
SMOG UŽGULĖ IR POLITINĮ FRONTU

Bidaūlt kalbą besą

jam Dievo suteiktų teisių, nes 
“valstybė yra žmogaus sukur
ta, o žmogus yrasukurtas Die

nių Tautų rūmų piketavo 
vietų pavergtų tautų 2M 
su gausybe plakatų.

Tada sovietų atstovas Ck 
F. Saksin reikalavo, kad 
tie rūmai būtų išvalyti lino 
banditų, kuriuos atshmSa ram
styto. departamentas”, ir Įro
dinėjo, kad kaitinimai Sovietą 
Sąjungai esą neteisingi, imu.

Prez. E2senboweris pareiškė, 
kad 1954 metais nebus galima 
biudžeto subalansuoti.

Po dviejų savaičių politinės 
audros

nustatyti' santykius tarp ir va 
darbo, tarp valstybinio ir privatinio au

Vyskupų laiškas įspėja dėl klaidų ir primena tikrąjį kelią.reiškė, kad Amerika vartoja 
bakteriologines priemones Ko
rėjos kare. Teisti juos ar ne?

Lakūnas SCOTT CROSSFIELD (dešinėj) lapkričio 14 padare nauja 
greičio rekordą, .nuskrisdamas per valanda 1272 mylias. Jis skridę 1S 
mylių aukštyje. Kairėje Bill Bridgman, kuris prieš tai turėjo rekor
dą su 1238 myliom per valandą.

šventovei pamatai jau seniai 
pastatyti, bet trūko sta
tybą baigti. Lapkr. ISjpradėtas 
vajus — vysk. Sbtrtft kreipi
masis šiomis dienontiteper tele
viziją, pu dupdimh r -visiems 
Amerikos katsSta** >

Triesto reikalu italai sutinka 
tartis penkių konferencijoje. 
Komunistas Titas dabar ■

SUIMTA RNIPR
Bavarijoje, Vokietijoje, su

imta vokietė, kuri siūlė ame
rikiečiui kareiviui 1000 DM, 
už žinias apie amerikiečių pa
trankų pajėgumą. Kareivis lai
ku pranešė tavo vadovybei 
apie pasiūlymą, ir saugumo pa
reigūnai šnipę suėmė tada, 
km ji MBODe pinigui Karei- 
vtat mokėti.

j “Dr. Hsu.” Amerikos atsto
vas tfiprotestavo, kad pirmi-, 
ninkas kreipiasi į smenis, o 
ne j atstovus. Tada susijaudi
nęs pirmininkas pabėgo iš po
sėdžio. * Komisija nutarė, kad 
pirmininkas turi kreiptis į 
valstybės atstovus, o ne į as
menis. Lenkas pasisakė pinri- 
nflcauti grįšiąs, bet kaip jis va
dam toliau nacionalinės Kni-

Bensoną atslūgsta. Pradedama 
tikėti, kad jo programa bus 
gera. Numatoma, kad pajamų 
mokesčiai bus siūloma 10% 
sumažinti.

būti 
bus auklėjami arba religiniai 
moraliniai nusiteikimai, arba 
materialistiniai, “žmonės tu
ri būti valdomi arba Dievo ar
ba tironų.” •

Laišką baigia primindami, 
kad jeigu žmogaus vertė nebus 
pagerbta, jei nebus ji auklė
jama, bendruomenės gaivina
ma, valstybės ginama, asmens 
reiškiama savo asmenine kū
ryba, valstybės kelias ves į 
chaosą.

dabar didelis apri- 
mimas. Lyg atmosferos vadi
namasis “smog” būtų užgulęs 
te šaltojo karo frontus? * Nėra 
jokio vėjo, kuris išjudintų po
litinį sustingimą, tylą, pervar
gimą.

Korėjoje politinės konferen
cijos reikalai be jokios pažan
gos. Belaisvių grąžinimas nu
skendo tarpusavio ginče dėl 
apklausinėjimo technikos. At
metus komunistų reikalavimus 
agituoti kiekvieną belaisvi ne
ribotą laiką, atmetus reikalavi
mą laikyti skyrium numaty
tuosius apklausti, — išryškė
jo tik pačiai komisijai komuni
stų nežmoniški užsimojimai, 
ir komisija jau suskilo: trys 
prieš du.

Jungtinėse Tautose sovietai 
atsidūrė dabar kaltinamųjų 
suole. Sovietai ginasi kartoda
mi tuščias kvailas visiems įgri
susias frazes apie tai, kad pas 
juos uždraustas “išnaudoji
mas žmogaus žmogumi”. Ta
čiau ir viena ir antra .pusė ten
kinasi propagandiniu žaidimu, 
nes žino, kad vienokis ar kito- 
kis Jungtinių Tautų nutari
mas neturės jokios praktiškos 
reikšmės.

Aprimo ir Europos fronte.

BEDARBIŲ DEMONST
RACIJOS

Triestas. — Tito ir komuni
stų šalininkai surengė bedarbių 
lemonstradjas. Jos baigėsi tun, 
kad vieną dieną burmistras da
vė pietų 300, kitą dieną 500 
bedarbių. Kai amerikiečiai ir 
anglai gavo įsakymą pasiruoš
ti išsikraustyti, jie atleido apie 
1000 vietinių darbininkų.

Susisiekimą stipriai trukdo. 
New Jersey autostradd^gręitis 
iš 60 mylių sumažintas rtd 35. 
Trys aerodromai neveikė. 
Temperatūra iš normalios 44 
laipsnių pakilo iki 60.

WMhiagtoiiM. — Atstovų Jis kalbėjo, kad kritika 
Rūmų respublikonų lyderis . prieš žemės ūkio sekretorių 
Halteck paraškė, kad po naujų 
metų Kongresas turės svarsty
ti farmų gamybos karnas, mo
kesčius, užsienių urekybą, so
cialinius įstatymus, Taft* 
Hartley įstatymo pakeitimą.

lomatų ir valdžios atstovų buvo 
taip pat gausu. Salėn, talpinin- 
čioj apie 3000, tesuėjo svečiai, 
profesūra ir dalis studentų, ta
riau įžymybių eisenos stebėt 
buvo prisirinkus didelė minia 
žmonių. Labai įspūdinga buvo

Įįį»foĮffilhįlka; dytas atlikti savo pareigas ir 
r vertei” iš- pasinaudoti savo teisėmis.”

Laiškas atmeta abudu kraš
tutinumus: absoliutinės nuosa
vybės teisę, kuri nepaiso nei 
moralihSų nei socialinių parei
gų, te komunizmą, kuris ne
pripažįsta asmeninės nuosavy
bės. Bažnyčios kelias: “nuosa
vybę turėti yra asmens teisę; 
nuosavybės vartojimas yra 
susijęs su socialinėmis pareigo
mis.”

Darbo vertė
“Kapitalas ir darbas yra ne

atsiejami kaip socialinės ge
rovės šaltiniai... Kapitalistai 
turi teisę į savo biznį ir uždar
bį; darbininkai turi 
teisę į savo- atlyginimą ir 
unijas; bet abeji yra įpareigo
jami tarnauti socialinei gero
vei”. Į darbą žiūrima ne tik 
kaip į perkamą parduodamą 
prekę, bet ir kaip į žmogaus 
dvasios išraišką, jos tobulėjimo 
priemonę.

Auklėjimo teisė
Pasisako prieš auklėjimą, 

kuris veda į religinę bei mora
linę tuštumą, vakuumą, kuris 
neduoda pažinti vertybių gra
dacijos, o tik išsigimsta į tuš
čiavidurį, žudantį faktų per
krovimą. Niekada

Pirmininką? pabė
go iš posėdžio

J. Įtartas. — Vienos komi
sijos pirmininkas dabar lenkas 
Katz-Suchy. J nacionalinės Ki-

Ąsmetar vertė
Kiekvienas žmogus — kalba 

ganytojai — instinktyviai jau
čia, kad jis yra aukštesnė bū
tybė. žino, kad jis aukštesnis 
už žemę, jo įdirbamą, už ma
šiną, kuria jis dirba, už gyvu
lius, kuriais jis naudojasi. Tai 
žmogaus “asmens vertės” pa
jautimas. Ganytojai griežtai 
stoja už tai, kad žmogus ne
būtų verčiamas daiktu, su ku
riuo valstybė ar 'vadovai gali 
daiyti, kas jiems patinka. 
“Bažnyčia visada gynė žmo-

Katalikų universitetas (Wa- 
shingtone) lapkr. 19 d. šventė 
bene iškilmingiausią šventę 
universiteto istorijoje. Dalyva
vo prez. D. Eisenhovveris, De
troito, Čikagos ir Los Angeles 
kardinolai, apie pusantro šim
to arkivyskupų ir vyskupų, profesūros ir kitų universitetų 
kokia penkiasdešimt prelatų atstovų procesija 
(iš lietuvių buvo matyt prei. daniškais rūbais,
L. Mendelis), 60 universitetų savo almae matais spalvom pa- 
rektorių ir per 200 atstovų iš sipuošęs.
kitų universitetų ir kolegijų. Į- Iškilmėse buvo įvesdintas 
vairių į šalių' karininkijos, dip- naujasis (aštuntas) rektorius,

vysk. Bryan McEntegart, po
piežiaus Pijaus XIĮ paskirtas 
dar birželio mėn.

Toliau buvo suteiktas teisių 
daktaro garbės laipsnis prez. 
Dwight D. Eisenhoweriui, kaip 
sumaniam “generolui, prezi
dentui ir piliečiui”. Tai trečia
sis Amerikos prezidentas, ši
taip pagerbtas Katalikų Uni
versiteto (kiti
F. D. Roosevelt). Savo kalboj 
Elsenhoweris pareiškė, kad 
tik jungdami mokslines verty
bes su dvasinėm, kaip tai da
roma šitam universitete, tega
lini tikėtis pasauly taikos. 
Sveikino naująjį rektorių ir 
linkėjo ištvermės, nes žinąs,— 
pats juk buvęs Columbijos u- 
niversiteto rektorium, •— kad 
tokiose atsakingose pareigose 
jos labai reikią. Prezidentas 
prabuvo scenoj pet visas iškil
mes, akademiniais rūbais, su 
auksiniu daktaro kutosu, tarp 
dviejų šimtų hiėrarchų su 
raudonom skrybėlėm.

Katalikų Universitetas yra 
pontifikalinė mokslo įstaiga, 
tiesiogiai priklausanti popie
žiui, ištaikoma Amerikos vys-* 
kupų. Jie čia kasmet suvažiuo
ja aptarti Amerikos kataliky
bės reikalų. Universitetas turi 
apie pusketvirto tūkstančio 
studentų, o išleidęs jau 19,000.

Ateinančiais metais, Nekalto 
Prasidėjimo dogmos paskelbi
mo sukakties proga, bus pra
dėta statyti didžiulė tautinė

gaus natūralines teises ir jo 
vertę. Ji taekad neužmiršo, 
kad daiktai yra leisti žmogui, 
o žmonės Dievuk” Žmogaus 
dieviškas kilimas, jo dieviška 
prigimtis, apdovanota protu ir 
valia, kurie jam leidžia pažin
ti ir laisvai apsispręsti, iškelia 
jį aukščiau gyvulių ir daiktų 
srities.

Ganytojai pasisako, kad A- 
merikoje žmogus nuvertina
mas jo kūną sudievinant ii* jam 
garbinti sudarant kultą. Pri
mena ,kad “kūnas yra gėrybė, 
bet ne aukščiausia, o nesu- 
drausmintas* kūnas yra aki
vaizdi blog®Dė.”

- visi aka- 
kiekvienas

prancūzai kitame’ fronte — 
prieš 'sutarčių tvirtinimą. Prie
šinasi, bet nė vienas nepasiūlo 
pozityvios išeities. '

Aptilo ir Amerikos Vidaus 
politikoje įsiaudrinęs WHte 
klausimas. Abidvi pusės, pa
matė, kad Trumaną reikia pa
likti ramybėje, bet prieš ko
munistų infiltraciją užmerkti 
akių negalima. Ir Jennerio ko
misija nori toliau narplioti 
White siūlą. Per valstybės de
partamentą jau du kartu buvo 
norėta liudininku iškviesti Gu- 
zenko, sovietų atstovybės tar
nautoją, kuris 1945 pabėgo ir 
pirmasis atskleidė sovietų bal
sius šnipinėjimus Kanadoj 
Amerikoje te Britanijoje. Bet ' 
du kartu Kanados vyriausybė 
atsisakė Guzenko išleisti. Dar 
trečiu kartu bus mėginama. 
Pats Guzenko sutinka, tik Ka
nados vyriausybė čia nori liktis 
nuošaliai.

Jei White istorija jau yra 
tik praeitis, tąi baisi šnipų afe- 
ra staiga atsivėrė dabartinia
me gyvenime Vokietijoje. (A*| 
pie tai informuojama antrame

jos stotis mano, kad miglos namto, a idė 2$ žnao- 
.dar prasitęs. Kvėpuoti jos gą Antomfttffius ir sunkveži- 
trukdė fig šiol nedaug, nes irius išvartė, 
savaitgalyje fabrikai • daugu- 
nfias neve&ė, te prie migių ne-

Komunistai puola 
Eisenhoverį

New Yorko komunistų par
tija paskelbė, kad Eisenhowe- 
rio vyriausybės kaltinimai 
Trumanui reiškia vyriausybės 
“ataką prieš visą darbininkų 
judėjimą, kuris buvo radęs 
demdkratų partijos globą?:? Tr 
šita ataka turi užmaskuoti at
einančią ūkinę krizę.”

Jungi. Tautos. — Pereitą 
penktadienį Amerikos atstovė 
O. B. Lord ekonominėje komi
sijoje kalbėjo apie priverčia
muosius darbus, labiausiai 
praktikuojamus Sovietų Są
jungos. Ji priminė tarptauti
nės darbo organizacijos su
rinktus dokumentus ir pažy
mėjo, kad nė vienas nusikalti
mas nebuvo taip stipriai įro
dytas kaip šis.

Tuo tarpu iš publikos kė
džių pakilo trys jauni vyrai Ir 
iškėlė plakatą su įrašu: "Esto- 
nians demand freedom from 
slavery.” Vienas pradėjo pra
kalbą sakyti. Buvo geroka su- 
riilnlntaifmi 8t*igiiw»nat! iki JT 
_ - -- - » - ririJUOB
tart jie buvo City CoUege stu
dentai.

Anmun ir valstybė
Bažnyčia ^pažymi, kad žmo

gus yra - sykiu asmeninė ir 
socšataė bįįfybii. Kaip asmuo 
jis yra vaĮsįybės nepriklauso
mas, 
jis turi rašalinių pareigų. As- 
men$ sietayra Dievo teista, ir

Laisvės teisė
Tarp asmens teisų ganyto

jai pirmiauša mini laisvę. Jie 
atmeta laisvės klaidingą su
pratimą liberalizme, kuris už
miršta žmogaus socialines pa
reigas; atmeta kitą kraštutinu- 
'mą t— diktatūras, kurios pa
neigia asmens laisvą apsispren
dimą, Tikroji laisvė — kalba 
laiškas — “laisvė politinėje 
srityje yra tai aplinkybės, ku
riose asmuo jaufiasi nesukliu-

Suimtas komunistę 
sekretorius •

Parytas. — Lapkričio 22 
suimtas Benoit Frachonj ko
munistinės darbininkų organi
zacijos CGT gen. sekretorius. 
Suimti jį buvo įsakyta jau ko
vo 22, bet li^šiol jam buvo 
pasisekę išsislapstyti.

