
kad ntostoHad būtų mažesni ir

džioji raudonoji Kinija.

Svarsto komunistų žiaurumus Korėjoje

i

Komunistus iskelia iš pogrindžio

važiuotojų surinkta 12,710 dol.Viena

vo pakviestas būdyti WUhanT kyklų, Harvardo universitetas,

veikliu knmt luistu, bet B tflt- • je "Boston Post”. Naujasis to

daugelį pavardžių. Tteto

rodo, kad toje mokslo ištaigo
je yra įsimetęs komunizmo vė-

vui tuos žiaurumus 
Jungtinėse Tautose.

• Oieagoje per mėnesi lai
ko teista 170 neblaivių va
žiuotojų; iš jų 110 gavo ka-

minitserijos leidimą^ pinigus 
atkasti. Pagal graikų įstaty
mus pu%ė turėtų tekti valsty
bei, puse radėjams.

Bostonas. — Šen. Joseph pažinimas daugeliui išsigynu- 
McCarthy Bostone apklausė šiųjų komunistų gali būti labai

rijos* bėga j vakarinę šoną ir 
gydytojai; kurie gari. Rytų 
Vokietijoje 2000 gyventojų 
tenka vienas gydytojas. Va

lkatų Vokietijoje 2000 gyven
tojų tenka keturi gydytojai 
Atbėgantieji J vakarus, sunki-

kankinimus bei žudymus. Ra
porte mirritna, kad tokių kan
kinių buvo 29,815. Tarp jų 
11,622'kariai, 17,354 civiliai ir 
839 nežinomi.

Wa'Tlta&tonM. >— ' Senatas i McCarthy krfia reikalavtihą, 
sudarys komisiją, kuri apMau- kad būtų paleisti iš'komunistų 
sinėtų belaisvius apie ^tomu- -ndtaisves Korėjoje kiti 600- 
nistų žiaurumus Korėjoje. Bus . _ . .

vietai

sius dalins; visuomeninėje o* 
pini joje ruošiama dar ir Itaflti* 
jos kraštą ofaąridjM tevaMk

džią gruodžio 28 Indijoje, Nęw 
Delbi, dalyvaujant Sovietams 
kaip neutraliam kraštui.

Ji nebuvo viešumo* * psBooddB*' 
priimta dS savo tono, tinai 

tcDCvaTO f**
atteftę* buv. Sovietų ątotovy* 
Ms tarnautoją Genetiką, teartą 
Kanada laba! nenorėjo Metas 
j Kum parotjjmu. TtoSaurdto 
bar jauMtaįincta, Ir'MMįto- 
ma naujų davfata 'ĮtoMtetiįtak 

flRqw <mnsKw<L am* www

pBfitftns Bal- kurtas telkiasi j .dvi pagrindi- 
flto pritaikyta nes tntatis: visomis .-■ jėgomis 

remti ir toliau laisvinimo kovą 
ir yp&Saf Kersteno rezoliucp 
jas vykdymą; antra, pranešėjų 
iškeltais būdais palaikyti lie-

Ameriks tuo, tarpa tari 
iniciatyvą šaltojo tara gtaNaki, 
nervinti Sovietas Jungtinėse 
Tautose. Ten iškeltas komunis-

tijtorkraštp 
išlaisvinimo

M.Vaidy|

belaisvius
os. — Vokietijos 
ninisterio pava-

tojpriefaMtis — išdžiuvo van
duo reaervuoraoraeC Jo Bko tik 
šeiiotikt&s procentai to, kas

jog Jis

Soviety šešėlisAlto darbais

Eisenboweris

jungininkai sutinka, kad So-

H JWĖW YOBKO *ea_ OeMge C.

Ir .senatas tirs komunistų žiaurumus

Ameriką sunaikinti. Prerifen-

Ganiai tuo tarpu dsugtai-

rodymuose dH WHte. iMNlf

vulsndas Kavinėms ir pramo-

gai, suskaityti pr 
balsai siekia 319.

Korėjos fronte vis 
nieko naujo

Rengiamasi apklausinėti 22 
amerikiečius, kurie atsisako 
grįžti. Dėl politinės konferen
cijos komunistai siūlo jos pra-

. MOKĖJOJE kartafe amerfikteSfa pMtoM* ji lirnlfciiii atmatt 
nelaukta priežo puolimą, jei tik derybos dėl taiko* nepatektu tik*!*.

j&ąo Heraki Tri- 
jfc . turi nepriklau-

dėl belaisvių negrąžinimo; ten | 
kalbama apie įriverčianrao- ■ J

sis*narys, bet kaip antrosios 
pusės atstovas, o ne “neutra
lusis.”

GREITAI VAŽIUOJAN 
ČIUS GAUDYS

Pennsylvanijos autostjadoje

jdtaotejas W. Hallstein atvyko į 
New Yqrką. JT komisijoje jis 

. fcefieataus, kad JT imtųsi prie
monių išreikalauti iš Sovietų 

'? Sąjungos grąžinti vokiečius

KINIJOJ ARTĖJA BADAS

Kinijoje numatoma, kad at- ..

teta. f*O v$tarnakčto uždrausta 
VisflLijFktfų vartoti. Tokio ap-

no toliau tą patį vykdomąjį 
komitetą, ir tik nežymiai at
skiros srovės pakeitė kai ku
riuos savo narius taryboje.

Tuo pat metu įvyko ir Lie
tuvių Bendruomenės suvažia
vimas, Balfo, Lietuvių Fronto 
bičiulių konferencija, katalikų 
laikraščių pasitarimas.

žiuejančius. Kurioj vietoj jis 
bus įtaisytas ir kada pradės 
veikti, neskelbiama.

Autostradoje šiemet užsimu- 
•šė jąu 82, pernai ' per visus 
metus užsimušė 83.

vakarų sąjungininkų, Sovietai į 
vis dėlto nuo pačios konferen
cijos Bermudose jų nesulai
kys. ' i

RENGIASI Į BERMUDUS 
Ten bus ir

Vidaus gyvenime tyliai 
sideda kai kuriose . o» 
šakose, lėta depresija. Sovietai 
labai gantai džiūgauja, kad >

grįžo iš trumpų atostogų ir 
rengiasi Bermudos konferen
cijai. Ten bus sutarti tolimesni 
žygiai, kurie išjudintų iš da- 

. dartinio politinio sustingimo.
Naujas prieš Bermudos kon

ferenciją įvykis buvo Sovietų 
sutikfafaas dalyvauti keturių 
didžiųjų konferriacijoje. Tai 
bitao nelauktas Sovietai 
nuolat įkyriai tytętjno, Md jie

MTANUOJE TAMSU
Madridas. — Siaurinėje, ry

tinėje, vidurinėje Ispanijoje 
griežtai suvaržytas elektros' 
valtornas. Pramonei pakan
kamai duodama elektros tik

Ketvirta, kas užsimena, kad 
ęavojus yra nemažas, apšaų- 
Mastas baimes kėlėju ir sten- ..lį 
giamasi jį nutildyti. -■

Petersonas nurodė, kad ge- -

ir 55,305

daiktas. Karas Indokinijoj ne
populiarus. Parlamentas reika- 
lavo, kad vyriausybė siektų 
ten karą baigti. Taigi komu- į 
rūstų siūlymas ' prancūzams 1 
dabar gali atrodyti gražus.

