dalyvavęs tautinėj lietu
vių sporto olimpiadoj Kaune ir 
ligi šiol gražiai išlaikęs tos o- 
limpaados vėliavą, yra paskirtas 
rytų Clevelando pašto virši
ninku. Šiuo paskyrimu lietuvių 
visuomenės nuoširdžiai džiau
giasi ir Venclovui linki ko ge
riausios sėkmės.

Lietuvių Radijo Klubas lap
kričio 27 d. lietuvių salėj ren
gia šokių vakarą su humoristi
ne programa bei laimėjimais. 
Klubas tarnauja visiems Cleve
lando lietuviams — radijo ban
gomis informuoja, duoda lietu
viškų dainų bei muzikos ir t.t. 
Jis taip pat rūpinasi gerinti ra
dijo programą — įsigyti naujų 
plokštelių. Bet visam tam rei
kia lėšų. Klubas jų tikisi ir iš 
šio vakaro. Tad visi kviečiami

Amsterdam, N Y.
Ralfo rūbų rinkliava prasi

dės lapkr. 24 d. Drabužius rei
kia sunešti į krautuvę Kučio 
name, 179 E. Main St. Tikima
si, kad amsterdamiečiai suau
kos nemažiau rūbų, kaip per
nai vargstantiems broliams Vo
kietijoje.

Nauja Ralfo valdyba rodo di
delį veiklumą. Ją sudaro pirm. 
A. Lukšys, vicepirm. S. Vaške
lis, sekret. J. Cyvas, ižd. A. 
Miškinytė ir iždo globėjai A. 
Beleckas ir A. Budnikas. Pas
kutinėmis dienomis sudaryti 
jau beveik du pilni būreliai lie
tuviškosios Diepholzo gimnazi
jos mokiniams paremti.

šeštadienio lietuviškoji mo
kykla jau visas mėnuo, kai pra
dėjo naujuosius mokslo metus. 
Mokyklai vadovauja J. Miški
nis. Mokytojauja S. Lekutienė 
ir Petrukevičienė. Dainų pamo
ko J. Olšauskas. Mokyklą ,an- 
ko 23 vaikučiai.

Kun. Dr. J. Mockus, po au
tomobilio katastrofos Išgulėjęs 
apie du mėnesiu ligoninėje, da
bar jau baigia sveikti. Kun. M. 
Cyvas perkeltas į Delmar airių 
parapiją ir kartu dirba vysku
pijos tribunole. Kun. B. Molei- 
kaitri, seniausias lietuvis ku
nigas Albany vyskupijoje, sun
kiai serga, bet paskutiniuoju 
laiku pauciasi geriau. Visi lie
tuviai kunigai Albany vysku
pijoje organizuoja atskirą Ku
nigų Vienybės apygardą.

Veiklioji Vyčių kuopa len
kia kortų vakarą gruodžio 14 
d. klubo salėje.

Mišios už visus žuvusius Am- 
stendam OMketuvi ils veteranus 
buvo atitiktos lapkričio 9 d. 
Jas užprašė Amerikos Lietuvių 
Klubas. Po mišių buvo įspūdin
gos pamaldos žuvusiems pa
gerbti. K. B. 

lapkr. 27 d. atvykti ir klubo 
darbą paremti.

Lietuvių kolonija Clevelando 
nuolat didėja: įš Pittsburgho 
atsikėlė Piktumų bei Stimbu
rių šeimos.

Organizuojasi agronomai: 
Clevelande ir Ohio valstybėje 
gyveną agronomai prašomi sa
vo adresus pranešti J. Daugėlai 
(1863 W. 47 St., Cleveland 2, 
Ohio).

L. Kežėnius lapkr. 7 d., dum
damas prie statybos, nukrito iš 
trečio augšto. bet laimingai — 
grįžtelėjo tik koja.

= BALTIMO
Auksinis jubilėjus

Šį sekmadienį ,lapkr. 23 d., 
šv. Alfonso bažnyčioje Jonas 
ir Marija Jasaičiai švenčia 50 
metų moterystės gyvenime su
kaktuves.

Jonas Jasaitis gimė 1877 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. Jonavo vals
čiaus, Mariampolės apskrities 
Janaukos kaime. Mokėsi trejus 
metus Kalvarijos (Suvalkų) 
mokykloj. Paaugęs išmoko siu
vėjo amato ir tuo pelnėsi duo
ną. Atlikęs karo tarnybą caro 
Rusijos kariuomenėje, 1902 m. 
susituokė su Marija Pablaus- 
kaite, gimusia 18833 m. greti
mame Trivaravo kaime. Netru
kus prasidėjus Rusų Japonų ka
rui, Jonas Jasaitis turėjo būti 
paimtas ir pasiųstas į frontą. 
Dėlto jis pabėgo ir 1904 m. at
keliavo į šį kraštą. Juo, žinoma, 
pasekė ir žmona Marija. Gyve
no Pittsburghe ir paskui Wor- 
cester. šiek tiek užsidirbę. 1908 
m. grįžę Lietuvon, kur įsigijo 
7 margų ūkį. Tačiau 1911 m. 
Jasaičiai vėl iškeliavo į Dėdės 
Šamo žemę. Pagyvenę 10 metų 
Worcester, Mass., uno 1921 m. 
pastoviai gyvena Baltimore. 
Jonas Jasaitis kitose vietose dir
bo fabrike, o Baltimorėje siu
vėjų dirbtuvėse. M. Jasaitienė 
rūpinosi šeimos namais ir už
darbiavo tik megzdama namie.

Jasaičiai išaugino du sūnų. 
Joną ir Albertą, ir dukterį Ju
lę. Turėdami pakankamai rū
pesčių su savo vaikais, Jasai
čiai paėmė dar vos trijų mėne
sių amžiaus našlaitę Oną ir ją 
kaip savo vaiką išaugino. Visi 
Jasaičių vaikai yra baigę kata
likiškas aukštesnes mokyklas 
(High School), o Jonas net Lo- 
yola kolegiją. Tai buvo didelis 
šios šeimos pasišventimas, nes 
motina buvo priversta perdėm 
pasilikti namuose ir tik vienas 
tėvas galėjo pelnyti gyvenimą 
dirbtuvėse .

Jasaičiai visą laiką buvo pa
vyzdingi katalikai, geri parapi
jiečiai. Atsivežtą iš Lietuvos 
gyvą tikėjimą, gimtojo krašto 
bei tėvų kalbos meilę ir gražius 
papročius, juodu išsaugojo ligi 
šios dienos, gyvendami visą lai
ką gražiame sutarime.

Sulaukusius auksinio jubilė- 
jaus Jasaičius sveikiname ir lin
kime jiems Dievo palaimos.

šeštadienio mokyklos 
vakaras

Lapkričio mėn. 15 d. vakare 
parapijos salėje buvo susirinkę 
šeštadienio lietuviškosios mo
kyklos mokiniai ir jų tėvai.

Mokyklos vedėjas mok. K. 
Dūlys pradžioje papasakojo a- 
pie šios mokyklos reikalus. Pas
kui mokiniai atliko su atsidėji
mu paruoštą programą.

G. Buračaitė paskaitė kelis 
savo parašytus dalykėlius. M. 
Vičiulytė padeklamavo B. Bra
zdžionio “Per pasaulį keliauja 
žmogus.”

Piano skambino Roma ir Vi
da Misiūnaitės, Irena Diliaus- 
kaitė, Jūratė Palubinskaitė ir 
Nijolė Brazauskaitė. Jos yra 
pianistės Leonienės mokinės. 
Buvo paskambintos kelių liau
dies dainų melodijos.

Mergaitės, vadovaujamos Ir.

Clevelando viešosios bibliote
kos lapkričio 16-21 d. skelbia 
bibliotekų savaitę paminėti 60 
metų darbo sukakčiai. Bibliote
kos turi ir lietuviškus skyrius, 
juos papildinėja naujai išeinan
čiomis knygomis, kurias dabar 
skaito mūsų mokiniai ir kiti lie
tuviai. Norwoodo biblioteka 
kviečia visus lietuvius per šią 
savaitę gausiau j ją lankytis ir 
praleisti laiką prie knygų bei 
laikraščių. A. V.

Vyt- Ramentuvičius, baigęs 
karinį apmokymą —JAV armi
joje ir gavęs porą savaičių ato
stogų, lapkričio 17 d. jas baigė. 
Jis su savo daliniu išvyksta j 
Europą.

RE, M D. =
Lozaitytės, pašoko tautinių šo
kių.

Mokyklos vaikų motinos ir 
šiaip vaikų mokyklos rėmėjos 
suruošė bufetą, atsinešdamos 
savo pagamintų užkandžių. Tuo 
būdu visos bufeto pajamos bu
vo grynas pelnas, kuris paskir
tas šios mokyklos reikalams. 
Bufetas turėjo gerą pasiseki
mą.

Iškilminga no vena
Lapkr. 17 d. šv. Alfonso baž

nyčioje prasidėjo Stebuklingojo 
Medalikėlio novena, kuri bus 
atliekama devynias dienas iš 
eilės po penkis kartus kasdien. 
Žmonių lankosi daug. Bažny
čios altoriai gausiai papuošti 
gėlėmis. Novenai vadovauja šv. 
Vincento vienuolijos Tėvai ku
nigai (Fathers Vincentians).

Lietuviai kovoja dėl 
laimėjimo

Baltimorės televizija trans
liavo antrąjį ratą pasirodymų, 
kurie pavadinti “Atlyginimas 
už talentą”. Pirmąjį pasirody
mo ratą laimėjusių skaičiuje 
buvo ir lietuvių šokėjų grupė. 
Lapkričio 16 d. 6 vai. vakare 
matėme antrą lietuvių grupės 
pasirodymą., šoko Janina Ve- 
liuonaitė, Ona Majauskaitė, Zi
ta Vieraitytė, Aldona Bačians- 
kaitė ir Kęstutis Laskauskas. 
Grojo Kazys Stupūras, Liudv. 
Bistrickas, dv. Karčiauskas.

Laimėtojus parinks teisėjai 
ir televizijos žiūrėtojai, balsuo
dami laiškais. Šio rato laimė
tojai dalyvaus galutinėse var
žybose. Kiekvieną grupė gaus 
piniginę dovaną. Pirmoji dova
na bus $1000, kitos mažesnės.

P. K.

Bridgeport. Conn.
Parašė netiesą

“Darbininko” 82 nr. buvo 
žinutė Lš mūsų kolonijos, ku
rioj pasakyta, kai “be Jaunų
jų Vyrų pašalpinė.s draugijos 
čia jokios kitos organizacijos 
nėra.” Tai neatitinka tiesos.