Rydamas nualpo
Paryžius. — Prancūzijos 

parlamente užsienių reikalų 
minfeteris Bidaūlt skaitė pra
nešimą apie reikalą tvirtinti 
europinės armijos ir europinės 
bendruomenės sutartis. Be
skaitydamas nualpo. Posėdis 
laivo pertrauktas. Gydytojas 
paaiškino, kad tai turėjo būti 
nuo peradirbimo. Posėdį tę
siant mihisterio kalbą skaityti 
baigė, jo pavaduotojas



$WtUD-

RAUDONIEJI PARAPUONYS TIK TREČDALI DUODA
SPAUDAVilais paketo®, kad išvyko

kui Naujai Anglijai

Churchillio

Ir su tam tikrom pertraukom 
valgio metu. Vertėju atpasa- 
kūjo .karaliui, kuris atlaidžiai

tinėįe & jos l«bė-
>?nnk3i9 įgauti 

pasitikėjimo. ir, ilgainiui virto 
amerikiečių Ar vokiečių saugu* 
mo patarėjas. Jam buvo išrū
pinta net Vokietijos pilietybė.

Kaip Vokietijos pilietis at- 
bėgėlis prisiėmė Georg Mue\ 
tor pavardę ir atsidėjo veikti 
tarp rusų emigrantų, susime-

Eisenhowerio įpročiai

KARAUENCS Etoleto# motina 
su c*lėm atvyko j koncertą Un- 
done.

kad per- 
atsiranda, 

tvarkąs
- “appes-

Gydytojai tuo susirūpinę, nes 
nutukimas sveikatai esąs la
bai pavojingas. “Apkūnėjusių’.’ 
žmonių mirtingumas 50% yra 
didesnis nei normalių, apylie-

enctam lapkričio 12-14. 
IfoeDerto buvo kaip NTS at
stovas. Konferencijoje buvo 
norima sudaryti M visų rusų, 
emigrantų politinių grupių ir 
pabėgėlių, vieningą kovos or
ganizaciją. Tada ji buvo ir į- 
steigta.
Tačiau Muefleris visokiais bū-

NTS turi radijo stotį, vežio
jamą autobusu prie rytinės 
Vokietijos pasienio,-, nuolatos 
keičiančią savo, vietą. Per ją 
Siunčiama antibolševikinč pro-

neduotų aukų, įtikino ne “pa
rapijomis”, bet savo tikinčiuo
sius neduoti ir “Laisvei”. An
tra, “Laisvė” ir savo tikinčiuo
sius nuolatiniu rašymu apie 
Balfą bei Altą įtikino, kad 
Balto pinigai eina gelbėti 
tiems; kurie nukentėjo nuo 
bolševikų, Alto pinigai.—ginti

o “Laisvės” renkami pinigai 
eina tiems, kurie bolševikus 
gina, garbina ir jiems tarnau
ja. Dėl to jie tik trečdalį tiek 
ir duoda jau kaip “parapijo
nai.”

Ir tarp mų. emigrantų jis 
buvo latkontos* ' shnpatingu 
žmogum. '

Reikalas pakrypo blogojon 
pusėn, kai viehas rusas, buvęs 
agęktn?, pasijuto esąs visur se
kamas ir persekiojamas. Dre
bėdamas dėl savo gyvybės, 
syki jis atėjo į vokiečių poli
cijas nuovadą ir išsipasakojo 
savo pastebėjimus ir būgšta
vimus.

Kongrese buvo kalbama, 
kad nuo nutukimo galima esą 
išsigydyti. Tačiau buvo įspėta 
nepasitikėti piliulėmis “nuo 
nutukimo.” Kūno masažas pri
pažintas atgrasiu dalyku, chi
rurginės operacijos pavojingos, 
kūno mankšta nesėkminga. 
Kad vieną svarą, sakysim, nu
mestum, reikia suvaikščioti 
50 kilometrų.

Vienintele sėkminga priemo
ne buvo pripažinta magiau val
gyti. Apie 95% visų nutukėlių 
atsiranda iš per gausaus val
gymo. Beveik visų buvo pripa-

klausia, kiek jis pinigų išsive
žęs. Klausia taip pat, kiek pi
nigo surenka prel. Mendelis, 
paskiau Baltas ar Altas ir tt. 
Tuos aimanavimus dėl pinigų 
persispausdino “Laisvė”, bet 
apsižiūrėjo, kad “Vilnis” to
mis pastabomis užmynė pačiai 
“Laisvei”, kuri tame pat nr. 
kalba apie pinigų rinkimą sa
viems reikalams ir Literatū
ros Draugijai nuo uždarymo 
gelbėti. Tada, niekeno nekal
tinama, “Laisvė” puolėsi aiš-

Amerikos gydytojų kongre- žinta, kad klinikose pacientai 
se buvo pasisakyta, kad kova? praranda svorį, ries jiems nu- 
su nutukimu virsta Amerikoje statyta dieta. Kai kurie netek- 
•sveikatos rūpesčiu Nr. 1, Esą davo per saųaitę^dtotos_ Ja^ty- 
fimerikiečiai nešioja 200,000. , damiesi, net po’^k^tbris sva- 
tonų atliekamų nereikalingų rus. Bet namo išleisti pacien- 
taukų. tai rūpestinga kalba, kad jie

ir toliau turi laikytis dietos, o 
protarpiais tarp tų kalbų, už
bėga trumpam laikui į virtuvę. 
Taip jų svoris greitai vėl gjįž-

New Yorko gydytojas Nor 
man Jolliffe dėstė, 
gausus valgymas 
kai sugenda apetitą 
kūno “aparatas” - 
tat”. Jis sugendąs dėl kelių 
priežasčių. Pirmiausia, nuo į- 
pratimo: jei šeimoje yra daug 
“ėdikų”, tai tuo užsikrečia ir 
kiti jos nariai; jei tenka daž
niau buvoti kompanijose, kur 
neapsieinama be gausių vaišių. 
Antra, priklauso ir nuo žmo
gaus pasąmonio, kuris reika
lauja kuo nors organizmą at
lyginti už tai gyvenimo nepasi
sekimus, turimus rūpesčius, 
sielvartus. Taip, iš rūpesčių 
vieni imą gerti, o moterys ne
retai, norėdamos nevykusios 
meilės sielvartą ūžmifšti, pa
čios nesijausdamos, griebiasi 
saldumynų, tortų. Trefia, ima 
kai kas valgyti iš nuobodumo. 
Taip nutinka su moterimis, ku
rios pasilikusios namie ir netu
rėdamos ką veikti^ ima smali
žiauti. Taip nutinka ir Dgpae 
kelionėse, kur iš nūobodumo, 
kad kaip nors laiką “užmuš
tų”, keleiviai lankosi į restora
ną. Nurodė ir ketvirtą prie
žastį — tai mottoų pratinimą

kintis, kad “ir pažangiajai 
mūsų visuomenei tenka taip 
pat kai kada duoti”, 6et tie 
pinigai eina “spaudai palaiky
ti, persekiojamiems žmonėms, 
darbininkų judėjimo veikė
jams padėti. Tačiau mūsų vi
suomenės nė trečdalio tiek ne- pavergtiesiems nuo bolševikų, 
išaukoja, kiek parapijonai.”

Yra įdomus tas “Laisvės” 
prisipažinimas, kad jos sekėjai 
tik trečdalį tiek duoda, kiek 
parapijonai. Mat^“Lai$vė”, ra
šydama, kad “parapijonai”

organjasef ja pradėjo veikti dar 
nacių laikais ir palaikiusi su 
jais artimus ryšius. Joje buvo 
įsimetę daug sovietinių šnipų; 
1944 apie 300 jos narių buvo 
įtarti vykdę sovietinį špionažą 
ir sušabdyti ar uždaryti į ka- 
cetus. Tačiau pati organizacija 
skelbiasi aktyviai kovojanti su 
bolševizmu ir stengiasi visais 
įtariamasiais nusikratyti. Joje 
ypatingai veiklus rodės Mud

raus įgalino jums patiekti tikrai gerą auton 
pigia kaina.

Jūs padėjot mums imtis darbo, kuris Naujoj 
Anglijoj per metus daro apyvartą didesnę, 
negu 80 milijonų doL B tos sumok 30 milijo- 
pardavėjų.- be to daugiau kaip 50 nrilijo- 
nų ftmokama 7000 fabriko darbininkų ir 280 
nąFordas išleidžia pirkdamas medžiagų 
B-Naujos Anglijos Sonnnervillės 
ilgintiems fabrikams, kurie 
Htfmėtę po visą šalį.
Mes didžiuojamės >25 metą • 
patirtimi, kadangi Somer-. <
valės Fordas kasdien pa- K
gamina 400 automobilių - 
irt>*stmk^eožiBūą, 
gaminamąNaujoj An- fl 
gHįoj šaųją aagjų ir 

naują rtghj. CT
Etobar juma-aiftu, ko- 
dR mes Fordo panda-

Prezidentas Eisenhovveris 
turi kitokį įprotį. Jis mėgsta 
viską punktuiiai daryti. To 
reikalauja ir iš kitų. Neseniai 
buvo pakviesta; pas preziden
tą senatorius Langer T vaišes, 
kurios buvo rengiamos sveti
mos šalies karaliui. Langer 
truputį pasivėlino. Prie durų jį 
sutiko ne tarnas, bet pats pre
zidentas. Senatorius atsiprašė 
pasivėlinę^ ir pasiaišškino ko
dėl. Esą pakeliui jis susitikęs 
vieną demokratą ir penkias 
minutes sugaišęs, kad jį atver
stų į respublikonus.

Prezidentas paėmė už ran
kos senatorių ir vesdami prie 
stalo, jam aiškino: “Bet jeigu 
jūs to pono dar negalutinai 
atvertėte, tai ar nevertėjo tam 
skirti dar kitas penkias minu
tes?”

kurių taip pat yra daug dar
bininkų. Jiems graso ir dides
nis pavojus, negu kitiems, jei 
kiltų koks sukrėtimas arba ne
darbas. Gaila, kad daug kas to 
nenori matyti. t

• Naujai atvykusiųjų visa vil
tis, kad jie galės grįžti namo. 
Taip galvojo ir seniau atvyku
sieji, bet apsiriko. Kas grįžo 
tie, jau rodėsi svetimi ir tik 
laukė, kad jie vėl išvažiuotų. 
Duok Dieve, kad taip būtų. 
Pranašu nenoriu būti, bet jei

Pakeliui į Jaltą 1945 Chur- sutiko patenkinti Churchillio 
chillis susitiko su dabar mirų- gyvenimo papratimus.
siu Saudi Arabijos karalium 
Ibn Saud, turtingiausiu pasau
lio žmogum ir uoliu savo pa
pročių bei tikėjimo vykdytoju. 
Churchillį karalius sutiko su 
pompa, su 50 palydovų, su mi- 
nisteriu pirmininku ir astrolo
gę su avino skerdimu pagal 
Mosimi apeigas.
, Churchillis buvo painfor
muotas, kad karaliaus akivaiz
doje nepriimta vartoti alkoho
lio nei rūkalų. Per vaišes 
Churchillis laikėsi, laikėsi, bet 
neiškentė be tų dalykų. Jis pa
aiškino vertėjui, kad jei. jo di
dybės tikėjimas ir papročiai 
neleidžia jam gerti nei rūkyti, 
tai paties Churchillio gyveni
mo būdas ir papročiai reikalau
ja užsirūkyti cigarą ir išgerti

ilgiau užtruks tas grįžimas, tai 
jau ten nedaug kas lauks. Rei
kia dabar daugiau dairytis, kas 
dedasi čia, kokie pavojai rodo
si, jei net buvusį prezidentą i- 
ma tyrinėti, kaip jis pro pirštus 
žiūrėjo.

Taigi, šalia kovos už Lietu
vos reikalus, kad* ta brangi 
mūsų tėvynė greičiau būtų lais
va, reikia daugiau pasirūpinti 
ir savo gyvenimu šioje šalyje, 
susirūpinti darbininko padėti
mi, jo reikalais, kurie turėtų 
rasti daugiau vietos “Darbi
ninke.”

Dzūkas i* Norwoodo.

Lietuvių Katalikų Darbinin
kų šv. Juozapo Sąjunga 
(trumpai LDS) ir jos organas 

/Darbininkas”, kaip žinoma, 
buvo pačių paprasčiausių dar
bininkų pastangomis suorgani
zuoti ir išlaikomi. Daug čia, 
tiesa, padėjo didelis darbinin
kų reikalų gynėjas ir organi
zatorius kun. F. Kemėšis, pas- • 
kui išvykęs į Lietuvą. Jo lai
kais “Darbininke” buvo gausu 
straipsnių įvairiais darbininkų 
klausimais. Dabar yra kiek ki
taip. Dabar tokių straipsnių 
beveik nėra.

Džiugu, be abejo, kad “Dar
bininke” daug rašoma paverg
tosios Lietuvos reikalais ir jie 
ginami, daug rašoma ir apie 
Balfą bei Altą, jų veiklą Lie
tuvos išlaisvinimo siekiant ir 
varge savo tautiečiams pade
dant Bet to neužtenka. Reikia 
daugiau atsižvelgti ir į darbi
ninkų reikalus.

Teisybė, šiandien darbinin
kai gyvena neblogiausia, o gal 
ir per gerai. Vis dėlto jų ryto
jus nėra užtikrintas. Jei kas 
mano, kad unijų bosai, tarp 
kurių yra komunistų, yra tik
ri darbininkų gynėjai, tai ap 
sirinka. Nemaža iš jų tik sa
vo kromelio žiūri, o ne darbi
ninkų reikalų. Dar prasčiau, 
kad tarp jų yra ir tokių, kurie 
po šios valstybės pamatais 
kasasi ir kuriems šios šalies 
gerovė nerūpi.

Dėl to susėję “Darbininko” 
skaitytojai kartais ir pakalba,- 
kad reikia apie tuos dalykus 
daugiau rašyti. Bet kas galėtų 
tai padaryti? ^Metama kaltė 
senos kartos veifegjarps, kurie 
kitados rašė ir veikė, kad jie 
aptingo. Bet juos reikia patei
sinti. Viena, jie yra mažiau 
mokyti. Antra jau nedaug jų 
ūko, išmirė arba paseno. Jų 
vietą, mdno nuomone, turėtų 
užimti naujai atvykusieji, tarp

dėtos porcijas. Vaikas įpranta į 
per gausų valgymą, kad tik 
mantos neniurzgėtų.