Sovietų gundymai jau davė j 
šiokių tokių vaisių Ęrancūzi- J 
joje. Parlamento diskusijos, 3 
dėl sutarčių tvirtinimų pajvęiė, 
kad jos dabar negalės būti pa- J 

' tvirtintos, nes nebus surtaKtą

Monfei'eHcijsjo1 dnįBy su / 
kom. Kinija, o čia dabar ne
laukta nuolaida. • <

Tos nuolaidos tikslas aiškus 
— apsunkinti trims <fidie- 
siems susipratimą Bermudose, 
sustiprinant kortas Prancūzi
jos rankose. Sovietų sutikimas 
turi sustiprinti Prancūzijos 
viltis, kad su Sovietais dar ga
lima susikalbėti, taigi galifna 
atidėti tvirtinimą sutarčių* ku
riomis būtų pastatyta ant kojų 
12 vokiečių divizijų. ' - :

Ir antrą triuką Sovietai su
galvojo Prancūzijai gundyti — 
Indokinijoj kom. Viet Namas 
davė suprasti, kad karas lado-

19,161 |
tuvių dvasią gyvą ir ją ugdy
ti toliau,, atsiremiant į lietu- , 
vių bendruomenę, kurios <wga- 

išstumlTiš nizav^ reikia Paskubinti.
-----Kongresą vainikavo balius, 

kuriame dalyvavo atstovas 
Kerstenas, kiti atstovai ir val
stybės departamento pareigūs 
nai, sveikinimais paremdami - 
lietuvių viltis. Tarp anksčiau 
sveikinusių pažymėtini buvo 
Chicagos majoras Kennely, 
kuris buvo atvykęs patsai, ir 
ypačiai nuoširdžiai demokra
tų partijos atstovas Kefauver.

Kongrese dalyvavo daugiau 
kaip. 600 atstovų ir nemaža

Laikraščiai sustojo
Yorfca^ — Sustreika- I 

vo apie 500Xfarbininkų cinko- 
grafįjose, ir šeši laikraščiai 

Yorke\sustojo. Times,

Vr
.’i-

Ą"

nistų žiaurumus Korėjoje. Bus ;J». Ąmofte® Jaktaų, kurių 
apklausa 15 laisvių. Ui Sus koonyjfci ngtrąuke , sjra- 

«*. Senatorius pdp pat reika-
didelė paranka Amerikos atsto- įanjn kad - Amerika nutrauktų 

keliant paramą toms valstybėms, ku
rios prekiaija su raud. Kinija.

čia senku gauti darbo. Vakarų 
Vokietijoje yra 52,000 gydy-

RA1MNYS JUROJE
Graikų žvejai rado jūroje 

butelį su rašteliu. Jame para
šyta, kad keturi vokiečių ka
rininkai, • traukdamiesi iš 
iš Graikijos, paslėpė auksinių 
pinigų maždaug už 25 mil. do
lerių. Nubraižytas ir planelis, 
kur pinigai turi būti paslėptų

<So dirba ne savo profesijoje.

Amerikoje tuo tarpu pro
porcingai yra daugiau gydyto
jų nei Vokietijoje, bet visi tu
ri darbo. Mat, * iš penkių šeimų 
keturios Vokietijoje priklauso 
prie ligonių kasų ir turi nemo
kamą gydymą. Likusiųjų ne- 
apaidraudusių yra per mažai, 
kad galėtų aprūpinti darbu 
laisvuosius gydytojus.

tams ,taigi ir Sovietams, kaP

Jurogt Tautos. — Pradėta merikos atstovas paskleidė ra- 
svarstyti Jungtinėse Tautose portą 152 puslapių, kuriame1 
Amerikos įteiktas skundas yra sudėti buvusių belaisvių ir 
prieš 'komunistus Korėjoje už kalinių pareiškimai apie tuos 
belaisvių ir civilinių • asmenų 
kankinimą bei nužudymą. A- bonūs. Prancūzijai tai didelis

žė darbingumą.
w i



varoma
SPAUDA

> s:

tų, kas yra Amerika ir ame
rikietis, mokyklose kartkartė
mis iškabinami prieš Ameriką 
plakatai. Viename jų vaizduo
jama apsiginklavęs ameriko
nas, puoląs Sovietų Sąjungą, 
bet komjaunuolių partrenktas 
ir batais mindomas.

pusi žr^obojusk Jei nejį, jo- 
kiu būdu nebūčiau patekusi i 
ligoninę, nes ir vietmiai lietu
viai tori atlikti daug formalu
mų ir gaūti leidimų. *
Kartais faritie leidimai ateina,

Apie Ukmergę buvo daug 
partizanų. Kartą mes, kelios 
vokietės, buvonte pas Vieną 
kofcbozkiinką. Atvyko teptyni 
partizanai — viri j£urri, gerai

'Kova su 
— fronto kova

reikalingi 
dokumen-
medžiagą

jau jfe s vienam taip yra nuti
kę,' ar sj»į^nizuojant pabėgi
mą, ar likviduojant įrodomąją 
medžaigą ar laiku pašalinant 
liudininkus.

ristoje.
K. vyras perdavė apynaujį 

dviratį ir siuvamąją mašiną, 
kad žmonai nupirktų 10 gra-

sakydaipų ka^ jie kovoja, už 
tėVynę ir nec it, kad kitąlink- 
smintįsL . '' ’

Šešuolių' klebonijoje buvo

rime būti dėkingi raudonajai 
armijai?’ “Kaip vargo tavo tė
vai valdant Lietuvą buržuazi
niams fašistams?’. Joks tėvas 
ar motina negali rizikuoti to
kius klausimus atsakyti taip, 
kaip jų širdis' sąžo,, joes kitą

• Prancūzijoje 2400 kontro
lierių susekė 436 sukčius, ku
rie'valstybei nusuko mokes- 
Sus, iš viso apie 1,40 miUardų 
frankų. Tuo tarpu tiems kont
roleriams išlaikyti valstybė 
išleido 1»44 miliardus frankų.
'• Praneorijoje, Paryžiuje, 

našlė E. Arrighi pereitą rudenį 
mėgino nusižudyti, šokdoma 
nuo tilto į Senos upę. Bet ji 
pataikė prie ten žvejojusio J. 
Martin, kuris ją ištraukė, pa
globojo ir pažintis baigėsi ver
tinėmis. Gal būtų ir laimingai 
gyvenę, jei ši rudenį J. Martin 
nebūtų šokęs nuo to paties til
to .ir nebūtų nusiskandinęs.
• Anojoje kareiviams, ku

rie duodavo savo kraujo, vy
resnybė Išrašydavo pažymėji
mas ir su tais pažymėjimais 
jie gaudavo alaus litrą nemo
kamai. Blaivybės draugijos 
pakėlė triukšmu, kad tokiu 
būdu kareiviai pratinami už 
alų savo kraują ^pardavinėti. 
Kaip blogą pavyzdį vyriausy
bė alų nutraukė.
• Aagtijoa vaistininlęak rū-

SENATO tyrinęjfano komisijoje atsisakė Badyti . Harry A. Hynaan 
(!—) Ir Harry Grundftest (d.). Pirmasis dirbo valdinėje laboratorijoje 
Nntley, N. J.; antrasis yra Columbia universiteto profesorius. Abu 
{tariami turėję ryšius su komunistais.