Pirmiausia lietuvius čia jun
gia šv. Jurgio parapija su 500 
šeimų. Jai vadovauja kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas per 18 metų, 
dabar atkertas ir pagalbininkas 
kun. P. Pranokus. O čia veikia 
ir šios draugijos: šv. Jurgio pa
laipinė draugija, P. šv. Globos 
moterų pašalpinė draugija, Lie
tuvos Dukterų pašalpinė drau
gija, Parapijos choras. Lietuvių 
Amerikiečių Moterų ir ir Mer
gaičių Guilda, šv. Vardo drau
gija, Jaunųjų Vyrų draugija; 
Apšvietos vyrų ir moterų pa
šalpinė draugija; L. K. Vytau
to pašalpinė draugija, kuri 
1948 m. balandžio 17 d. iškil
mingai paminėjo savo 50 jubi- 
lėjų. ALT Sandaros 15 kuopa, 
SLA 51 kuopa. LRKSA 9 kuo
pa; Piliečių Klubas: ALT ir 
BALFo skyriai. Visos šios or
ganizacijos priklauso ALTo 
skyriui ir. galiu sakyti, kad 
visos daug yra pasidarbavę Lie
tuvos labui ir ALTo centrui, 
surinko per tūkstantį dolerių, 
taip pat ir Balfo skyriui, buvu
siems tremtiniams yra aukavu
sios daug drabužių

Toliau sakoma, kad Lietuvių 
Tremtinių draugija, vadovauja-

Bayonne, N. J.
Pasisekusi parapijos vakarienė

Šv. Mykolo lietuvių parapi
jos 45 metų gyvavimo proga 

įvyko iiškilminga vakarienė 
pereitą sekmadienį — lapkr. 16 
d. Parapijos salė buvo pilnutė
lė žmonių. Svečių tarpe daly
vavo prel. J. Balkūnas; Eliza - 
betho parap. kleb. kun. J. Si
monaitis ir jo vikaras kun. Dr.
J. Starkus; Neu-arko parap. 
klebonas prel. I. Kelmelis ir jo 
vikaras kun. P. Totoraitis: Ilar- 
risono parapijos kleb. kan. L. 
Voisekauskas ir jo vikaras kun.
D. Pocius; Jersey City parap. 
klebonas kun J. garnius: pran
ciškonų Brod.lyno namų vir
šininkas Tėvas B. Grauslys; lie
tuvių saleziečių viršininkas To- 
rine, Italijoje, Tėvas J. Zeliaus- 
kas; miesto valdybos atstovai: 
klebono kun. M. Kemėžio m a 
mytė ir giminės ir daug kitų 
neparapijiečių.

Tarp sveikinimų įvyko visų 
dalyvių bendras lietuvLškų ir 
angliškų dainų dainavimas, ku
riam vadovavo pats parapijos 
klebonas. Vakarienei pasibai
gus, prasidėjo linksmoji prog
ramos dalis — šokiai. Jų metu 
laimėjimui buvo leidžiami 5 ka
lakutai, kuriuos laimėjo ne pa
rapijiečiai.

Šv. Mykolo parap. kietumui 
ir parapijiečiams linkime Dievo 
palaimos ir toliau ir sulaukti 
už 5 metų parapijos £0 metų 
auksinio jubilėjaus.

Iškilminga novena
Iškilmingoji 9 dienų Novena 

prieš šv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventę prasidės 
lapkričio 30 dieną ir baigsis, 
gruodžio 8 d. Noveną ves tėvai 
marijonai. Kasdien pamaldos 
bus 1 kartą lietuviškai ir 5 kart 
angliškai.

Kortą vakaras
Mūsų parapijos šv. Onos 

draugija gruodžio 13 dieną ruo
šia kortų vakarą (card party) 
parapijos salėje. Laukiame sve
čių ir Lš kitų kaimyninių para
pijų. Vik.

K E A R N Y. N. J.
Gražiai paminėta sukaktis
“Darbininko” Nr. 82 jau bu

vo parašyta, kad kun. L. Voi- 
siekausko 35 metų kunigystės 
lapkr. 9 d. bankete — minėji
me dalyvavo J. E. vysk. V. 
Brizgys, prel. Balkūnas, prel. 
Kelmelis. Papildant reikia pa
minėti, kad dalyvavo prel. I. 
Starkus, apie 20 kunigų, kurie 
atstovavo N. Jersay ir New 
York parapijas, E. Newark, 
Harrison, Kearny burmistrai, 
vietos visuomenės vaikėjai ir 
700 žmonių — gyvoji parapija, 
nes matėme tėvus, motinas, sū
nus, dukteris, žentus, marčias 
ir t.t.

Mes Išklausėme kalbas ar 
sveikinimus J. E. vysk. V. 
Brizgio, prel. J. Balkūno, kun. 
Svirnelio ,kun. Kemėžio, kun. 
Kaspero, veikėjų adv. Salvest, 
Valevo, minėtų burmistrų ir 
galų gale pačio jubiliato kun. 
Voisiekausko.

Mums krito į akį — išvados, 
kad Amerikos Lietuva gyva, 
lietuvybė tebegyvuoja, kun. 
Voisiekausko pareiškimas ko
voti už tikybą, už lietuvybę ir 
jo tvirtas tikėjimas, kad Lietu
va kelsis, nors ir kryžiuojama, 
marinama.

Maloniai parapijiečių širdis 
pakuteno J. E vysk. Brizgio 
pasakymas, kad norėtų būti to
kios parapijos klebonu, o į nau
jos bažnyčios pašventinimo iš
kilmes kviečiamas atvyktų net 
ir iš Lietuvos.

Remiantis kun. D Pociaus 
pranešimu. N. Bažnyčios Fon-

ma H. Biazo, jam pasitraukus, 
visiškai suiro. Kiek man žino
ma .draugija nesuiro ir Blazas 
nepasitraukė iš jos.

Tai dabar matote, kiek 
Bridgeporte yra draugijų ir to
se draugijose yra tremtinių, 
kurie gražiai veikia. O.

Dail. Jono Subačiau* ifairkoruota Ba.voniie. X. J.. lietuviu Sv. Mykolo parapija* bažnyčia. Virtum altoriau* 
kabo Avė. Dievo Motino* Žemaičių Kalvarijo*. Pažaislio ir Aušro* Vartų paveikslai. Prie altoriaus stovi pa

rapijos klebonas kun. M. Kemėšis.

Paterson, N. J.
Sukaktuvinė parapijos 

vakarienė

Lapkričio 16 d. šv. Kazimie
ro parapija, baigdama minėti 
savo 40 metų jubilėjų, surengė 
gražiai pasisekusią vakarienę 
su prakalbomis. Dalyvavo apie 
200 asmenų, tarp jų buvęs Va
tikano Pasiuntinybės Lietuvoje 
gen. sekretorius Mgr. John 
Abtx>, Passaic County Clerk EI. 
Jonės, buvęs šios pa ra pi .jos kle
bonas kun. St. Stonis ir kt. Va
karienė pradėta Amerikos ir 

das pagal pasižadėjimus ir įmo
kėsimus grynais spalio 26 — 
lapkr. 9 d. padidėjo $131JXX). 
Tad fondas dabar turi realią 
sumą $23O.(XX). O šis minėjimas 
— banketas davė daugiau kaip 
$5000 pelno, kuris skiriamas 
naujai bažnyčiai.

Meninę dalį atliko svečias iš 
Eiizabeth Al. Rudzitas, G. Mo- 
roses, parapijos moterų, vyrų 
ir mišrusis choras. Dirigavo 
muz. Kačanauskas, akompana
vo prof. Žilevičius.

Minėtina ir šio banketo šei
mininkė Jankauskienė ir jos 
padėjėja i-jos. Viskas gerai pa
ruošta.

Banketas - minėjimas prade 
tas Amerikos ir Lietuvos him
nais, baigtas malda.

Vedėju buvo kun. šarnus iš 
Jersey City. K. B.

Atsiysta paminėti
PO TĖVYNĖS DANGUM.

Žodžiai — Vytės Nemunėlio, 
paveikslai VYTAUTO AUGUS
TINO. Išleido knygų leidykla 
“Vaga”. Tekstas atspaustas 
dviem spalvom.

The FORGOTTEN KEPI B- 
LIC'S by Clarence A. Manings, 
Associatc Professor of Slavic 
Language, Columbia L’niversi- 
ty. Išleido Philosophical Libra- 
ry Nevv York. 263 psl Kaina 
2,75 dol.

Laiškai lietuviams, lapkričio 
nr. turiny pažymėtina: popie
žius apie sąžinę, protestantizmo 
kritika, paauglio charakteristi 
ka. evoliucija ir Bažnyčia, k >- 
vojimas su mintimis, krikščio
nybe ir tvirtiumas. opūs ofi- 
cialiniai klausimai.

News From Behind the Ir«>n 
Curtain, lapkričio men. nume
ris.

Lietuvos himnais ir malda. Visi 
programai vadovavo nuošir
džiai atsidavęs lietuviškai veik
lai kelių organizacijų pirminin
kas Jonas Sprainaitis ir Jurgis 
Yesolaitis. Ilgesnes sveikinimo 
kalbas pasakė J. Sprainaitis 
Šv. Kazimiero D-jos. Choro ir 
Balfo vardu, pabrėždamas, kad 
šioji šv. Kazimiero draugija 
prieš 50 metų pirmutine Pater- 
sone Iškėlė lietuvišką vėliavą ir 
pradėjo rūpintis parapijos or
ganizavimu ir ragindamas vi
sus dosniai atsiliepti į Baifo va
jų, Obelevičienė— šv. Onos d- 
jos ir šv. Veronikos klulx> var
du, J. Yesolaitis — šv. Vardo 
d-jos vardu, B. Obelevičius — 
L. R. Kat. Susivienijimo vardu, 
kun. Vyt. Demikls tremtinių 
vardu. Mr. EI. Jonės ir prelatas 
J. Abbo. Ypatingai nuoširdi 
buvo prel. Abbo kalba. Apie 
parapijos įsteigimą ir tolimes
nius darbus iki šių dienų įpa
sakojo klebonas kun. J. Kinta, 
pareikšdamas, kad jis meldžiasi 
ir tiki .kad Lietuva bus vėl lais
va. Prelatui Abbo įteikė Lietu 
vos vaizdų albumą. Visas mi
nėjimas praėjo labai lietuviško
je dvasioje. Linkėtina, kad iš
sipildytų kalbėjusiojo Bern. O-

(’hieago, III.
Chicaga laukia savo didžiojo 

metinio koncerto

Kiekvienais motais Chicagos 
MARGUTIS suruošia vieną di
delį ir tų metų paskutinį kon
certą. šiais metais jis bus gruo
džio 28 d. — Orchestra Hali 
rūmuose, kur telpa arti 3.000 
žiūrovų. Tam koncertui jau 
ruošiamasi seniai: jo programai 
išpildyti atkviečiamas specia
liai iš Argentinos pagarsėjęs 

‘ lietuvių pianistas virtuozas 
Andrius Kuprevičius. Simfoni
niams kūriniams išpildyti susi
tarta su Chicagos Simfonijos 
Orkestru, kurį sutiko diriguo
ti muzikas Al. Kučiūnas. Or
kestras išpildys lietuvių ir pa
saulines muzikos kūrinius. 
Koncerto programoj numaty
tas ir dainų repertuaras. .Jį iš
pildyti pakviestas Metropolitan 
Operos solistas Al Brazis.