Geriausias vaistas vis dėlto 
lieknoms linijoms atgauti — 
tai mažiau ir Htesiau valgyti, 
kad taukų atsargos sudvarto- 
tų, žmogaus kūne sudegtą. Su
gedusį “appestatą”, kuris re
guliuoja ‘apetitą, žmogaus Mi
no temperatūrą, miegą, Bėra 
lengva pataisyti. Tik Ilgė į- 

. pratinimu.

mes pagaminom 
milijoną Fordą

200.000 TONŲ TAUKŲ PER DAUG
Nutukusieji greičiau įpiršta. nei liesieji
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. Paskutiniais metais, o ypač 
dabar, yra daug kalbama ir 
rašoma apie Katalikų Bažny
čios padėtį Prancūzijoje. Tuo

i klausimu domisi ne tik patys. 
prancūzai.
draugai ir artimieji 
mieji kaimynai. Net ir 
mistiškųjų laikraščių 
piuose galima užtikti 
klausimu pasisakymų.

Tas parodo, kad Prancūzijos 
religiniame gyvenime yra tam 
tikrų apraiškų, kurios praei
viui krinta į akis. Net ir to
liau nuo Katalikų Bažnyčios 
stovintys asmenys susidomi 
tam tikromis formomis, kurio
mis reiškiasi prancūzų, katali
kų religinė praktika, ir apašta
lavimas. Afūe visa tai kaip tik 
ir bus kalbama. Bet prieš tai 
susipažinkime 
prancūzų tautos 
venimu.

apskritai ‘ su 
religiniu gy-

mes Kitas

Statistikos
Maždaug prieš metus pran

cūzų žurnalas “Reąiltes” pas
kelbė viešajai opinijai tirti- In
stituto surinktus statistinius 
davinius, liečiančius Prancūzi
jos religinį gyvenimą. Kiek 
jie yra teisingi, sunku pasaky
ti. Aišku tik. kad minėto insti- 

kai rinko tuos

daviniai

Prezidento žodžiai Padėkos dienai
Prezidentas Dwight D. Eisenhovveris lapkričio 7 išleido 

oficialų raštą, kuriuo Padėkos dieną, lapkričio 26, skelbia ame
rikiečių tautos švente. Priminęs, kad tai yra sena ir kilni tra
dicija, palikta dar pirmųjų piligrimų, prezidentas toliau rašo: 
“Tą dieną .sekdami kilniuoju papročiu, visi rinkimės į savas 
šventoves nusilenkti Dievui, apgailėti savo nuodėmes, prašyti 
išminties mūsų pastangoms siekti gero ir dėkoti už visokeriopą 
mums Dievo teikiamą palaimą.” Prezidentas dar užsimena, kad 
amerikiečių tauta nuo pat savo pradžios yra išlikusi religinga, 
pripažįstantį laisvę visoms konfesijoms. ir kad už tai taip pat 
reikia nusižeminus Dievui dėkoti — “vve shou'd kneel 
thanksgiving.”

Žodžiai yra valstybės galvos, rinkto visų atstovo
valstybes ir Dievą. To antrojo atstovavimo, nemažiau 
go, dažnai nenorima pripažinti. Bet yra tiesa, kad 
valstybės vyriausioji valdžia yra ne tiktai atsakinga 
kraštą, bet ir jo ryšį su Dievu. Ji yra pašaukta tikėj 
ryti palankias sąlygas ir žmonių santykį su Dievu stiprinti.

Amerikos prezidentas yra tai supratęs ir dėl to visus Kvie
čia Dievui nusilenkti — “bow before God.” Tuo pnpažuta. Kad 
yra dar aukštesnė valdžia, kurios rankoje yra likimas ne tiktai 
paskiro žmogaus, bet ir valstybių. Prezidentas dėl to primena 
reikalą šauktis Dievo gailestingumo — “incline our thoughts to 
His mercies”.

Lenkti savo mintį į Dievą ir jungti ją su padėka — toKS yra 
pagrindinis prezidento skatinimas Padėkos dienai. Ji turinti pa
rodyti amerikeičių tautos prisipažinimą, kad ne visa ji pasieKė 
vien savo jėgomis. Būta ir Djevo palaimos, jeigu 
didesnės katastrofos ir sukūrė palyginti geras gyvenimo sąly
gas. J<as yra dar negero, norima ir tai taisyti, prašant Dievo 
išminties ir apgailint! savo kaltes.

Kas ir kiek prezidento žodžių paklausys, priklauso nuo paskiro 
žmogaus. Jis nėra verčiamas prievarta Dievui nusilenkti, bet 
raginamas pagalvoti, ar kitoks kelias, kelias nuo Dievo, veda 
į gerą. Prezidentas apie tai neužsimena, bet prieš akis tuo
jau atsistoja skirtumas, kaip gyvena amerikiečių tauta ir kaip 
gyvena žmonės Sovietų Sąjungoje, kur Dievo vardas viešai tik 
su pagieža paminimas. Iš čia ir persekiojimas tikinčiųjų, ir ti
kėjimo nelaisvė. Sovietų Sąjunga iš pagrindų yra ateistinė vals
tybė.

Nėra, tur būt, kitos šventės, kuri taip ryškiai išskirtų tas 
dvi didžiąsias valstybes, kaip Padėkos diena. Amerikoje daugu
mas tą dieną prisipažįsta, jog šio gyvenimo gėrybės yra teikia
mos Dievo, nors žmogus turi įdėti savo prakaito ir triūso. So
vietų Sąjungoje tvirtinama, kad viskas tepriklauso nuo žmo
gaus. Ir padėkos iš jo reikalaujama tik sudievintam žmogui. 
Koks rezultatas? Vienur yra gerovė ir laisvė, kitur — skurdas

to’ išvengė

ir vergija. Ar tai nepamoko ?

tuto
davinius ne apaštalavimo tiks- 

moksliniais 
sužinc- 
uadėtis

nai 
e norėjosumetimą

Tl, KOKia 
Prancūzijoje. Tad reikia ma
nyti, kad bent patys šito dar
bo iniciatoriai išliko objekty
vūs. Žinoma, ras dar nepasako, 
kad ir skaičiai atitinka tikrc-

uaga. šituos davimus, zu < 
Prancūzijos gyventojų yra ne
krikštyti. 32% suaugę prancū
zai yra ateistai ir neišpažįsta 
jokios religijos. 27.2iš jų 
sakosi e ą katalikai, bet yra 
nepraktikuojantys arba retai 
praktikuojantys. *40.8% laiko 
save tikrais kata.Įkais. Kurie 
nuolat arba bent sauosi nuo
lat praktikuoja.

Is šitų javini’ 
vienas trečdalis 
nutolę nuo Kata 
Kitas trečdalis.
tėra tik iŠ va: 
kartais sakon 
niai” katalikai 
trečdalis yra a 
są katalikai.

Šie skaičiai 
žiau atitinka

į matome, Ka 
prancūzų yrs 
ikų Bažnyčioj 
galima sakyt 
O. dirba K8.1

au ar rna-

Igfrd’o paskelbtus Ida

38'"< prancūzų kaimiečių 
pastoviai lanko bažnyčią, 57% 
tik kai kuriomis progomis at
lieka savo religines pareigas, o 
likusieji 5%, kurie sudaro 
maždaug 325.000 visų kaimo 
gyventojų, yra visai netikin
tys.

Taip atrodo oficialūs ar bent 
pusiau oficialūs daviniai, pas
kelbti visuomenei.' Yra dar ir 
neoficialių 'davinių. Jie yra 
skirtingi. Pagal juos Prancūzi
joje tėra tik 10%—15% prak
tikuojančių katalikų, o kiti 
85%-—90% yra arba “progų” 
katalikai, arba ateistai, arba 
pagonys. Tokia padėtis bent 
esanti Paryžiuje, čia*'paprastai 
sekmadienį ateina į bažnyčią 
iš šimto tik dešimtis arba pen
kiolika parapiečių. Vien tik 
Saint Sulpice parapijoje pusė 
žmonių lanko bažnyčią.

žinoma, vadovaujantis oficia
liais ar neoficialiais daviniais, 
yra sunku susidaryti tikrą 
Prancūzijos religinio gyvenimo 
vaizdą. Nes vien skaičiais ne
galima apibudinti gyvenimo, 
tuo labiau religinio gyvenimo, 
kur šventosios Dvasios ' bei 
Dievo malonės veikimas yra 
paslėptas žmonių akims. Bet 
nereikia manyti, kad skaičiai 
visai nieko nepasako. Jie duo
da bent apytikrį vaizdą, dau-

giau ar mažiau atitinkantį tik
rovei.

Šalia visų statistinių davinių 
yar dar ir kitų faktų, kurie 
yra būdingi Prancūzijos religi
niam gyvenimui.

Nutolimas nuo parapijos
Vienas iš jų yra tai, kad di

delė dalis žmonių yra nutolę 
nuo parapijos. Pirmasis at
kreipė į tai dėmesį belgų kun. 
Cordjin. Jis pats yra kilęs iš 
darbininkų ir gerai pažįsta jų 
gyvenimą bei dvasią. Jis nu
rodo, kad Belgijoje didelė da
lis žmonių, ypač iš darbininki
jos sluogsnių, yra visiškai ati
trukę nuo savo parapijų.

Tas pats buvo pastebėta ir 
Prancūzijoje. Ir čia didelė da
lis gyventojų yra lyg ir išplėšti 
iš parapijų. Kaip pavyzdį ga
lima paimti plieno liejiklose
bei automobilių fabrikuose 
dirbančius darbininkus. Jie. iš
dirbę 48 ar 54 valandas per 
savaitę, nenori ir galvoti apie 
kokias kitas pareigas 
juos dar sudomina, t< 
naujosios civili: 
mai, kaip kiną, 
vizija arba, k;

neji- 
te’.e- 
vnač 
. Dėloo:

HELIKOPTERIS nusileidžia ant laivo didžiuose karo man?
Puerto Rico.

to parapijos praranda 
savo tikinčiųjų.

Tai, be abejonės, daug prisi
deda prie darbininkijos nu- 
krikščionėjimo. Ir tai nenuo
stabu. Žmogus atitolęs nuo pa
rapijos ,atitrūksta ir nuo baž
nyčios. O praradęs ryši su baž
nyčia, praranda ilgainiui ir 
Dievą. Kad tai yra tiesa, pa
liudija šių dienų Prancūzijos 
“beparapijinė” darbininkija, 
kuri jei ir ne absoliutinėje vi
sumoje, tai bent absoliutinėje 
daugumoje yra praradusi Die
vą.

Sieni tarp žmonių
Prancūzijos katalikai iškelia 

dar ir kitą faktą, kuris taip pat 
yra būdingas šio krašto reli
giniam gyvenimui. Tai griovys 
tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų. 
Prieš porą savaičių apie tai 
kalbėjo G. Hourdin “Le Mon
de” puslapiuose.

Prancūzijoje tikintiej ir ne
tikintieji yra vieni nuo kitų lyg 
ir atsitvėrę kinų siena. Stebint 
iš arčiau prancūzų parapijų 
gyvenimą, tai ypač lengva pa-

vena.
mums tai yra sunkiai supran
tamas dalykas. Lietuvoj ir taip 
vadinamieji kairieji nevengda
vo bažnyčios nei kunigų. Ne
vienas net ir jų vadų, atvykęs 
į miestelį, padarydavo klebo
nui vizitą ir nevengdavo po 
sumos išgerti stiklą arbatos. 
Tokių dalykų Prancūzijoje nė
ra. Jei kas netiki, tai tokis ne 
tik vengia kunigų, bet nenori 
apie juos nieko ir girdėti. Ir 
kas keisčiausia, kad tokios 
nuotaikos vyrauja ne tik pas 
darbininkus, bet taip pat ir pas 
intelektualus.

Taigi masinis nukrikščionė- 
jimas, didelės dalies gyvento
jų atitolimas nuo parapijinio 
gyvenimo ir siena tarp tikin
čiųjų ir netikinčiųjų yra esmi
nės apraiškos šiandieninio 
Prancūzijos religinio gyveni
mo. Kas pajėgia jas suvokti, 
tas gali apytikriai susidaryti 
vaizdą apie Katalikų Bažny
čios padėtį Prancūzijoje. Vie
nas iš tokių, kuris tai suvokė 
ir suprato, buvo kardinolas 
SUHARD, pačios Apvaizdos 
Prancūzijai siųsta? žmogus. 
Bet apie tai kitą kartą.

KOVA DEL JORDANO VANDENS
Kur Palestinoje teka van

duo, ten medus ir pienas teka. 
Vandenis Palestinoje surenka 
dvi svarbiausios upės— A uja, 
nutekanti į Viduržemio jūrą, 
ir Jordanas, surinkęs aplinki
nius upelius, perteka pe: 
leh ir Tiberiados ežerus i 
si jungęs dar naujo va: 
paskęsta “Negyvojoj jūr

Jordano upę Izraelis sugal
vojo perskirti dviem šakom, 
paleisti kanalais ne per ežerus.

H

ir tas dykumas paversti derlin
gomis dirvomis. Ten būtų
100.000 kolonistų naujų bu v* 
nių. Sugalvojo taip pat va 
denį paleisti per jėgainę 
gauti pigios elektros.

Darbai pradėti. Visa bėd 
kad tos upės teka ir pe 
žemes. Jie pakėlė tr: 
kad Izraelis nutraukia 
vandenį, taigi laužo ir 
švtas paliaubas. Tvirt

kote:

' arabų 
ukšmą.

jiems 
pasira-

r.au;i 
abiau-

Dabar yra byla Jungtinėse 
Tautose dėl to vandens. Liep
ta Izraeliui darbus sustabdyti. 
Planai siūlyta pataisyti taip, 
kad vanduo tarnautų ir ara
bams ir Izraeliui; elektra ga
lėtų naudoti.? ir vieni ir kiti.

Sprendimas ne visai toks, 
kokio Izraelis būtų galėjęs 
laukti prie Trumano valdžios. 
Kai 1948 m. gegužės 15 pasku
tinis britų kareivis pasitraukė 
iš Palestinos, Amerika pir
moji pripažino Izraelio valsty
bę. Piniginę paramą duodant, 
Izraelis buvo laikomas vienetu 
ir kitu vienetu visos arabų 
valstybės. Arabai dėl te Pra
maną laikė priešu Nr. 1. Da
bartinė vyriausybė įvertino 
faktą, kad arabų yra 40 mili
jonų. o Izraelio .tik pusantro. 
Dabar ir pinigus skirstant į 
arabus jau žiūrima ne kaip į 
vieną valstybę, bet kaip į še
šias. Tik visas klausimas: ar 
Amerikai pasiseks laimėti abe
jų palankumą, ar abejų pyktį /

R.
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Su pirmu sniegu gruodyje 
Petras Langelis, stiprus ber
nas, grįžo į Kauną. Gražiai iš
siblizginęs batus, išsiskutęs 
barzdą, ko labai nemėgo, jis 
vaikščiojo visur. mandagiai 
lankstės, bet darbo niekur ne
gavo. Prieš Kalėdas visi sulin
do į visas vietas ir kalė litukus 
šventėm.