Buvau dar vaikas>_kada ka
ro pabaigoje gavau įsakymą iš 
NSDAP dirbti Karaliaučiaus 
skerdykloje. Sovietams miestą 
užėmus, iš skerdyklų negalė
jau pasitraukti, o maisto te- 
gaudavau vos 200 gramų duo
nos. Nuo tokio maisto ir sun
kaus darbo gavau džiovą. Tu
rėjau aukštą temperatūrą ir 
spjaudžiau kraujais. Norėjau 
patekti ligoninėn. Nepasisekė. 
Be darbo taip pat negalėjau 
būti, nes su rusų atėjimu din
go be žinios mano motina ir 
sesuo, e dabar dar iš bado 
ir seneliai mirė. Skerdyklą 
pakeitė rusai griuvėsių valy-

niekas kitas 
manęs nelankė, tik lietuviai, o 
pati Z. ištisomis valandomis 
prie manęs prasėdėdavo, gios-1 
tydama mano veidą. ,
- Koks buvo mano nusimini-

jimo žėnklu 
policijai skundė savo tėvą, nuo 
valdžios slėpusį maisto atsar
gas. Paišymo pamokos metu

Kitą, sensaciją šukelė Berlyne, 
rytą nonoje, buv. gen. Gehle- 

no biuro narys^ pabėgęs
S vakarą

ir rusams atnešęs tariamai 
visus Vakarų agentų sąrašus 
ir planus su kitais dokumen
tais. Pagal tuos sąrašus dabar 
vedami rytų zonoje gausūs su- 
iminejimai. šveicarų spauda 
pažymi, kad minimasis gen. 
Gehlęno biuras vykdęs specia- 
liusjl^davin&js su amerikiečių 
ir- v^kiefių įstaigų žinia. Fats 
kancleris Adenauerįs psSkclbė 
specialiai suslpažtosiąš dabar 
su šitio reikalu. V—gis

lią kurigri bnvo išvežti.
Pokario metai savietmfaaae 

rojuje man paliks amžinai aįr 
mintyje. Jei būtų galima* ąde- 
lai paaukočiau savo gyvenimo 
dalį už laisvę Lietuvos ir jos 
žmonių, kurie , daug metų mane 
šelpė, globojo ir man gyvy- arbata... be cukraus. Savo 
bę išgelbėjo. kalboje svetys priminė, kad. Ir

PLB Vok. farform. viešnagėj nesaldu.

Į Laisvę Nr. 1 (38), L. F. 
bičiulių laikraštyje, duodama 
konkrečios informacijos, kaip 
Lietuvoje bolševikinami. vaikai 
pradžios mokykloje, ir kaip tė
vų įtaka vaikams šalinama. 
Rašoma:

“Pirnpjo skyriaus vaikus 
mokant skaityti, vartojami ne 
tik iš rusų kalbos verstiniai va
dovėliai, bet ir Tiesos”, 
“Kauno^Tiesos” ir kt. bolševi
kinių laikraščių parinkti saki
niai, pvz.; ‘Laikas galutinai lik
viduoti buržuazines liekanas’, 
•Pateisinkime partijos pasitikė
jimą’, ‘Ištikimybė partijai — 
švenčiausia pareiga’. Po kiek
vieno sakinio vaikams aiškina
ma ne tik ką reiškia toki žo
džiai, kaip ‘pateisinti,’ ‘ištiki
mybė’, ‘partija’, bet ir duoda
mi konkretūs bolševikinės iš
tikimybės pavyzdžiai. Pvz. 
kaip ištikimas keliolikos metų 
komjaunuolis tapo Sovietų Są
jungos herojum ir buvo apdo
vanotas aukščiausiu pasižymė-

“O kad mokyklos įtakos vai
kams tėvai namuose negalėtų 
neutralizuoti ir mokyklos lie
sų’ nesugriautų, tėvams suri
šamos rankos tuo būdu, kad 
jie patys įtraukiami į mokyk
los darbą per vadinamus žodi
nius namų darbus. Mokykla 
vaikui duoda klausimų, į ku
riuos atsakymus turi duoti 
vaiko tėvai ir . vaikas kitą die
ną tuos atsakymus tūri atsi- 

i nešti f mokyklą, Tokių klau- 
«ŠmU ' atsakyftMtf turipetvirtin- 
•ti' mokyklos ‘tiesas’.Pvz.TJo- 

______ ___ _________dėl turime būti dėkingi ko- 
o gretimuose namučse mificija inunistų 

ir stribai. Jie saugoja kolcho
zus, kad partizanai neišvežtų 
maisto atsargų. Apsupdavo 
kartais miškus* bet neHb Ku, 
kad jie kada būtų ką sugavę. 
Buvo atsitikimų, kad partiza
nai patys ateidavo į Šešuolius

Višinririo griausmingą kalbą 
Jtmgt Tautose prieš Vakarų 
valstybių kišimąsi į Sovietų 
vidaus santykius. Jis suminėjo 
pavardes agentų, kurie prieš 
dieną buvę nuleisti Ukrainoje. 
Būdinga — rašo “D. Illustrier- 
tė” — kad agentai buvo ap
rūpinti moderniausiais apara
tais ciano kalijum, bet nė 
vienas juo nepasinaudojo. Visi 
buvo suimti ir sušaudyti. Taip 
bent paskelbta. Dabar tvirti
nama, kad viskas buvo išduo
ta Muellerio, jei tie agentai ten 
nuleisti ši viso nebuvo paties 
Muellerio agentai, 
tam, kad sudarytų 
tinę karinamąją 
prieš amerikiečius.

Tvirtinama taip pat, kad 
Muellerhii buvę žinomi ame- 
riluečią agentai, kurie, dirba 

rytą Vokietijoje.
Muelleris atsidėjęs rinko 

medžiagą, diskriminuojančių 
vokiečių ir apskritai vakarų 
politikus. Per savo tarpininkus 
jk buvo pasidirbinęs? net žy
miausių vokiečių politikų ir 
mokslininkų namų užraktų 
vaškinius atspaudus.

“D. Hlustrierte” ir “Abend- 
.post” žiniomis, Muelleriui pri
skiriama ir eilė teroristinių 
aktų pačioje Vokietijoje, kai 
reikėjo gelbėti savuosius į- 
kliuvusius agentus ir sunaikin
ti kaltinamąją medžiagą. Sa
kysim, buvo suimta žinomoji 
'wnHkkNM>ji Oiga”, viena iš pa
jėgiausių agenčių Vokietijoje. 
Prieš ją buvo svarbiausias 
Dūdininkas vienas rusas leite
nantas, gyvenęs Kaiserlauter- 
ne. Jis turėjo būti pašalintas.