Iielevičiaus žodžiai Tegul para
pija ir toliau gražiai gyvuoja ir 
tegul ja sielojasi jaunoji karta 
nemažiau, kaip mes seniai ka
daise bekurdami ir iki šiol be
sidarbuodami.

Teleplione: DEARBORN 2 (ffl19 
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HARTFORD, CONN.

Juozas 
žodeliu

Jį
Giedraitis 

ir pakvietė

Literatūros •vakaras
Sekmadienį, lapkričio 16 d. 

Hartfordo ir New Britain, 
Conn., ateitininkai surengė li
teratūros vakarą, kuris sutrau
kė pilną salę publikos ir kuria
me dalyvavo: kun. Mykolas 
Vaitkus, Antanas Vaičiulaitis, 
Nelė Mazalaitė, Daiva Naura- 
gytė ir Paulius Jurkus.

Vakaras įvyko šv. Trejybės 
lietuvių parapijos salėje, 
pradėjo 
trumpu
Antaną Vaičiulaitį pakalbėti 
apie literatūrą. Antanas Vai
čiulaitis savo ka'ba nuvedė • 
senus laikus, į vysk. Antano 
Baranausko kūrybą, nes šį mė
nesį sueina 50 metų nuo jo 
mirties, šią sukakti atžymėda
mas, jis nupasakojo jo gyveni 
mą ir darbus lietuviškai raštj_ 
jaL
• Pirmasis skaitė kan. Myka-, 
las Vaitkus iš savo naujausios 
knygos “Vienatvėje”. Mieli ir

gražūs buvo šio dainiaus žo
džiai, aidį apie tolumas, dvasinį 
pragiedrėjimą. Nelė dazalaitė 
savo novelėje iškėlė tremtinio 
ir senojo emigranto prookiną 
Po pertraukos pirmasis sxi!.tė 
Paulius Jurkus dvi ištrauk s 
iš “Juodvarnių” poemos. Jau
noji šio vakaro dalyvė Da?:) 
Nauragytė, dar šiais metais 
pradėjusi savo eilėraščius 
spausdinti “Ateityje”, paskaitė 
tris eilėraščius. Literatūros va
karą baigė Antanas Vaičiulai
tis novele iš Vytauto laikų.

Vakaras praėjo gražiai. Pub-

lika šiltai sutiko rašytojų žodi, 
atsidėjusi jį sekė. Literatūros 
vakaras yra reta kultūrinė pra - 
moga, todėl džiugu, kad Hart
fordo ir New Britain ateitinin
kai pakvietė keletą rašytojų, 
tuo supažindindami publiką su 
jais. Miela, kad šalia vyresnio
sios kartos pasirodė ir jaunes
nieji, ir Daiva Nauragytė, kuri 
teikia nemaža vilčių.

Vakarą pravedė Birutė Em- 
pakerytė, literatė, spausdinan
ti savo noveles “Ateityje”.

Po vakaro įvyko jaukios vai
šės ten pat parapijos mokyk
los patalpose, o salėje — šokiai.

LT.

ELIZABETH, N. J.

PniLADELPHlA, PA

LIETUVIŲ
TARPE

• Algirdas Brazis, Metropo
litan Operos Operos solistas, 
dalyvaus grodžio 28-tos dienos 
koncerte Orchestra Hali Chica- 
goje. Be A. Brazio dalyvaus ir 
kitos žymesnės lietuvių dainos 
jėgos.

• Vaist. Vincas Petrauskas 
Cicagoje registruoja lietuvius 
vaistininkus ir atliekamu laiku 
nuo darbo ruošia knygą apie 
lietuvius vaistininkus. Jis pra
šo visų vaistininkų suteikti ži
nias. Jo adresas; V. Petraus
kas, 4021 So. Artesian Avė., 
Chicago 32. III.

Iš Lietuvos vyčių veiklos
Lapkričio 16 d. Elizabetho 

vyčiai bendra išpažintimi, šv. 
Mišių auka ir komunija minėjo 
neseniai pasimirusių vieną iš 
aktyvesniųjų savo narių Elzbie
tą žemeckis - Pado, kuri savo 
dalyvavimu ir veikla vyčių eilė
se buvo pasiekusi jau kevirtąjj 
laipsnį. Minėjime dalyvavo taip 
pat velionies vyras Mykolas 
Pado, motina Elena Žemeckis 
ir šiaip draugai bei pažįstami. 
Šv. Mišias atnašavo prelatas 
Ignas Starkus. Po pamaldų pa
rapijos svetainėje buvo pusry
čiai, kuruose, šalia vyčių, ve
lionės vyro ir motinos, dalvva-

MIRĖ IEVA KONČIENE
Spalių 29 d. Roslindale Gene

ral Hospital mirė Ieva Končie
nė (Devenytė), susilaukusi 63 
metų amžiaus. Velionė buvo 
kilusi iš Vabalninku valsčiaus. 
Parijų kaimo. Amerikon atvy
ko 1909 metais ir visą laiką 
gyveno No. Abingtone. Palai
dota lapkričio 3 d. Liko vyras. 
Jonas Končius, ir vedęs sūnus 
Liudvikas, kuris turi didelį me
daus ūkį No. Abingtone. netoli 
Bostono.

Sūnus Liudvikas, 
Marti Ona ir Anūkai.

WE NEED THE SPACE! 
OWNER MUŠT SACRIFICE

— REFRIGERATO R S— 
used. for commercial purposes. ideal 
for delicatessen. We also have wall 
c-ases. Freezers. Reach-in-Box and 
Pepsi-Cola Boxes. TEMPRITE CO. 
EV 8-8883. 118 Nomtan Ave„ Bklyn. 
N. Y. Open daily 9—5.30 PM.

Binghamton, N. Y.
Iškilmingi 40 vaalndų atlai

dai įvyko lapkr. 9-11 dienomis. 
Gražius ir įdomius pamokslus 
pasakė Tėvas Modestas Stepai- 
tis, OFM. Žmonės gausiai pasi
naudojo atlaidų, malonėmis ir 
lankėsi į pamaldas.

Džiaugiasi savo naująja baž
nyčia kiekvienas Binghamtono 
lietuvis. Puikūs marmuriniai al
toriai .iš medžio išraižyti Kry
žiaus Keliai, iš medžio išpiau- 
stytos statulos ir nepaprastai 
gražūs moderniški vitražai su
daro didelį įspūdį.

Iš senosios savo bažnyčios 
patys parapijiečiai savo jėgo
mis jau baigia padaryti gražią 
salę, kurios atidarymas mano
ma vyks Naujųjų Metų išva
karėse. Klebonas Tėvas Emilis 
Krancevičius, OMC pats dau
giausia dirba prie salės pertai
symo darbų. Parapijiečių dar
bu bus sutaupyta mažiausia a- 
pie 15.000 dol.

Parapijos vakarienė, įvykusi 
lapkr. 8 d., pavyko nepaprastai 
gražiai. Tiek žmonių dar nė vie
nais metais nedalyvavo. Todėl 
ir pelno parapijai paliks gal 
daugiau kaip 900 dol.

vo kun. Dr. J. Starkus, kun. 
Antanas Kasparas, profesorius 
J. Žilevičius, Dominikas Bud- 
reckis iš Lindeno, Vincė Šid
lauskas ir Dorotėja Juozaitis iš 
Elizabeth’o. Minėjimu rūpinosi 
vyčių pirmininkas K. Ožkutis. 
Pusryčius gi ruošė ir šeiminin
kavo Stella Lasko, Agota Nai- 
va, Bernic Zack, Maria Jan- 
čaitis ir Mildrid Zalapukas.

Po pusryčių čia pat buvo ir 
vyčių susirinkimas, kuris šalia 
eilinių, bėgamųjų reikalų šį 
kartą nutarė, kad gruodžio 7 
d. Elizabethe, parapijos svetai
nėje, įvyks New Jersey ir New 
York apskričių vyčių suvažiavi
mas ir XII. 17. tradiciniu būdu 
rengti “Laisvės” svetainėje vy
čių kalėdinį pobūvį. 1953. 1.18. 
a.a. Norkūno fondui rengiamas 
koncertas, kurio programą pil
dys Metropolitan Operos solis
tai Algis Brazys ir Ona Kas- 
kas. 1953. IV. 25. ir V. 2. vy
čių pirmininkas K. Ožkutis vėl 
ruošia “Minstreal” — satyriš
kų juokų — vakarą. Ruošiamo 
koncerto a. a. Norkūno fondui 
reikalu kalbėjo kun. Antanas 
Kasparas ir šiuo reikalu spe
cialiai atvykęs iš Nevv Yorko 
J. Bulevičius

Kariuomensė šventė
Buvę Lietuvos kariai ir šie

met rangia savo šventę ir mi
rusiųjų karių bei visų lietuvių 
kankinių paminėjimą. Pamal
dos įvyks šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj, lapkričio 23 d. Pa
mokslą pasakys kun. Stasys 
Lukšys. Vakare bus programa, 
šv. Kazimiero parapijos salėj.

Vakaras
Metinis Kaulinio vedamo cho

ro parengimas įvyko lapkričio 
16d., šv. Kazimiero parap. sa
lėje. šalia koncertinės dalies— 
dainų, mišraus choro ir atskirų 
chorų, — dar buvo suvaidinta 
vaizdelis. Tą vaizdelį parengė 
p. A .Gaigalas su Chesterio vai
dintojais. Visas pobūvis buvo 
nuotaikingas ir lietuviškas.

Prekybininkų Diena
Philadelphijos prekybininkai 

rengia savo dieną, lapkričio 24, 
Bellevue-Stratford Hotel, nuo 
10 lig 9 vai. vak. Burgun dy 
Rooma. Ten visi gali laisvai su
sipažinti su dabartine laisva ir

didžia Amerikos prekyba. Visi 
gali dalyvauti ir sužinoti dau
giau iš Amerikos ekonominio 
gyvenimo.

Intemational Institute
rengia savo dieną, lapkričio 

23, 4.6 p.p. Bus tautiški šokiai, 
dainos ir kitokia programa.

Gerina visų gerą sugyvenimą
Philadelphia Fel’owship 

Commission pradeda rengti pa
skaitas geresniam sugyvenimui 
tarp įvairių tautybių re
ligijų, grupių ir organizacijų. 
Pirmoji paskaita įvyks gruo
džio 4 d., 260 S. 15.

