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v Tuoj‘po tiro puolimo, vokie-

yra

AR DIDELE PONO ATSTOVO ALGA?

*

vadovauja atskiras niekam ne- .

viso pasaulio šalyse, ir jų pa
reiga rinkti karines ir politi-

para- 
Jis

netikėtai pavakariais kaip tik 
tą valandą, kada Panemunde-

lūs, bet jos tikrosios pavardės 
ir šiandien vokiečiai nežino, o 
anglai neskelbia. (b. d.)

AKYS TEISINGAI KRYPSTA Į LIETUVIŠKI JAUNIMU

Garsas spalių 22 skelbia apie 
LRKSA jaunimo vajų — pri
traukti kuo daugiau jaunimo į 
šį katalikų apdraudos susivie
nijimą. Tačiau suprasta, kad 
jaunimui patraukti ir įjungti 
reikia naujų metodų, kurie ati
tinka jų dvasią. Dėl to 1954 
m. skelbiamas Chicagoje jau
nimo sąskrydis — su sporto . 
olimpiada, su meno festivaliu 
ir jų konkursais. Dalyvio išlai- 

las apmokės Susivienijimas, 
jeigu bus įvykdyta naujų na
rių kvota.

Gerai, kad jaunimų tinkamai 
susidomėta. Iš kitos pusės pra
verčia prisiminti, ką tie jauni
mo vadai apie save galvoja ir 
kokius sau uždavinius dabar

uždavinius? Tuo atžvilgiu įdo
mus paskutinis “Vyties” nr., 
jubiliejinis, kuris į tą klausi
mą atsako savo esamų ar bu
vusių vadų žodžiais. Tėti da
bartinis vyčių pirmininkas A. 
Vasiliauskas kalba, kad “kova 
už Lietuvos laisvę Vyčiuose 
šiandien yra pagrindiniu punk
tu.” Konkrečiai jis nurodo, 
kaip jie tą kovą supranta, štai, 
sako, .“per Lietuvos reikalų
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komitetą, pirmininkaujant ku
nigui Jonui C. Jutkevičįui, 
daug yra padaryta... per pas
taruosius metus vyčiai yra pa
rašę apie 23,000 laiškų Lietu
vos laisvės reikalais.” Tai labai 
teisingas kovos kelias. Tačiau 
pirmininkas pasigenda vyres
niųjų pagalbos: patarimų ir 
piniginės paramos; taip pat 
nori, kad naujai atvykusieji 
eitų pas vyčius. Leonardas ši
mutis pataria vyčiams bendra
darbiauti su ateitininkų orga
nizacija, kad susidarytų di
džioji talka religinėms ir tau
tinėms brangenybėms išlaiky
ti.

Amerikos gimusiame jauni
me tikrai reiškiasi įdomus ju
dėjimas lietuvybės, ir Lietuvos

namuose. Tuos namus lietuviai 
įsigijo Lietuvos valstybės ir iš 
dalies Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijos lėšomis. Viso
se mokyklose mokėsi apie 500 
vaikų. Dr. Mačiulis rašo, kad 
viena iš tų mokyklų konsulo 
pareigas einančio Polišaičio 
buvo parduota dar prieš antrą
jį karą Paskui likviduota buvo 
antroji mokykla, kad galėtų 
mokytojams kompensacijas iš
mokėti. Dabar pasiekusi žinia, 
kad rengiamasi ir trečią mo
kyklos namą likviduoti. Mačiu
lis ir kelia klausimą, ar tai da
roma su lietuviškų veiksnių 
žinia .ar vieno Polišaičio atsa
komybe. Bet “mes visi tie lie
tuviai, kurie su dideliu vargu 
tuos pastatus statėme... tokios 
likvidacijos niekaip negalime 
nei suprasti, nei įsivaizduoti, 
kadangi tokiu, keliu einant ruo
šiamos
kagynes/paremti.

Išpardavinėja lietuviškas

Drauge spalio 24 Dr. P. Ma
čiulis rašo, kad Brazilijoje Sao 
Paulo mieste lietuviai turėjo 
penkias mokyklas nuosaviuose

“Liaudies vyriausybes” pietų Amerikoj

Po komunistinės valdžios at
siradimo Britanijos saloje Gy- 
yanoje, akys daugiau nukrei
piamos ir į kitas valstybes — 
ypačiai į pietų Ameriką, kuri 
yra kupina socialinio * parako 
komunistiniam perversmui.

Labiausiai į komunistų ran
kas tyliai perėjo pietų Ameri- 
kos valstybė Guatemala. .Jos 
ypatingai svarbi, strateginė pa
dėtis. Ji prie Panamos kanalo. 
Karo metu amerikiečiai supra
to jos strateginę reikšmę ir. ten 
pasistatė tris didžiuosius aero
dromus. Iš jų į Panamos kana
lą dvi valandos kelio, j Texas 
naftos laukus trys valandos.

Maskva žinojo, kur taikyti 
slaptą smūgį.

Šiandien Guatemalos prezi
dentas pulk. Jacobe Arbenz 
Guzman iš visų pusių apstaty
tas komunistais aukštaisiais 
pareigūnais. Maskvai ištikimas 
komunistas vadovauja profesi
nėms sąjungoms, kom. partijos 
sekretorius ūkininkų sąjungai. 
Visi laikraščiai ir radijas, ku
rie yra vyriausybės žinioje, va
dovaujami komunistų. Paties 
prezidento asmeninis sekreto
rius Maskvai ištikimas. 1944
jau kariuomenė išvalyta, ir 
nuo tada vietoj kadro karinin
kų įšmugeliuota daug partinių 
karininkų. Kai kariuomenės 
vadas pastebėjo, kad su ka
riuomene negerai, ir pradėjo 

. protestuoti, vienos inspekcijos 
metu buvo užmuštas. Žmogžu
džiai buvo visiems žinomi, bet 
jie buvo laisvi, nes policijos 
viršūnėse taip pat sėdi komu
nistai. Atstovai kitose valsty
bėse ištikimi Maskvai, o kom- 
informo agentai iš. saVo centro, 
iš Bulgarijos, nuolatos čia siu
va.

Guatemalos užsienių reikalų 
ministeris nutraukė visus san
tykius su pietų Amerikos val
stybių sąjunga, nes tokia buvo 
Maskvos valia.

Kai Stalinas mirė, Gvatema
la buvo vienintelė iš Amerikos 
valstybių, kurios parlamentas 
3 minutes sustojęs Staliną ger-

Jei nebus sutvarkyta kaip 
Guyanoje, iš čia galinta laukti 
Maskvos Auolk>, kai ji bus tam

, Vakfetų*

“Į. 2*

ten
grindine y-i ir V-21a|»ratori 
ją. Oro puolimo metu 3uvo per

kų ir pats Luftwaffės vadas

kuri

ir 
* šnipai geriau pažintų britų 

seklius. Tarp kitko Himmlerio 
įrašyta: “Slaptasis britų seki
mas turi 300 m. patirtį. Reikia 
jam prisikirti didelius nuopel
nus kuriant ir saugojant britų 
imperiją. Britai šnipinėjimą 
padarė menu ir taip jį aukštai 
iškėlė, kad paskutiniu laiku 
sunku jį pralenkti.”

Tikrai angių ^‘Intelligence” 
, yra senas. Sekimo idėją anglai 

pasiskolino jš senų laikų Vene
cijos respublikos, kuri buvo 
mokytoja išvogti paslaptis. El
zbietos I laikais Anglijoje se
kimas stojosi ant kojų ir ėmė 
lenkti kitų valstybių seklius, 
bet kyla klausimas, ar ir šian
dien taip yra? Karo metu keli 
stambūs nepasisekimai, o ypač 
pokariniu metu atominėj eroj, 
tokie stambių svetimųjų šnipų

syti kortas ir kotų valstybių 
agentams, kurie taip pat vei
kia jiems paskirtose teritorijo
se.

Į šiuos agentus, esančius 
draugiškose ir priešų valsty
bėse, karo ir taikos metu, gali 
•kreiptis anglų užsienio ministe
rija ir prašyti reikalingų infor
macijų. Pasiųsti agentai puikiai 
kalba ne tik to krašto kalba, 
bet ir įvairiausiais dialektais. 
Kiekviena iš 548 indų tarmė 
turi savo specialistą, netrūks
ta jų arabų tarmėms ir pai
niems japonų ženklams išreik
šti ir suprasti.

Anglijos parlamento specia
li komisija ištyrė, kiek parla
mento atstovai gauna algos ki
tuose kraštuose. Paaiškėjo, 
kad labai nevienodai. Daugiau
sia, žinoma, gauna Amerikoje:

-Chfcago. — Atominės ener
gijos komisijos narys T. E. 
Murray paskelbė, kad Amerika

minėta BBrtvta Įtrinktas Dr.

Nežinoma lenkaitė išgelbėjo 
Londoną

Šnipo darbas pilnas pavojų 
ir sunkus. Užtektų vienos ma-

siui įvairiems reikalams. Už 
buvimą Bonnoje tarnybiniais 
reikalais gauna dar dienpinigių 
30 DM Geležinkeliais dovanai 
gali važinėti pirma klase, o jei 
reikia automobiliu tarp gyve- 

15,000 doL metams algos, da» namosios vietos ir Bonuos, 
26000 visokioms išlaidoms ir gauna atlyginimą už kilometrą 
kitus 15,000 sekretoriuj ir biu- po 0,25 DM.
rui. Kelionėms taip pat gauna.
Britanijos MP gauna 1000 sva- Prisimink tuos, kurie viską, 
rų ir nemokamą važinėjimą 
tarp Londono ir rinkitnų apy* 
gardos. Kituose kraštuose Eu
ropoje' atlyginimas svyruoja 
taip 2,000 dol. Danijoje ir 5,- 
000 Turkijoje. Vokietijoje at
stovas metams gauna 7,500 
DM (arti 2,000 dol.), dar atsi- 
skaitytinai iki 300 DM mėne-

prarūk) ir niekė netari. Aukok

Pagal naująją įstatymą 3,-

Skaudu motinai, kai kūdikis



APIE KONGRESĄ, kuris į 
ką manote? Kok 
testuojami? — paklausčfn keletu

Beveik visi minėjo du klausiniu. Vienas — tai manifestuoti 
pritarimą ir paramą Kersteno rezofiudjri vykdyt.. Tikrai re
zoliucija Baltijos kraštam turi, milžiniškos politinės, moralinės 
reikšmės. Ji reikšminga Amerikai Europos spauda la
bai gausiai ją suminėjo, nes ji dar sykį'visam pasauliui dėt 
truoja Amerikos aukštąją politinę misiją - 
sės, teisingumo ir laisvės sargy Doje.