Nedelsdamas įsigyk
LIETUVĄ ARCHVV4

bet ir trys raudonosios armi
jas kariai, gimnazistas dėl sa
vo nebudrumo buvo ne tik iš 

nes . saugumo gimnazijos pašalintas, bet ir 
atiduotas į.‘pataisos namus’. 
Kitą vėl sykį vaikams pasa
komas atsitikimas apie nusi
kaltėlį .vieno pionieriaus brū

kius; “Nebijau mamos, nei' lį, talkinusį amerikiečių 
klebono”, ‘Aš norių būti kaip agentams. G kad vaikai pažm- 
Onutė; ji pionierė ir iš visų 
mergaičių geriausia’, ‘Didžiuo
kis, mama, užauginus sūnų ko
munistą, ‘Kova su religijos 
prietarais
priešu’ ir pan. Be abejo, ‘mo
kinių piešiami šūkiai yra mo
kyklos vedėjo gamyba. Jis bu
drumo pavyzdžiu nuolat mini 
aną savo tėvą įskundusį jau
nuolį. Jis apsdadimo pavyz
džiu pristato anų- Kauno gim
nazistą, kuris nepranešė sau
gumo policijai apie savo tėvo 
santykius su klebonu ir su 

‘banditais’. Kai susišaudymo 
metu žuvo ne tik ano gimna
zisto tėvas ir du ‘banditai’,

kokį pareigūną sutikviduodavo. pakeliui į Sibirą.
Ukmergėje veflda tik viena 

bažnyčia. Rita uždaryta. Tėra

mas, kai vieną rytą slaugė 
marf JJŽĮreį įlzyte, 
tavo krikšto motiną (KS dėka 
buvau apkrikštyta kaįąlikiš- 
kai) šiąnakt išvežė”... _ Tik vė
liau gavau du laiškus iš Kras- 
nodarsė, Sibire; ji fašė, kad jai 
jau vistiek, tik jai manęs, ligo
nes, gaila—

Netekus globėjos, buvau iš 
ligoninės išmesta. Bet jaučiausi 
•kiek geresne ir turėjau pa
kankamai jėgų bent elgetauti. 
Elgetaudama pasiekiau Kauną 
ir po vienerių metų patekau į 
Aukštosios Panemunės sanato
riją. Susipažinau su ligon. K. 
iš Deltuvos. Abi apgydytos 
1950 vasarą parvykome į jos 
namus, -čia praleidau geriau
sius savo gyvenimo pokarinius 
mėnesips. Dirbti nieko nerei
kėjo, nes jos vyras, siuvėjas, 
pakankamai uždirbdavo, slapta 
siūdamas, o ir giminės nema
žai padėjo.

Ukmergės ligoninėje ir Pa
nemunės sanatorijoje buvo blo
gas maistas ir trūko medika
mentų.Džiovininkai buvo gy
domi Caldjum, pneumotoraksu 
ir pan. ,

dintomis raidėmis, nes gydyto
jai taip rašo, kad vietoj aspi
rino ligoniui gali būti įduota 
ricina.

• Šveicarijoje, Ziuriche, 
vaikinas buvo apkaltintas iš
traukęs iš rankinuko 5Q frankų 
vienai damai pakeliui, kai ji 
grįžo iš rudeninio išpardavi
mo. teisėjas bylą nutraukė ne 
tiek dėl to, kad nebuvo įrody
mų prieš vaikiną, kiek dėl to, 
kad teisėjas netikėjo, jog da
ma grįžtų iš rudeninio išpar
davimo dar su 50 frankų.

- • Amerikoje iš aštuonių sa
vo darbo valandų darbininkas 
turi dirbti dvi valandas ir 34 
minutes mokesčiams sumokė
ti ir daugiau kaip pusketvirtos 
valandos maistui ar butui.

• Aaaerikoje auga skaičius
vyrų, kurie nešioja korsetus, 
saugodami savo linijas. Tik vy
rai tuos korsetus vėlina svm- 
katos juostomis.______  ■
• Vokietijoje anksčiau buvo 

iš po nakties ant tvorų ir sie
nų išrašoma: Amis, go home 
(Amerikiečiai, namo); dabar 
daugiau atsiranda užrašų: Co- 
mis, į Maskvą.

Ir Sa nesaldu
P. Korėjos viceprezidentas 

išsitaisė į kelionę dėkoti vi
siems kraštams, kurie taip 
narsiai gynė ir niokojo,jo ša
lį. Atsilankius pas Abisinijos 
imperatorių, buvo labai iškil
mingai priimtas it pavaidintas

mu. Grasino nušauti, jei dar 
sugaus simuliuojant.

Kitlį patariama iškeliavau 
slapta į Lietuvą. 1947 rudenį 
atsidūriau Kaune. Bet čia bu
vo daug vokiečių, ir nebuvo 
saugu nuo milicijos. Pėsčios Pati X. buvo širdies žmo- 
patraukėme kelios Vilpiaus gus^ Savo uždarbiu dalydavo- 
link. Mano bendrakeleivės Ii- si su atbėgėtais vokiečiais. Ji 
ko pakeliui, kad atsiskirtų nuo buvo labai pamaldi ib palaike 
manęs, bijodamos apsikrėsti. ryšius w ;^ieti 
Aš viena pasiekiau Ukmergę. • Ikit figcrikiėje 
Ten pažinau Hetuvę Ž.; kuri 
buvo gailestingoji sesuo ligo
ninėje. Jos dėka buvau prim- 
ta į miesto ligoninę; šios ligo
ninės gydytojas žydas ją labąi
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Tas vienas yra vokietis Dr. Frirh Mente praėjusio kam 
dalyvis, už narsumą apdovanotas riterio kryžfitmf dabar va
karų 'Vokietijos parlamento l(Bundestago) atstovas. Jisai nese
niai pareiškė, kad sujungtoje Vokietijoje, kuri, turinti susidėti 
iš atskirų savarankiškų sričių, savo vietą turėtų rasti ir atgai
vinta Prūsijos valstybė, žinoma, dempkratinė. Jos centras būtų 
Berlynas.

Dr. E. Maldės ištartą žodį tuojau užspaudė oficialus Bon- 
nos vyriausybės pareiškimas, kad tai esanti vieno žmogaus pri- 
vati^momonė. Tačiau ir kitas žmogus, pariamento pirmininkas 
Dr. Ehler, nebe vieną kartą yra užsiminęs, jog reikėtų “gai
vinti prūsiškąją dvasią.” Jam atsikirto dalis vokiečių, ypač pie- 

* tiečių, kurie vadinamųjų prūsų nemėgsta. Bet abiem daktaram 

pritaria taip pat nemaža vokiečių, kurie prūsais didžiuojasi ir 
Prūsijos valstybės atkūrimo riekia. Kodėl jų nuoponės skyla?

Pirmiausia, tur būt, visiem žinoma,_ kad iš senos lietuvių 
giminės paimtas prūsų vardas šiandien ką kitą reiškia. Tuo 
vardu jau vadinami vokiečiai rytiečiai, kurie praeityje pasižy
mėjo dideliu dievinimu militarizmo ir nepaęrastu landumu j ki
tų žemes. Paskutinieji du didieji karai buvo tos veržlios ir ko
vingos prūsiškos dvasios padaras. Jos pasiilgimas rodo ne vien 
norą turėti vėl stiprią karinę galybę, bet ir teberusenantį geis- 
lAą plėstis į šalis. Bonnos vyriausybė, suprantama, turėjo sku
biai pareikšti, kad tie dalykai jai svetimi, kad tai tik privati 
nuomonė. Tikėkime, kad jos pareiškimas yra nuoširdus. Bet 
yra taip pat aišku, kad tų privačių nuomonių yra ne viena ir 

ne dvi.
Antra, Dr. E. Mende su savo privačia nuomone užšoko ant 

vieno tarptautinio pareiškimo. Dar 1947 m. pradžioje keturių 
didžių valstybių atstovai Beftyne sutarė, kad Prūsijos valstybė, 
kaip “ilgametė militarizmo ugdytoja Vokietijoje, likviduojama 
dėl pasaulio tąikoe ir.kitų tautų saugumo.” Anglai dar prieš tą 
pareiškaną išdalino į atskiras apygardas buvusios Prūsų vals
tybės žemes, kurios po karo jiems teko valdyti. Daugiausia gi 
tų žemių (atiteko rusams ir lenkams. O čia jau reikia ieškoti 
priežasties, dėl kurios prūsiškas militarizmas norima vėl pri
kelti.