Porą naktų praleido pas vie
ną, pas kitą pažįstamą, pas sa
vo krašto draugus, bet niekur 
nejsikibo. Nuplėšė net puspa
džius. įkyrėjo visiems, net :r 
sau.

Ir kurių velnių atsip’oviau į 
Kauną? — galvojo jis pats. 
Gyventum ramiai Raseiniuose, 
dirbtum prie statybos ir būtų 
gerai, bet...

Kaune Langelis jau buvo kp- 
lėtą metų ir čia geriau uždirbo 
nei Raseiniuose. Čia vis tarp 
ponų, nors sekmadieniais pasi
žiūri į ministerijas, daugiau ir 
kitiems papasakoti gali.

Pradžioje dirbo tai šen, tai 
ten. ko] užkliuvo prekių sande
lyje pas žydą. Kėlė prekes 
kaip koks kranas, lengvai cuk

raus maišą užnešdavo net į 
trečią aukštą. Buvo dar ir są
žiningas, kiekvieną dulkelę nu
kritusią nešė į sandėlį ir vėrė 
litą prie lito.

Bet. va. pavasarį jo draugas 
Raseiniuose nusipirko tokią 
birbynę: ne tai dviratis, ne tai 
motociklas. ^jJsukęs miestą, 
padarė pirmą] kelionę j Kau
ną. Reikia pasirodyti 1

— Atvykau motorizuotas, 
taip sakant.. — kalbėjo jis Pet
rui Langeliui, smalsiai žiūrin
čiam į motocikliuką. — Atvy
kau tam tyč. kad ‘avė sugė
dyčiau. Pirk tokį peklaratį. 
Koks patogume! is. Kiek čia 
benzino .tik m misterio čerka. 
ir jau važiuoji. Sekmadieniais 
parleki pas mus. paklegini Ra
seinių merginas ir v?’ išvažiuo

tus. parodė Langeliui, kur 
spausti, kur paminti .ir išstū

mė į gatvę. Pavažiuok, tik 
atsargiai, neduok daug gazo. 
mūrų prakirsti.

Užžergė Petras, paspaudė, 
pamynė, ir jau lekia. Birbia 
motoriukas, meta dūmą. O čia 
pavasaris mieste, vaikšto stu
dentai. žmones, pasižiūri į jį. 
Jis dar net smarkiau pabirbi
na. Bet čia iš šoninės gatvės 
iššoko automobilis, taip lange
lis ir atsidūrė po jo ratais. Su
laužė koją, savą, motociklą 
suvarė į šipulius.

Po kelių savaičių grįžęs iš li
goninės. turėjo dar gydytis na
muose. Mieste viskas brangu, 
už mažytį ridiką mokėk, tai ir 
išsikėlė pas brolį į Raseinius. 
Čia ir anas motociklistas 
draugas parodė baltas akis. Pe
tras apie tai buvo pagalvojęs: 
jis vi stiek kaltas, jis palindo 
po mašina. Tuoj ir paklojo a- 
nam visus oin i^us.

Kai sumokėjo sąskaitas už 
gydymąsi, motociklą, kol pra
leido vasara, taip ir neliko 
Kaime sakaite pinigėlio.

Dabar jis vaikščiojo ir šen ir 
ten. negaudamas darbo. Buvo 
apėjės vis-js sandėlius, krautu
ves. malūnus, lentpjūves, dirb- 
‘■.įvec. Ue‘ viskas veltui.

diena jis nusipirko 
laikraštį Ir paskaitė apie pul
kininką š'mmaitį. Kažkur sak^ 
k libą. nr%mp paradą. Kažkur 
girdėte pavardė. Ne. jis ne iš 
Raseinių. Tikrai jį pažinotų ir 

jau būtų ten nusigrūdęs. ■ su
daužę kulnis. Jis viską prisimi
nė. Pulkininkas turi dvariuką 
prie Kauno, kuriame tarnavo 
jo pažįstamas iš Raseinių. Ck- 
vedžiavo. Taip Langelis ir su
metė: pas tokį didelį pulkinin
ką daugel reikalų, daug darbu. 
O gal ir jam atsiras.

Diena buvo šiltoka, lyg pa
vasarį. kai jis drožė į Aukštą
ją Fredą, vatiniu paltu pasi- 
vilkęs. Perėjęs žaliąjį tiltą, su
ko Seržanto Bakanausko plen
tu. O jis kilo aukštyn, su juo 
ir šilumėlė’ po jo paltuku. Su
plukęs ir suprakaitavęs jau 
temstant pasiekė dvariuką ir 
susirado ūkvedžio Smūgio bu
tą.

Prieš metus jiedu buvo pa- 
suktinį kartą Raseiniuose susi
rikę. net butelį pradaųžė. kol 
Smilgys išpasakojo Langeliui, 
kaip jis Kaune tvirtai gyvena. 
Pagalvok tik pats — pulkinin
kas Jokūbas širmaitis Krašto 
Apsaugos Ministerijoje kaip 
savo namuose, visiems genero
lams sako tu. komanduoja vi
sam. pulkui .kiek kareivių, pa
galvok. O už vis gražiausia, 
kai dvaran suvažiuoja aukšti 
karininkai. Išpūstos krūtinės, 
medaliai šriesas temdo. Tokte 
vyrai! Ir kaip gražu, kaip su
sėda pulkininkai pulkos loš
ti. Tada jis. Smilgys Antanas, 
eina aplink visus, įpila stik- 

liukan, liežuvį pakabina, ir 
kai SKirstosi svečiai, jis Kiše
nėje užlaužia stambų pinigą.

Ponas pulkininkas turi daug 
kariškų reikalų, tai namuose, 
savo dvare, turi ūkvedį, turi ir 
kitų tarnų, darbininkų.

Smilgys, pamatęs raseiniškį, 
didžiai pradžiugo. Juk .iš vieno 
krašto. Kurį laiką prieš kele
tą metų jiedu per vasarą net 
viename dūdų orkestre grojo. 
Tiesa,. Langelis dar buvo ne- 
įsimušęs į vyrus, bet būgną 
mušti galėjo.

Ūkvedys mielai priėmė, tuoj 
apkrovė stalą valgiais ir ant 
stalo pastatė išpūstą .grafiną. 
Kalbėjosi jiedu apie Rasei
nius. apie ką tik atsikėlusius iš 
Amerikos domininkonus vie
nuolius. Tada šeimin’nkas ėmė 
klausinėti, kaip jam einasi.

— Prastai. — atsakė Petras. 
— visai prastai. Pavasarį pa
kišau koją po automobiliu, gy
džiausi ir netekau darbo, išsi
mušiau iš pinigo. Ot kas yra] 
Dabar — plūkiuos po miestą ir 
neužsikabinu.

— Ar nebuvai pas tą žydą, 
kur pirma dirbai.

— Buvau. — atsakė patylom 
ir nusižeminęs Petras. — pir
ma. kai buvau stiprus kaip 
jautis, kai galėjau cukraus 
maišą viena ranka užsimesti 
ant peties, buvau ir geras ir 
reikalingas. Dabar — kas su 
mano koja priims tokiam dar- 

oui. Nenoriu. saxo. turiu Ki
tą.

— Atrodo, kad tu jaunas % 
kvailas. — atsilošė Smilgys kė
dėje. — Nemokėjai įsiteikti 
šeimininkui, patylėti, nusilenk
ti. Jei būtum pasilikęs geras 
jo atmintyje, jis būtų tuoj ki
tą atleidęs ir tave priėmęs.

— Et. — mostelėjo ranka 
Langaitis. — Nors ir kažin 
kaip stengsies, bet — jie tik 
savo žiūri, tik lituką bruka į 
savo kišenę, ne į tavo. Tokių 
šeimininkų nebėra. kad vėl 
priimtų.

— Ką čia niekus tauziji! Jei, 
aš. sakysim, būčiau nusilaužęs 
koją, žinau, mano pulkininkas 
net pabučiavę; priimtų atgal. 
Aš moku prie jo prieiti, paty
lėti. nusilenkti, nereikšti savo 
nuomonės, paklusti. Turiu vi
sas geras tarnautojo dorybes, 
ot kas yra.

Petras ^tioj sumetė, kad 
Smilgys giriasi. Įmetė ir jis 
smilkalo grūdelį ir padūmė jį; 
pradėjo girti, prisiminti viso
kius įvykius iš tos pačios mu
zikanto kapelos, kur jie grojo, 
iš Raseinių dienų. Visur tfk 
Smilgys padarė todėl, kad jis 
suprato, sugebėjo.

— Tu, Antanai, tu kas kita 
— baigė Petras Langelis. — 
jei tu būtum kitoks, tai tavęs 
ir nelaikytų.

Smilgys pūtėsi ir šypsojosi. 
Dabar jis pridėjo. įpildamas 
stikliukus.

— Teisybę tu sakai, jei ne- 
būč gerai tarnavęs, manęs čia 
nelaikytų.

Tuo metų paskambino tele
fonas.

— Matai, ir per dratus šne
ku. Ponas pulkininkas. Jis iš
sitempė ,net kulnim sudaužė ir 
trumpai atsakinėjo: taip, taip!

— Pulkininkas mane šaukia
— tarė jis padėdamas triube- 
lę. — Ar tau tikrai reikia dar
bo*’

— Būtų labai gerą, — nuo
lankiai atsakė Langaitis, —bet 
ar užsikabinsi čia. ar reikia 
darbininkų?

— Tikrai nereikia, bet. čia 
yra sodininkas, jau persenęs, 
nesuspėja apeiti sodo, vaisius 
parduoda pigiai ir ne laiku. 
Koks nuostolis, pagalvok.

— Bet aš nesu sode dirbęs.
— Ir nereikia! Reikia tik 

prisirišimą parodyt, o paskui
— viskas eisis. Medžio atbulo 
nepasodinsi, kopūstą nuo svo
gūno atskirsi.

— Aš būčiau labai dėkingas, 
niekada nepamirščiau...

—Žinai, raseiniškis rasei
niškiu! turi pagelbėti. Bus ge
rai.

Jis išsitraukė ir davė porą 
litų.

— Pravers. Ateik rytoj tuo 
pačiu laiku. Aš būsiu pakalbė
jęs su pulkininku.

Abu apsivilko ir išėjo.
(bus daugiau)
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Laikui bėgant ir žinių loby
nui vis augant, gausėja ir ban
dymų sutratėti jas į vienas

tų, jeigu nebūtų laikomasi pa
stovių mokslo principų ir fak-

mofcslo ratą suko amžinų ne
sikeičiančių principų keliu, tai 
prancūzų racionalistai pasuko 
jį pozytivizmo ir materializmo 
kryptimi. Tačiau ta enciklope
dija rado didelį atgarsi visoje 
Europoje. Ji davė toną ir kryp
tį daugeliui kitų enriktopedijų,

centas Beėuvais, prancūzas do
mininkonas (1190-1264). Jo 
veikalą "BSfcfioteka Mundi” ar
ba "SpecCdurn Maius” (Didysis 
vridrodiš) sudaro 80 knygų, 
susfcfrsyttų į 4 dalis. Tik vienai 
jo dfclW,<ari apima gamtos 
mokslus/yra panaudojęs 328 
žydų, graikų arabų ir lotynų Naujam, lapkričio mėn. nu

meryje “Ateitis" skefitat, kad 
ji rinks šių mietų savo laurea

tus. Kiekviename "Ateities” 
numeryje randame po, vieną, 
kariate ir po 'dri novelės ar ap- 
jsakyibėfius, nemažą poezijos 
phmttą. Tai vfe padų jaunųjų 
parašyta, dažnai tai uk pw-

— skiriamos piniginės premi
jos — po 50 dol kiekvienam. 
Savo išrinktus kandidatus rei
kia pasiųsti iki sausio 15 d. 
Konkursų rezultatai bus pas
kelbti "Ateities” vasario nu
meryje.

tavos moterų literatūrą irvdk- 
lą paruošė prof. J. Eretas. Pir
masis tomas jau atspausdintas, 
antrasis pasirodys 1954 m. pa
vasarį. x._ .

Ką reiškia enciklopedija?
Rašto istorija mums pasako

ja, kad žmonės jau labai se
niai stengės savo žinias, kokias 
jie turėjo, sudėti į vieną daik
tą. Mes tai pavadintume žini
jos visuma, o senieji graikai 
vienon vieton sutrauktas žinias 
vaizdavosi it kokį skritulį arba 
aprėžtą ratą (enkykbos — ra
tas) į kurį sutelpa tai, kas 
žmogui reikia žinoti, kad jis 
būtų šviesus ir gerai išauklė
tas (paideuein — auklėti). 
Taigi “enkyklopaideia” grai
kams reiškė ne ką kitą, kaip 
rinkinį (ratą) žinių, reikalin
gų pasauliui pažinti ir save pa
tį suprasti bei auklėti. Kas 
tuos mokslus, vadinamus “el- 
eutera paideia” (laisvą auklė
jimą) išeidavo, tas buvo laiko
mas išmokslintu, atseit inteli
gentu. *

Graikų filosofas Aristotelis* 
pirmasis bandė ano toeto ži
nias apibendrinti ir suskirsty
ti atskiromis sritimis. Del to 
nenuostabu, kad kai kurie isto
rikai laūco Aristotelį endkk>- 
pedtjOB tėvu ir pirmuoju meto- 
doiogu.

"Oi sunku darbininkui Ame- -• V. Crašans, pedagogas, 
rikoje būti mašinos vietoje! Oi, parašė knygą"Tautinis auklė- 
ne ten ieškome darbininkui jjmas šrimojeT Išleido Lietu- 
rojaus! Jei laimė pridera nuo vybei Išlaikyti Tarnyba Vo- 
ptaigo, tai nė kokia ta "doleri- I 
nė laimė” Amerikoje, ir mes ko "Tremties” leidykla.

“Šviesos ir kultūros Ameri
koje mūsieji neįgyja. Tai ne 
jiems, ne jiems. O praranda 
savo tautiškumą. . Mokykla, 
gatvė, didumas visuomenių, 
aukštoji bažnyčios valdžia —' 
visi ryte ryja mūsų brolį.

nūs tautos net ir dabar turi 
dvejopas enciklopedijas, nors 
radonafistinei krypfiai silpnė
jant ir naujose enciklopedijų 
laidose vis daugiau atsižvri- 
para į toTKaaoEi raoeius prin
cipus, kataBkų interesas leisti

ri netrukus bus išteista.
• Dr. Z. Ivtatdds baigė isto

rinę stadiją apie Mindaugą ir 
vysk. Merkei Giedraitį.^

• Prof. K. Tėkštas yra iš- 
rinktas nariu Academic Inter- 
natkmale Libre dės Sciences et 
dės Lettres, Paris.