Tačiau tos pačios jėgos, kurios priešinasi šitai Amerikos po
litikai ir stengiasi ją palaidoti, yra priešingos ir Kersteno rezo
liucijai. Juo labiau stiprės tos politikos priešininkas, juo bus 
daugiau kliūčių ir Kersteno rezoliucijai vykdyti. Dėl to, kol 
darbas neprivestas iki galo, visada jam gresia pavojus būti pu
siaukelėje susiaurintam, nutrauktam, jo reikšmei su..

Budėti reikia. Jei Amerikos įžymieji žmonės budi dėl Ame
rikos politikos kom. Kinijos reikalu, lietuvių visuomenei reikia 
tiek pat budėti dėl šios rezoliucijos. Visuomenės laiškas? teleg
ramos prisidėjo, kad Atstovų Rūmai rezoliuciją priėmė. Lietu
vių kongresas turi būti tas didžiulis balsas, kuris paremtų lig
šiolinę Amerikos vyriausybės politiką ir sutrukdytų bet kurias 
viešas ar slaptas pastangas sumažinti tos rezoliucijos reikšmę. 
Kartojam: budėti reikia.

Antras klausimas, kurį daugumas veikėjų priminė — tai pa
čių lietuvių vidaus reikalas, lietuvybės išlaikymas ir jai išlaiky
ti reikalingosos lietuvių bendruomenės. Kongresas ir čia* turi 
virsti galingu balsu į pačių lietuvių sąžines, kad jie nesustotų 
pusiaukelėje į pilną susiorganizavimą. Kartą apsvarstę, paskelbę 
pritarimą bendruomenėm, Amerikos lietuviai turi padaryti dar 
naują žygį — tas bendruomenes nedelsiant suorganizuoti, kur 
jų dar nėra.

tremtinių vienoje kolonijoje 
kapelionas. Jis neturi savo o- 
fiso, į kurį lankytųsi nustatytu 
laiku jo ganomieji Jis lankosi 
pas juos. Jis sau maža ką be
turi, nes visa, ką gauna, išda
lina labiau ųž jį reikalingiems. 
Šventomis dienomis jis nelau
kia tik prie altoriaus, bet pir
ma jo žiniai pavestu automobi
liu suvežioja senelius ir senu
tes, kurie atokiau nuo bažny
čios gyvena. Vaikams, -einan-

konferencija juose buvo. Bu
vę tvartai virsta pamažu gy- 
venamom patalpom ir dirbtu- 

Netengvas tai darbas, 
irbant daugiausia savomis 

rankomis.
Dabar ten gyvena 9 lietu- 

studentai, ir 7 estai ir 
kiek daugiau latvių. Gyvena 
ten ir keli amato mokiniai, ku
riems mokslas trunka trejus 
metus. Pažymėtina, kad šito 
bendrabučio organizavime da
lyvauja ir Vokietijos socialinių 
reikalų ministerija savo pini
gais. Ji moka už kiekvieną a- 
mato mokinį mėnesiui po 30

O-l aUMUCkUlU}. UCL

šiuo tarpu jis surinko žinias, 
pačią runerikos visuome

nę, apie jos intelektualinį do
mėjimąsi, bendrąjį išsilavini
mą.

Mes, amerikiečiai — sako 
Gallup — vis daugiau gauna- 
ne laisvalaikių. Bet kam tuos 
laisvalaikius sunaudojame? 
.Mes daugiau keliaujame; dau
giau laiko skiriame ka dien te
levizijai ir radijui. Tačiau ma
da žymių, kad augant laisva
laikiams augtų intelektualiniai 
“'teresai. Skaičius valandų, ku- 

amerikiečiai skiria rim
tam skaitymui, svarstymui ar 
įvairioms studijom*;, tikrai yra 
nedidesnis kaip anksčiau. Savo 
laisvalaikius panaudojame, kad

jstyreme, kam sunaudoja ame- 
rikiečiai laiką nuo pat atsikėli
mo iki grįžimo vėl į* lovą.

Ir toliau Galup dėsto ameri- 
zuečių intelektualinio domėji
mosi, ar tikriau nesidomėjimo, 
faktus. Vienas — JAV gyven
tojai knygas perka ir skaito 
mažiau nei kitose moderniose 
demokratijose.

nūs. Milijonus žurnalų skaito 
sykiu su 54 milijonais kasdien 
išeinančių laikraščių. Bet ir 
juose, daugiausia skaito pra
moginius dalykus.

Gallup mano, kad tautos gy
venimui esminis klausimas pa
laikyti visuomenėje intelektu
alini domėjimąsi, išlaikyti pti-

rimtojo skaitymo. Jis mano, 
kad tam reikia iš pagrindų pa
keisti pažiūras į auklėjimą ir

amerikietis. • ' »
Domėjimasis knygpmis tuo

jau atsiliepia į knygynų, kny
gų krautuvių skaičių. Tokių 
krautuvių .Amerika turinti 
1450. Jeigu Amerika norėtų jų. ~ __
turėti tokia proporcija kaip kad riktelia SsB>aW

Kur stiprus tarp savęs susiorganizavimas ir susiklausymas, 
ten galingesnis balsas ir politiniais klausimais; ten didesnė pi
niginė duoklė viešajam reikalui; ten lengviau visi sumanymai 
įvykdomi.

Anie pakalbinti veikėjai reiškė viltį, kad Chicagos kongre
sas sudarys naują šiltą atmosferą, kurioje bendruomenės vėl 
ims sparčiau dygti ir—svarbiausia—veikti.

Kai kas suminėjo ir trečią dalyką—mesti šūkį, kad atėjo 
laikas lietuviam gausiau brautis tuo tarpu j Amerikos vietinį ad
ministracijos aparatą ir kitiem lietuviam juos vieningai parem
ti...

Anie siūlymai plaukia iš konkretaus gyvenamo laiko rei
kalavimų ir negalima jiem nepritarti

K< 
tų-, 
m
ctev B kata
P. G>

steigti jaunimui ir visuomenei, 
kad mokomasi ne tik tam, kad 
geresnę socialinę vietą užim-

Danija, kurioje gyventojų yra .. 
pusė tiek kaip New Yorko mie
ste, tai Amerikai reiktų turėti 
ne 1450, bet 23,000. Knygos 
gaunamos ir viešosiose biblio
tekose. Amerikoj jų esą 7,500. 
Švedija jų turi 3500. Jei pa
sakytume pagal gyventojų 
proporciją, tai Amerika turėtų 
turėti ne 7,500, bet 77,000 te-. 
kių ibliotekųi •

Bėgamaisiais metais kišeni- 
rgelių iš kioskų ir kitų 

f r< mo vietų Amerikoje iš
pirkta 200 mil. Tačiau prieš 
mesdami kepures į viršų —sa
ko Gallup — atkreipkime a- 
kis į porą faktų. Pirmas —di
di diugiima tų knygelių y- 
ra amoginės — nuotykiai, 
meilė, kriminalai Kitas faktas 

tris ketvirtadalius visų tų 
gų pirko tik 10% visų gy- yra pasaulyje šiandien ir kas 

ventojų.

Apie f žmonių iš 100 nuo 16

irko jokios knygos.

mo gavimu.

Intelektualinis renesansas, 
sako Gallup, turi prasidėti per 
universitetus ir kolegijas. Jis 
kritikuoja universitetų ir kole- 
gijų sistemą, kuri < atmušanti t 
norą , ir įpratimą knygas skai
tyti. Didžiausias ten priešas e- 
są vadovėliai. Esą perdaug 
laikomasi vadovėlio teksto įsi
kibus. Net profesoriai savo 
paskaitose vadovėlio medžiagą 
arkartoja. Dėl to daugelis stu
dentų ir susidaro įspūdį, kad 
vadovėlyje yra visa išmintis ir 
kitos knygos - nereikalingos. 
Galup reikalauja artėti prie 
europinių universitetų, staty
damas jiems reikalavimą, o be 
viso to — domėtis viskuo, kas.

buvo vakar.

Tam turi būti skiriama ir 
maSutė dalis gausėjančių lais
valaikių.

UEC^ONININKAS N Ji. 

TAIP, KAPITONE!
>

Nuotrupos K -prancūzą svetimšalių legiono

2.
VIENAS iš kandidatų į. le

gioną, klausinėjamas dar Mar
selyje, atvirai prisipažino:

— IškrausSau įmonės kasą.
— Gerai, —atsakė karinin

kas.— Gerai, žinoma; ne tai, 
kad svetimu pinigus prašvil
pei. Daugiau taip nedarysi ir 
b&ri savo skyriaus karininkas. 
Sutinki?

— Ta|p, kapitone, sutinku.' 
Garbės žūta!

Pasitikėtam jį pastatė ant 
kojų. Jis buvo geras kasinin
kas. Toks, tur bflt, buvo ir 
anksčiau, bet viena pagunda, 
kuriai neatsOaikė, j| buvo be- 
ritinanti bedugnėn. Taip jis 
manė. Atsirito užuovėjos ieš
koti legione ir ją rado. * *

Tačiau nereikia maaiyti, kad 
legionas tėra atgaflaujanč 
nusikaltėlių pataisos narna 
Yra tų nuodėmingų kttotrių 
bet ne dauglcuria. Juos perm

ria nuotykių mėgėjai, gyver 
mo palaužti žmonės, kurk jau 
ieškojo virvės arba dairėsi 
vandenį nuo aukšt til 
daugiausia yra politik 
keitimų aukos. Dar 1 
tais i svetimi? legioną daug 
sugurgėjo gu ir ukrainiečių,
1925 meta' lussbfinis suvijo 
čia italų socialistus, 1934 me
tais Hitleris atvarė savo kry* 
to demoktatus, 1938metais at
bėgo ra dorieji ispanai, 1945 
metai užplūdo peraririnfoTni
fašist naciai ir bolševikų
pavergtųjų kraštų vyrai. “Jei 
galėtų, Iš ten jie atvyktų din 
visonris .-anrijoįria**, — mum? 
pasakoja tie “laimingieji ru-

po baltu fcatiBidu, Tai©4

timo (Bgnoiiiia Jos Sa Drikre-

tiliuki 
plauk?
nesą!
puok 
būn 
tašky
ežerą. B< 
užklumpi 
kol priėi 
kaip elge

Aiškiai ji 
ją gyver 
už savęs

KAI

mo ki 
atsikv

neg

ima

tūrė pas

giau. Vienas kitas priedas gau- 
‘mrbės 

ženklus. Visai jau pakenčiamai

yvenimas kietas, 
tas į metus turime 
svę ir pasijuntame

nusė kfienos laikėsi prieš 2000 
"supusių priešų. Nei vie- 

'Mavė gyvas. Nup to 
♦rone” yra legiono 

etinė sukaktis visada 
atžymima laisvu pastvaikš&k^-

100 metų sukak

teorinių ginklų, iš Prancdztios

d 
»

■V

m

— --------- ------------------------------------------------ ,

tada nežmoniškas nu>
JiSIOEOflSSI8, ir rieke kito tada 

n ka|p tik tišgti, bėg?
ti, kte kojoa neša, paspardant

n, -kaą B MąįkmfeMtų 
i adė pobžgimą. TW 
« aitai dBona, sora

kai -
GABI

rarc
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raibsta BDO Žiedų 
mą ir gręžta; ?