Kaip žinoma, įtopiėriuje negalima likviduoti to, kas yra įau
gę į žmonių širdis^Į vokiečių kraują, ypač Prūsijos valstybėje, 
buvo giliai įsiskveroęs veržlus militarizmas. Paskutinis karas 

* jį stipriai aplamdė, tačiau visai sužlugdyti neįstengė, nes po ka

ro iškilo nauji militaristai, raudonieji rusai, kurie suglėbė ir su
slėgė daug svetimų žemių ir tautų. Kas galėtų dabar ginčyti, 
kad nereikia nuo bolševikų gintis, atgauti kas jų užgrobta, va
duoti kas žudoma? Be to, jei bolševikam paliktas ginklas, leis
ta juo kitus vergti, kodėl vokiečiams neturi būti leista ginkluo
tis?

Vieia pafiktš negerovė prikelia kitą. Paliktas rusiškasis 
militarizmas vėl žadina prūsiškąjį. Taip galo ir neprieinama

nes organizacijos uzdav 
Lietuvos žemes ūkio pad 
pagerinti. Nutarime komi 
giriasi pasieki 
ir nustato naujus planus

Kokie tie laimė; 
ūkio srityje? — Ogi dži; 
si, kad, sakysim, Pri> 
jono Stalino vardo 
šimtui ha žemės 
vės. Ateičiai per artimiai 
dvejus trejus metu; 
mitetas reikalauja 
karvių skaičių iki 
100 ha, o pieningui 
iki 2,500-3,000 per

Skaičiai įdomūs. Ji( 
kaip baisiai yra 
tavos žemės ūkis. J 
klausomoje Lietuvoje 
20 ha ūkininkas 
po 8 karve ir 
po 2,635 litinis, 
per meta 
drįsta siūlyti pasiekti toki 
gfo, kokis buvo Lietuvoj

Nenuostabu. Juk Lietu\ 
ri būtitik Maskvos aidas, 
“brolišk respublikų” p 
džiu sekti. O juk kai Chn 
vas paprašė suskaičiuoti k 
ir arklius, pasirodė, ki 
šiandien yra mažiau, nej 
buvo Ukra 
metais.

Lapkričio 15 “Ties 
paskelbta “mobiliza ja”

dualinių butų
leidžiant duoti
iki 12,000 rub-

laikotar-

ne
yvmiai.

žingsnis

,r.a. dragūnas^:

MUDU IŠ RASEINIŲ
— Sakai, pagerinti
— Taip, ponas pulkininke! 

Toks plotas, kiek jis galėtų 
duoti pelno. — Jis skaičiavo ir 
kalbą baigė: - 
reikalui žinau -
.gerą ir .šaunų vyrą.

— mes sodininką turi
me. .

2.
Pulkininko girmaičio dvie

jų aukštų namai stovėjo sodo 
gikanoje. Laiptuose ir stikli
niame prieangyje degė šviesos. 
Ūkvedys apsidairė ir įėjo vi
dun. Ne, nebuvo svečių. Pul-

7 kbtfnkas uždegė jam šviesą. 
Koks geras! — jfe galvojo. Vi
są kelią Smilgys Miko mintis, 
kaip jis prieis prie savo pono 
ir pasiūlys priimti Petrą Lan
gelį. Po velnių, kokia pavardė! 
Kad būtų bent Langas, o da
bar tik Langelis, kaip svirne... 
Nesugeba gyventi, vis reikia 
patempti.

Pulkininko darbo kaNnet 
buvo antram aukite. Smilg? 
kilo minkštais kilimais ir pats 
džiaugėsi: tai nustebs jo drau- 

, gas. Kabinetas buvo klotas sto
rais kilimais lyg lašinių paltim.

liai, odiniai. Sėdi kaip į patalą 
ir jauti, kaip-pamaži p»+ 
ir šalta oda paliečia sprai 
Tada gali ramia’ 
pulkininku, parūk

Bet šiuo kartu kalbėtis nete
ko. Pulkininkas buvo skubus. 
Reikėjd jį pavėžinti. Stailgys 
kaip vijurkas nėrė pro duris ir 

už kelių minučių jau privažia
vo prie durų. Mandagiai ir rik
liai patarnavo, liežuvėlį, galan
do, kad tik pulkininkui įtiktų.

Važiavo pas vieną profeso
rių, kuris gyveno ten pat 
Aukštojoj Fredoje. Kelyje 
Smilgys prisiminė ūkio reika
lus, kas padaryta ir ko dar 
reikėtų, kad jų ūkis dar la
biau pakiltų. Pamažu jis pri
ėjo prie soda

Pas profesorių puftdniricas 
ilgai neužtruko. iŠ ten sukd

— Jis senas, nedaug begali.
— Bet tiek metų tarnavo 

pas mane, kaip galiu jį atlei
sti...

Ūkvedys vėl nežymiai kalbą 
suko į savo pusę, minėjo, kad 
sodas ir nenugriebtas žiemai, 
maža vaisių parduodama. — 

Toks plotas, tokie medžiai, — 
gerose rankose gyvi ptaigai 
nuo medžių birtų. Daug kartų 
sakiau, bet negi sėdėsi visą 
laiką ant sprando. Tas vyras, 
kurį pažįstu, sugebėtų. Svar
biausiai .ištikimas, gy&iingas, 
prisirišęs prie darbo.

— Visa tai puiku, bet ką 
daryti su sodininku. Jis tiesa, 
apąileidęs, galėtų daugiau pa
daryti, bet — senas, negi jį 
atlefag. -

— Nepražus, ponas pulki
ninke, tikrai turi Užlenkę* rie-

meškos kailis su stiklintai a-
su reikaliukais dar paa vienus, 
kurių Smilgys visai nepažino.

sręvej
trobcs
kšip sodininko žmona gi 
si:

— Dieve tu mano, kur 
dingsime, kur prisegiau 
tokiame amžiuje!

— Nesvarbu, moša, aki 
draskysime, neskriausime 
jis. Jau taip yra, už ta 
reikia brangiai mokėti.

Bet aš nedovanosiu, 
rėkte rūkė senutė.

Tuo tarini sodininkai p 
prie lango, ir Smilgys sp 
į krūmus, kad jo nepama 
Patrynė randas ir nusku 
namo. Tuoj Perengė stalą 
krovė valgiais ir pastatė 
mų.