• J. Jankaus premijuotą no
velę "Velnio bala" M. Mince
vičius išvertė į italų kalbą ir 
rūpinasi jos išleidimu. 1951 m. 
Alexander Baldus išvertė tą 
pačią novelę į vokiečių kalbą 
ir ją išleido Pūger-Verlag 
Speyer su vertėjo gražiu bai
giamuoju žodžiu.

1952 m. Vilniuje sovietinė 
valstybinė leidykla teleido 
“Brangioji tėvynė” — savotiš
ką antologiją, kurion sutelkti 
lietuvių rašytojų, menininkų, 
mokslininkų pasisakymai apie 
Lietuvą, jos gamtą ir grožį. 
Leidinėlis pailiustruotas ne tik 
lietuviškais gamtovaizdžiais, 
bet ir tarybinės Lietuvos “lai
mingu“ gyvenimu. Įdėta nuo
traukų iš kolchozų, iš didžiųjų 
paradų.

Iš senųjų autorių jie atrinko 
tai, kas kalbėta apie krašto 
gamtos grožį arba apie žmonių 
vargą, čia labai užkliūva 
Vaižgantas, kuris yra sukūręs 
nuostabiai gražių rytų Aukš
taitijos gamtos vaizdų, kuris 
tikrai giliai jautė savo tėvynę: 
Bet ne tai rūpėjo šios knygos 
bolševikiniams redaktoriams.

Jie nusitvėrė te publicistikos 
kažkokią Vaižganto citatą, ku
rioje jis nupeikia senųjų laikų 
Ameriką. Iš visos Vaižganto 
kūrybos jie rado pacituoti tik 
šias eilutes iš “Ten gera, kur 
mūsų nėra”:

“Patys žinote ir kitiems na
mie pasakykite, kad trys ket
virčiai išeivių Amerikoje ne 
tik negali sukrauti pinigų sko
loms^ pamokėti, namams palai
kyti, žmonai su vaikais išmai
tinti, bet per mėnesį nė yieno 
dolerio aųdėti.

--r-* T- - e - - t. *« , a - t -rasyioęo ir manytojo, 
ritaitor mbUb fr*
girteido ąttkteHto/ 'apMĮBŠto* 
t? 1963 n. nume-
riuoee, rinkžnML Įkonkuno 
rdfaue neįeina otfeMj dĮMBiąjų 
rašytojų suryt*.

ne toks jau žadėtas laimės 
kraštas, kad savo prasčiokus 
vargdienius mielu noru šųstu- 
mėte jei ne ko kito, tai nors 
laisvės prisigerti ir "žmonėm” 
tapti. Nedaug, nedaug ir laisve, , 
kaip nedaug ir šviesa, tepasi

naudok mūsų išeivis!” (74-
75 psL) ~ 5'

Tai, ką Vaižgantas rašė a- 
pie dvidešimtojo amžiaus, pra
džios Ameriką, bolševikai pa- 

“Ir iš tolo giriamoji pilnos kiša kaip atsiliepimą apie šių 
laisvės šalis, — ta Amerika— dienų Amerikos gyvenimą.

• V. Ramono “Kryžių” ver- ’ • Dr. A. Šapoka j 
timas pradedamas jau rinkti. Į naują “Lietuvos istoriją' 
anglų kalbą išvertė Milton 
Stark. “Kryžius” leidžia "Lie
tuvių Diapų” leidykla.
• Amerikos Uetarią Vardy

nas jau atspsausdintas, įrištas 
•ir siuntinėjamas užsisakiu
siems. Knyga turi arti 300, psl. 
ir joje telpa per 1000 asmenų 
biografinės žinios. Įvadą para
šė prof. Dr. K. Pakštas, reda
gavo J. Kojelis ir J. Vitūnas, 
išleido A. F. Skyrius, “Lietuvių 
Dienų” leidėjas. - , /
• Bronius Budrtūaas, muzi

kas, kompozitorius, šiais me
tais mini 25 metų muziko- 
chorvedžio - dirigento darbo 
sukaktį, šiuo mėtomis gyvena 
Los Angeles, Calif.

Netrukus išris pirmasis to
mas.

Moterą teicrikoaą leidžia
ktetijoje, spaudos darbus atli- Šveicarijos encikkjpeffijos lai-

Neabejoju, kad leidžiamoji ' 1 11 ------ .— ------------------------------- .
Lietuvių Enciklopedija yra ant ’ >4 ' •___
gero kelio ir kad jai pavyks ATEITIS RENKA SAVO LAUREATUS 
išvengti net ir tų netikslumų, 
kurie buvo įsibrovę Lietuvoje 
išleistuose tomuose. ,

jos vardas iki viduramžių pa- amfial 
baigos nebuvo duotas. Joms 
buvo parenkami kiti vardai.

tezinį matą, kuriuo čią labai 
daig kas saikėjama, aukšdau 
yra pinigų n^natųojamos 
dvasinės vertybės. Jbpais nori
ma praturtmti savotautą, pa- 
dkbnti jos kultūrinį lobį. Ir 
tai mus skatina nenuleisti ran
kų net ir sunkiose-darbo są
lygose. kurias patiria ir Lietu
vių Ęnciklopedija.

Pirmasis jos tomas yra tik 
pradžia, bet pradžia džiugi. Ji 
rodo, kad darbas yra išsibėgė- 
jęs ir riedės toliau, kaip už
suktas ratas, i& bus užbaigtas 
visas veikalas. Pirmąjį jo to
mą laikant rankose, man sto
ja prieš akis ne tiktai visos 
žmonijos išeitas kelias į 
mokslą, bet ir mūsų tautos pa
stangos nuo jų neatsilikti ir į 
bendrą kultūros lobį-įnešti sa-

Hsti eadkfopedUt
Prieš keturiasdešimt metų, 

buvo užsimota Amerikoje iš
leisti lietuvišką endktopej^ą. 
Olszewricio bankas w knygy
nas Chiėagoje fcrtmo finansuo
ti, o K. Jurgriionteją reda
guoti., Olsaewsk» bankas su
bankrutavo, knygynas, užsida
rė ir fieturiškorios encūdope- 
dijos leidimas nebuvo nei pra
dėtas. ' / „

Yra baaninamaiL ir <fabar, 
ar naujas enctedopedljos lei
dėjas Juozas pajėgą
ištesėti toki didtii dtabą. Bet 
manau, kad šiuo kkmaima ga
lime būti optisofetei& B kelių 
tentų tūkstančių Amerikos lie
tuvių turėtų atteastt bent MI
GDO, kurie norėtų turėti Betų-

^*■0



Naujas numeris

• Dr. K. Valiūnas, prekybi
ninkas, kuris dabar, prekybos 
reikalais lankosi Europoje, 
gruodžio pradžioje vėl grįžta į 
New Yorką.

niušis. Paliko žmoną ir

nerius metus.

nes uždangos kenčiantiems sa-1893 m. rudau žmonės baž-

NENAUDINGOS ŽINIOS

su masinėmis demonstracijo-

Weston, nes turįs

Wilkes-Barre, Pa.

kaktį, pirkti žmonoms dovanų.
visiems, :

t kiekviena ^oųfė-

lanja 50.000 savo karių, kurte

Vokietija buvo užimta ame-

• AIDAI metams kaštuoja

• AIDOS redaguoja A. Vai-

— Kazokai, — jis rašė,* — 
atjoję į Kražius, pristatė ap-

Bažnyčioje kilo didis sumi
šimas, davėsi girdėti šauksmai

jai šįryt, eidamas darban, bū
ti mandagesnis savo žmonai?”

leivių- Jau nemaža dalis sugrą
žino . laimėjimo knygelių šak-

dar labiau skatmo riekti di
džiojo tikslo — laisvės. (Ki

škaitė.. Ir taip be atvangos iš 
eilės visus daužė. Vienas iš 
mušamųjų pasisakė, jog esąs

ir didelė dalis pajamų skiria
makitą metą rengiamam Fe
deracijos kongresui ir jaunių

rijos užtarimo visuose šių die
nų žmonijos varguose, ypač

kad būtų sugrąžinta 50.000 vo- 
loečių karių, kuriuos ameri
kiečiai paėmė į belaisvę ir jų

skęsti... Tarp kuriųbuvo Ur
šulė Gaifienė nuo Vaiguvos ir 
Veronika Mečėskienė.

vykusiu į JAV.)
'-t

leton, Chicago, Spring VaBey, 
Philadelphia, Du Bois ir kitur. 
Kai kuriose didelėse lietuvių 
kolonijose tos. gedulingos pa
maldos, minėjimai bei mitin-

Vokieaą karo belaisviai laimingai gyventi.

mieri išbėgti iš bažnyčios
spaudė ir mindžiojo vienas kū. bajoras, tad gubernatorius lie-

' pė anam da kelius bizūnus už
Tuo tarpu lauke Kražių pri- bajorystę įkirsti.

stovas Hoffinanas sulaukęs į Tik sekančią dieną anie

Nekalto Prasidėjimo seserys, 
rūptattamorioB šiuosmetus ypa
tingai atžymėti, rengiasi juos 
pradėti malda — novena į Ne
kaltai Pradėtąją M. Mariją.

Pirmąsias 
majoras 

36 metus 
gyvenimo

patirtį. Coventrio vyrai moko
mi su žmonomis būti kaptrūs,

tarė įvesti keistą tvarką. Vi
suose kambariuose įtaisė gar- 
sakaRnus ir kasryt, prieš pra
dedant darbą, darbininkams 
kalbama tema, kaip su žmona

» Neįprato* baidymas burgo <tieriraštyje “La Liber- 
Nėdidi&ūne Coveatry inies- te” atsišaukimą, prašydamas 

kur atsiųsti jam visą atskirų asme
nuos- nų ar institucijų turimą me-

' NorMtatiMOmgti į šią Noveną sėskime savo intencijas šiuo.tefrtfer

NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNE 
PUTNAktcONN.

Romano” ir “H Quotiiįia»^*| 
duodami biografinių ir arkiv<. 
Matulaičio veiklos žinių. .-i.'_ lai

• “Tėviškės žiburiai” vi
siems savo 1954 m. prenume- J 
rotoriams išleidžia . priedą d 
Aloyžo Barono romaną “Užgę-1 

sęs sniegas”. Knyga jau spąuš- 
dinama, pasirodys daršiųrne-| 
tų pabaigoje ir turės ame' 300 
puslapių. .

29 dieną, pirmąjį advento sa»

kolekcijos įvyks Nekalto 
sidėjimo Vienuolyne, Puti

siruošti Kalėdoms. RekotekcLj 
jas ves kun. Stasys Yla. Iteko-i

madienį 4:00 vai. p.p. Atiyj 
irimas tik $7.00. KviečiaM 
visos lietuvės katalikės. Aj 
savo atvykimą maloniai pi

šiuo adresu: Rev. Sister 
rior, Immaculate Conc 
Convent, RĖD 2, Pi 
Conn. TeL 8-5828.

telio fabrike, Anglijoje,

MĄBU08 METUS PRADEKIME NOVENAMALDA 1

1902 ir 1911-1914 m. Atsišau
kimas įdėtas ryšium su Vati
kane užvestąja byla paskelbti

mija” buvo švininiai kareiviu
kai te laikomi Hersbrucko ma
žėjuje. Tai didžiulė kolekcija, 
kuri miniatūroje reprezentavo 
vokiečių kariuomenę visų lai-: 
kų ir visų ginklo rūšių su viso
mis" uitifonnų smulkmenomis.

Trys amerikiečiai karinin-

nų ar institucijų turimą me
to -majoras su savininku sūri- džiagą apie aridv. J. Matiriai-

mija”' ir išsiuntė nežinoma 
kryptimi. Voktečai, ligi šiol 
neradę savo kolekcijos kitu ke- 
Bu, kreipėsi j Washington?, . avarijoje Luzanps, že- 
PgSrfą®! vyriausybę tarp- vyskllp.,s

• pr Charriere paskelbė Frei-

Nashvilles miesto laikraštis 
paskelbė šitokį vedybinį skel
bimą: “Sveriu 144 svarus, esu 

’ mėlynų akių, baltplaukis ir 
sutinku vesti bet kokio am
žiaus našlę. su sąlyga, kad ji 
sutiktų mane išlaikyti, kol aš 
baigsiu mokslus, ir turėtų ge
rą pažintį .su valstybės guber
natorium.” Pirmosios našlės 
sužinojo, kad būrimasis suža
dėtinis sėdi kalėjime 5 metams

Ilgai ėjo derybos, kad vie
nuolyno bažnyčią padarytų 
parapijos bažnyčia, -nes parapi
jos buvo medinė ir supuvusi 
Bet viskas nuėjo niekais. Tada 
kražiečiai, pajutę vienuolyno 
bažnyčios uždarymą, sukilo 
ant kojų. Rašė prašymus net 
pačiam carui, bet viskas vel-

kėse skambino. Kaip senose 
kovose ugnis nuo kuorų su
šaukdavo gynėta, taipanuo 
metu varpai kvietė gelbėti

išbėgti. Tada kazokiškas virši
ninkas SU nuogu kardu, su- 
baudęs arklį, raitas įjojo į baž
nyčią ir užklausė gubernato
riaus, ką ans lieps padaryti ?

Gubernatorius valandėlę pa- 
mislijęs, atsakė: ‘Išvaikyk tą 
gaują!”’ Viršininkas ' išjojo J 
šventorių, o po menkos valan
dos sugrįžo į bažnyčią drau
gystėje kelete ir apie 50 pės
čių kazokų; kurie pradėjo 
žmones tremti arkliais, mušti 

rengiamas piniginis vajus vyk-1 nagaikomis ir kardais. Patsai 
sta pikiu tempu. Vajuje daly- kazokų viršininkas musė žmo- 
vauja visos trys sąjungos: nes per galvą paplokščių kar-

naktį, kad maskoliai jos nenu
griautų. Valdžios įsakymu ku
nigai slapta bandė išnešti iš 
bažnyčios Švenčiausiąjį, ta
čiau žemaičių budri akis greit 
pastebė>>. Tada policija prašė 
geruoju bet žemaičiai atsakė: -

šimtai valandai ryto. Ties baž
nyčia ir ant gatvių, apart sro- • 
vių kraujo, buvo regimi dau
gelyje vietų gulinti sukruvinti 
žmonės...
"'Tik po visų skerdynių, da

bar atėjo kun.' Mažeika ir iš
nešė Švenčiausi iš išniekintos 
bažnyčios. Kelios sukruvintos 
moteriškės lydėjo procesijoje 
kunigą pernešant Švenčiaus}... 
Tr jos pakelyje žandarų buvo 
suimtos ir pasodintos šaltojon. 
Ten jau buvo suimta keletą 
šimtų vyrų ir moterų, jų tar-

Ir čia dar negana! Sekančią 
dieną atvyko gubernatorius. 
Vėl prasidėjo nauja egzekuci
ja. Vyrai, išvilkti nuogi, pradė
jo nagaikomis plakti. Plakė 
taip pat ir moteris. Kazokai

penfe paskyrė mažag baus- JūąŽ šia dognta jiribtiMus bū- Tht kviečiame kiekvieną 
mes. Caras dar jas dovanojo, tų ttakamid. pamtoėto^ paskel- pradėti Marijos metus šia no- 

bė Jlasįjos metus, kurte prasi- vena.* Bendra malda yra gaiin- 
deda Am. gruodžio 8 dieną, ga ir mums rupimuose reiką- 
- - - — * lųose atneš suraminimą, švie

są, malonę... O svarbiausia 
Marijos metais duosime Mari
jai dovaną, nes vykdysime jos 
didžiausią troškimą —melstis 
ir aukotis, kad pasaulis Die\mi 
būtų laimėtas. ,

Nek. Pr. gvč. M. Marijos 
Putnam, Conn.