Kai ja* pakeli, matai viriam 
miesto iškUisį laibą Gtrakto

jaučią mirtį. Su ta suokta min
timi aš išvykau iš Ispanijos ir

i* Tą žreMšfnipA mažiną ir‘šir- 
i <Ji k3Bk, SU*Smtoa - ąnsitilnTnas 
juntouatais^maJdoje, apgaub
toje Jna^a Margine spalva. Vė- 
Rnių ^Hdeut&nš plevenant, 
rudens lapatos sėjant gūdžią

pietų Prancūziją. Čia buvo 
Liurdas, Dievo Motinos apsi
reiškimų vieta. Aš nustebau

. mą. Ten dabar įkeltas Sevflos nuotaiką, mūsų mintys sustoja

patyje, o lūpos kukliai prąta-

- lionę, kurią darbu, malda,

(Stt.)žiną.

BALFO VAJUS KEARNY, N. J

Klek M. Kemėžio priimtuvės Ęlizabethe
Spalio 25 d. parapijos salė-

anj-

stantiems letuviams Europoje.

NUODINGOSIOS DUJOS PRITAIKYTOS MEDICINAI

Kreipimasis j New Jersey Amerikos lietuvius

paleisi fronte, ar tuoj pat ne

ką. Savo'tvirtinimus remia *ar-

tikros nuodingos azoto dujos,

Robert Meyner į New Jersey gubernatorių
Visi žinome, kad ungurys,

kraštuose, ir jos mietai įlipa

m US VISA DĖMOKRATV SWATA

rusių ir amžinybę, išmokiusi 
žmogų žemės dienas- pasverti

Visi Kearny ir apylinkės 
lietuviai kviečiami gausiai da-

tarė kteb. kun. M. G. Kemėžis 
ir pasižadėjo visas savo jėgas 
pašvęsti parapijos klestėjimui.

jas savo mirtimi ir prisikėlimu 
iš numirusiųjų ir jam užtikri
no amžnybes laimėjimą. A- 
paštalas Povilas, šitą tikėjimo 
tiesą prisiminęs, prisikėlimo

Dekoracijos J. Vilkte. Po vai
dinimo šokiai ir kitos pramo-

Javos salos gyventojai, kaip 
tvirtina New Yorko Istorijos, 
ir Gamtos muziejaus direkto
rius, 700 metų prieš Kolumbą

išvystyta ši šaka. Ala kariau
jančios šalys turėjo nuodin
giausių dujų, tačiau jų nepa-

dvilių gyventojų.
Antrojo pasaulinio karo me-

prasti ir jo žmogiškąją širdį, 
kuri jautriai u* sunkiai išgyve
na kad ir laiidnį atsisveikinimą

. buvo kitoks, “čia, — aiškino ji,
— yra Valdės Leal paveikslas
— La Muerto Triumfadore.”

Balsuokite antradienį, lapkričio 3 už

ROBERT B. MEYNER

mirties”-, Nuolanki vienuolė

leido jas vokiečiai. Tuoj pat ir 
kita kariaujanti pusė pasigami
no dujų. Prieš antrąjį pašaus

imo medžių, mirtUfčia triumfa
vo. Ją mačiau veiduose.ligomų 
ir paliegėlių, kurie buvo Uur- 
de suplaukę Dievo Motiną svei-

gautos ir uždarytos alęvariu- 
me, M ten jote vtaą taftą tafiu-

Susirinkimas tam tikslui leido 
panaudoti 25.000. Bus sudary
ta speciali komisija, .kuri rū
pinsis salės praplėtįmo įvykdy
mu.

Kai aš atsiradau tpje 
nytėlėje, mane pasitiko 
žiaus naštos sulenkta vienuolė. 
Ji mane vedžiojo nuo paveikslo

Pirmas žinias apie tokias lai
pto janflas tuvis suteikė vienas 
arabas keliautojas apie 900 
metus. Jis buvo tiesiog nuste
bintas, kad žuvis Hpo į painę. 
Po 900 metų kitas keliautojas 
danas vėl pęstebėjo tiltuose

Vėlinės, metinė mirusiųjų 
prisiminimo šventė, tokiu bū
du gyvuosius suartina su miru
siaisiais, praveda pro mūsų a-

vičiaus, pagiedojo “Juravit 
Dominus” ir kitas giesmes bei 
dainas. Taip pat pagiedojo ir 
parapijos mokyklos vaikučiai, 
vadovaujant seserims. Gražiai

Triumfuojanti mirtis
Toje bažnytėlėje buvo vėsu, 

bet man dar vėsiau pasidarė, 
Išžiūrėjus į aną pavoksią, fcu-

nųsBnkti j lauką, kur auga 
jautai žirniai. Tačiau vargu 
kam teito girdėti apie žuvis,

susilaikyta nuo darbų vykdy
mo, nes norimaa įpusėti su 
naujos bažnyčios statyba. X

“Cortison” vaisto; taip pat 
vokia baltuosius kraujo rutu
liukus kaip ir “Cortison”. Var
tojamos prie aštraus sąnarių 
uždegimo ir stipraus reumatiz
mo. Taip pat dujos pagelbsti ir 
tom' ligom, kurias' gydydavo 
“Cortison” vaistu.

Tai pumas atvejis, kai gink
las, skirtas naikinti žmogaus 
gyvybei, nebuvo kare panau
dotas, ' o dabar pritaikytas

Murillo paveikslą.
Murillo gimė čia, Seviloje, 

tas žymus ispanų menininkas, 
pagarsėjęs savo Madonomis, 
kaip ir italas Rafaelis.

ti jį skambinant patį vidurdie
nį, kai diena nusisveria į kitą 
pusę ir saulė ima slinkti nuo 
hprizonto. Taip yra ir žmogaus 
gyvenimas, kai jis praeina pro. 
jaunystės žiedus.

ro ginklas pirmą kartą buvo nai. Jos vartojamos vietoje 
panaudotos pirmame pasauli-

jus žinote, kad mes, žemiau išvardinti, visada remia
me Amerikos lietuvių interesus.

Šiuose svarbiuose mūsų valstybės rinkimuose, mes 
skatiname Jus balsuoti už demokratų kandidatą Robert B. 
Meyner, nes jo išrinkimas geriausiai atsilieptų lietuvių kil
mės amerikiečių interesams. - '

«
Meyner stovi už:

Amerikos lietuvių gąfimybių lygybę;

Lithuanian CathoBc Commu- 
nity Center”, anksčiau buvęs 
Lithuanian -* American Citi- 
zenship CHub, savo šjn. rug
sėjo 14 d. Visuotiname narių 
susirinkime nutarė praplėsti 
turimų , patalpų salę 30 pėdų L 
ir padaryti visus kitus susiju- I 
sius kapitalinius remontus 
Norima turėti didelę salę įvai- Į 
rięms kultūrimams reikalams.

Bokšto
Aną dieną toje žydinčioje 

Seviloje. įsukau į nedidelę gat- - 
vę netoli Tone dėl Oro, Auksi
nio Bokšto, išKkusio Guadal- 
ąuiro upės krante dar iš 13 
amžiaus. Pro jį čia atplaukia 
laivai upe. Atplaukia ir vienas 
kitas svetimšalis, Sevilos

MOKSLO NAUJIENOS

Ateiviui, be kitų miesto įdo
mybių, visada aprodomas Hos- 
pital de la Santa Caridad — 
šventojo Gailestingumo Prie
globstis. Tai yra senelių namai 
su nedidele bažnytėle, kokių 
gali rasti daug kur Ispanijoje. 
Bet nevisur rasi

kiti ispanai, kurie galūnes, nu
kanda. Andaluziečiai ištaria vi
sas raides. Taip kalbe joir vię- 
nuolė aiškindama: čia “Duonos 

• padauginimas”, o čia “šy. Jo
nas”, čia... Vis buvo skirtingi 
Murillo paveikslai.

Jau buvome visus apžiūrėję 
ir artėjomę vėl prie durų, kai 
vienuolė smailiu savo pirštu 
atkreipė mano dėmesį dar į 
vieną paveikslą viršum durų. 
Jos balse buvo‘jausti kiek klai-

'Vietinis Balfo skyrius visu 
smarkumu ruošiasi savo tradi
ciniam metiniam vakarui, š. 
m. lapkričio* (Nov.) 21 <1, 7 
vai. vak. Lietuvių Klubo salė
je, 134 Schuyler Avė., Kearny, 
N. J.. . ■ ' '

Programa įdomi ir įvairi. 
Bus vaidinama linksma 3-jų 
veiksmų komedija: “Netikė-

kaimą, žydelį kromelniką ir 
kitus juokingus tipus. Vaidins 
Kearny Lietuvių Kultūros Bū
relio vaidintojai: M. Melynie- 
nė, D. Mėlynyte, G. Remeikai- 
tė, O. Skūrvydienė, J. Vaitaus-

karienę surengė * parapijos 
draugijos.' Dalyvavo nemažas 
skaičius kunigų, jo giminės, 
tėveliai, dr. Kemėžis ir apie 
500 parapijiečių bei svečių. 
Vakarienei vadovavo Charles
Grinchis. Einant į salę, para- vieniai asmenys su linkėjimais 
pijos choras, vad. prof. J. žilę- t ir dovanomis.

mo saulė, išrovė mirties ge- 
. Juonį—-Jis 'teisingai vadinamas 

gyvenimo ir mirties Viešpačiu. 
Krikščioniui lengviau ir toji 
išnykimo ir amžinybės dvikova kaip žmogui veidą, nuplauna 
{nuleisti, mat, jis supranta ir

pildome ir taip vykdome jų 
testamentą: >

“Mes jau užmigome Viešpa
tyje. Jūs, gyvieji, “budėkite ir 
dirbkite tai, dėl ko mes vargo
me, kentėjome ir kritome ko
voje. Kristus, gyvųjų ir miru
siųjų Viešpats, palaimins jūsų 
darbus.”

buvo išpūdyti solo ir duetai.
Vakarienės metu sveikinimo 

kalbas pasakė prel. J. Balkū- 
nas, kun. J. šėmis, miesto at
stovai ir pareigūnai. Sveikini
mo telegrama atėjo iš Romos, 
iš kardinolo J. Pizzardo/ prel. 
Tulabos ir kitų. Taip pat svei
kino parapijos draugijos ir pa

NEW JERSEt LIETUVIAI remia Meynerio kandidatūrą už jo palan
kumą lietuvių interesams. Senatoriui Robertui B. Meyneriui, domekratų 
kandidatai i New Jeryey valstybės gubernatorių, pagerbti buvo suruoš
tas iširflniingai priėmimas Robert Treat Hotel, Newaike. Čia matomi da
lyvavę Betariu atstovai. B kairės j dešinę pirmoje eilėje — O. Klimai te, 
Aid. Cvirkaitė, Vttnonaitė; antroj eilėj — adv. Ch. F. Paulis, šen. Ro
bertas B. Meyneris ir adv. Andrew A. Salvest



aplink laužąir patylomis kai

ta poilsiui, — bet visa tai vyko

būtų kurčių ir nebylių stovyk-

teikiama Amerikos pilietybe,

atvykimo į šį kraštą.

kia, parūpino kleb. preL Men-

| RADIJO VAKARAS IR ŠOKIAI
PHILADĘLPHŲOJE

Liet Tanttab AOKIŲ GRUPfc, vad. Irma Karaliene,

ir kiti. Bu KANKLIŲ MUZIKA.

mano nartuose.

apie 100 žmonių, jaunesnių ir

dvasia,

šia lelija!”

bent jei rusai sėdi čia pat ant 
sprando. Šią naktį jie nužygia-

skambino dvi Nijolės — Bra-: 
zauskaitė ir Bogutaitė.