Aukos vaikučiams
Balfo rūpesčiu čia pradėta 

rinkti aukos neturtingiems vai
kučiams Kalėdų eglutės proga. 
Aukos galima įteikti Balfo val
dybai, pas Romanauskienę, šai- 
čiūną, klebonijose. Norima su
teikti kenčiantiems vaikučiams 
Vokietijoj Kalėdų proga eglu
tei dovanų. Pirmoji graži pra
džia padaryta per lietuvių va
karą, lapkričio 16 d.

Help wanted—Malė and Female

K. B.

EXTRAORDINARY VALUES BY 
KAZMAK VENETIAN BLIND CO.

23" to 36"—64 long $2.95
23” to 36"—72 long $3.85

Also finest Quality Custom made.
COME IN & CONVINCE YOURSELF 

477—7th Avė. cor. Prospect Avė.
TrL SOuth 8-2284 Bklyn. N. Y.

NIEŽEJIMO ODOS

ATsimInimAI
RADIO VALANDOS 
SESiawniais 
15 S(/

Vvevd

JACKJSIUKAS
1964 WHITF ST. 
H I LLSi r>E N. j 

WAVį RI Y 
(> >525

. . . SAK-SAK OINTMENT 
Nauia mostis. nauiai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo sunrat’- 
mo, stebėtinai ^Teitai gelbsti 
nno ODOS JŠBF.RT]\tn NIE- 
ŽE.TIMO, DEDERVINIŲ tr 
PUCKU. taip nat labai fr«'^"ti 
nno PIT.ES raudono ii r-.’f’a 
(hemorihoidai) ir dėl neri
mo kojų (athlete’s foot> Cal 
handeie visokius tai dar išban- 
dvg geriausiu®. Užtikrinam pa 
sėkmės, ar pinigus grąžinam 
Kaina $3.00.

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 
Nmvark 1. N. J.

REIKALINGI 0VEISAVIMO 
DARBININKAI

Reikalingi šveisavimo darbininkai 
“Are”, “wiring assemblers”, ”pipe fi- 
tters” įrankių fabrikui, pastovus dar
bas, labai geras valandinis atlygini
mas, įvairūs firmos palengvinimai.

TOPPER EOUIFMENT CO. 124 
Centrai Avė., ('tark Toaaddp, Rah- 
way, N. J.

Reikalingi mechanikai ir

“Sheet Metai” fabrikui. Firma teikia 
lengvatų darbininkams. 

Geros darbo sąlygos.
FALSTROM CO. 

PiMiate. N. J.
Tel. PReaMtt 7-8814

(18M)

LEMPŲ DIRBTUVEI REIKALINGI 
“Lampdiade Body” specialistai 

ir “Trimmers”.
Būtinas darbo patyrimas.

Pastovus darbas bei geros darbo 
sąlygos

GREY8TONE,
315 E. 165 St, CY 3-5577

TOOLMAKERS 
INTERNAL & ĘXTERNAL 

GRINDfcRS
5 days — 471/, hours week 
Paid Vacations & Holidays 

STERUNG TOOL A DHC CO.
251 New Jersey Railroad Avė.

MItchell 2-0384 Newark, N. J.

TOOLMAKERS
Steady Work

Insurance. Pension Plan 
Good Working Conditions 

P. R. MALLORY 
Tarrytovvn 4-4500 Mr. Knecht

REIKALINGA SIUVYKLAI DARBI
NINKE. Patyrusi berniukams kelnes 
siūti. Pastovus darbas — geras atly
ginimas. Puikiausios darbo sąlygos. 
Kreiptis: M. A N. SPORTWEAR, 280
E. 138 St.. Bronx, N. Y. arba skambin
ti: LU 5-5915

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
• Skambinti tel. HYacint 7-4677

ALOIS B. SCWARTZ, M. D.
(Buvęs Fuenfkirchen Gimdymo Pagalbos Poliklinikos vedėjas)

Gimdymo pagalba ir moterų ligos, 
gydymas hormonų liaukų išsiliejimų atveju.

Priima: 12—3 vai. pp.
7—9 vai. pp. ir susitarus

947 SENECA AVE^ kampas Myrtle Ave^ Ridgeuood, 
TeL HE 8-8494 BROOKLYN 27, N. Y.
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JOIN OUR NEW CHRISTMAS CLUB NOW

Latest
Interest

Rate..

★
★
★
★
★

BUILDING MATERIAL
* FOR KALE

NAILS
ALL TYPES BUY RIGHT

* „ .

’/2%
A Year

Regular Savings

Credited and 
Compounded 

Quarterly
Accounts

BlY from TAPCO 
163-02 Northem blvd, Flushing. N. Y.

FLUSHING 8-4487

DANIELSEN’S 
FISHING TACKLE

482—72nd St. Bklvn 
Right off 5th Avė. Open Snn.TE. 4-4582 

ROD — REELS
Full line of eąuipment 
Live and bottled bait

MODEL AIRPLANES

REIKALINGA LEMPU FABRIKUI 
DARBININKR, sustatymo, pergamen
tų papuošimo bei stiklo pritaikomo 
specialistė. Geras atlyginimas, pato
gios sąlygos. Town and County studio, 
964 2nd Avė., PL 9-7606.

LAYOUT MAN — BLACKKMITH 
On structural steel. Good pay. 

Steady Work.
GLEN COVE

WeMia< Md Iron W.rk»
Eaetern Parlcway, Farmingdale, L.L 

Tel. FArmingdale 2-1197 
(18M)

YOUNG MEN
FOR LOUD SPEAKER FACTORY 

90c an hour to start; advancement. 
ATLAS SOUND CORP.
1449 39th St.. Brooklyn

i

REIKALINGOS MERGAITES
patyrusios prie sintetinių akmenų 

(rhinestones A nailheads) ; geras at
lyginimas, pastovus darbas.

CH 4-1037

YOUNG MAN
with some toolroom experience wanted. Man with some 
experience on drill jigs, milling fbrtures and form tools 
preferred. Good opportunity for right party. Apply to
ERICS8ON 8CREW MACHINE PRODUCTS CO., INC.

25 Lafayette Street, Brooklyn, N. Y.

Help wanted Female
SKALBYKLOJE REIKALINGA 

M AR8KIN1U SKALBĖJOS 
Reikalingas patyrimas. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas, puikios darbo 
sąlygos. Kreiptis: 1846 WeStchester 
Avė., Bronx, N. Y., arba skambinti: 

UN 8-2228

Seimininkių Dėmesiai:— Lietuviš
koje Klebonijoje reikalinga šeimi
ninkė. Dėl sąlygų prašom rašyti šiuo 
adresu: St. Casimir’s Rectory, 119 
Temple St., Nashua. N. H.

REIKALINGOS SIUVĖJOS MAŠINO
MIS, patyrusioso prie draperijų. Ang
lų kalbą reikia mokėti žodžiu ir raštu. 
Nuolatinis darbas. Geras atlyginimas. 
Puikios darbo sšlygos.

ECONOMY DECORATORS
513 E. 6th Str. Telef. GR 5-3163

REIKALINGOS DARBININKES
Knygų rišyklai prie naujausios riša
mosios mašinos ir stalo darbų, pajė
gios skubiai dirbti. Vispusiškas paty
rimas būtinas. Nuolatinis darbas. Pui
kios darbo sąlygos. Geras atlyginimas.

GLOBĖ BINDER—TEI. B8 7-2782

Business opportun.
Ieškomas Akio dalininkas. Gerai pri

tyręs ūkininkas ieško gabaus dalinin
ko su nedideliu kapitalu, nusimananr 
čio pieninės ir mėsinių bei melžiamų 
galvijų ūky. Dalininkas naudosis puse 
dviejų šeimų namo, pastatyto gražiam 
miško ir ežero plote. Investacija sau
gi. Puikus pelnas. Galima ir visa pirk 
ti. Kreiptis i savininką tel. UN 4-4414

GKEENE ST. — 4 STY. 40x100 
For sale, with drive-in, newly rėmo- 
deled, sprinklered, oil heat; ground 
floor, basement and office; immediate 
possession (rentai basis if desired for 
ground floor). Also B’KLYN (Battery 
tunnel vic.) 26,000 ft., 2 driveways, 
Aemodeled; ground floor A bsmt, ren- 
table. sprinklers, oil heat.

SP. 7-8870
or write: Box 670, Rm. 10,

11 W. 42nd St., N. Y. C.

Investuokite | MUTUAL FCNDS. Ir. 
formacijų reikalu kreipkitės i atsto 
va: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt A Co. 111 Broadway, room 515, 
Nevv York 6. N. Y. M "m bers Nevv 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

On
Interest starts the first of the month 

on sums from $25. to $10.000.
Deposits made on or before January 10, April 
July 10, and October 5 will draw interest from the 
first of such months if left to the end of the 

quarterly dividend period.

5.

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 

Up to $10,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

...

Lietuviu Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 ko—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS J. VALAKAS

< •: •

★
★
★
★
☆
:fe..

“PRINCE

Dolls! AD makes and sizes! 
Shop early! Ūse our Lav-A-Way plan! 

EXPERT DOLL REPAIRS 
Doll Clothln, Shoes Wigs, etc.

FLATBUSH DOLL SHOP 
and HOSPITAL 

2247 Chnrch Av. nr. Flat. Av.
BU 4-1320

Ask for Mr. Leo

BRANGENYBES
Sintetiniai akmens (rhinestones)
Reikalingi rinkėjai ir brangakmenių 

įstatytojai. Dienos ar nakties pamai
nose. pilnam ar daliniam laikui. 
TRES-JOLIE COSTUME JEWELRY 

2028 McDonald Avė. Bklyn,
NI 5-6246

OF PEACE"
A GREAT ADVENT PLAY BY VERONICA S VEIL PLAYERS. An exquisite1y 
beautiful drama called “a worthy companion play to “Veronica’s Veil" by 
the TABLET and of which The CATHOLIC NEWS declared: “It’s touching 
scenes and beautiful tableu.x eteh a deep impression on the spectator and help 
him appreciate the touching mystery of the Incarnetion." PERFORMANCES 
Sanday Matinees — 2.30 P. M. Novemher 23rd, November 30th, Deeember 7th, 
December 14th. Adult tickets—Orchestra and Balcony—$1.00. Children half 
price. All seats reserved. Order your tickets now! For reservations call 
UNion 5-2325. VERONICA’S VEIL AUDITORIUM. I4th St. and Centrai Are.. 
Union City. New Jersey. PLAN YOUR THEATRE PARTY NOW!

I6NUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė.. 
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba j Brooklyn. N. 
Y. tel. EV 8-1805.