Langelis pasirodė punk 
liai. '

—. Svrikfnii tave kain 
ninką, — sušuko Smūgy 
Saldau, kad raseiniškis n

kim. Viduryje riešuto medžio B ten pulkininkas išėjo gerai vena, o mes sodą tvarkytume miršta* 
rašomasis stalas, aplink—kny- nuritėtu , net jam paplojo per kur kas geriau.
gų lentynos, paauksuotos jų petį. Grįžta., jb pats pristaii-
nugarfHs. Priešais stalą fote- nė sodą.

ną kitą litą. Btogtatriu atve
ju prieglaudoje daffiai nūgy-

knas jis vaflcščio- 
ten, rūkė ir nuolat 
1 išskustus Ošiu-

1, kaip kalbėjome, 
tinke, — miįšyp- 

ir nusilenki.

prasidėjęs Milaneus romanas

C1V1-

ana

nu

kim į 
!jo, -eida^

įsitempė ir sudau-
Jis pasiliko prie 

pat sustingęs ir iš- 
so puošnumo, o 

linko prie fotelio.
numetė oapiro- 

* prie Langelio.
kariuomępėje? 

itam tininkų

• Kun. M. Urbonas, lietu- 
tuvių parapijos Du Bois, Pa., 

klebonas, Erie vyskupo šiomis 

dienomis pakeltas į prelatas.

eks. Tamsta 
eistas. TuČ 

ds, jei nenori 
protai!

ivo, atsigrįžo į 
my tarė:

naudodamas mano prielariku- 
mutir dažnu nebnvimu; /Minuo
se, čia savivaliauji. Gerai, la
bai gerai, kad pasiūlei atleisti 
sodininką. Tas nuvedė mane 
prie tikrų reikalų, žinau, kiek 
pats išvežei grūdų ir pardavei, 
o pinigus sudėjai sau į kišenę.

Smilgys nuraudo, o Lange
lis dar labiau išsitempė.

— Pons pulkininke, — su- 
vepleno jis, — ar galiu išeiti,

čia niekuo*nekaltas. Aš ne
darbo, aš... —- jis susi

painiojo dalboje.
— Ne, pasilik!,

kininke, šokosi 
tai šmeiž-

PuBdninkas jį apžiūrėjo ir 
vaikščiojo po kambarį. Paskui 
jis pradėjo teirautis, kada sė
jama, kaip pašarai paruošia
mi, kaip tvarkomi ūkiški rei- 
lai, Langelis atsakinėjo trum
pai ir tiksliai. Jis suprato ūkį.

Smilgys klausosi, pradėjo 
neramus sukti skrybėlę. Jam 
nepatinka šiandie pulkinin
kas, jis lyg piktas. Teiraujasi 
tokių niekų, o 
do. Jis nebeiškent

Jis ir apie s< 
simano...

__  Man sodink

Kaukazo kalnų pašlaitėje, ir 
kad jam .reikia saugesnės vie
telės kitur. Amoss nieko nega
lėjęs pažadėti, bet užtikrinęs, 
kad už geras žinias vietelę ga
lima būtų surasti JAV arba 
P. Amerikoje. Tada jam dar 
trečias asmuo Dtasseldorfe, 
Vokietijoje, įteikęs *150 pusla
pių sąrašą bolševikų šnipų A- 
merikoje.

Sd tuo raštu Amoss parskri
dęs į JAV. Čia savo žiniomis 
pasidalinęs su C. Ryan ir Ed. 
Palmieri, šen. McCarthy ben
dradarbiais. Per juos infor
macija pasiekusi FBI ir karinę 
ameriikečių žvalgybą, o paskui 
ir laikraščius. Pirmas tą visą 
‘istoriją apie Beriją” paskelbęs 
“San Diego Union”, kuris Ni- 
xoną prastūmęs į 
Kalifornijos senatorius, o 
kui — viceprezidentus, 
tyt ,to laikraščio bendradarbis 
apsisukęs apie savo iškeltąjį 
poną.

Gi visa, ta istorija baigėsi 
vieno valdininko pareiškimu: 
“Patikrinus visus faktus, aiš
ku, kad Berijos pabėgimas te
turi vieną milijoninę dalį tie
sos.” T.

Tokia antrašte italų laik
raštis “L’Europeo” duoda ke
lias informacines žinias, kaip 
prasidėję gandai apie tariamą
jį Berijos pabėgimą

Vieną dieną, anot to laikra
ščio, Milano viešbučio keltuve 
kažkoks ponas, vilkįs pilku, rū
bu, kumštelėjęs kitą ir taręs 
jam į ausį: “Tylėk, esu Beri- 
jps^ pasiuntinys”. Pilkasis bu
vęs rusas, o kumštelėtasis — 
italas, agentas amerikiečių 
civilinės žvalgybos “Interna
tional Services of Information 
cf Baltimore”. Tariamasis Be
rijos agentas dar pasakęs, kad 
labai svarbiu reikalu vykstąs į 
Vokietiją, Miuncheną, kur pa
simatysiąs su Ulio Amoss. JSu- 
itikti sutarta rugpiūčio 13.

Kas* tas Amoss? Tai ameri- 
tis pulkininkąs, pereito ka

tu ėjęs rytinės Europos 
ice cf Strategic Services” 

areigas. Po karo Balti- 
steigęs minėtąjį 

ilgybos biurą. Jo 
— rinkti žinias iš 

pus gel žinės sienos.

Amoss tikrai lankėsi 
?ne ir matėsi su tuo 

ponu ir dar vienu nu
rytu jam kaip bolše- 
jolicijos majoru, Berijos 
idarbiu ,lėktuvu paspru- 

Sovietų Sąjungos.
. Amoss buvęs įtikintas, 

erija sėdįs Turkijoje,

kminke, —at-
* pulkininkas 
comąją kuopą
pridūrė Lan-

nuflu susttBcrime!
Angefc

t* > _ A _ _ ------- -M-
uCSBKNm*

aę ptaffiktL
kas i paprašė atsbė-
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Jau popą jhetų ėję gandai, kad 
rasai nori uždaryti Kražių be
nediktinių vienuolyną. žmonės 
rašė carai, prašydami bent vie

nui SMMfc..ĮPtfūžtMi — «De- 
kia paSte'Jitohes prisigūžė nuo 
Varnių puses kazokai. Jų ga

juje rangėsi dQ A»tialifcto'-vi
dutinio sverto boksočetnpiona- 
to.Boksfnmkas SfikUfiavSčtus 

čempio-

MARUOS Mitas FRAdI&MR NGVENA^ALDA |

NEKALTAI pradėta ją

' PUTNAM/CONN.

Per Noveną bus praibma Nekaltai Pradėtosios Marijos 
užtarimo visuose šiq: dienų > ;.

Noww» (Myvtate tampa tfai, kurte attounčta .savo intencijas ir vfet Kongresą* * 
reradariri. *■ •

dmauBoemasMaag

Prancūzijoj naudojami* kaip

atveždavo maisto.

tinęs užpilas ant šaknų (viena

“Caras

egzempliorius: po vieną sau ir. Yorko vėl į Argentiną.
pilus ant uogų. Gerti po arba

dos figas gydyti. to dukterel R šileikaitei”.
SAN FBAN

Retas koncertas Broekton, Mass.

ktUfio 23 d. buvo išleistas pa

gauna naujos prasmės, skati-

bą laisvės kovotojams, bet taip

bos Mėgėjų grupė, kuriaiMk'

Panelėms Julijai ir Onai Ki- 
jauskaitdma, padėjusiom pra-

mėn. atšverrtėm auksines ves
tuves. Dėfr jaučiuos Stirniai ir

kun. J. Brazevičiui už atna
šautas šv. Mišias. Dėkojame

prakaitavimą. Aviečių lapų 
arba uogų arbata dažniatjsiai 
naudojama su medum. Avie- ,

bent kiek sužaloti. O sukruvin
tų buvo labai daug.