Paminėjimas buvo sujungtas >

Mano palydovas pasikalbėjo . 
su vadu ir mane supažindino,

Spalių 18, 19 ir 2O'<Ld. šv. 
Alfonso parapija šventė savo 
didžiuosius — 40 Valandų švč. 
Sakramento garbinimo atlai
dus.

Rudens drabafią vajus
Rudens drabužių vajus,' mū-

imas (apie 20 amerikoniškų 
mylių^ ir' todėl rengėsi ilsėtis

ras iš Pavyslės. Mylėkite jį. Ir 
štai čia'tamstos dešimtinės va-

sudarymui pakietelių Kalė
doms mūsų  ̂parapijos Ameri
kos kariuomenėje prievolę at
liekantiems kariams. Sodalie- 
čių jpv. Vadas yra kleb. kun.

Danutė Dulytė — St Ylos: 
“Nerimasties valandą” irGenė 
Buračaitė — B. Brazdžionio 
eilėrašti - “Keleivis”. šiuos

jau iš arti stebėti kunigo Mac
kevičiaus veidą. Jo veidas bu-

perso egzistencinė metaftdka, 
atspaudas iš “Akto” kultūros 
žurnalo 1951 m. nr. 7, 8 ir

Kuris kovoja už: k

• tvarkingą, švarią miesto

bendro katilo.
Kartntnfoig nusitenka ir nu

vedė maneprie mano tiešim-

STOfinS gina —■ mūsų tvirto
vė. Vhž mūsų buvo Dievas ir 
mūsų ateitis.

Dalyvavo apie 5000 jam* 
U PrancCMjos, Belgijos, Qį 
&jos, Vokietijos ir paver 
kraštų. IŠ Sėtuvių jaunimo 
vo pakviestas studentas 
BaStiS.

rinkėjas mūsų vargstantiems 
Vęfctetijeją. Šveicarijoje iš pri- 
vaSųasmenų ir labdaringose 
įstaigose jis išrūpino kelis šnn-

4tetKgai 
Kria, tW- 
įr>das, 
ta®, kuri

Romanos sušauktame pi 
me tarptautiniame kati 
juristų kongrese* kuris ji 
spalio mėn. Prancūzijoje,

parengimą.• taręs -vienerta^metųa karo 
arba ar pi- lauke tanūs dfeno-
Baltūnorė- mis grjžo pas tėvus į Baltimo- 
seštokraš^ »ę. B kam ta&ybos jis atleis- 
e. Klubo tesąs rhjngni Jam, kaip tarna-

tus tūkstančių vokiškų markių

BINKITE MAJORU, KURIS

Robert F. Wagner

Lithuanfen-American CM»nKM»>

atlikta karo apmokymų ir-

patyriau, tai buvo parakas ir 
kulkoms užtaisai. Visi pe pa
sklido mažais būreliais aplink

• Lietuviškos spaudos pato- | 
da buvo suruošta Kolumbijoje || 
— Medvilne liet, suvažiavimot^ 

proga. Paroda jvyko^Santander 7 
Bibliotekos patalpose ir tižsitę- /; 
sė apie pusantros savaitės. , į

• Kolumbijos Liet. Bendruo- 
menės.Krašto valdybą dabar ? 
sudaro: kun. V. Vaičiūnas, > 
prof. Alb, Liaugmanis, pulk. 
Kazitėnas.

nazijąi ir jos mokiniams. Vo
kietijoje jis aplankė šiaurės 
stovyklas: Hannoverį, Lebens- 
tedtą, Diepholzą, Wehneną, 

. Varelį, Hamburgą.

' • Vokietijoje dar keli lietu
viai gyvena Hamburg-Locks- 
tedt, Ratrerinbahn, Wohnlager 
stovyklose, kur yra didžiausias 
vargas. Visi žmonės gyvena 
angliškose šerdinėse name
liuose, kur nėra lubų, grindys 
cementinės, langai maži, saulės 
maža, šaltesnėmis dienomis 
nuolat reikia kūrenti ir su sku
duru stogą šluostyti, kad ru
das vanduo nevarvėtų ant vai
kų ir kitų gyventojų, čia dau
giausiai gyvena slavai ir vokie
čiai, visi bemaž bedarbiai, gy-

yaumont mieste. : -

4^ Kolumbijos Lietuvio 
nr. jau pasiekė savo skaityto-^ 

jus Amerikoje. Numeris' gra- 
žįai išleistas, gausiai iliustruo- 
tas buvusio Kolumbijos lietu-.;^ 
vių suvažiavimo ir Kolumbijos ||| 

vaizdais. Medžiaga sutelkta 
gana įvairi: plačiai rašoma 
pe suvažiavimą, ir kitus vieti- | 
nius Perkalus. , ■ .

—— BALTIMORES ŽINIOS

Mackevičius, dalinio vadas, ap
sitaisęs kunigo sutana su pa
lenktais ligi kelių skvernais, su 
kardu prie šono ir pištalietu 
už diržo. Jis atėjo viduryje 
būrelio jaunų karininkų, kurie 
dėvėjo kepures; matyt, tai bu- 

. vo visas jo štabas. Vięi ėjo 
pėsti. Visoje stovykloje nebuvo 
nė vieno arklio, jokių maisto 

. atsargų, be maisto, kurį kiek-

FUmas iš Argentmog 
lietuvių gyvenfano

Spalio d. per Kristaus 
Karaliaus šventę misjomerius 
marijonas Tėvas Margis, MIC., 
parapijos salėje rodė filmą iš 
Argentinos lietuvių gyvenimo. 
Jis darbuojasi Argentinos lie
tuvių tarpe. Tėvas Margis yra 
mūsų par. klebono kun. J. 
Starkaus ir prel. Igno Star
kaus giminaitis. Ateinantį znė- 

Šeštadienį—lapkričio 14 d-—6 v. vak. 
PROGRAMOJ:

, Liet operas staU JUZt AUGA1TYTR,

For Yotir Consideration
E LE C T

John G. Kotran
VETERAN WORLD D — CdREAN

Frštemaiist buslness man, coroner, roh-a-all the way.

VOTE DEMOCRATIC

KLSCHGN DAT — TUE8DAY, NOVEMBEB S
(prid by Campajfcn Manager)

.   ■ J* ’ . ... >   ■———a———

mane ir rodydamas milžiną vy
rą, apsirengpsį kaą> visi kiti, 
figa miline ir ginkluotą pišta
lietu, užkištu už diržo.

Jie manęs teiravosi apie 
Varšuvą, apie Langvečių ir ki
tus vadus. Pasikalbėjimas vy
ko labai lengvai, ir

Mūsų desantinę sudarė ke
turi valstiečiai iš Ignatavo, 
trys miestiečiai iš Panevėžio, 
pasiturinčio dvarponio sūnus iš 
Šiaulių apskrities, mokytojas 
iš Kauno ir aš.

Iš jų patyriau, kad visi tiž- 

mėn. pradžioje, baigiasi šią 
savaitę. Suaukoti drabužiai 
lietuvių ir nelietuvių, bus nu
gabenti į Balfo sandėlį ateinan
čio mėnesį pradžioje. >

Moterų sodabečią auka ka
riams. Lapričio 1 d. per Visų 
Šventųjų šventę mūsų parap. 
moterys sodalietės ruošia vad.

nyčia šiems atlaidams buvo pa
puošta su ypatingu atsidėjimu. 
Didysis altorius ir, visa pres
biterija mirgėte mirgėjo gau
siomis šviesomis ir daugybės 
gyvų gėlių. Į šiuos papuošimus

Šie atlaidai sutampa su no- 
venų dienomis. Dėl to beveik 
tris ištisas dienas bažnyčioje 
buvo labai daug besimeldžian- 

. čių. Rytais ir vakarais rinko
si lietuviai, vidury dienos tel
kėsi novenų būriai svetimtau
čių. Lietuviams visus pamoks

lyvavo svečias iŠ Romos, vysk. 
V. Padolskis. Antradienį, spa
lio 20 d., į atlaidus atsilankė 
Calvert Hali gimnazijos moki
niai (800 jaunuolių) -ir vėliau 
St. Francis Academy mokinės 
juodukės, apie 250 mergaičių. 
Abiem atvejais svečius pasitiko 
ir su jais šventąją Valandą 
atliko prel. Mendelis.

Gilų įspūdį paliko atlaidų 
pradžios ir pabaigos procesijos. 
Bažnytinėse uniformose 40 al
toriaus patarnautojų berniukų, 
Marijos spalvų uniformose jau
nosios sodalietės, mažosios 
mergytės -su gėlėmis ir mielos 
lietuviškosios giesmės keitė kė
lė sielas aukštyn, stiprino pa
garbą Eucharistiniam Kris- 
,tui. Ne vienas, ypač iš svetim
taučių, atėjo į baigiamąją pro
cesiją su foto aparatais ir darė 
nuotraukas atsiminimui.

Ši Klubą sudaro moterys 
lietuvės. Jo tikslas remti visus* 
tautinius darbus ir padėti lie
tuvėms šio karšto pilietybę įsi
gyti. Spalio 24 d. Kliubas mi
nėj# savo veikimo 30 metų

Sukakties susirinkime apie
Klubo praeities veikimą 

platų pranešimą padarė jo pir- 
ritininkė Julija Rastenienė, 
šias pareigas^nanti jau dau- 
giat^kaųKzO metų. Klubas įsi
steigė 1923 m. spalio 23 d. Jo 
organizatorė ir pirmutinė pir
mininkė buvo Opa Lukas. Ki
tos pirmosios valdybos narės: 
Kaz. Dominikaitienė — vice
pirmininkė, Anelė Laukaitie
nė — sekretorė, Mar. Jurkšai- 
tė — finansų sekretorė, Mar. 
Milunaitienė — kasininkė.