BUSINESS' CONNECTIONS

MANUFACTURER witb large faeiH- 
ties or parties who are capable of 
building a large factory to manufac- 
ture one of the world’s newest revo- 
lutionary locks. A great opportunity 
to earn a tremendous gross. Manufac- 
turer with large facilities or eųuiva- 
lent apply only. LE 4-3752. Box L 752, 
Rm. 10, 11 W. 42nd St. NYC.

Licensed Nurses 
Home

18h Lieensed Nursing Home 
CALHOUN NURRING HOME

Announcing opening of new, modern 
nursing home; beautifnl. homelike 
surroundings. Reasonable rates.

24-hour nursing service
725 St Mark's Avė. SL. 8-4288

UŽSISAKYKITE

Buvęs Rygos moterų kailinių stavėjas posMlo aukštas kokybės 

MOTERŲ KAILINIUS
Medžiaga paruošta mvo dirbtuvėje ir paaiova moderniškai. 

Moterims kailiniai urmo kainomis.
PATAISOMI, PERSIUVAMI 18 SENŲ I NAUJUS MODELIUS 

Patarnavimas sąžiningas. Visos dėkingos.
ALEX DIMANDS

240 W. 29th SL, New York 1, N. Y.
Patogumo dėliai prašom prieš ateinant skambinu LA 4-0208

Darbo valandos nuo 8—10 iš ryto ir nuo 3—6 vai. p.p. gešt 8—3 p.p.

Real Estate
LAKEVIEVV — LONG 1SLAND 

(Hemstead vic.) well - bilt frame Co- 
lonial 11 rooms. Both up A down 
stairs - 2 enclosed porches - 2 car 
garage, hot water, coal heat, screens. 
venltians, other extras, 5 lots. Nicely 
landscaped. 100x100. Near schools. 
shopping A transit. A bay at only 
$21.508. Roslyn $-0808.

SEAFORD AT MAS8APEQUA
BeautifuI new home with 2 bedrooms. 
all modern improvements on corner 
plot 60x100. Ideal for G.T. Mušt sac
rifice. Unusual bargain. Write or call 

FOR BETTER BUYS’!
MASON ENTERPRTSES

44 Conrt St. — Brooklyn, N. Y.
ULster 5-5877 — NEwins 8-2587

FOR NICER LIVING
QUEENS VTLLAGE — $03,008

Surrey Estates—large 5 bedrooms, 2 
baths, 1 family house. finished base
ment. Many extras include—dishwa- 
sher, electric ironer, storms, screens. 
etc. Near schools, stores. transit. ow- 
ner moving South—will accept any 
offer. Principais only call HO 5-8017 

FLUSHING, 149-49 45th AVĖ? Open 
for inspection-Immed. occupancy. 2 
new custocn built, solid brick—2 story 
detached 2-family homes. Reasonably 
priced. 41^-31/, large rooms. with ter- 
race and garage.
NE. 0-2273 FL. 8-84211

'Severai new ranch type models to be 
sold immediately at terrific sacrifice. 
3 bedrooms, full basement, separate 
dining. Area, knotty pine, science kit- 
chen, 60x100 plota—25 yrs mortgage, 
VA or FHA. 811,188. Hieksvilie 8-1233
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Pirmas LB apylinkės susirinkimas
įvyko lapkričio 14 d. L. 

Piliečių Dr-jos salėje. Iškilmin
gas bendruomenės steigimo ak
tas buvo įvykdytas š. m. gegu
žės mėi.. tačiau užėjus vasa
ros sezonui reguliarus susirin
kimas galėjo įvykti tik dabar. 
Susirinkimas nebuvo labai gau
sus dalyvių skaičiumi, tačiau 
vyko kūrybingoje ir šiltoje at
mosferoje. Susirinkimą pradčoj 
savo žodžiu org. komiteto pir
mininkas adv. J. Grigalius, pa
kvipdamas sekretorių paskai
tyti buvusių posėdžių protoko
lus. Po to išrinktas prezidiu
mas — prof. I. Končius—pirm., 
p. Andriušaitytė — sekret. Su
sirinkimo pradžioj prof. I. Kon
čius, vykdydamas dienų prieš 
ta buvusio BALF susirinkimo 
nutarimą, pasakė karštą žodį 
BALF rėmimo ir jo veiklos ak
tyvinimo reikalu. Yra pagrindo 
nusiskųsti, kad BALF veiklą 
Bostone nepakankamai išplės
ta, tačiau rengiamo seimo pro
ga reikia sukrusti tiek senie
siems amerikiečiams lietu
viams, tik naujiesiems imigran
tams.
Pedagogas VI. Kulbokas skai

tė vertingą paskaitą, skirtą 
prof. M. Biržiškos 70 m. am
žiaus sukakčiai paminėti.

K. Mockus referavo ateinan
čių metų veiklos planą, P. Zič- 
kus davė reikalingus įstatų pa
aiškinimus. Priimtas toks dar
bo planas 1953 metams:

I. įvykdyt narių jrašymo va
jų ir sudaryti Bostone ir apy
linkėse gyvenančių lietuvių 
kartoteką.

II. įkurti apylinkės komite
to žinioje esantį Kultūros Fon
dą, kuris

a) remtų šeštadieniais vęi-u 
kiančią lietuviškąją mokyklą,

b) rūpintųsi vadovėlių leidi

mu lietuviškajai mokyklai,
c) skatintų lietuvių rašytojų 

kūrybinį darbą, skirdamas pa
gal galimybes pinigų literatū
ros premijai,

d) remtų kitus gyvenimo iš
keliamus kultūrinius reikalus.

III. Organizuoti Bostono lie
tuviams lietuviškų knygų bei 
laikraščių skaitymą ir tam tik
slui:

a) steigti lietuviškų knygų 
bei laikraščių knygyną ir skai
tyklą ir patalpų reikalu tartis 
su Liet Piliečių Draugija.

b) tartis su viešosios b’bJio- 
tekos skyriais So. Bostone dėl 
lietuviškų knygų skyriaus.

IV. Ruošti vieną koncertą 
prieš vasaros sezoną, o kitą ru
denį. Jei galima, kviesti Čiur
lionio ansamblį iš Cleveland va
sario 14 d.

V. Rūpintis informacija apie 
bendruomenės gyvenimą per 
spaudą ir per turimas radijo 
valandėles.

VI. Vasaros metu organi
zuoti Bostono Lietuvių' Dieną.

VII. Tartis su Rašytojų Klu
bu ir kitomis organizacijomis 
dėl viešųjų paskaitų, vaidinimų 
ir kitų kultūrinių parengimų 
organizavimo.

VIII. Palaikyti santykius su 
latvių estų, ukrainiečių ir kitų 
tautybių bendruomenėmis.

IX. Visais galimais būdais 
remti BALF veiklą ir skatinti 
narius toje veikloje dalyvauti.

I naują Bendruomenės apy
linkės komitetą išrinkta 11 as
menų, kurie čia surašomi gau
tų balsų eilėje: adv. J. Griga
lius, K. Mockus, P. Žičkus, J. 
Januškis, J. Gimbutas, J. Kas- 
mauskas, V. Izbickas, A. Mat- 
joška, A. Čaplikas, A. Juknevi- 

. čius, J. Tuinila. I revizijos ko
misiją: S. Lūšys, J. Gedmintas, 
K. Šidlauskas.

THE BROCTON NATIONAL BANK
MAIN OFFICE — 90 MAIN STREET
CAMPELLO — 1098 MAIN STREET
BELMONT STREET — 27 BELMONT STREET

Member Federal Deposit Insurance 
Corporation

SAUKIAMAS LDS NAUJOSIOS ANGLUOS APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Darb. Sąjungos Nauj. Anglijos apskrit. metinis suvažiavimas 
jvyks šių metu lapkričio >30 d. Nashua, N. H., Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje Temple str., 1 vai. po pietų. Visos kuopos malonėkite 
atsiusti savo delegatus, nes suvažiavimas yra labai svarbus. Jame bus 
delegatų iš praeito seimo raportas, o taip pat ir ateinantiems me
tams valdybos rinkimai.

LDS Naujosios Anglijos apskr. Valdyba 
Dvasios Vadas Kun. J. Bernatonis 
Pirmin. Vladas Paulauskas 
Sekrt. Tomas Versiackas

Ark. R. J. Cushing 
pažadėjo dalyvauti BALF 

seimo proga rengiamose pamal
dose ir bankete.

Drabužių, batų ir antklodžių 
rinkliava

vykdoma NCWC pastango
mis visoje Amerikoje taip lap
kričio 23 ir 30 d.d. Suaukoti 
daiktai skiriami Korėjos žmo
nėms, taip pat vargstantiems 
pabėgėliams Europoje.

Kalėdojimas parapijoje
jau vyksta. Kun. A. Abra- 

činskas lanko Dorchester, o 
kun. A. Kontautas, kun. E. 
Petrulevičius ir kun. J. Klimas 
lanko iš eilės pasiskirstę gatvė
mis So. Bostoną.

Jurgio ir Magdalenos Valatkų 
40 metų vedybinio gyvenimo 

jubUt jun
atšvęstas lapkričio 16 d. 9 

vai. Ta proga atlaikytos mi
šios. Abu sukaktuvininkai yra 
atvykę jauni į šį kraštą ir sa
vo kruopščiu darbu visai gra
žiai įsikūrę. Jie taip pat yra 
susipratę lietuviai katalikai ir 
aktyvūs lietuviškojo gyvenimo 
dalyviai. Jurgis Valatka yra 
bosu cukraus fabrike American 
Sugar Ref. Co .

Sukaktuvių proga juos svei
kino vaikai, giminės bei arti
mieji.

Dfeto tikybą High School 
mokiniams

Trečiadieniais 7 vai. vak. bū
na tikybos pamokos aukštes
niųjų mokyklų mokiniams. Lie
tuviškai berniukams dėsto kun. 
A. Kontautas, q mergaitėms— 
p. Kaladienė. Kitiems dėsto P. 
Bizinkauskas. Viso lanko 25 
mokiniai.

Kas yra “Atžalynas”?
Tai labai įdomus žinomojo 

Lietuvos rašytojo Kazio Binkio 
veikalas, vaidintas daugybę 
kartų visuose Lietuvos teatruo
se ir išeivijoje. Prieš 10 metų 
miręs K. Binkis parašė tą veika
lą dar Nepriklausomybės me
tais ir pavaizdavo jame mok ► 
sius einančio lietuviško jaunimo 
gyvenimą, jo rūpesčius ir var
gus. Scenoje matome aukštes
niosios mokyklos mokytojus, 
mokinius, Lietuvos valdinin
kus, siuvėjus ir kt. Dalyvauja 
apie 30 asmenų, daugiausia jau
nimo. Veiksmas vyksta labai 
gyvai ir įdomiai. Pats vardas 
atžalynas čia mažiau žinomas 
ir todėl reikalingas paaiškini
mo. Atžalynas reiškia tuos jau
nus žmones, kurie atžėlė, ki
taip sakant, augo, ir brendo ne
priklausomoje Lietuvoje. Be 
abejo, tie jauni žmones mokėsi, 
kentėjo, vargo, kovojo, kūrė, 
linksminosi ir t.t. Visa tai ma
tysime nuėję j vaidinimą, ku
riam jau seniai ir labai uoliai 
ruošiamasi ir kuris įvyks So. 
Boston High School auditorioj 
gruodžio 14 d. Vaidinimą ruo
šia Bostono Rašytojų Klubas, 
režisuoja akt. A. Gustaitienė.