Pirmiausia alermuojančios 
žinios pasklido po amerikie
čių spaudą. Plymouth pirmiau
sia pasiekė žinią ir ten už nu
kankintas kražiečių vėles bu
vo atlaikytos pamaldos. Pas-

gyvemmo mėnesinis ffiuostroo- 
tas žurnalas.

yiai dalyvavo ukrainiečių 
ruoštoje šventėje spalio iS^d^a 
Kartu buvo pamaldose pripll 
Nežinomojo Kareivio kapo* ji 

kur Lietuvos garbės konsulas 
Glasgowe Alexander McGre-|| 
gor pasakė kalbą. Taip pat lie-- 
tuviai su šv. Cecilijos choru 
dalyvavo ir vakaro koncerte, 
padainavo 6 dainas. ' .^1

• Kan. M. Vaitkus laišku j 

dėkoja “Darbininkui” už jo 70 i 
m. sukaktuvių paminamą.

darbais pateisinti. Jūsų įverti- || 
nimą”, — baigia jis laiškų re- * j 
dakcijai. * <Į

• Kolumbijoje, kaip, skelbta J
“Kolumbijos lietuvių
Modeline dingo be žinios mė-,

y



Nau-

* TELEPHONE.-kyti 1914 m. Tais metais Kear-

fe;

įkuria vieną lietuviScą parapi- Help wanted Female
uždaviniai. Vienas pagrindinių

Naajaniee bažnyčios bv<o>Mm

TOPUCB 
mojp WANTTJ> ADS. 
ASK FOR AD T AKER

suttaus. Turės 600 sėdimų vie
tų. Apačioje po bažnyčia bus 
įrengta salė organizacijų kul
tūriniams reikalams, žmoni
jos patalpos šalia bažnyčios.

Harrisone — 655. šie du mies- 
^teliai yra suuagę į'vieną. To-

■ v ■ A’SkS

*

Dievo Motinos vardą. '
Kelis metus vargstama be 

savo nuosavos bažnyčios, o 
1916 metais Harrisone pasta
toma nedidelė bažnytėlė, kuri 
ir šiandien parapijai tebetar
nauja.

Miesteliams augant didėjo ir 
parapija^ Dabar ji turi daugiau 
kaip 500 šeimų.

Parapijos pajėgumas ir 
vadovybė

Kitais metais Sopulingosios 
Dievo Motinos parapija švęs 
savo 40 metų gyvavimo sukak
tį. Per tą laiką ji yra atlikusi 

♦
L

lietuviai studentai A

at-

čiuika. Mūsų darbus politinėje

GE9ERAL OFFICE fflKL

Full time position

5 day work

Padėkos dienoje, lapkr. 26
Help Wanted Malė

Punch Press

WHY

TiM£ YfcT

ir solistė France Korsak.

5 cfienoe savaitėje 
Dažnai tenka antvalandžių 

Puikios darbo sąlygos

atlikti lengvus 
MONTAVIMO DARBUS,

in a good job.
SmalI Office 

Many Company Benefits
Apply ta Persai

ginio taško. Sociologinį 
žvilgį nagrinės stud. V. Kavo-

Per paskutinius 2-3 metus 
lietuviškoji studentija yra nu
žengusi nemažą kelią. Įvairių

suglaudus: programa įdomi, į- 
vairi, turininga. Reikia tikėtis, 
kad dalyviai atsivešgerą nuo
taiką našiam darbut Kartu lai 
bus pirmas bandymas įvertinti

Mali Tool Co.

§v. Onos 
Sodalietės, 

tretinin-

Nawjwri»i bažnyčios statymo komitetas. Sėdi iš kairės j dešinę: A. Gira, Alicija Smigelskis, Petras Veleva s. 
■ kun. D. Pocius, kleb. kun. L Voieiekauskas. Wm. Grinevičius, Eleonora Grabowski. Stovi iš kairės i dešinę: J.

Mėlynis, Irena Belza, Walter Serafm. Ona Yankauskas ir K. Barzdukaš.

Ką svang 
studijų dienose Cleveland, Ohio

P. GANVYTAS

didelių ir reikšmingų darbų. 
Visa tai, kas šios parapijos y- 
ra nuveikta, neįmanoma čia 
nusakyti. Tai paliekama isto
rijai.

Parapija nors ir nedidelė, bet 
gerai organizuota. Vieningu
mas ir darbštumas šios parapi
jos pagrindinės savybės. Čia 
veikia stiprios ir narių skai
čiumi gausingos bažnytinės ir 
visuomeninės organizacijos. 
Kaip vieną stipriausiųjų reikia 
paminėti Šventojo Vardo 
Draugiją, toliau — Sopulingo- 

. sios Dievo Motinos Draugija, 
vyr. Sodalietės, 
Draugija, - jaun.
Maldos Apaštalystė, 
kės, parapijos bažnytinis cho
ras, Vyčiai ir Moterų S-gos 63

KAS YRA DIEVAS?
KAS YRA ŽMOGUS?

. KOKIE TURI BOTI ŽMOGAUS 
SANTYKIAI SU DIEVU?

šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe
sorių: prel. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikale

Didžiulio formato 517 p.
— $5.00, ktatata viršeliais — $6.50

Užsakymus siųsti:
DARBININKAS

CM Bmtartek Avė. Brooklyn 21, N. Y.

^Lietuvos Vyčių Radijo Progrntna,

.KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo 130 iki Ž.-00 vai. Jei norite 

tioje radijo programoj* ikelbtte. IrrHokitfe adremi: .
KNmfvm nr utmuania w oa 

■udoot*. pa.

a

. jau daugiau 20 inetą aukojasi

davinius
Kleb. kun. L. Voicekauskui 

padeda ir didelę dalį parapijos * 
rūpesčių neša vikaras Jom. D. 
Poetas. Jis dar eina ir Naujos

• Bažnyčias Statymo Fondo di
rektoriaus pareigas.

Svajonė virsta-tikrove
Jau prieš dvidešimt metų 

buvo kilęs sumanymas pasi
statyti didesnę bažnyčią. le
samoji bažnytėlė, kuri buvo 
pastatyta paskubomis, jau ta
da buvo perąnkšta. Bet pradėti 
statyti naują bažnyčią buvo 
neįmanoma., Tai buvo tik sva
jonė, nes reikėjo pirma likvi
duoti turėtas skolas, kurios 

bažnytėlę statant buvo padary
tos, ir tik tada eiti prie šios 
minties. Krizės metai ir kitos 
įvairios kliūtys šį reikalą dar 
toliau nutęsė.

Kleb. kun. L. Voicekausko 
pastangų ir parapiečių talkos 
dėka, turėtoji skola per paly
ginti trumpą laiką buvo likvi
duota. Toliaus centas prie cen
to dėtas naujajai bažnyčiai. 
Jau prieš dešimtį metų tam 
tikslui buvo nupirktas žemės 
sklypas Keamy. Surinkus 
$90,000 pradėta klabenti Ne- 
wark’o arkivyskupijos durys, 
prašant leidimo bažnyčiai pasi
statydinti. Ir 1951 m. arki
vyskupas Walsh (jau miręs) 
tokį leidimą išdavė.

Kiti įvairūs formalumai dar

jajai bažnyčiai statyti.Tam 
tikslui būva numatyti Se pa
grindiniai keliai pinigams link
ti: y #

1. Gera valia apdėti parapiė- 
čius tam tikrais mokesčiais: 
$300 nuo .šeimos ir $150 nuo 
dirbančiojo šeimos nario.

2. Ruošti įvairius parengi
mus Fondo naudai ir

3. Visas vietines organizaci
jas kviesti naujos bažnyčios 
statymo talkon.

Šiuo keliu einant, per me-

tus — nuo 1952 m. spalių mėn. 
26 d . ligi 1953 m. spalių mėn. 
25 d., įskaitant anksčiau turė
tus $90,000 —surinkta iš vi
so grynų $200,000 ir $69,935, 
likę dar debitorių. Tai'parapie- 
čiai, kurie per ilgesnį laiką 
moka pasižadėtąją sumą ir or
ganizacijos, kurios savo paža
dus vykdo dalimis. •

Stambesnės pajamų pozicijos 
- pažymėtinos šios: parapiečių 
pasižadėjimai ir pavienės au-

Los Angeles
Am. Let. Kongrese Los 

Angeles lietuviams atstovaus 
Ch. Lukšis, Altą vietos skyr. 
pirmininkas, ir V. Bakūnas.

Rašytojai Jurgis Gfiauda 
jau persikėlė iš Detroito, 
Mich., ir įsikūrė Los Angeles, 
mieste.

Prof. V. Motiefcaitn, smui-
kos $112,500, —įvairių orga-. kininkas, prieš kiek laiko atsi- 
nizacijų pasižadėjimai $37.700, 
visa kita sudaro pelnas iš pa
rengimų ir įvairiais kitais bū
dais gautos pajamos.

Naujoji bažnyčia su visais 
įrengimais ir priklausančiais 
jai pastatais kaštuos $510,- 
000. Vadinasi, pusė pinigų jau 
yra sutelkta, o kitą pusę dar 
reikia surinkti.

Stambesnieji fondo

Pinigų rinkimo vajų pirmo
sios savo aukomis parėmė į- 
vairios vietinės organizacijos. 
Stambiausiąją sumą pasižadėjo 
Aukoti šventojo Vardo Drau
gija $30,000, Sopulingosios 
Dievo Motinos Draugija — 
$2000, Vyr. Sodalietės $1000, 
Vyčių 90 kuopa $1000, ftv. 
Onos Dr-ja $1000, Lietuvių 
Pol. Klubas $1000, parapijos 
choras $500, kitos organizaci-

Parapiečių didžiausios au- 
n kos po $1000: P. Cassidy, po 
I $500: J. Bachanas, Bankes, 

Petras Gibas, Martutartus, J. 
J Svirnelis, T. Vansevich, J. 
| Wi1kfe, >iti po $30Q po $^50

Ateities feodo uždaviniai
Jau buvo minėta, kad Baž

nyčios Statymo Fondas pusę 
pinigų bažnyčiai pasistatyti jau 
yra sukėlęs, o kitą pusę dar 
reikia surasti. Tikėtis šiandien 
apčiuopiamos paramos iš ki
tur, maža viltis. Reikia pa
tiems truputėlį susispausti, at-' 
sisakant nuo mažos dalelės že-. 
miškų gėrybių. Kaip šiemet, 
taip ir kitais metais manoma 
gauti nemažesnės paramos iš 
parapiečių. Kai kurie, labiau 
pasiturį, gal išeis su didesne 
auka; kiti, kurie jau savo pasi
žadėjimus įvykdė, tęs toliau li
gi šiol mokėtus’Stnokesčius. Jau 
kai kas taip praktikuoja. Gi 
tie, kurie pilnų $300 nepasiža
dėjo, tikimasi, padidins savo 
pažadus.

Taip pat turima vilties, kad 
atsiras parapiečių, kurie pini
gus, vietoje indėlių į banką, 
paskolos pavidale padės į Be.ž- 
nyčios Statymo Fondą. Kiek
vienu pareikahtimu tokiems 
geradariams kreditoriams pini- 

: gai bus grąžinti.
Įvairių< parengimų tinklą 

taip pat norima praplėsti.
Bus bandoma kreiptis ir į 

esančias šiose ribose pramonės 
įstaigas bei atskirus biznie
rius. Tam reikalui jau sudary
ta komisija. Ji nustatys šiems 
reikalams darbų planą.

Taip pat tikimasi paramos

kėlęs iš Detroito, Mich., pir
mą kartą pasirodė Los Ange
les lietuviams Kristaus Kara
liaus šventė minėjime, atlikda
mas smuiku keletą dalykų. 
Pianinu palydėjo jo sūnus A. 
Motiekaitis, violenčelistas, ku
rį laiką grojęs Buffalo, N. Y., 
simfoniniame orkestre .

gv. Kazimiero Dėt parapi
jos choras lapkričio £2 d. pa
rapijos salėje rengia koncertą. 
Programą išpildys mišrus ir 
vyrų choras, tad. muziko Br. 
Budriūno, taip pat pirmą kar
tą pasirodys Br. Budriūno' vy
rų kvartetas ne iš Detroito,

advento metu rengia literatū
ros vakarą.

Vasario KMąją ruošiamasi 
iškilmingiau paminėti. Minėji
mas įvyks vasario 13 su me
nine programa Patriotic salė
je, gi vasario 14 d. Abasadoro 
viešbutyje -*■ pokylis. Tikima
si, kad pokylyje dalyvaus 
miesto burmistras N. Pocfl- 
son ir valstybės gubernatorius 
G. Knight

iš lietuyių, gyvenančių už pa- amerikoniškuose ir lietuviškuo- 
rapijos ribų. ' .

Kitais metais norima su
rinkti nemažiau, kaip $100,- 
000, o surinkti būtinai reikia, * komiteto narius, būtent: kun. 
nes bažnyčios statymas jau ne
be projekte, bet vykdyme. Da
bar jau nuo mūsų pačių parei
na šio klausimo teigiamas ar

se laikraščiuose.
Šia proga norima paminėti 

labiausiai darbo įriedančius

na šio klausimo teigiamas 
neigiamas išsprendimas.

kleb. L. Voicekauską, fondo di
rektorių kun. D. Pocių, fondo 
pirm. M. Velevą ir narius. E- 
lebnora Grabovvski, Alicija 
Smigelskis, Valter Serafinas, 
Irena Belza, Ona Yankauskas, 
A. Giza, adv. A. Valvest, adv. 
Ch. Paulių. Jų darbai bus įra
šyti šios bažnyčios istorijoje.

-Taip pat daug darbo įdeda ir 
eiliniai komiteto nariai. Dėl 
jų gausumo, neįmanoma jų 
visų čia išvardinti. Bet ir 
jiems dideli nuopelnai tenka.

• Taip, kraudami kiekvienas 
„ po šapelį, matome, kad tas 

amžinos šviesos židinys vis 
didėja ir neužilgo nušvis Kear- 

geriausios jėgos
Fondo Komitetą sudaro apie 

70 žmonių. Komiteto reikalam 
tvarkyti'yra išrinkta valdyba. 
Komitetas suskirstytas sekci
jomis. Kiekvienai sekcijai va
dovauja vienas valdybos na
rių. x

Susirinkimuose sprendžiami 
įvairūs Fondo reikalai ir daro
mi nutarimai. šie nutarimai , _ 
skelbiami parapijos laikraštė- . ny - Įlarrison lietuvių parapf- 
lyje, o kas yra svarbesnio — jai.

zultatų. Lapkričio 27-29 d-d. 
Clevelande pirmą kartą įvyks
ta studijų dienos. Ten akade
minis jaunimas bandys spręsti 
uždavinius, kuriuos kelia 
jiems dabartis.