Klubo narės visuomet rėmė

vą. Klubo narės prisidėdavo ir 
prisideda „ypač prie Balfo v«- '• 
kimo'. Kiekvienai narei, norin
čiai tapti šio krašto piliete, jei 
yra reikalo, Klubas padeda at
likti formalumus ir parūpina 
tinkamus liudininkus, o tapu
siai piliete, suteikiama pinigi
nė auka. Praneštas ir liūdnas 
praeities dalykas: ligi šiol mirė 
32 Klubo narės. Dabar Klube 
yra 125 narės.

Šiais metais Klubui vado
vauja valdyba iš šių narių: Ju
lija Rastenienė — pirmininkė, 
Adelė’ Bučienė — vicepirm., 
Teresė Matuhauskienė — sek
retorė, — Ona Lukas — fi
nansų sekretorė, Sofija Vičiu- 
lienė — kasininkė, Em. Railie-

iždo globėjos.
Susirinkimas pradėtas invo- j 

kacija, kurią pasakė prel. Men- 
delis. Jis taip pat atkalbėjo 
maldą už mirusias Klubo na
res.

Nepamiršta pagerbti Klubo 
organizatorė Ona Lukas: jei 
įteikta graži orchidėja (gėlė). 
Pagalios buvo vaišės ir pasi
linksminimas.

■ Kristaus Karaliaus paminė- 
jnnas

Ateitininkų, skaučių ir ka
talikių moterų organizacijos 
po bendro dalyvavimo befiny- 
tinėse pamaldose suruošė Kris
taus Karaliaus paminėjimą: pa
rapijos salėje.

Dvasios vadui sukalbėjus 
maldą, susirinkimaas pradėtas Į 
Kristaus Karaliaus himnu —=-j 
“Kristau, pasaulio Valdove’j ’ 
kurį sugiedojo visi susirinkimo 
dalyviai. įžangos žodyje AL ' 
Radžus reiškė, mintį, kad da

nešti iš bažnyčios ir kiekviena 
proga skleisti visuomenėje. Pdr 
grindinė je paskaitoje Wa- 
shingtono Katalikų Universale-- 
to studentas Arkanas Sužiedė
lis kalbėjo apie Kristų, ‘kaip 
Karalių ir Vadą. Atsidarius 
scenai išgirdome trejetą rengi
nio turinio elėraščių: Jūfatė 
Palubinskaitė.' paskaitė " B.

Martinas Asmenavičhis atsi
skyrė su šiuo pasauliu spalio 
mėn. 19 d., sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Po pamaldų šv. Al
fonso bažnyčioje jis palaidotas 
Holy Redeemer kapuose.

Vladas Rymas, 63 metų am
žiaus, mirė spalio d., iš
tiktas širdies smūgio. Iškilmin
gos pamaldos už jo sielą buvo 
laikomos šv. Alfonso baimy-

• miesto apvalymą nuo krinri-H
natinio' elemento,*

• stiprią civilinę apsaugą,
• geresnes mokyklas ir namus, pabokite bobxxtof. wagnerio vieainteįio
• pagalbą imigrantams ir DP Inadidato, kori tmmA renkaat

asmenis.
ATSIMINK — Robert Wagner buvo, kuris kovojo prieš subvajų kainos, nuomų ir taksų 

. pakėlimą.
DUOKTFE jam galimybės apvalyti ir pagerinti Jūsų miestą. Jo gyvenimas — ilga 

viešumos darbuote labai vertinama prez. Trutnano, šen. Herberto H. Lehman ir gu-

Balsuokite antradienį, lapkričio 3,
• _ r  ■ - .. _____

WAGNER—GEROSA-STARK
ROBERT F. WĄGNER — New Yorkb miesto majoras
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D1SPLAY MOTERYS

Hipolitas Monkevičius Mali Tool Co
pietų Pacifiko karo veiksmuo-

BROCKTONO MAJORO RINKIMAI

Help Wanted Malė

DOUGLAS FURNITURE CORP

CaH <* **e Mr. Lnedtke. WAbash 2-2525
8:30 to 500 P.M. Saturday until 1200 Noon

MtTAUY HLB e*, 
za tat S:rtM Mraat 

BarrtagtM, MM*

riams, kurių šventas pasidar- į 
bavimas atnešė tiek gražų vai-'| 
šių: prel. S. Dobinui, kun. P. Į 
česnai, kun. M. F. Daumantui, 
kūn. J. Neverauskui, kun. K. 
Rakauskui, kun. J. Čeponiui, 
kun. J. Klimui, kun. L. Peciu- 
kevičiui, ir kun. J. S. Lukšiui. 
Kiekvienam, nuoširdžiai, ačiū!

Meldžiame sujaudintoms šir
dims, kad Rožančiaus Karalie
nė išmelstų visiems, 39-tos Lie
tuvių Dienos Lakewoode daly
viams, amžinų gerybių ir toli
mesni pasisekimą visuose Jūsų 
darbuose didesniai Dievo gar-

Respub- 
kartu su jojo

ftv. Kastaiero Seserys 
Juozapo Marijos Viloje 

Newtown, Pa.

STOCK YARDINN 
4178 S. Halsted St.

Kaip Evangelijoje išgydytas 
raupsuotas skubinos pas Vieš
patį išreikšti savo dėkingumo 
už jam suteiktą malonę, taip 
ir mes, pilnos rrusistebė jimo ir 
džiaugsmingu dėkingumu sku
binamės tarti padėką kilniems 
39-tos Lietuvių Dienos Lake- 
woode dalyviams už jųjų nepa
prastą paramą, suteiktą mūsų 
vienuolijai. Tos dienos pelno 
skirta mums dalis prisiųsta 
tuo metu, kuomet mums reikė
jo pinigų apmokėti mūsų kop-_ 
lytėlės atnaujinimą. Suprasite 
su kokia gyva širdimi taria
me: "Teikis, Viešpatie, atly
ginti šimteriopai tiem, kurie 
Jūsų vardu mums gerą daro!”

Reiškiame ypatingą ‘p^dMcos

jaus, 
dėlę 
sava

. prityrė
Jbukžtasatiyginlfnas geriems vyrams

• - atostogos ir žven&s.

Brocktono lietuvių demokra
tų būrelis, vadovaujamas Onos 
Gureckienės, spalio 27 d. turė
jo savo susirinkimą, kuriame 
buvo aptarti einamieji reikalai 
sąryšy su majoro ir kitų mies
to pareigūnų rinkimu. Susirin
kime kalbėjo dabartinis Brock
tono majoras Gerald Lucey ir 
kiti aukšti valdininkai.

Kadangi majoras Lucey su
tiko kandidatuoti sekančiam 
terminui, tai tikimasi, kad lie
tuviai už jį balsuos. G. Lucey 
yra geras miesto admjnistrato-

U toroje ■ 
<ANTED ADS. 

ASK FQR AD T AKER

kėjo (Bruck’s Hill ir Wendel 
L. Cross). Atremontavo ap
leistų 16 mokyklų. Pastatė 
plieno tiltus tarp South Main 
ir South Leonard St. Prie Fall 
Avė., Oakville, įrengė šiukšlių 
deginimo vietą, taip miestas ir 
mūsų kiemai pasidarė švarūs. 
Neseniai pastatė 4,000,000 ga
lonų vandens taupymo rezer
vuarą Benefit gatvėje. Nupirko

Hipolitas vedė lietuvaitę Jo- 
sephine P. Kelly ir turi tris 
vaikučius: Povilą, Vladą ir Jo
aną.

Paskutinius 16 metų dirba 
New England Povv'er Service 
Co. sąskaitybos skyriuje są
skaitininko (accountant) pa
reigose.

Iš minėtų faktų matome, 
kad H. Monkevičius visur ir

_ WAREHOUSE MEN
N0T OVER 50 YEARS Č>F AGE

Some experience-desirable. Preferably in paner industry 
Guaranteed 52 week work per year. Five day week. One 
and one half over 40 hours. Exceilent starting rate. Union 
scate. Freė hospitaližation. Surgkal expenses,, and life In
surance. PakHsolidays and vacations.

nebūtų ateivis, kilęs iš pran
cūzų tėvų.

Brangūs broliai ir sesės lie- 
tuvai, Lietuvos išlaisvinimas 
priklausys nuo Amerikos val
džios. Ginkime nors Amerikoje 
lietuvius, kiek galime. Paliki
me vėl majorą Raymond E. 
Snydėrį su jojo gražia lietu
viška šeima, o mes lietuviai ne
sigailėsime.

Ne® P. Meakūnas

Some experience desired — will traki further 
Steady employment — Good wages

Automatic incręases — Overtime available 
Hospitaližation and Insurance 

' Paid Vacations and Holidays

Call YArds 7-5580 
from 9.-00 a.m. to 5 p.m 

or apply at

Kai Vasiliauskai susilaukė 
sairo dukrelės Alenos, jie nė 
nemanė, kad ji bus Waterbu- 
rio miesto majoro žmona... 
Vasiliauskai atvyko j Ameriką 
prieš 50 metų, įsitaisė brange
nybių krautuvę garsioje Bank 
gatvėje, daug padėjo lietu
viams ir užaugino 7 .vaikus.

Alena jaunas dienas praleido 
lietuvių tarpe ir niekada jų 
nepamiršo. Yra (baigusi šv. 
Juozapo par. mokyklą, Wa- 
tertown - aukštesniąją mokyk
lą, mokėsi kaip . slaugė šv. 
Pranciškaus ligoninėje Hart
forde. Buvo taip pat sekretorė 
dabartiniam valstybės senato
riui Rarold Borden iš Hartfor
do ir taip pat sekretoriavo ke- 
Kem advokatam.

v
Alena gyvai veikė ir šv. Juo

zapa parapijos jaunimo tarpe, 
buvo vyčiuose, parapijos chore 
prie Kovo, Vismino ir dabarti
nio vargon. Aleksio. Lietuviš
kose programose ir per radiją 
giedojo solo, dabar gieda Mo
terų Sąjungos chore, šv. Juo
zapo par. Ji giedojo garsiaja
me “Taft School. Choristei*” 
Watertown ir vokiečių chore— 
“Concordia Singing Society.”

Dalyvaudama šv. Juozapo 
par. chore, ji atsivesdavo ir 
jauną vyrą, kuris nesuprato 
lietuviškai. Tai buvo dabarti
nis miesto majoras Raymond 
E. Snyder. Waterburio lietu
viams to nereikia priminti, nes, 
kur buvo lietuvių tarpe Alena, 
ten buvo ir Raymond E. Sny
der.