Studentų ateitininką 
šventė

įvyks lapkričio 23 d. Tos 
pačios dienos vakare įvyks vi
sų ateitininkų pobūvis.

Piktadarių darbas
Praeitą savaitę vieną vakarą 

kaimyninių namų paaugliai 
vaikai išdaužė mūsų parapijos 
mokyklos net 19 langų. Policija 
piktadarius surado ir privertė 
langus naujus įdėti.

Totam veda komunistų 
propagandą

Lapkričio 16 d. vadinamoji 
“Gintaro žemės” radijo prane
šėja vėl iš naujo aiškino, kad 
girdi Lietuvą dabar valdo lietu
viai, tik Lietuva nesanti nepri
klausoma, o esanti autonominė 
Sovietų respublika. Už tokį aiš
kinimą pranešėja .jei nuvažiuo
tų pažiūrėti, kaip ten lietuviai 
rusų komunistų okupuoti, “pa
tys valdosi”, atsiimtų savo, nes 
pagal rusų skelbiamą teoriją 
Lietuva nėra autonominė, o pil
nateisė sovietinė respublika ir 
savo laiku jai bus skiriamas net 
užsienių reikalų ministeris. Tad 
pagal rusų komunistų teoriją, 
“Gintaro žemės” bobutė jau 
daro klaidas. Kai ji ir toliau pa
mėgintų savarankiškai pagal
voti, tada iš viso liautųsi vyk
džiusi rusų propagandą, o dė
tųsi J bendrą lietuvių kovą už 
savo tautos gyvybę prieš bai
siausius ligi šiol buvusius pa
vergėjus.

Našlių sutuoktuvės
Lapkričio 27 d. mūsų parapi

jos bažnyčioje susituoks Mari
ja Rabliauskaitė - Mikalonienė 
dr. Mikalonio motina), gyv. 63 
Thomas Park, So. Boston su 
Pranciškum Makauskiu, gyv. 
Stoughton, Mass.

Bostono lietuvių vyrų choro 
koncertas

labai gražiai praėjo lapkričio
16 d. Publikos buvo pilna di
džioji So. Boston High School 
salė. Pats choras komp. Juliaus 
Gaidelio vadovaujamas, Išpildė
17 lietuviškų dainų. Operos so
listas Algirdas Brazys buvo y- 
pač geros nuotaikos, širdingai 
dainavo ir buvo publikos šiltai 
sutiktas. Taip pat dideliu pasi
sekimu pasirodė pianistė Julija 
Rajauskaitė. Solistus ir visus 
choristus gražios lietuvaitės 
puošė gėlėmis. Vyrų choras, 
pasirodęs daugely lietuviškų pa
rengimų, pirmą sykį pats rengė 
koncertą ir labai sėkmingai. 
Chorą sudaro 41 choristas, visi 
iš tremties atvykę.

Linkėtina chorui ir toliau 
sėkmingai turtinti lietuvių ben
druomenės kultūrini gyvenimą. 
Koncertą sveikino trumpu žo
džiu kons. adv. šalna.

Dr. Bronius Mickevičius
Šiomis dienomis kUaiko ap

draudimo tarpininkotinaurance 
brokeri egzaminus prie De- 
partment of Banking and Insu
rance ir gavo licenciją. Dabar 
jis turės teisę drausti visokį 
turtą nuo ugnies, automobilius, 
žmonių gyvybę, sveikatos ir ne 
laimingų atsitikimų, nuo civili
nės atsakomybės, darbininkus 
nuo nelaimingų atsitikimų dar
bo metu ir t.t. Jis žada atsida
ryti savo ofisą.

Studentų Ateitininką 
šventė

Šį sekmadienį, lapkr. 23 d., 
Bostono stud. ateitininkų drau
govė mini savo metinę šventę. 
Iš ryto, 10 vai., šv. Petro baž
nyčioje pamaldos ir bendra šv. 
Komunija. Po pietų, 2.30 vai., 
parapijos salėje iškilmingas su
sirinkimas. Paskaitą jame skai
tys kun. prof. St. Yla; būrys 
stud. at-kų kandidatų duos iš
kilmingąjį stud. at-ko pasiža- 
jimą.

VAITKUS
FUNERAL' HOME

1S7 WEBXTER AVĖ. 
CtmbfHce, Mm*.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių* 

ir BalKamuotoja*

NOTARY PUBLIC
Patarnavimai* dienų ir naktį

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir j kitus miestus.
Reikale taukite: Tei. TR S-M34

SPORTAS
FUTBOLAS ir kalami tas

Labai silpna Lietuvių Sporto Ktu- 
bo finansinė padėtis verčia šio klubo 
vadovybe* griebtis kartais ir ne visai 
suderinamų su futbolu veiksmų. Šiuo 
atveju bandoma visiems žinoma a- 
merikiečių tradicija Padėkos Die
na valgyti kalakutų priderinti prie 
finansinio klubo stovio pagerinimo. 
Kaip tai pavyks, parodys futbolo mė
gėjų “apetitas" kalakutui, kuri bur
tų keliu žiūrovai galės laimėti lap
kričio 30 ar gruodžio 7 d. rungtynėse 
(apie tai bus paskelbta spaudoje, nes 
šiuo momentu dar neaišku, kurią iš 
šių dienų lietuviai žais savo aikštė
je*.

Laimėjimo bilietai jau pradėti pla
tinti. Jų galima gauti pas platintojus 
Steponavičių. Klivečka Nakutavičių. 
Graužini ir Skobeiką. bei prie įėjimo 
j rungtynes lapkr. 23 d. ir traukimo 
dieną.

Sį sekmadieni, lapkr. 23 d.. Lie
tuvių Sporto Klubo futbolo vienetai 
žaidžia pirmenybių rungtynes su S. 
C. New York savo aikštėje (Brad- 
dock Avė .ir 222th St. Belrose L. I.) 
Rezervinės komandos rungtynių pra- 
džiaa 12.45 vai. Lygos vieneto rung
tynės tuoj po rezervinės 2.30 vai. p.p.

— Pagaliau LSK sulaukė savo 
sportininkų (futbolininkui prieaug
lio — jaunių vieneto suorganizavimo. 
LSK jauniams vadovauja žinomas 
klubo futbolininkas Steponavičius. 
Organizavimosi stadijoje yra LSK 
jaunučiai, kuriems maloniai sutiko 
vadovauti Klivečka. Reiktų tik pa
linkėti mūsų futbolininkų atžalynui 
sėkmės.

— Gruodžio 7 d. šaukiamas visuo
tinis LSK narių susirinkimas, kurio 
dienotvarkėje, be eilinių klubo rei
kalų, bus renkama ar prirenkama 
valdyba. Susirinkimas jvyks Lietu
vių Atletų Klubo patalpose. Visi 
nariai prašomi iki nurodyto laiko 
susimokėti nario mokestį, atsinešam 
nario knygutes. A. Vakariu

SPORTAS PASAULYJE
Švedijos lodo rutulio rinktinė 

jau pradėjo savo sezoną. Pirmose 
rungtynėse ji susitiko su Norvegija, 
kurią švedai nugalėjo 6:2. Tris die
nas vėliau norvegai norėjo atsire
vanšuoti, bet jiems nepavyko ir 
rungtynes prieš švedus pralaimėjo 
1:3.

— Žinomoji negrų krepšinio ko- 
manda Hariem Globetrotters Ha
miltone žaidė prieš Kanados krepši
nio meisterį Tillsonburg Livingstons. 
kuriuos negrai nugalėjo 71 :M.

— Prancūzijos futbolo rinktinė 
praeitą sekmadieni susitiko su Airi
jos rinktine. Rungtynės, kurios buvo 
pravestos Dublino Dalymount parke, 
baigėsi lygiomis, 1:1. Ai tarpvalstybi
ni susitikima stebėjo daugiau kaip 
40,000 žiūrovų.

— Brooklyn College futbolo ko
manda laimėjo N<-w Yorko ir apy
linkės akademinio jaunimo pirme
nybes. Pažymėtina, kad už šia kole
giją žaidžia daugelis užsieniečių.

t ’ ■ ■
prieš kurį laiką atvykusių į šį 
kraštą.

— Jaunoji, bet jau visam pasau
liui gerai žinoma Maureen Connolly. 
nuvykusi i Australiją, pirmą savo 
susitikima su vietos geriausiomis jė
gomis apvainikavo laimėjimu. Ji nu
galėjo Jane Edmonson per 2 setus.

— Anglijos futbolo rinktinė nu
galėjo Valijos rinktine 5:2. Rungty
nės. kurios buvo pravestos VVembley 
stadione, stebėjo daugiau kaip 94- 
(Xki žiūrovų. Rungtynės pasižymėjo 
reto gerumo forma.

— Gardner Multoy laimėjo Green- 
brier rudenini teniso turnyrą finale 
nugalėdamas B. Tai bert per 2 se
tus. r. V.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

F. Vaitonis rusų lošėjų pasisekimo 
Švedijoje įžiūri šias priežastis: pir
ma. Jų geras pasiruošimas šiam tur
nyrui ir svarbausia, gera pagalba lo
šėjams pačio turnyro metu iš kitų 
Rusijos meisterių, nelošusių šiam 
turnyre, bet atvykusių į turnyrą pa
dėti pasiruošti debiutuose su būsi
mais priešininkais. Tokių svečių bu
vo 6 Sovietų didmeisteriai. kaip Bon- 
darevakis, IJIIjentalis, Floras ir kiti. 
Vaitonis pareiškia, kad Szabo, Stahl- 
berg ar Gligoric lošia neblogiau už 
Taimanovą. Geller. Petrosianą ir 
Averbachą, bet šiame turnyre atsili
ko nuo jų.

IJrt šarhm. klubas lygiom su Har
vardo Universitetu. Tarpklubinėse 
Bostono pirmenybėse Liet, šachm 
klubas, viešėdamas universitete, už
baigė pirmojo rato susitikimą su jais 
lygiomis 21/.-21/,. Po Harvardo stip
raus laimėjimo prieš Newtoną <4^- 
I/, > atrodė, kad mūsiškiam* bus 
sunku atsilaikyti prieš juo*, tačiau 
pavyko. Rungtynių užbaigai: M»*r- 
kis-Watts 0-1. Klinuškovas - Dauson 
1-0, Keturakis - Dreyfus 0-1. Sta- 
rinskas - Ollver 1-0, Kontautas-Frei- 
man !/,-•£.