Areštavo te mane, nes vienas

M dviem metais jaunes- 
Mtaą. Gerai atsimenu

pej, o brolis buvo areštuotas.
Po muštynių už kelių dienų 

sužinojom, kad areštuotuosius, 
varys į Šiaulius.

skaitytojas te rėmėjas. •
♦ -Ąttaljnni" greit pasiro-

kių didelių kliūčių, antrasis to
mas, kaip pareiškė L. E. leide-

pe aukų rinkliavų Vokietijoje 
likusiems Iteturinmi šelpti,

šio gale.

• Tėv. Margis, MIC, atvy
kęs iš Argentinos ir ilgesnį lai
ką lankęs savo giminaičius bei

nuolyno bažnyčią palikti para
pijai. Paskutines dvi savaites 
prieš muštynes žmonės dieno
mis ir naktimis saugojo' baž-

tautos vedamą kovą dėl savo 
krašto laisvės.

^ais .metitis Lietuvos ka-

ir mano žmona. Aš pabėgau į 
miestą.

Paskui dienos metu žandarai 
pradėjo kratyti visus namus ir 

areštuoti visus, kurie buvo

filmus iš P. Amerikos lietuvių 
gyvenimo, lapkr. 28 laivu 
“Urugvajus” išplaukė iš New

vena šioje Pacifiko pakrantėje, 
lapkričio 21 d. susirinko i la
bai jaukų, gražų l^endrą' po
būvį. Dalyviai pasivaišino ren-

bėkim laidas pro langą. Jis 
išlindo pirma, aš paskui, šven-

; tę apie 500 egz. Jame trumpai 
z suminėti visi vietos įvykiai. 

Laikraštukas įrištas atskirais 
r trimis tomais ir ateityje suda

rys brangią archyvinę medžia
gą.

• Sol V. Verikaitis koncer
tuoja po, įvairiai Ontario pro
vincijos vietoves. Visur sutin
kamas vietos žmonių gana šii
tai, ir spauda atsiliepia palan
kiai primindama, kad yra lie
tuvis ateivis ir dalyvauja di
džioje CBC radijo programo

ms, užkimšti mediniu kaikštu.^ 
Užpylus lapus ir pumpurus

niversitete lietuviams kuni- 
gains. Jtomojer apie lietuvių' is
torijos šaltinius, yra pasiryžęs

duoti pora savaičių nusistoti. 
■ Labai geras vaistas viduriams, 

ypač nuo chroninio žarnų. ka-‘ 
tam, yra mėlynių vynas. Ger-

kūrėjcUM. Santvara kalba, He- 
tuv^faM Mainos, solistė St 
Dauge&enė, vyrų choras, vad. 
muz. J* Gaidelio.

matmenis” Mdboume, Australi
joj, jau atšventė trijų metų sa-

E uogų šeimininkė gamina 
kompatą, marmeladą, musą, 
sriubą.

po vieną egzempliorių kun. St 
Vembrė (Padangių Aras) 
Šiaulių*miestui, kun. M. Vem
brė * Vasario 16 gimnazijai,.ir

Įėjo būti daugiau 300. Katedrai 
pradėjo nagaikomis mušti kas

vo gražių lietuviškų dainų. Visi 
buvo labai patenkinti. Nevie
nas te ašarą išliejo, sajatufin-

tinės, 14 dienų duoti nutosto- 
ti, vėliau perfiltruoti), atskie- 
dus vandeniu, naudojamas 
plauti pleiskanuotą galvą arba 
krintant plaukams.

— Nėra taip plati, bet kitoj 
pusėj yra didelė kemsynė, ku
ri pavasarį ir rudenį smarkiai 
užtvinsta.

Mano motina ir brolis buvo

Aviečių lapų arba nogi] ar
bata naudojama gydyti užki-

< na plaukų augimą. B beržo

kad te dabartiniai maskoliai il
gai nąbteš Lietuvoj, ir mano 
Kražiai v® -bus laisvi.

PADfiKA
Mano myliotom vyrui ir vai

kų tėvui, Antanui Akstinui,Išlaikė mane areštuotą visą 
savaite, bet niekas neįrodė,

Jau kelinti metai, kai čia 
Lietuvos kariuomenės šventės 
proga prisimenami visi kovo

organizuotos kovos pradžią 
laisvės idėjai apgriti ir reali-

eterinių aliejų, gautom vande- 
■ nį plaukams trinti. B šviežios

daugiau kelis kartus per.die-
ną. Užpilas taip gaminamas:

. 1/4 kvortos džiovintų uogų

Įvykio dieną, gėriau sakant 
naktį, nes gubernatorius su 
policija atvyko apie 11 v.v., 
žmonių buvo pilna bažnyčia, 
šventorius ir gatvės, lyg di
džiausiame jomarke.

— Kas ten juos sukvietė?— 
įsiterpiau*

— Varpai mušė visų apylin
kės bažnyčių: Kražių, Karklė
nų, Stulgių ir kitų, — atsakė 

i žmona.
— Buvau ten ir aš su žmo

na. žmonės buvo pasirengę su
tikti gubernatorių. Atvykęs 
gubernatorius tuoj pasakė: 
“Aš atvykau uždaryti bažny
čios”. žmoaės: “Mes prašėm 
caro palikti bažnyčią parapi
jai.” Gubernatorius:
jūsų prašymo neišklausė...” 
Tada gubernatorius mėgino ei
ti į bažnyčią, bet žmonės pas
tojo jam kelią.

nešti iš bažnyčios švenčiausią. 
Jaunasis vikaras kun. Mažeika 
paėmė iš altoriaus kiefiką ir 

mėgino išnešti, bet žmonės ne
leido jarh išeiti £ bažnyčios, 
suspaudė, pervertė ant žemės. 
Eretikas su švenčiausiu buvo 
ant grindų. Tada Petrauskas 
kieliką nunešė atgal ant alto
riaus.

Kilo triukšmas. Gubernato
rius įsakė policijai mušti žmo
nes. Ot buvo baimės te striu
ko... Policija išvaikė žmones iš 

tį gubernatorių. Paskui palei
do. O tuos, kurie buvo sužalo
ti, išvarė j Kauną ir Vilnių. 
Juos išlaikė kalėjime daugiau 
metų.

Vienuolynas ir bažnyčia bu
vo uždaryti. Po tų muštynių 
aš greit išvykau j Ameriką

— Girdėjau,, kad ir tamsta 
dalyvavai Kražių skerdynėse? 
Gal ką papasakotum iš anų se
nų laikų?

— Mielai. Bet aš pats tose v labai geras gėrimas, gaivinąs 
ligonį. Aviečių uogos šuni
ninkių naudojamos gaminti į- 
vairiems valgiams. Mišinys iš 
aviečių, žemuogių ir gervuo
gių lapų duoda skanią, kve
piančią arbatą.