Jis yra baigęs Bunker Hill 
prad. mokyklą, Wilby High 
School, McAllister School of 
E m b a 1 m i n g New Yorkeji 
Kaip visi gerai žinome, jau 
šeštus metus yra Waterburio 
miesto majoru. Augina du vai
kus, Elena Rae, kuri baigė 
Notre Dame Academy ir lanko 
katalikų aukštesniąją mokyk
lą; Raymond Jr. lanko šv. Juo
zapo parap.. mokyklą.

Sally MiDer Smith nuosavybę 
Hillside Avė., Waterbury, kur 
būtų įsteigtas Watęrburio uni
versitetas.

Majoro Snyderio darbai, ku
riuos jis nuveikė asmeniniam 
darbininkų labui, džiugina ir 
lietuvius, nes jo žmona visada 
jam primena ir lietuvių tautą. 
Tad lapkričio 3 d., kada bal
suosite, nepamirškite patraukti 
viršutinę rankeną 
likonų bilietą.
štabu, kuriame yra labai daug 
lietuvių.Jojo konkurenas yra 
pažadėjęs,, jeigu jis taps ma
joru, jis visus ateivius iš mies
to tarnybos atleis. Lyg jis pats

goms. Jis yra vienintelis lietu
vis kandidatas. į Brocktono 
miesto valdybą.

H. MonkevčSus yra aktyvus 
katalikiškų organizacijų narys. 
Jis yra šv. Kazimiero parapi
jos, šv. Vardo Draugijos pir
mininkas, šv. Kryžiaus organi
zacijos, Brocktono skyriaus, 
pirmininkas, didis darbinin
kas,* nuolatinis Jėzaus Nukry
žiuotojų Seselių, “Darbininko” 
laikrašičo ir Tėvų Pranciškonų 
rėmėjas.

Be to, jis yra labai daug 
prisidėjęs prie šv. Kazimiero 
bažnyčios statymo ir aukų va- 

nes suprato,, kokią di- 
reikšmę turi lietuviams 
nauja ir graži bažnyčia. 
Mdnkevičius gimė ir au

go Brocktone, baigė Brockton 
High School 1933' m. ir šv. 
Kryžiaus kolegiją (Holy Cross 
College) 1937 m. Visą laiką 
pasižymėjo sporte. 1932 m. bu
vo geras žaidėjas Brocktono 
aukšt. mokyklos futbolo ko
mandoje, kuri buvo viena iš 
stipriausių mokyklos istorijoje. 
1930-31 m. sezoną, jam žai
džiant krepšinį, Brockton 
aukš. mokykla laimėjo pirmą 
vietą žymiam Teck Tourna- 
meht. Hali Cross Kolegijoje 
žaidė futbolą dr.. E. Anderson 
vadovybėje ir buvo išrinktas 
A11-American.

Trejus metus jis buvo Mon- 
tello maudymosi baseino vy
riausias gyvybės gelbėtojas, 
kitus trejus metus vaikų žaidi
mo aikštės inspektorius. Akty
viai jis reiškėsi Montello jau-

5 ASSEMBLERS 
atlikti lengvus 

MONTAVIMO DARBUS, 
kaip tai: 

operuojant suspausto oro 
prietaisais sukti vinis, 

lengvas pakavimas ir kt 
Teikiama daug 

kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai į įstai-

FOR HOTEL WORK
No experience nęcessary 
Steady employment — 
6-day week, if possible. 

5-hour day.
Excellent hourly rate plūs 

one meal.

visada gėrei savopa-
refgas fir visą ^gyvenimą buvo 
geras katalikas ir veikėjas*lie
tuviškame darbe.' Visur, kur 
jis prisidėjo, buvo atlikti didefi 
darbai ir pasiekta gražių re
zultatų. Iš to galime spręsti, 
kad jis gerai atstovaus mums 
politiniuose* reikaluose. Tas y- 
paČ svarbu mums lietuviams, 
nes Visi esame suinteresuoti 
miesto valdyboje tubeti savo 
tautietį.^ Tad būtų gražu ir 
naudinga, kad mūsų lietuviai 
remtų šį lietuvį ir išrinktų į 
Brocktono miesto valdybą.*-

B. P. B.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
TnarikMjB ® sttpriea radiją stotim WLOA, 15M kytoeyeiea

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
Šioje radijo programoje skelbtis, i reiokitčs adresu:

KNIOHTS OF 1JTHUANIA W OA 
BRADnOCK. PA.

ĮjBBfratts- . JĄV Uęt StudL 
ę^»estas ;Pb& skyriaus, įvyk?

COMPTOMETER 
OPERATORS 

STENOGRAPHER 
ACCOUNTS 

RECEIVABLE CLERK
Experien«d or wi1l trtin 

ExceUent uorking conditions
Permanetot poaitlons 

5-day week 
Good Ktarttng salary 

plūs many emplnyee benefits 
Elevated. Bus and Siirface Lines 

practkaRy to door
Apply

AVILDSEN TOOL 
A MACHINE, INC. 

322" S. Greeo St.

Kalbant apie- majoro R. E. 
Snyderio administraciją, rei
kia pasakyti, kad ne tas dau
giausia nuveikia, kuris labai 
daug apie save kalba, bet tas, 
kuris daro, nors tyli. Toks yra 
majoras R. E. Snyder ir jo 
dabartinis štabas. Prieš šešetą 
metų majoras Snyder prižadė
jo gerą ,tvirtą ir teisingą val
džią. Pagalvokite, ar jis savo 
pažado neišpildė.

Prieš šešetą metų jis rado 
daug skolos, apleistas mokyk
las. čia noriu priminti tik ke
letą faktų: išmokėjo 4,000,000 
miesto skolos, pastatė dvi nau
jas mokyklas, kur būtinai reh

'Bus Mtmkevičšos,.gyvenąs 74 —r—
■ F)rankton ..Avė., Brpckton, farne Praėjusiais metais 

Tėvą! Mass., išstatė kandidatu. asnenįlįSjo pro-

gos panSatyti jo sunkiu darbu 
ir pastangomis atgaivintą 
“Fourth of July Field Day.” 
Miesto'civilinėje policijoje jis 
taip pat užima svarbią vietą, 
yra leitenantas.

Tarnaudamas antrojo pasau
linio karo metu JAV laivyne, 
trejus metus fizinio lavinimo 
instrukotrius, 18 mėn. praleido

GCamAL 8AW W0RK8 
445N. Damea -r. -

STEADY JOBS 
TOP WAGES 

FOR 
TOP MEN 

SAUS AGE 
STŪ FFERS 

and 
B E N C H 

' MEN
D. P’S WELCOME 

Lithuanian Speaking 
Co-Workers 

INTERNATIONAL 
SAUSAGE CO.

2512 S. Western Ąve. 
VIr 7-7170

rius ir daug nusipelnęs Brock
tono lietuviams bei visad nuo
širdžiai rėmęs lietuviškuosius 
interesus. Jo pastangomis buvo 
gauta plieno liet, bažnyčios 
statybai, jis pasirūpino apie 
bažnyčią sutvarkyti gatves, j 
Lucey daug padėjo naujiesiems 
ateiviams įsikibti , į darbą ir 
miesto administracijoje, polici
joje bei gaisrininkų komando
je įsileido lietuvių. j

« ' . ' iĮvertinant majoro Lucey ; 
darbus ir palankumą lietu
viams, reikia tikėtis ir linkėti, 
kad visi lietuviai už jį balsuo
tų per šiuos rinkimus, lapkričio

Has immediate openings for

PRODLCTION LINE INSPEČTOR

Įdomiausia knyga spalio menesiui yra 
apie Marijos apsireiškimus Fatimoje 

1917 m.
MARIJA KALBA PAŠALIUI 

gi KNYGA IŠVERSTA NCT J 7 KALBAS,
264 psl., 18 paveikslų, kaina 2 dol.

Užsakymus siųsti:
DARBININKAS arba FATIMOS KNYGA 

Bmhvriek Avė. 422 Castoa St
Broaidyti 21, N. Y. ; StovghUm, Maaa.

( ARPENTER PAPER (10, 
722 SOUTH WELLR ~ LM FLOOK

MOTALOY

r
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Kaina $1 JO

Gaunama

SAVtNGS BANK

na*w*wwrrr><aww*

4IB LAMNO PO TŪKSTANTI DOUBIU. AmerBma vietotos svei
kata* ftraagij* N«r Tarka apdavaneje patiri* mokafiafatims ir dvi 
ergaateeUM prairijonris *tš išradimus, ■totiagu* gyventoju aveška- 
Ungnmid Tarp j* yra viršuje Dr. M. HetoeOnrger, Ceiumbijos un-to 
pee£, JDr. G- WaH (deškrije), Harvardo biologija* proL, Dr. P. J. 
Undenroad, MMaaippi *wik*tos komisarai, kurto pažymėjimo šeak-

Skaitykite ir platinkite
Pranciškaus Varpelį”

TbL KV. 4-MM 
AD jezavttas 
Motite* Dtr.

414 BROADWAY 
SOUTH BOSTON 27. MA88.

BROOKLYN 1L N. T.
J. VALAKAS 
Prmailmn Dir.

kuri “nėra autoriaus vaizduo
tės kūrinys, bet iš realaus gy
venimo paimtas įvykių atpasa
kojimas jryškus dvasios vaiz
das daugelio jaunų sielų, su 
kuriomis kikvienam mūsų daž
nai taika susitikti”, rašo vertė-

185-24 Horace HardingBIvd 
Fresh Meadows, Fhishing 
219-17 Jamaica Avenue

Queens Village, N. L
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.'
4380 White Plains Road 

Brome, N. Y.

Sukaktis ir sutiktuvės
Spalio 18 L- A. Klubo patal

pose įvyko iškilminga vakarie
nė pagerbti Elenos Puzinaitės 
— Crosker šeimos, kurie minė
jo 10 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį ir sugrįžimą iš ka
rinės tarnybos Vokietijoje. 
Svečių, atsilankė pilna salė.

Gerus darbus gali gauti 
Namų prižiūrėtojai - Sodininkai 

Šoferiai * Vyrai įvairiems 
namų darbams

^ STEagg 2-5043 . Z -A

MaUhevv P. Baltes
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL BOI!

Lituanistikos mokykla
Pamokas pradėjo spalio 17 

pamaldomis, prašant Aukš
čiausio palaimos. Klebonas 
kun. P. Juškaitis mielai leido 
naudotis par. mokyklos patal
pomis. Taip pat ir parapinėj

kun. Al. Klimo priimtuvės. 
Podėkos žodį tarė klebonas. 
Sekė meninė programa, kurią 
i&pildė mokyklos vaikučiai. Po
būvis baigtas tautos himnu.