* Studijų dienos išeivijos jau
nimui nėra naujiena. Studentai 
ateitininkai jau porą kartų bu
vo jas surengę. Tačiau pirmą 
kartą studijų dienos rengiamos 
visiems lietuviams studentams. 
Į jas kviečiami visi, kuriems 
rūpi lietuviškumas*ir akademi
nės mūsų problemos.

Technišką darbą atlieka 
Clevelando studentai, vadovau
jami kol P. Jogos. Programą . 
paruošė Centro Valdyba. Pas
kaitoms numatyti ir vyresnės 9 vai ryte, švt Trejybės baž- 
kartos atstovai. Gal tai padės nyčtaje bus metinės šv. Jono 
labiau suartėti abiem _ pusėm. Evg. draugijos /v. Mišios už 
Iš jaunesniųjų ■ paskaitfotakų .gyvus ir<mirusius narius. Visų 
štūd. A. Sužiedėlio pažvMgs į yra pareiga dalyvauti.
šių dienų studentą iš psicht^o ' , Report.

telektualinį lygį.
Kiekvieno lietuvio studento 

pareiga būtų be jokių svyravi- 
mų« Padėkos dienos savaitgalį 
vykti į Clevelandą ir savo min
timis pasinerti lietuviškos' stu
dentijos idėjų pasaulyje. Tik 
gausus dalyvių skaičius užtik
rins studijų dienų pasisekimą.

Moving Northwest? We need 
WOMEN FOR GENERAL 

FACTORY WORK 
Good Wages 

Light Work ta New, 
Modom Caady Pbnt 

Excellent starting rate 
Employee participation 

Orehari 5-2820 
PURE CANDIES, INC.

8020 N. Central Park Avė. 
SKOKIE, ILL.

MOTERYS

operuojant suspausto oro 
prietaisais sukti vinis, 

lengvas pakavimas ir kt 
Teikiama daug 

kompanijos bėnpficijų. 
Patogus privažiavimas.

- Kreiptis asmeniškai į įstai-

ACCOUNTS 
RECEIVABLE CLEEK
Expeirienced or wil! train 

Exceneni working conditions 
Pernaanent podtions 

5-day week 
Good startinį salary 

pins many employee benefits 
Elevated, Bus and Surface Lines 

practically to door 
Apf^r 

AVILDSEN TOOL 
& MACHINE, INC.

Masinom 
prižiūrėti vyrai 
TUOJAU REIKALINGI

■ rtmi



$2.75.

ODAM NAMUS
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Visų sekmadienių ir dides
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda-

2.00
$1.00 

2.00 
2.00 
1.00 
150 
0.70

$1.00 
2.00 
050 
3.00

D AB B ĮNINKĄS
MlMbsbk AW*

B*wk|ya Oį N.Y.

185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue .

Queens Village, N. Y.
176 Rockavvay Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bromų N. Y.

New York Giants savo gas
troles Japonijoje jau baigė. 
Komanda laimėjo 12 rungty
nių, vienas sužaidė lygiomis ir 
vienas prakišo.

Artėja linksmos Kalėdų ir Naujų Metų 
;‘šventės. Galvoji apie dovanas s&v» giminėms ir 

. bičiuliams. Kultūringiausia dovana yra Betu- 
• viška knyga; 1 yra sėkmingiausias ginklas 

prie* dvasinį sumenkėjbną ir viena K geriau
siu priemonių išlaikyti fietavybei. “Darbinin
ko“ administracijoje yra ttideKs paarinkfanas 
lietuvišku ar Lietuva liečiančių angliškų kny-

MALDAKNYGES
Dangaus raktas, maldynas, neįrištas, 156 p.
St Yla, Sveika Marija, maldynas, 369 p.
SL Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos
Prel. F. Bartkus, Būk mums malonus, 413 p.

... , BftMCI* ' 
DžSURED and BOfiBED

naują rekordą, 
savo šeimininkui 57.179 sva
rus.‘Ligi šįol rekordu turėjo 
Phar Lap su 56.425 svarais.

- P. V.

Kad buty linksmiau

MECHANIC 
(Some knbwledge of Ftoglish) 
For *H rouad MacUae 8hep w»rk 
wtth at kast 5 years experieace ia

TENISAS
Čekų garsus tenisininkas J. 

Drobny, pabėgės iš savo tėvy
nės, nesutiko pasirašyti sutar
ties 56.000 dol. sumai. Sutartis 
būtų jį vertus žaisti kaip pro
fesionalą.

Amerikiečiai T. Trabert, B. 
Trabert ir V. Seix Australijoje 
per Kalėdų šventes rungsis dėl 
Davis taurės.

TAUPIOJI 
VIRĖJA

taip pat
vos ir taip pat medum kvepia, 
turi malonų skonį, sveiką ir 
gardu gerti. Ramunės geros 
dėl skilvio ir dėl inkstų ,(kid- 
neys). Jeigu esi nuvargęs, su
šalęs, gerk ramunių arbatą. 
Kada esi piktas, nusiminęs, ir
gi gerk ramunes. ’ * Prisiųsk' 
mum $250, o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. Į 
Kanadą

ALEXANDFP ^ CO 
414 BBOADWAY 

South Boston 27, Mass.

Laidotuvtą Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station>
Woodhaven, N. Y. v 

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visos*, 
miesto' dalyse; veikia ventiliad-

atvyfcti į JA V sužaisti eilę 
rungtynių.

Švedijos rinktinė Ispanijoje 
tarpvalstybines rungtynes su
žaidė lygiomis (22).

j>rveiearijos rinktinė Colum- 
tius: stadione Paryžiuje įveikė 
rinktinius prancūzų futbolinin
kus (4:2).

Vtekfatijos fbtbolo rinktinė 
Saro krašte sausai nugalėjo tos 
vietos rinktinę (3:0).

Rumunija laimėjo prieš Bul
gariją (2:1.

J. Kačinskas, Missa In Honorem Immaculati 
Cordls BJA.V.

C. Sasnauskas, Lietuviška muzika
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)

poezija
Jt Baltrušaitis, Poezijai 270 p.
F. Kiiža, šventieji akmenys, 112 p.
A. Mickevičius, Konradas Valenrodas, 96 p.
A. Tytuolis, KeSonė, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.
Jonas Aistis, Sesuo Buitis, 45 pf

RELIGIJA IR FILOSOFU A

Naujasis Testamentas
Neito Vian, §v. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. 'Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 p 
Dr. J. Prauskis. Prie vilties kryžiaus, 139 p.
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p.
SL Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.
Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p.
Taip jis kalbėjo, Don Bosco mintys, 132 p.
J. Burkus, Terese Neumanaitė, 270 p. ,
Kun. Dr. J. Gutauskas, Vaikų Dievas ir religija, 

(pedagoginis veikalas tėvams ir mokytojams)

J.P.MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
i Stnet, Woo&ivm 21, N. Y.

TeL Vlrgtaia 7-1896

io>ooce9oocooooeooeecoQcoo9o»&oooo0»

PAR
Įtarime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
HIB ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visoidps apdraudos (Insurance) reikaluose

nuk* nuims 
malonus
P areng ė

PREL. F. BARTKUS^*
413 puri. Kama $2.00

EVargreen 8-9770

Jpseph GarszVa
G R AB O R I U S
• BALSAMUOTOJAS

' 231 Bedford Avė.
i Brooklyn, N. Y

ANGLIŠKOS
Rev.-T. Narbutas, 4 Martyred Bishops
Rev. Jos. B. Koncevičius, Russia’s Attitude 

Towards Union with Rome, 197 p.
V. Ailgūstinas, Our Country Uthuania "

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFUA

150
350 
1.00

Tėlesjr.
ADVOKATAS 

37 Sberidaa Ave^ 
Brooklyn % N. ¥. 
TeL APptegate 7-7083

Lazdynų Pelėda, Motulė pavfltojo, 32 p. »
N. Butkienė, Velyta) pasėkos* 32 p.
K. Binkis, Balti vfflua, 36 p.
K Cukovskta, Daktaras Akkauda ir jo žvėrys, 93 p.
& Zobankfe, Httabmibo, 57 p. ‘
J. Jankus, IbąMMidtMu, 102 p.

Joffre Vobekauskas, 127 p.
M. Biržiška, Lietuvių tautas keliu, H t, 255 ]
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografij 

bruožai, 100 pi
Uetuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas

TeL EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISIOH WORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE -
Atliekami vtei eoffision, dažymo ir mech. taisymo darbai

Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai
J. MALIHZnK mub« teL HT 7-3Z47 SS7 GRAND STREET
Z. ZAUAUSKAS, nanMI teL GL S-MSS BBOOKL.YN, N. Y.

Medžiotojas pasakoja : '
— Netikėtai iš krūmų liū

tas ir tiesiai į mane, o aš drą
siai....

—.Liūtas neišsigando ir ką 
jis darė? — klausė vienas.

— Ką darė? Manai, kad aš 
pakaušy turiu akis?

vBAM UNBS
Mes gavome didelį 

f j siuntinį šviežių ra- 
munių Medų iš Ven- 

įiM/ grijos ir dabar yra 
vš&ns proga ramu
nių gauti pas mus. 
Vengrijos ramunės 
geros kaip ir Lietu-

V. Lukas ~~4fedėjas 
i Stt Omas 8U Riibri N. 
[ TeL EVerąreen 4-8802 

UetavSka dnono — gertausta 
Suoba Mes kefSTsr Ambm, py- 

tr gyraavign* pa«al vtin 
nksOU Tortai ypatingai pyragai

> vęstuvCmA krikštynoms ir M-
> takkana" RkBadagoras progoms. 

F Utakymai iip<Momi kegariau- 
t šiai. Bvetiojame i krautuves ir
> privačius namas.

Vardai gimti
Floridoj dažnai pasirodan

čius uraganus metereologai 
pradėjo vadinti moteriškais 
vardais, šių metų buvę ura
ganai oficialiai iš eilės sura
šyti: Alice, Barbora, Karolina 
ir Darata. Atsirado vyrų, ku
rie kreipėsi prašydami, kad 
jų žmonos vardu butų pava
dintas pirmasis uraganas, nes 
visvien, sako, daugiau nenu
siaubs už manąją. Jau susidarė 
ilga eilė tokių vardų. Paskuti
niesiems teks ilgai laukti, o 
pirmasis iš eilės uraganas, tur 
būt padėjo tam vyrui, kuris tu
ri žmoną, vardu Edna.

KARL EHMER - PORK STORES
Geros rūšies įrikirim mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

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

Gendale, N. Y.
136-59 Roosevelt Avenue

Flushing, N. Y.
68*38 Forest Avenue

Ridgewood, N. Y.
60-04 Woodside Avenue

Woodride, N. Y.
19 West Post Road

. White Plains, N. Y.
MAIN STORE

CM2-10 MYRTLB JM. GIENDALE 27, N. Y.

150 
2.00 
L10 
L25 
0.00 
100 
100 
100 
080 
150

Prel. Dr. F. Bartkus ir prel. Dr. P. Aleksa, 
Dievas ir žmogus (tikė^mo tiesos, dorovė ir 
priemonės) 517 psh .,

su viršeliais

lukštų, pūsMs, odos, kraujo, riflharių ir kHą ligų gydytojas 
Apžiūrčjiraas ir kraujo tyrimas 3 doi. Priėmimo valandos 10-2 ir 44) 

x Mokslus baigės Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CETY

Viri LejdDgton Avė. požeminio tnAikinio stoties. Lengva privažiuoti 
H, visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.
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Tad dar kartą meldžiu neati
dėliojant įteikti savo auką, 
kad Balfas galėtų sušelpti vai* 
kučius ,senelius Jigonius. Bū
kite gailestingi, o gerasis Die
vas bus jums gailestingas-.

Gubera. Herter Jslimgė ak
tyviai t Bostono nifiiįfcMinn 
sistemos MTA ūkinių proble
mų sprendimą. Pagal jo pianą 
bus siekiama mokesti pakeiti 
ligi 16^/3 cnt-« bet Hgi kovo 1 
d. dar veiks 15 cnt mokestis.

Baito nartą sosiriakimas
prieš vajšus atidarymą bus 

gruodžio 1 d. 8 vai. vak. So. 
Bostono Liet. PiL Dr-joa salė-

Mek. St. Uzdenienė jau tiek 
pasveiko, kad gali dirbti šešt. 
mokykloj.

Šen. McCarthy Bostone 
vykdė tardymus gėlėtą die

nų. Daugiausia domėjosi aplink 
Bostoną esančiais General E- 
lectric fabrikais.

>1. V. Jonųškaitė. 
vedė Aleksandras

Atsidarė “Banga” 
televizijos ir radijo taisymo 

dirbtuvė

liku- 
teikti

niais ir ketvirtacBenialg nuo 8 
vai. ryto iki 10 vai vak. Kito
mis (Senomis tik nuo 7val 
iki 10 vai vak. Adresas*. 339 
Wflson Avė., 3rd floor, Brook
lyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS grafas 
kambarys vienam asmeniui su 
visais patogumais ir prieinama 
kakta. Kreiptis: Teief. VI 6- 
2544 J arba rašyti: 84-0? — 
89th St, Wbodhfatrt V L, 
n. y. ; .

PRANAS WAfTKU8
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

NINKU, Buitie Ftortatz G«hj ir Dovanų krautuve. 502 E. Broadvay. 
So. Bostone. TeL SO 8-0489.-Ten gaunamai •‘Darbininkas", lietuviuos 
knygos ir rankų darbo dovanot.

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplįfiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Dubas atiidfaftM prityrarin techadko, pripažinto 
RCA Instituto, N*w Torte.

Darbo valandos: haadten nuo 1 vai p.p. fld 7 vnL vak. ir

Kat Federacijos
New Yorko apskrities susi

rinkimas bus lapkričio 27 d., 
8 vai vakare Apreiškimo pa- 
rap. salėje. Bus tariamasi dėl 
seimelio.

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

pačios ir i kitus miestas.
Reikale taokfte: TeL TR S-4484

FUNERAL HOME,
564 KAST BROADWAY 

South Boston, Mara.
D. A. ZaleMoM, F. E. ZMetskas 

Oratoriai Ir Bateoraatojai Į 
Patarnavimas dienų ir naktį j 
KoptySa ifniirnimt dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-S81S

SOtrth Boston 8-2SSS

IŠNUOMAJAMAS butas 4 
kambarių, šviesus, su baldais 
ir šaldytuvu, dviem ar trim su
augusiom žmonėm. Baltas pe
čius , balta sinka ir šiltas van
duo. Nuoma tik, ^30 mėnesiui. 
Kreipkitės 306 W. Third St, 
South Boston, Mass. Savinin
kas pirmame aukšte.

fo vajaus proga paaukojo viso 
mėnesį algą; geraširdė Vyš
niauskienė įteikė $100 auką. 
Našlė S. su trimis mažais vai
kais kasmet atiduoda vienos 
dienos uždarbi. J. E. vyskupas 
Padotekis įteikė $100 auką, nes 
pats buvo Vokietijoj ir matė 
ten esanflų tremtinių skurdą.