Boston College rungais su Liet, 
šachm. klubu šeštadieni, lapkričio 22 
d. 7:30 vak. So. Bostone liet. pil. 
klube. Kas norėtų pasekti mūsiškių 
kovas, prašomas atvykti rytoj i So. 
Bostono Liet. pil. klubą. Jojimas lais
vas. Tai vienintelės rungtynės iš 
Metropolitan Chem l^eague pirmeny
bių. kurtos įvyksta pas Hat«tviu«; vi
sos kitos — pas mūsiškių priešinin
kus.

Tarauta Betartai šiuo metu vykdo 
savo A ir B klasės pirmenybes. B 
klasėje naujas pajėgus žaidėjas Lu
kas. einąs iki šiol be pralaimėjimo.

Motorų paaatilia pirmenybė te pir
mauja rusės: Bykovą. Bielova. Ig- 
natjevna. Toliau eina Keller <R. 
Vok.), Heemskerk (OI.) ir kt.

Amerikietė Karff gerokai pasistū
mėjo j prieki, turėdama 5-7 taškų, 
antroji gi — M. Bain teturi 21 j tal
ko.

PARDUODA
IR VALGOMŲJŲ' — MĖSOS IR KITOKIU 

PRODUKTŲ KRAUTUVŲ
• Namas dviejų aukštų—krautuvė ir antrame aukšte yra 5 

kambariai gyvenimui; 3 automobiliams garažas. Krautu
vėje yra vyno ir alaus sandėlis, šią krautuvę laikė per 40 
mėtų tas pats savininkas. Lietuvių apgyventa vieta ir tik 
15 mylių į pietus nuo Bostono. Namą ir krautuvę parduo
da už $30,000; vien krautuvę—už $15,000. Pardavimo prie
žastis—liga. Dėl platesnių informacijų rašykite:

MR. A. F. KNEIŽYS, 50 Cottage St., Norfrood, Mass.

NAUJA GYDUOLE

Braižytoją kursai
Patirta, kad gyvenimo sąly

gos daugelį tautiečiu šiandien 
verčia persiorientuoti į naujas 
praktiškas special/bes. Tikslu 
padėti asmenims, besidomin
tiems techniškomis profesijo
mis, Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektu Sąjungos 
Bostono Skyriaus iniciatyva š. 
m. lapkričio mėn. 23 d., 11 vai. 
ryto, Parapijos salėje, So. Bos
ton. Mass., kviečiamas susirin
kimas, kuriame bus suteiktos 
Išsamios informacijos apie ren
giamus braižybos kursus. Ne
galį į susirinkimą atvykti gaus 
informacijas adresu: Inž. Vyt. 
Izbickas, 706 Metropolitan 
Avė., Hyde Pariš, Mass.

Skaitykite ir platinkite 
"DARBININKĄ”

Lithuanian
Furniture Co.

MOVER8—

BM-BM W. Bmdway ]
SO. BOSTON, MASS.

SO 8-4818
INSURED and BONDED I 

Local and Long Distanoe nusvers]

A. J. NAMAKSY
Office Tel. MO MMI

REAL ESTATE & INSURANCE 
409 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.

REM. 17 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 7S4M-M

J

I Lietuvos Vyčių Radijo Programa
TRANSLIUOJA Ig STIPRIOS RADIJO STOTIES

WLOA
! 1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1 =30 iki 2:00 vai.
! Jei norite šioje radijo programoje skelbtis,
[ kreipkitės adresu:

KNIGHT^OF LITHUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.

Lietuvių Radio Korporacija
502 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. SO. 8-0489 

Lietuvių Radio Korp. programą per stotį WBMS, 1090 ki- 
locycles, 12:00 iki 12:30 va], per pietus, ateinantį sekma
dienį. bus sekanti:

1—Falesaa radio orkestrą
2—Dainos

N—’pRMmB

Biznio reikalais rašykit radio ofiso adresu: 502 E. Broadway. So.

1

lt ----- ——----- "7“
Patenkino Brocktoniecius

PER 50 METŲ, TEIKDAMA ANGLIUS IR ALIEJŲ-

, . ,( Parduodame 
LEDĄ-ANGUUS-COKE-ALIETU OIL BURNERS

’ < "* ' . ift I*?J i’

| BROCKTON ICE & COAL CO.
27 LAMUĘNCE ST., BROCKTON. MASS.

Telefonas 189

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, if 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų if 

galvos skaudėjimų,
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus. 
ALENANDER’S CO.

414 Vest Broadvay, 
South Boston 27, Mass.

Mes hutnUuojame visokios rAsies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Neretais 
nešioti peleną semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kek kainuos.

BROCKTON SERVICE
Oil Burner and Hestiag Service

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

TIM [
MONl r / w,t h
Vv Q p K I

Boston 27, Ma.^s. Ačiū. STEPONAS MINKUS

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA
WE8X—12S0 kilocycles—MarMehetd-Ralem, Mana.

Kiekviena leMadienį nuo 11 Iki 12 vai. vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviikos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis j visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEtžILT, arba skyriuose šiais adresais:

LITHUANIAN RADIO HOUR 
M Cottage Street, —s—Skyrius: UTHt AN1AN FURJUTl

IU W. Broadvvay —
” A. ir O. IVAŠKAITelefonai: NOrvvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4818
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Posėdžiavo Uet. Tarybos 
valdyte

Lapkr. 14 d. įvyko New Yor
ko Liet. Tarybos valdybos po
sėdis, dalyvaujam 11 narių. 
Likusieji 5 kažkodėl į posėdį 
neatvyko. Nutarta iš Lietuvių 
Patariamosios Grupės (dabar 
pavadintos Lietuvos Laisvės 
Komitetu) į Tarybą priimti, pa
gal srovines grupes, 4 jos ats
tovus sprendžiamuoju balsu. 
Tuo būdu tikimasi geriau sude
rinti New Yorko lietuvių veik
lą. Tautininkų atstovai iškėlė 
klausimą, kad esą reikėtų lig
šiolinį ALTo pirmininką L. Si
mutį pakeisti chicagiečių Oliu. 
Mat, Simutis yra demokratas, 
o Olis — respublikonas. Buvo 
tariamasi ir Vasario 16 minė
jimo reikalu. Kalbėtojais nu
tarta kviesti prel. J. Balkūną 
ir iš Chicagos Olį. Koncertinei 
programai išpildyti Metropoli
tan oper. solist. A. Brazį ir O- 
peretės chorą. Perskaitytas ir 
prof. M. Biržiškos laiškas, ku
riame dėkojama valdybai už 
$50 auką. Numatyta artimu 
laiku šaukti visuotinį Tarybos 
susirinkimą.

Minės kariuomenės šventę
Šeštadienį, lapkr. 22 d., šeš

tadieninę ir Apreiškimo parap. 
mokyklą lankantieji mokiniai 
minės kariuomenės šventę. Mi
nėjimas prasidės 11 vai. pamal
domis Apreiškimo parap. baž
nyčioje. Tėvai ir šiaip visuome
nė kviečiami dalyvauti.

Liežuvių katalikų seimelis
šaukiamas gruodžio 14 d., 

sekmadienį, 2 vai. p.p. Angelų 
Karalienės parap. salėje South 
4th ir Roebling St. kampas, 
Brooklyn 11, N. Y. Visos NėW 
Yorko liet katalikiškos draugi
jos kviečiamos iš anksto išrin
kti atstovus. Bus sprendžiami 
svarbūs Nevv Yorko lietuvių 
katalikų organizaciniai reika
lai.

Grodožio 7 d. moterų 
suvažiavimas

Gruodžio 7 d. 2 vai. p.p. Mas-

peth, N. Y., įvyksta New Yor
ko ir Nevv Jersey apskr. A L. 
R. K. Moterų Sąjungos metinis 
suvažiavimas. Visas kviečiame 
gausiai dalyvauti.
Apskr. pirm. A. Uudvinaitimė 
Liet. Bendruomenės Nevv Yor

ko I Apylinkės susirinkimas 
Gauodžio 7 d., sekmadienį, 

12 vai. 30 min. Apreiškimo pa
rap. salėje Brooklyne šaukia
mas Lietuvių Bendruomenės 
Nevv Yorko I Apylinkės susi
rinkimas. Paskaitą skaitys Vy
tautas Vaitiekūnas. Kviečiami 
apylinkės nariai ir visi New 
Yorko lietuviai.

teškiamas siuvėjų

Lapkričio 26 d. 7:30 vai. vak. 
unijos svetainėje 11-27 Arion 
PL, Brooklyn 6, N. Y. šaukia
mas ACW of A lietuvių siuvė
jų 54 skyr. susirinkimas. Bus 
nominuojami kandidatai į sky
riaus valdybą. Į susirinkimą 
nariai bus įleidžiami tik su u- 
nijos jr Sočiai Security korte
lėmis.

Studentų visuotinis

Lapkr. 22 d. 5,30 vai. Apreiš
kimo parap. salėje šaukiamas 
Studentų Sąjungos New Yorko 
skyriaus visuotinis susirinki
mas. Visi norintiej į sąjungą į- 
stoti lietuviai arba lietuvių kil
mės studentai ir baigią gimna
zijas moksleiviai bei mokslei
vės kviečiami taip pat susirin
kime dalyvauti. Susirinkime 
dail. V. K. Jonynas 6 vai. skai
tys paskaitą “Lietuvių tautos 
menas kovoje už nepriklauso
mybę,” J paskaitą kviečiama 
atvykti ir lietuvių visuomenė. 
Po paskaitos ir diskusijų —pa
silinksminimas.

Lietuvių studentų sąjungos 
nariai, gavę iš centro valdybos 
nario blankas, privalo galimai 
greičiau jas grąžinti nurodytu 
adresu. Blankų negrąžinę, ne
bus laikomi sąjungos nariais.

Rengia lafanė'imų vakarą
Lapkričio 30 d. Moterų Są

jungos 24 kuopa rengia laimė
jimų vakarą, kuris įvyks An
gelų Karalienės parapijos salė
je 5 vai. vak. Įėjimas 60 cen
tų. Visi kviečiami dalyvauti.

Visi kviečiami į Kariuomenės 
šventę

Lapkričio 23 d. Didžiojo New 
Yorko lietuvių kariškos organi
zacijos kartu su ALTS 1 sky
riumi ruošia Lietuvos Kariuo
menės sukakties paminėjimą.