Parapijietis

AJLJB. BAI/TKCteAS-BALTOT
Bcflmhi VeMjM

* 668 Grand Street 
Rrorfdya, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Bažnyčios dekoravimas
Kleb. kun. P. Juskaitis pasi

rūpino gauti leidimą iš Bosto
no arkvyskupo dekoruoti baž
nyčią. Darbas pavestas meno 
specialistams ir šiomis dieno
mis bus pradėti darbai. Para- 
piečiai labai džiaugiasi ir mie
lai aukoja Dievo namų pagra
žinimui.

BM greitai ir mandagiai ” 
aptarnautas.

VISAIS SAVO DRAUDIMO IR
RKAL ESTATE REIKALAIS

Jos grožį nepaprastai ryškiai 
iškelia PULGIO ANDRIUšIO 
plunksna premijuotame veikale

f
 Kvepiančio Dzingelic 
šaknis turi padavimu 
nuo senovčs, kad Dzin 
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinime 
troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, para 
lyžiaus, dieglių ir skaus
mingų mėnesinių; uždegus kvepian 
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū 
kyti ligonio kambarį ir pati ligom 

suskutus šakpis darytis arbata ii 
gerti, sutrynus šaknis maišyti j taba 
ka — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio $3.00 
Jcvoteria svaro >L00..

J. B. SHALLNS- 
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest zParkway Stati&n)
VVoodhaven,^!. Y.

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

Užsisakykite
Darbininką dar šiandien

taškai.
Toronto lietuviai įstojo į 

tarpklubines pirmenybes su A 
ir B komandom. A grupėje 
dalyvauja: Harthouse (univer
sitetas), Toronto CC, vengrai, 
estai ir lietuviai.

B grupėje: Universiteto II, 
West End, Toronto CC II, uk
rainiečių I, vengrų II, estų II, 

-lietuvių II ir Harthouse Gra- 
duate.

Batono lietuviai dalyvauja 
Metropolitan League primeny- 
bėse A grupėje, draug su Har
vardo Universitetu, Cam- 
bridge Y, Newton Y, Boston 
Y ir BoyĮston CC. Pirmosios 
lietuvių rungtynės bus su New- 
ton Y, lapkričio 6 d. 7:30, So. 
Bostono Lietuvių Pil. klube.

Bostono City p-bėse, kurios 
•vyksta sekmadieniais Hunting- 
ton YMCA, po 3. ratų pirmau
ja B. Siff, (buv. New Yorko 
žaidėjas )ir Merrill, turėdami 
po 3 taškus. Melley, Kazys 
Merkis, Aleksas Klinushkov ir

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-1 
Mokslus baigės Europoje

128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
Viri Lexington Avė. požeminio traukinto stoties. Lengva pxivaauotl 

H visur.. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

EŽERO
ANOJ PUSĖJ

tern Dtvision: Merkio iatae#- 
tną prieš Monžert ir lygtas su 
DopBing.

FIDE (tarptautinė šachma- 
matų federacija) nustatė 1954 
m. įvykdyti zonines pirmeny
bes: 1-3 , zonos paskirtos Euro
pai su Egiptu, Izraeliu, Pietų 
Afrika ir Australija, 4-ji zona 
— JAV, 5-ji — Kanadai, 6-ji 
Vidur. Amerikai ir 7-ji Pietų 
Amerikai. . /

Tarpzoninės p-bės bus 1955 
m., į jas įkeliami 22 meiste
riai iš 7 žemų (iš JAV žemos— 
2 meisteriai ir Kanados —1) .

Mums įdomu; ar Kanada ki
tais metais vykdys specialias 
pirmenybes, kad atrinktų Ka
nados atstovą į 1955 m. tarp- 
zonines p-bes, ar pasitenkins 
šių metų Kanados pirmenybė
mis, kurias laimėjo D. Yanof- 
sky.. Jei pasirinktų antrąjį 
sprendimą, tai Povilas Vaito
nis nebeturėtų vilčių patekti į 
1955 m. tarpzoninės pirmeny
bes, nes Kanados pirmenybės 
tėra vykdomos kas antri me-

KUN. A. SABALIAUSKAS 
304 p.

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
680 B«shwick Avė.
Broošdya 21, N. Y.

TeL EVergreen 6-5181

KARU EHMER - PORK STOBES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiete, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
69-38 Myrtle Avė.

Glendale, N. Y.
136-59 Roosevelt Avenue

Fhishing, N. Y.
68-38 Forest Avenue

Ridgewood, N. Y.
60-04 Woodside Avenue

Woodside, N. Y.
• 19 West Post Road

White Plains, N. Y.
- MAIN STORE

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

VIRĖJOS - KAMBARINES 
PRIĖMĖJOS - BENDROS 
t;amų DARBININKES 

SLAUGES - VAIKŲ 
PRIŽIŪRĖTOJOS

gmtinietis Najdorf po
Kotov ir Taimanov po 14; Avk 
erb&ch ir Boleslavsky po 13%; 
vengras Szabo 13; jugoslavas

Lietuviu Kadio Draugijos Programos
S. F. 4HNKU8, Dh*ktertw 

Tiria*iliBili* S^S v*L n^-WWBL ĮSOS te V-
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro t angomis transliuojami {vairūs visuomenės pranHimai,

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B 0 R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 BedfordAve.
Brooklyn, N. Y.

“DARBININKAS”,
BROOKLYN 21, N. Y.

VEDUSIŲJŲ POROS 
labai reikalingos visiems namų 

w darbams.
Mūsų klientūra yra geriausia 

. Teirautis visą savaitę.
UNITED EMPLOYMENT 

AGENCY #
7 East 59th St N. Y. C.

Nedelsdamas įsigyk

LIETUVOSARCHVV4

Lithuanian * 
Furniture Co. . | 

M O V E R S — »
SO 8-4618 *

» •• 
INSURED and BONDED * 

Local and Long Dtotance MoverJJ

SO. BOSTON, MASS. *
326-328 W. Brradway *

Help Yourself — , 
Help Your Family 

with LOW-OOST

SAVINGS BANK
UFE INSURANCE

Ar Uttie as $250 A* Mnch af$5<

mokykloj sustiprintas lietuvių 
kalbos mokymas. Seselėms tal
kon sutiko mokyti tris dienas 
savaitėje po vieną pamoką 
liet, kalbos iri istorijos kun. Al. 
Klimas. Jis dėstys vyresnie
siems skyriams.

Parapijos vakarienė
L. A. Klubo svetainėje spa

lio 25 par. vakarierre praėjo 
pakilia nuotaika. Kunigų, ypač 
kun. J. Petrausko, ir šeiminin
kių darbštumu puota puikiai 
pasisekė. Salė artipilnė žmonių, 
geroje nuotaikoje vaišinosi ir 
atydžiai klausėti programos.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Rictanond 
HiH ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai •

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 85th Street. TVaedkarea 21, N. T.
Tel. VIrginia 7-1896

NORI GEBOS KNYGOS, 

įsi g y k

D. PILLOS



80 metą amžiam sukakties 
minėjimo programoj, lapkričo 
8 d. 3 vai. p#., Apreiškimo 

par. salėje, kalbės prof. kan. 
J, Meškauskas ir T. Klemensas

pildys pianistė JuLRajauskaitė 
Si^ienė ir skautų vyrų okte
tas, vad. Myk. LiuberslSo. I- 
ėjimas nemokamas, visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

je. Tomis dienomis Lietuvoje 
nutildavo, dainos, būdavo uždą, 
rytos visos pasilinksminimų 
vietos, neveikdavo teatrai nei

tikėjmą, bet prieš ųjfetąvių 
tautos papročius. *

Visų.Šventųjų vakarą irVė- 
linių dieną, nuo neatmenamų 
laikų lietuviai pratę praleisti

nekalbant apie' šoktos, būtų 
buvę taftom dfidefig nerimtu
mas, jokiu būdu nesuderina
mas su lietuviškais papmėtafa, 

Vėlinių išvakarėse, kada gy-
atvyfcsta į. Aistis.

Tai ridama labai daug publi 
kos ne t&iš Bostono, bet ir ii 
visos N. Anglijos.

rapijos choras, ved. nauz. J. 
Ka/ėpįdo\ ir solistė E. Karde* 
lienė. Salia jų savo kūrybą

-T
Liet Enciklopedijas krikš

tynos, taurias bus Bkflmingai

—KSa Boston Hj^b 
Scbpoi, salėją^ vneBinę progra-

sujungti mote^stės rĮHini i 
spalių 24 d. Sa Bostono liet, 
parapijos bežnyčtoje.’Jtmgtu- 
vių apeigas atiflco jtamptaos 
brolis kun. A. KootauMl Bu
vo daug žmonių bažnyčioje ir 
didelės vestuvių iškilmės. Abu 
jaunavedžiai yra nauji ateiviai, 
bet jau spėję aktyviai pasi
reikšti šios šalies lietuviškame 
gyvenime. A. Kontautaitė ypač 
buvo žinoma ir vertinama kaip 
talentinga dramos kolektyvo 
narė. J. Mantais gyvena 
Brocktone. Sveikindami,linki
me laimingo gyvenimo ir tiki
mės, kad jų ryšiai su lietuviš
ka ypjfcb* liks tokie pat tamp
rūs, kaip ligi šiol.

J— Grigaitė spalių 25 d. 
ištekėjo už Rogers Kaplinger.

Angelą Karalienės parapijos (Brooklyn) choras, ved. Myk. LMerakfo ir*

Po programos ŠOKIAI, grojant puikiam orkestrui. Vakaras įvyks šv. Jurgio Drujos uHje,

Pirmą kartą toks meno vakaras mūšy apylinkėje 

ftv. Trejybės parapijos, Nevrark, N. J., šv. VARDO DRAUGIJA ruošto .

1953 m. lapkričio (Nov.) mėn. 8 dieną

LIETUVIŠKŲ VAIZDŲ - DAINOS - DEKLAMACIJOS

Kaina $1.50102 p.

UŽaaKyyiua siųsti:

reikia Įsigyti
JURGIO JANKAUS

PO RAGANOS
KIRVIU

< 1 “Visiems, kurie ryžtasi vanagams . 
i t nu daužyt pirštus, pelėdoms papeš-J 
i * ti paausius, iš pikčiausiu raganų, jį 
i t kurios Šiandien pasauli baigia j 
į i paversti plūstančiu ašarų ir ne-j 
į ! 'išpasakytų kentėjimu vieta,—at-4 
i •imti kiekvieną, dar nespėtą su-.

; doroti būtyte” — į

ir arfWI, karte tepĮMlte S’<
- _ ' • į ‘ -

ANGELU KABAUENVS PARAFUOS CHORAS

Sekretorius

Skautų ir visuomenės

nuo 8 ligi 10 vai. ryto.