Nuoširdžiai prašau kiekvie
ną gailestingos širdies lietuvį

“Ateities” redakcija
lapkričio 28 d., šeštadienį, 

Angelų Karalienės parapijos 
salėje rengia arbatėlę su įvai
ria" menine programa. Bus 
ateitininkiško filmo premjera, 
muzika, sava kūryba. Salė pa
puošta Ateities archyvo nuo
traukomis. Po programos šo
kiai. Kviečiami ateitininkai 
sendraugiai, studentai, moks
leiviai ir jų bičiuliai.

340 Ridgewood 
Avė., Brooklyn 8, N. Y. (Ja- 
maicos linija važiuojant prie 
pat Crescent stoties). Telefo- 

APlegate 7-0349. Jos 
savininkas yra Vytautas Za- 
lenkevičius, prityręs šios rū
šies specialistas, baigęs RCA 
institutą New Yorke. Darbus 
paima iš namų ir juos pristato 
į namus.

J. Kapočtas,
Liet Enciklopedijos leidėjas, 

buvo atvykęs į New Yorką ir 
šeštadienį, lapkr. 21 d., jis į- 
teikė enciklopediją pirmajam 
jos prenumeratoriui Sauliui 
Mrozinskui, pianisto AL Mro- 
zinsko sūnui

minėjhnas
surengtas A, L. Dariaus ir 

Girėno 1-jo posto, L. S. “Ra
movės” N. Y. skyriaus ir A. 
L. Memorial posto, įvyko sek
madienį, lapkr. 22 d. Apreiški
mo par. salėje. Programą ati
darė American Legion “Memo
rial’’ posto vadas adv. P. Ale- 
xis, Amerikos himną sugiedojo 
sol. A. Vasiliauskas, Lietuvos 
himną — 
Programą 
Vakselis.

Pradžioje pasveikino A L. 
Kings County vadas Lombar
du' paskui K. Jurgėla pristatė 
vakaro garbinguosius svečius, 
o P. Jurgėla pakalbėjo apie 
vakaro prelegentą gen. st 
pulk. K. Škirpą ir jam įteikė 
A. L. medalį.

Gen. st pulk. A. Škirpa kal
bėjo apie porą valandų. Ilga 
kalba publiką gana išvargina 
Salės gale buvo nuolat triukš
maujančių, kurie drumstė vi
są vakaro nuotaiką.

Meninėje dalyje sol. A Va
siliauskas , akomp. J. Vedegiui, 
padainavo porą dainelių, dra
mos aktorius H. Kačinskas pa
skaitė N. Mazalažtės legendą 
ir A Miškinio eilių. Tautinių 
šokių grupė, vad. J. Matulaitie
nės, pašoko keletą tautinių šo
kių. Publikos buvo pilnutėlė 
salė. Po programos buvo šo
kiai.

lis iš jų nedrįsta išmaldos pra
šyti. Balfas visus vargstančiuo
sius lygiai šelpia, nedarydamas 
jokių skirtumų ar išimčių. Vo
kietijon nusiųstus pinigus ir 
gėrybes betarpiškai išdalina 
pačių tremtinių išsirinktos šal
pos komisijos.

Šiuo metu New Yorko lietu
viai veda vajų. Buvo išsiunti
nėti tūkstančiai aukų lapų su 
prašymais aukoti vargšams 
tremtiniams. Tačiau dar tik la
bai mažas skaičius geros šir
dies žmonių teatsiliepė į šiuos 
maldavimus. Ir kyla klausi
mas, kodėl? Ar jau sotus alka
no neužjaučia? Ar gailestingu
mo žmonės nustojo? Ar krikš
čioniškos artimo meilės nebe
turi? 'neša, yra ir labai gra
žių pavyzdžių. Dvi seserys —

VAITKUS 1 
F U N E B A L HOME 

197 Webster Avesue

cepirm.
trimas, prot rašt 
kevičius, finansų rašt — V. 
Žukas, ižd. A. Skyrius ir P. 
Kirslis. Direktoriais numatyti: 
AR). Malinauskaitė, K Sama
us, N. Šilinienė, AL Jakutis, P. 
Malinauskienė AL Miškienė, 
Pr. Novašmskas, K. Pilkoms.

Karšt Patr.

New Yorko Balto vajui bai
giantis, Balfo pinnininkas kan. 
prof. J. B. Končius lapkričio 
14 per J. Stuko radijo valandė
lę kreipėsi į Amerikoje gyve
nančius lietuvius, prašydamas 
aukų Vokietijoje likusiems 
mūsų tautiečiams sušelpti. 
Kan. prof. J. B. Končius kal
bėjo:

“Pabėgusių. nuo komunisti
nio teroro ir tebesančių trem
tyje Vokietijoj lietuvių padėtis 
yra apverktina. Juos visus per
nai aplankiau. Jų skurdas 
man nęįcartą širdį suskaudino 
ir ašarą išspaudė. Reikia juos 
gelbėti, o ypač tuos 2,000 vai
kučių, kuriems gresia 
dėl blogo maisto. .

Antanas P. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Nonrood, Mass.

Finansų Sd^etorias 
Antanas Pell.
32 Wilder Street

siems Europoje, rėkia 
organizuotai, o ne tik tiems, 
kurie sugeba gražius laiškus

, 4 A. F. (HN1TOR mraktavlM 
toe«aMM» vaL l«w ta w.

GYVUOJA PRR 23 METUS
Oro lanfaMf tranaltoojaml ivafrta vtauomenča pranetinud.

BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNEBAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, 8EIM0S, VAIKŲ, JVATRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvfų ir po n.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnau>nti seną fotografija’ 

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT- MAŽELIS
gye. m Iffaltoa 8trn RMgmod, Broaktys, N. Y. 

Skatobtati fa. HYadnt

šiandien pat paknti voką ir įdė
ti savo auką vargšams. Auko
kite dienos uždarbį arba ma
žiau, pagal išgales, ir auką pri- 
siųskite: United Lithuanian 
Relief Fund America, Ine. 
105 Grand St, Brooklyn 11, 
New York. Tegul nebūnai nei 
vieno lietuvio, kuris nebūtų 
paaukojęs Balfui. Kodėl gi 
Stamford, Conn. lietuviai visi 
įstengė paaukoti?

Imkime pavyzdį iš žydų ir 
graikų, ’ kurie saviesiems gel
bėti kasmet milijonus dolerių 
sudeda. Nepasitenkinkime tais 
trupinėliais, kuriuos lietuviai 
savo broliams numeta, nelau
kime, kad svetimieji mūsų 
skurstančius tautiečius sušelp-

Dramoje vaizduojanias Bru
to ir Kasijaus sąmokslas prieš 
Cezari jo nužucįnnas; sąmok
slininkų pabėgimas ir maišto 
pralaimėjimas prieš Cezario F 
pėdinį Markų Antonijų.' Kam 
Šeką>yras nepatinka, nepatiks 
ir šis fihnas, nes jo nei Įminti 
n^alima su realistiniais fil
mais. Daugeliui bus nelengva 
suprasti Šekspyro kalbą, skir
tingą nuo'šių dienų angliško
sios. Tačiau kiekvienas, kuris 
filme ieško ne pramogos, o 
pirmoj eilėj meno, filmu bus 
patenkintas.

Šekspyras ir jo eiliuotas žo
dis perdtibtas tikrai gerai Ne
veltui juk tokie garsūs artistai 
vaidina, kaip pasaulinio garso 
Šekspyro interpretatorius John 
C^elgnd (lietuvių kBmfa) — 
Kasijaūs rolėje, James Mason 
— Brutus, Marlon Brando — 
Markus Antonijus, Louis Cal-

M00KLYN 11, BL T. 
J. vainikas 
^MNBną Dtr.

Lietu vi ų Radijo Korporacija 
Mt E. BNtaHvar, S*. BmAob r». M-m. TeL 80

Ltetuvhi Radijo programa ii stoties VVBMS, 1090 kUociklu. perduo
dama sekmadieniais 12 iki 12:30 vai. Būna lietuvlikoe dainos,

rinkliavai gaunami bei infor
macijos teikiamos šioše vie
tose:

Šv. Petro bet. parapijos kle
bonijoje 50 W. 6th Št, Lithu
anian Fumiture Co. 328 W. 
Broadway; J. P. Tuinila Real 
Estate, 395 W. Broadvvay; 
Baltic Florist St Minkus, 502 
E. Broadway, Vakauzų krau
tuvė, 53 I St, “Keleivio” re
dakcija, 636 E. Broadway, 
Strazdo krautuvė 372 Dorches- 
ter St, So. B&tone.

chorą veda muz. P. Sakas.
Naują tovų komitetą sudaro 

p. Dubauskas^ Mezečinskas, 
Nutautas, Gedvilienė ir <Rai- 
vytienė.

Mokytis už^ mokslą 3 doL 
Moraliai ir materialiai’ litua
nistinę gnąję paremti mielai į- 
sipareigojo LB Netv Yorko 
Apygardos valdyba.

Lėšos .gautos iš tėvų * mo
kesčio, mokyklos šelpėjų, para
pijų komitetų ir įvairių paren
gimų bus telkiamos į fondą 
lituanistikai išlaikyti, nes tai 
visų lietuvių reikalas. Belieka 
tik, kad visi lietuviai vaikai, 
lanką parapijinę mokyklą, 
lankytų lituanistikos pamokas. 
Nelankančiųjų pasiaiškinimai 
nepateisina.

Kun. N. Pakalnis ' nuolat 
skiria daug dėmesio praplėstai 
lituanistikai. Lituanistinių da
lykų dėstymas vyksta gana 
sėkmingai, nuotaikos mokyklo
je gana malonios. Tai džiugina 
tiek tėvus, tiek mokyklos rė
mėjus.

Bostono Balfo skyrius pra
deda iškilimngai gruodžio 6 d. 
3 vai. p.p. So. Bostono Liet 
Piliečių Klubo auditorijoje to
kia progratoa: lietuviškas fil
mas iš tremties^ Balfo vicę- 
ptan. A. Deveiienėš, ką tik 
grįžusios iš Eurcųns, kalba; 
adv. A šalnos, klebono kun. 
Pr. Virmauskk), SLA pirm, 
adv. K. Kalinausko ir red. J. 
Sondos sveikinimai; taut šo
kių grupė, vad. O. Ivaškienės, 
pašoks taut šokių.

PrabuBų komisijos pirmi
ninkas yra St Jakutis. Drabu
žius reikia nešti į salę po baž
nyčia.

Blanche Cimys • 
409 W. Brcadway, 
So. Boston 27, Mass.

Revizijos Komisija
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

CAMBBIDGE, MASS.
Nauji kandidatai

Liet, klubo susirinkime, įvy
kusiame lapkr. 15, numatyti į 
naująją 1954 valdybą šie as
menys : pirm. Pr. Janiūnas, B. 
Jakutis, A. Ambrazaitienė, vi-

P. Kadaitis, B. Kan-
J. Moc-

KMcvtena nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite k"
non pasvHdntf ar paskelbti, tai surikite: LITHUANIAN RADIO 
HOOt, M Cettage St, Nenvood, Mass.

Skyrius: LITHUANIAN tURNITURZ CO.. W. Briadirs*
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI ■ 
Teel fonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4418

Gruodžio 6 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Atletų klubo patal
pose (Marcy Avė., Brooklyne) 
įvyks Lietuvių žurnalistų Są
jungos New Yorko Skyriaus 
susirinkimas. Nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

LXS. New Torto 
skyriaus Vaidyba

Mirė *
Anelė Zataviddenė, gyv. 220 

Sunnyside Avė., Brooklyne, 
sulaukusi 60 m. amžiaus, mirė 
lapkr. 20 d. Paliko nuliūdime 
sūnų Norbertą ir dvi dukteris 
—Libaną Juškienę ir Karoliną 
Zatavickiūtę. Kūnas pašarvo
tas Clarence ir Simenson kop
lyčioje, Hillside Avė., Rich- 
mond Hib. Gedulingos pamal
dos įvyksta Angelų Karalienės 
parap. lapkr. 24.

LOS CENTRO VALDYBA

50 dottage 8L, Norooud, Masa. 
Garbėj Pirmininkas

J.^E. Arkivyskupas Riehard J. 
Cushing, D. D.

Dvasios Vadas
Kun. Pr. Aj Vinnauskas 
S0 W. Sixth Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 pranklin Street 
Norwood. Mass.

Vlee Pirmininkai
Pranaą Ragvadaukkas.
R G Street. So. Boston 27. Masa.
Vladas Paulauskas

• S75 Lawrence St, Loveli, Masa 
Brockton 68, Mass.

nuotykių fitatas su naftoą ieš- 
kotojafa, hfatoeriais ir bandi
tais. Prie" to vfaro dar fr rs- 
maža meilės doza. Veftsmas 
vyksta Meksikoje. Yra daug {- 
temptų ir įdomią momentų, 
vietotos nebtoga valdyte (juk 
tokie aktoriai, kaip* Ckury Coo- 
per, Barbara Stanwyek, An- 
thoiQr Quinn ir Roto Fomaa 
Rahraa—frlniW, \ negali labai 
blogai vaidinti), bet visumoje 
filmas pasilieka tik vkhitiniš- 
kas. Netrukus bus rodomas 
mažesniuose kino teatruose.

IŠNUOMOJAMAS dvieją 
kamtartą teitos tik moterims 
arba vedusfans be vaikų. 
Kreiptis trečiadietoais ir sek
madieniais nuo 8 vaL ryto iki 
10 vaL vak., o šeštadieniais tik 
nuo 7 vaL iki 10 vai. vak. Ad
resas: 1519 Greene Avė., Ist 
floor, Brooklyn 37, N. Y.

lau Hmetuf, kai vtM kČauM 
ribh "LIETUVOS 
SuįL fli^iaiuunuf 

VAJAM DU 
A/ kurin wi tkd/uCnuncunK

t330k fO7^<» 
DIREKTORIUJ

O4Ummo.MPEIRUTU o
ta . HIUOIDB.N.J

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
RANGA

BROOKLYN, N. Y.

Atfado prefraorię
Didysis Bostono universite

tas atleido prof. Halperin, ku
ris buvo minimas, kaip turėjęs 
ryšį su šnipais Att. General 
Brownell kalboj.

Riesto Mtsfeiekimo 
tvartytojai

jau baigia įrengti 'autobu
sams įvažiavimo ir išvažiavimo 
stotį Bostone Tremont St prie 
Broadway ir Shawmut Avė.