Šventė bus pradėta pamaldo
mis Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje, kur bus organizuo
tai pasimelsta už lietuvius ka
rius, žuvusius už Liet”vos lais
vę

Popiet švabų salėje įvyksta 
minėjimas - koncertas su kal
bomis ir menine dalimi. Invo- 
kaciją tars prel. J. Balkūnas. 
Apie Lietuvos kariuomenę kal
bės gen. Povilas Plechavičius.

Koncertinę dalį atlieka Cle
velando oktetas “Ąžuolas”, sa
vo programoje turįs skambių 
kariškų ir lietuvių liaudies dai
nų. Po programos bus šokiai, 
grojant Adomo Jezavito orkes
trui.

Kadangi beveik tuo pačiu 
metu New Yorke vyksta Ame
rikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimas, tai šventėje atsilankant 
laukiama įžymių svečių, jų tar
pe įg. ministerio P. Žadeikių ir 
kt.

Jaunimas rūpinasi radijo 
programom

Brooklyne įsikūrė jaunimo 
grupė “Vyturys”, kurios tiks
las praturtinti lietuvių radijo 
programas įvairiais radijo vaiz
deliais. Pirmą kartą šią grupę 
išgirsite per p. J. Ginkaus ra
dijo programą ateinantį šešta
dienį Lietuvos kariuomenės 
šventės proga su R. Kisieliaus 
parašytu radijo vaizdeliu “Vie
nas saulėleidis”, vaizduojančiu 
šiandieninius partizanų vargus 
ir kovas.

ATITAISYMAS
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buvo parašyta, jog pirmasis 
Apreiškimo parap. poste Balfui 
atnešė St. Žutautas $10 auką, 
laimėjimo šakneles ir pasakė, 
kad dar ne viskas. Mus prašo 
pataisyti, jog šią auką įteikėme 
Žutautas, bet Nutoltas. Be to, 
jis grąžino ne laimėjimų šak
neles, o visą knygelę, nepasi
likdamas sau laimėjimo bilie
tų.
“Ptaaulo Lietuvių Žinyno” 

prenumeratoriams
P. L. ŽINYNAS jau baigtas 

spausdinti ir šiuo metu yra ri
šykloje, o už savaitės bus siun
tinėjamas prenumeratoriams. 
Tie prenumeratoriai, kurie yra 
pakeitę gyvenamąsias vietas, 
bet apie tai dar nepainforma
vo ŽINYNO redaktoriaus, pra
šomi tuojau tą padaryti. Iki 
lapkričio 30 d. dar galima Žiny
ną užsiprenumeruoti už ketu
ris dolerius, o nuo gruodžio 1 d. 
jį bus galima pirkti lietuvių 
knygynuose ir pas platintojus 
už penkis dolerius. Laiškus ad
resuoti: Mr. A. Simutis, 41 W. 
82 St., New York 24, N. Y.
KALĖDŲ SENELIS IR ŠIE

MET LANKYS VAIKUČIUS
Vaikučiai! Prašykite “Meš

kiuko Rudnosiuko”. Tai gra
žiais paveikslais papuošta Jūsų 
mylimiausio rašytojo Vytės 
Nemunėlio eiliuota knyge'ė. Ji 
bus Jums pati geriausia švenčių 
dovana.

Suaugusieji, norintieji šven
čių proga prisiminti tėvynę Lie
tuvą ir susipažinti su dabartiniu 
jos gyvenimu, įsigykite Juozo 
Grišmanausko ‘Tolimuosius 
Kvadratus”.

Abi knygas galima gauti pas 
jų leidėją Juozą Kapočių, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, 
N. Y., prisiunčiant už kiekvie
ną 2 dol., arba pas kiekvieną 
spaudos paltintoją kiekvienoje 
liet, kolonijoje.

Skautų dėmesiui
Skautai ir skautės neorgani

zuotai jungiasi į šeštadieninės 
mokyklos rengiamą kariuome
nės šventės minėjimą. Minėji
mas įvyks šeštadienį, lapkričio 
22 d. 12 vai. Apreškimo parap. 
patalpose. 11 vai visi kviečiami 
Išklausyti šv. mišių.

Try, didieji žodžio 
menininkai,

poetas Bernardas Brazdžio
nis, rašytojas humoristas An
tanas Gustaitis ir dramos akto
rius Henrikas Kačinskas, po 
eilės koncertų lietuvių kolonijo
se JAV ir Kanadoje, gruodžio 7 
d. vėl atvyksta su visiškai nau
ja programa į Brooklyną ir čia, 
Apreiškimo parapijos didž. sa
lėje, dalyvaus Gabijos žurnalo 
rengiamame dailiojo žodžio 
koncerte. Bilietai iš anksto 
gaunami Gabijos knygyne, 335 
Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. 
Tel. EV 8-6163.

Dan & Paul
Distinctive 

HAIR SPECIALIST 
Latest Styling 

9716 THIRD AVENUE 
TeL SH. 5-2180

Tel. OR 4 MM

Dr. Joseph Žahner
AKIU GYDYTOJAS

35 E. 7th SL, N. Y. City
VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

GRUODŽIO 7 I)- SEKMADIENĮ
Jūsų laukia dvi puikios ir neužmirštamos valandos, nes į 
Brooidyną tevyksta trys didieji Bodžio menininkai:

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Rašytojas humoristas

ANTANAS GUSTAITIS
Dramos aktorius

HENRIKAS KAČINSKAS
Išgirsite visiškai naują ir puikią programą, kuria gėrėjosi 
jau dešimtys tūkstančių lietuvių kitose kolonijose, šis pui
kusis vakaras įvyks

APREIŠKIMO PARAFUOS BALEJE
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y. 

Pradžia 5 tel popiet.
Vakarą ruošia literatūras žurnalas

GABIJA

ANGELŲ KARALIENES PARAFUOS 
ftV. VARDO VYRŲ DRAUGUOS

RUDENS BALIUS
Su užkandžiais, gėrimais, muzika ir šokiais. 

ruošiamas

1952 m. lapkričio 22 dieną 
Angely Karalienes Parapijos saleje 

^aJorijling ir South 4th Sts., Brooklyne

VAL. VAKARE ĮŽANGA 50 CENTŲ

PADĖKOS DIENAI!
DIRBTINIAI PRANCŪZIŠKI KONJAKAI,

VYNAI IR LIKERIAI
užsienio gamybos bei vietos; taip pat galima gauti ir

KRUPNIKO

Ksavero Strumskio Krautuvė
REPUBL1C WINE £ UQUOR STORE

322 Union Avė, arti Grand St.
Tel. EV. 7-2089

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
LAPKRIČIO 23 D.

11 VAU — Angelų Karafienės par. bažnyčioje pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Mišias laikys kun. J. 
Aleksiūnas, pamokslą sakys kun. V. Pikturna, giedos 
Pr. Dulkės ved. choras.

4 VAL. PO PIET ■ HkflmingM minėjimas ir koncertas 
SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avė., Brook
lyn, N. Y. Vėliavų įnešimas ir himnai. Invokacija — 
Prel. J. Balkūnas. Pagrindinė kalba — Gen. Plechavi
čius, dainuoja Clevelando vyrų oktetas “Ąžuolas”, vad. 
J. Kazėno, akomp. A Mrozmsko.

Minėjimą rengia ir visus dalyvauti kviečia: Amerikos 
Lietuvių Legijonas — American Legion—Lithuanian Me- 
morial Post — Amerikos Liet Karių Sąj. “Ramovė”, Ame
rikos Liet Taut. Sąj. 1-sis Skyrius.

PADĖKOS DIENOS ŠOKIAI
Groja du orkestrai— JOE THOMAS ir JO ORKESTRAS 

Ir LINKSMIEJI KAVALIERIAI
MODERNIOJE

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
North 5th & Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį, Lapkričio 23 1952
Pradžia 8-30 vakare

POLKOS ir TANGO KONTESTAS—Laimėtojams dovanos 
Šokiai bus be pertraukos.

- Ruošia: 
LIETUVIŲ TALENTŲ KLUBAS

Rytų dalis
Tolimesnės informacijos duodamos per Jack S tuko radiją 
šeštadieniais, 4:45 vai. po pietų. Stotis: WEVD.

I

T«L Mhn 3-M43 *■

Matthew P. Railas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERALHOME 
M. P. Baltai — Direktoriai 

Alb. Baltrūnai—Baltoa 
Reikalą Vedėjai 

660 Grand Street 
brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

z

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskb
(Armakauska*)

I Graborius - BaleaaraotojM 
Modemiška Koplyčia 
423 Metropollntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Parduodami 
NAMAI 

PIGUS, GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEVVOOD—6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai; WOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai) tušti pirkėjui; 
EAST NE WYORK — kampinis 
namas su saliūnu, restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai. 
Gera proga, kas nori įsigyti na
mą ir biznį, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTCNAS 
REALTY and INSURANCE 

108-07 Liberty Avė.
Richmond Hill 19,LX,N.Y.

TeL Virtinio 6-3336

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bmtewiek ŪVK. BreoMyn 7. M. Y

ąi &

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
30. E. 60th St New York City

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore Laae, Bay 8hore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt. nuo 4 iki 8 v. v. K 
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik ii ryto.

JOHN DERUHA, M. D 
lrktt.ln

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MĄCHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 Sfitb Street, Wosdteven 21, N. Y
TeL Virginia 7-1896

J

1INTER GARDEN TAVERN, Ine. Į:
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELE SALE SUSIRINKI- ■! 
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS ;!

V» KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į
1883 MAMSON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. ![

(Prie Forest Avė. stoties) (RIDGEWOOD) !>
TeL EV. 2-9586 *

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

502 GRAND ST., tempas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.
- Ui

Tel EVergreen 6-5181
KARL EHMER
VTCTO9 HMM 1VB1HM 

ir km maisto
66-36 Myrtle Avenue

€11 fu dili, N. Y.

68-3* Pereit Avemte 
Rid«eweed, N. Y.

136-66 Reoaevett Avem
Ftaihta*. N. Y.

66-64 Woedride Arenai 
Woedride, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

PORK STORES 
dešros, kumpiai 

šiose krautuvėse: 
166-34 Horaee Hardtas Blvd

Fresh Meadow% Fhšshin* 
Oueeas Viliame, N."r 

176 Ritkaoay Aveaee 
VaDey Stovam, N. Y. 

4383 WMte Fialas Road 
Broav. N. Y. 

13 Wert Port Boad 
Whlte Paltas, N. Y.

Dr. S. Cheruoff
333 — tad Are- N. V. C.

(Cor. 14th St.)
Telef. GRameny 7-7637

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu. oda. hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45
Sekmadieniais—nuo 11 vai. 

iki 1 vai. p.p. 
L

William J. Drake
(DRAGŪNAS)

LIETUVIS ADVOKATAS 
36-63 WAREHAM PI- 

JAMAICA. N. T.
Tel. Jamaica 3-7722

M