. TAUPIOJI

gai pagiedojo dvi
Kaina $2.00

Gaunama:

680 Bushwick Avė.

Bostone pasitaikė labai lie
tingą dieną. Tačiau vištide mi- PADRKA 

turime progą išreikšti

V. Kvietinis ir P. Karašauskas,
LRKSA centro valdybos na

riai lankėsi New Yorke spalio 
25 ir tarėsi su apylinkės kuo
pų valdybomis.

Siuvėją unijos banketas, 
buvęs spalio 24 pavyko. At

skiros siuvyklos turėjo savo 
stalus su valgiais ir gėrimais.

Lapkričio 1 sueina 35 me
tai nuo Liet. Skautų S-gos į- 
kūrimo. Tam atžymėti lapkri
čio 1 New Yorko skautai-ės 
renkasi Apreiškimo par. salėje

pigiai, išsispręs, 

į s i g i ju s

A. DAUGIRDIENĖS

bus. sekmadienį, lapkričio 1 
d., 12 vai., Apreiškimo parapi
jos j>atalpose. Programoje fo
tografo Vyt Maželio aktualus 
pasikalbėjimas apie foto meną. 
Nariam ir kandidatam dalyva
vimas būtinas. Valdyba

Simas Sužiedėlis,
Darbininko redaktorius, sek

madienį buvo išvykęs į Mont- 
realį Kristaus Karaliaus šven
tės proga skaityti paskaitos.

Seimininkių galvosūkis, kaip

151 p.

ko p-lė F, Grendelytė, todėl

kituose numeriuose. Nebijoki
me to. Lengva rašyti lietu
viškai. Jei bus klaidų, jas iš
taisys redaktorius.

su nauju dirigentu. Pirmoji 
repeticija bus spalio 30 d. 8 
vai. vak. Piliečių klube. Į cho- 
'rą kviečiami visi buvę ir nau
ji choristai.

vedamas 
nežiūrint 

. lietaus, gausiai susirinkęs įspū
dingai atliko keletą giesmių.

keliaudamas buvo užsukęs 
kuriam laikui į So. Bostoną ir 
talkininkavo parapijos kuni
gams.

Parapijos choras, 
muz. J. Kačinsko,

1953 m. lapkričio men. 1 <L (sękmadieių)
“fiVIEaar SAMBŪRIO NEW TORSO SKYRIAUS MKNO SEKOJ A BUOMĄ 

FROF. ADOMO GALDIKO 60 METŲ SUKAKČIAI ATŽYMĖTI

LITERATOROS IR MUZIKOS VAKARI 
pavadintą

ADOMAS GALDIKAS
IR GAMTA LIETUVIŲ LYRIKOJE BBI MUZIKOJE

Kalbės prof. V. K. JONYNAS ir meno btorikas ALEKSE RANNIT. Meninėje progra
moje dalyvaus: V. Operos solistė VtaeiJMMtaM -. Te—Imi, pianistė AMoaa Ke- 
yalaM; dramos aktoriai Mearftas KaMtamir AMai Kefftili, poetai Joaas Aistis ir 
Ju—>a TjMmu Programos vedėjas Altais— Mmrtta

VIETA: Grand Puradise salė, 318 Grand SL, Brooklyne.
PRADŽIA: 4L30 val. vak. Užkandžiai—iotad, trojsnt džiazo orkestrui.

, ĮĖJIMAS: $230 įskaitant užkandžio^ Stad—tų Kg- narini $1.
RE/KGEJAI

Brooklyn 21, N.Y. z

spalio 21 išvyko kariuome
nėn. Abu tremtiniai, atvykę' 
Amerikon prieš 4 metus, pri
klausė V. Atsimainymo par. 
chorui Maspethe. Choras su- 

- ruošė išleistuves ir įteikė do- 
jzanų. Geriausio pasisekimo.

Žurnalistų, akademija
Sekmadienį, lapkričio 1 d., 

lygiai 12 vai. Tarptautnė Lais
vųjų žurnalistų Federacija 
rengia akademiją, kurioje bus 
prisiminti žuvę arba kalinami 
pavergtųjų tautų žurnalistai. 
Garbės svečias — prof. Lern- 
kinas. Muzikinėje dalyje daly
vaus: estų smuikininkė Evi 
Liivak, lenkų koloratūrinis so
pranas Halina Victoria, Buda
pešto, vengrų, solistas Mezey, 
lietuvių pianistas. Ai. Mrozkis- 
kas. Akademija įvyksta Kos- 
ciuszko Foundation, 15 E. 65 
St., New York City. Įėjimas 
nemokamas, žurnalistai ir pla
čioji .visuomenė prašomi daly
vauti.

Tarptautinei moterų meno ir 
pramonės

parėdai' New Yorke, kuri į- 
vyks lapkričio 1-8 d., garbės ir 
darbo komitetas sudarytas iš 
Pabaltijo Moterų Tarybos lie
tuvių atstovių ir Moterų Vie
nybės. Komisiją sudaro abiejų 
organizacijų‘valdybos, vad. V. 
Jonuškaitei - Leskaitienei ir 
Paulinai šimėnienei. Paroda 
vyKs 71 Armory, ties Park 
Avė. ir 34 gatve.

gyvybę paaukoję partizanai, 
šokantieji skandžiai užjauna 
mylinčius Tėvynę Lietuvą, jos 
žmohes ir šventus lietuvių tau
tos papročius.

Kum. Myk. Kemėšis,
New Yorko - New Jersey 
Lietuvių Kunigų Vienybės 

Valdybos Pirmininkas

įvykusi spalio 25 pasisekė. 
Dalyvavo 46 delegatai, prane
šimus padarė Sidzikauskas, 
Trečiokas ir TysHava. Sudėta 
aukų 110 dol., kurios bus pa
siųstos Chicagon Alto tarybai.

Paštas praneia^
kad lapkričio 3, rinkimų die-

Cypress HiDs apylinkėje j- 
vyks spalio 31 d. 7 vai. vak. 
Norvilų namuose 19 Chestnųt 
S£, Brooklyne. Apylinkės lie
tuviai prašomi atsilankyti val
dybos rinkimams.

New Yori«) ateitinfaduuns
Lapkričio 3 d., antradienį, 7 

v.v. Angelų Karalienės para
pijos salėje rengiamas pobūvis 
išvykstančiam į Europą J. E. 
vysk. V. Podolskui pagerbti. 
Visi New Yorko ateitininkai: 
sendraugiai, studentai ir mok
sleiviai kviečiami gausiai da
lyvauti.

eigai. Skautams privaloma, vi
suomenė kviečiama. Spalio 30 
vakare 7 vai. toj pačioj salėje 
skautai raikąs latižo pasiren
gimui. Mažieji, kurie laužo 
programoj nedalyvauja, atvy
kimas nebūtinas.

Baltas pasiuntė Europon
45,000 svarų sviesta Dabar 

rengiama sūrio siunta, viso 
150,000 svarų: Austrijai 2,000, 
Italijai 2,000. Daroma pastan
gų Prancūzijai pasiųsti apie 
5,000 svarų.

nebuvo tiek žmonių, kiek jų 
būtų buvę gražią dieną. 10 vai. 
pamaldas laikė pats klebonas 
kun. Pr. Virmauskis. Choras 
pirmą sykį po vasaros atostogų 
giedojo mišias. Pamokslą sakė 
jėzuitas T. Mešlis.

Po pietų bažnyčioje buvo a- 
ti tinkamos pamaldos, p po to 
salėje po bažnyčia iškilmingas 
šventės minėjimas, kurį pra
dėjo savo žodžiu ir malda kle
bonas . kun. Pr. Virmauskis. 
Ateitininikų moksleivių atstovė 
Vida Lušytė pasakė jautrų B. 
Brazdžiono eilėraštį. Parapijos 
jatmųjų choras, vedamas seae- 

keletą giesmių. •

Dr. J. Girnius skaitė vertin
gą paskaitą apie šios šventės 
prasmę. Susirinkimo dalyviai 
išklausė paskaitos didele rim
timi.

Iš Brocktono atvykęs solis
tas Ad. Barauskas nuotaikin-

New Yorko skyriaus susirin
kimas įvyko šeštadienį, spalio 
24 d. Angelų karalienės para
pijos salėje. Buvo aptarti ruo
šiamų studentų dienų reikalai 
ir po susirinkimo pasišokta.

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

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

Jians geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meaataai Str^ RMgewoo< Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYactot 7-4677

pintų attikti žieminę automo- 
. Irftių inspekciją, nes sekmadie

nį policija jau gaudys ant ke
lia *

Skautai kviečia tėvus
Skautininkų Ramovė Bosto

ne kviečia skautų ir skaučių 
tėvus, globėjus bei bičiulius 
atvykti į pasitarimą, kuris į- 
vyks spalių 31 d., šeštadienį, 
6 val^vak. taut namuose 484 
E. Fourth St, So. Boston.

Mūsų parapijos seselės buvo 
sukvietusios tėvus ir tarėsi dėl 
bazaro, kuris rengiamas lap
kričio 22 d.

"Vytis” 9-10 Nr.
ką tik išspausdintas ir siun

tinėjamas skaitytojams. Nu
meris skirtas atžymėti buvu
siam jubiliejtoiam seimui. Re
dakcija rūpestingai atrinko 

alių minčių ir ypač daug ilius
tracijų. Dėmesio vertas tame 
numery įdėtas toks redakcijos 
paskatinimas anglų kalba: Ne
užmirškime, kad esame lietu
viai ir kad savo kalba galime 
didžiuotis. Bandykime rašyti 
lietuviškai. Pradėtame nuo

su Uetuviš-

Gimė Juozapas, sūnus Juo
zapo ir Onos Sladkevičiūtės, 
Cooney, gyv. 398 W. 2nd St.,

Vėl
savo padėką mūsų brangiems 
geradariams, kurie taip nenu
ilstamai prisimena ir pasidar
buoja mūsų gerovei. Esame 
nepaprastai dėkingos už aukas, 
įteiktas mums iŠ paskutinės 
“lawn party”. Teatlygina gera
sis Dievas Jūsų dosnumą, pa
laimindamas kiekvieną ir gau
siai apdovanodatnas savo ma
lonėmis.

Dėkingos
Jėzaus Nukryžiuotojo 

Seselės Bostone

BARASEVKIUS ir SŪNŪS 
F U N Ę RA L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston,. Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

VAITKUS
F U NITE A L HOME 

197 Weteter Aveėne
Caaritaidge, Mara.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

PtterMvšnM dteaą tr Pairti
Nauja moderniška koplyčia ter- 
mčnims dykai. Aptarnauji Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir | kitus miestus.
ReUoUe tarkite: Tri. T* S-S4S4

~ZALETSKAS^
FUNERAL ' HOME

M4 EAST BROADWAY 
South Bustos, Naša.

Dl A. ZataMhaa, F. R. RatetekMi

NOTARY PUBLIC 
tu. ao b—m