1

KADUGYS ARBA ĖGLIS
Ėglio džiovintos uogos nau

dojamos varyti šlapimą, valy
ti kraują, gydyti skrandžio li
gom. Pastaruoju atveju prade
dama nuo 5 uogų į dieną ir 
kasdien po vieną uogą pride
dama. Didinti iki 25 uogų Vė
liau mažinti iki Sluogų dieno
je. Sutrynus 15-20 uogų ir už
pylus stikline karšto vandens, 
geriama sergant inkstų, kepe
nų, tulžies ligomis ar reuma
tu.

Pusė saujos sutrintų uogų 
užpilama trečdaliu kvortos 

spirito ir pora savaičių duoda
ma nusistovėti. ši tinktūra 
tinka gydyti aukščiau minėtas 
ligas, be to ji naudojama įtri- 
nimams nuo neuralgijų, reu
mato. Įs.

Iš uogų pagamintas musas 
veikimo atžvilgiu yra panašus 
grynų uogų veikimui.

Jaunos kadugio šakutės mir
komos šiltam vandeny 24 vai. I 
vonią pridėti 4-6 svarus šių 
mirkytų šakučių. Vonios tin
ka gydyti neuralgijai, išijai, 
sąnarių reumatui.

skerdynėse nedalyvavau, tik' • 
mano motina Petronėlė ir bro
lis Jonas ten buvo. Tąsyk aš 
buvau tik 15 metų ir tarnavau 
pas ūkininką Jurgį Pocių, Aip- 
bės km. Šaukėnų valse., 24 
kilometrą^ nuo Kražių.

„ pirmadienis.
Tą rytą kūlėm javus spragi

lais. Seimininkas ir sako: “Ar 
žinot, ką, šiandien Kražius su
draskys.” Tarnaitė Marė Zin- 
zelaitė, apie 25 metų amžiaus, 
pasiprašė į Kražius. ūkininkas 
sutiko, ir ji teėjo, bet ir nebe
sugrįžo. Sako, ji nuskendo 
Kražantės upėj.
-— Ar plati ta upė prie Kra- 

sidė jus, motina pabėgo pas vie
ną pažįstamą te pasislėpė 
tvarte po grindim. Dvi dienas 
ten tebuvo nevalgiusi Brolis 
Jonas, kuris tarnavo fgs kitą 
ūkininką (pavardės neprisime
nu) nuvyko su juo į Kražius.

broiįJoną.
— Kaip atrodė bažnyčia po 

muštynių?
— Gi langai išdarkyti, var

gonai sulankstyti, paveikslai 
suplėšyti, altorių statulos nu
verstos.

1902 m., prieš vykdamas į 
Ameriką, vėl buvau Kražiuo
se. Pamenu, bažnyčia dar bu-

MĖLYNĖS
Mėlynių lapų arbatą (trys 

arbatiniai šaukštukai stiklinei 
arbatos) žmoftės vartoja gydy
ti šlapimo pūslės katant

Mėlynių džiovintos uogos ar
ba jų arbata — geras vaistas 
nuo viduriavimo. Viduriuojant

VALERIJONAI 
_.Valerijonųf šaknų arbata 
(pora arbatinių šaukštukų iš
džiovintų šaknų stiklinei arba
tos) vartojama nuo nervų li
gų, nuo nemigos, širdies plaki- 
m0. Patogiau yra naudoti vale
rijonų šaknų tinktūrą.

AAIŽnffiTfi, PIPIRMfiTfi
Šaltmėtė vaistingųjų auga

lų tarpe užima vieną iš svar
biausių vietų, šaltmiečių arba
ta tinka nuo įvairių skrandžio 
negalavimų, piktinimo - vėmi
mo, dujinių dyglių, mėšlungių. 
Reikia imti arbatinis šaukštu
kas džiovintų šaltmėčių lapų ‘ 
stiklinei arbatos. Per dieną iš-

BERŽAS .
Beržo lapų ir pumpurų ar

bata iš senų laikų naudojama cevičiui, kun. P. Vaičiūnui ir 
varyti šlapimą, gydyti vanden
ligę, kraują valyti, nuo kepe
nų, inkstų ligų, šlapimo pūslės 
kataro. Taip pat tinka te reu
matą gydyti. Per parą tegeria
ma keletas stiklinių šios arba
tos. Beržo sula vartojama 
šviežai arba beržo vyno pavi
dale. Beržo vynas gaminamas 
leidžiant sulai rūgti. Kad sula 
nerūgtų, kiekvienan sulos bu
teliai įdedama 4-6 prieskoninių šeima 
gvaizdikų te šiek tiek cinamo
no. Sula naudojama aukščiau 
minėtas ligas gydyti. Sulos mi- 
leidimaė kenkia medžiui. Todėl~ ‘“1 * Atitaisymas. Aprašant Lie- 
vieną medį neskriausti, išgręž-' tuvių Enciklopedijos •krikšty

nas Bostone - (Nr. 84) ir mi
nint, kas dar užsisakė enciklo
pediją, turėjo būti parašyta: 
“Broliai Vembrės užsisakė 6

tą žmonės vartoja nuo geltli
gės, kepenų ligų, iąetų vidu
rių, skrandžio katare. 6i arba
ta valo kraują.

' DH>G£Lfc
Dilgėlių lapų ir šaknų arba

ta (pora arbatinių šaukštukų 
džiovintų lapų ir šaknų stikli
nei arbatos) liaudies medicinoj 
vartojama kraują valyti, chro
ninį bronchitą gydyti, nuo 
geltligės, inkstų ligos, šlapimo 
pūslės kataro, cukrinės ligos.

, Jaunų šviežių dilgėlių sultys 
vartojamos pagerinti *kraują,

prašytas šv. Mišias, gėles bei 
užuojautą skausmo valandoje. 
Taip pat dėkojam graboriui K. 
Kazlauskui už malonų patarna
vimą. Visiems teatlygina Die
vas!

Nuliūdę (žmona Rožė, sūnus 
•Vincas su šeima, duktė ir jos

, Veseris, P. Grigienė, 
An. Zautrienė ir jos šeima. ‘

• E. Gaputytė, studijavusi 
Ontario meno kolegijoje To
ronte skulptūrą, lapkričio 27 
tevyko į Paryžių gilinti meno 
studijų.

• Praną Kličią, gyv. Ville 
Lasalle, Monrealy, ištiko ne
laimė. Sužeistą akį reikėjo 
greit išimti operacijos būdu.

• Praf. Z. Ivinskis, kuris 
įkaitė eilę paskaitų studijuo- 

pirmasis tomhs prenumerato-* 
riams siuntinėjamas pagal 
valstybes. Daug techniškų sun
kumų sudaro pato supakavi- 
mas ir išsiuntimas. Antrasis, 
tomas jau renkamas pilnu 
tempu. Jame raidė B nesu
tilps, dalis jos bus perkelta į 
trečią tomą, kuris taip pat jau 

metis LDS 65 kp. narys te iš
tikimas Darbininko skaityto
jas, mirė lapkr. 8 Nashuoj, N.
H. Kuopos valdyba pareiškė 
šeimai užuojautą.
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Juose Įsivėlęs,

kuo geriausiai atstovauti lietu-
ira trumpoje savo kalboje api

Liet Stud Draugijoje įstojo
DAIVA NAlJRAGYT®

prisidėjo
Lapeli maža atnešė man vėjas.

Mergaitė nuėjo ir auksą surinko, 
Prieitąją sustingo -

. rūgino studentais. Worid Uru- 
yeotty ■' Service paskelbtais 
ststis&iiais duomenims 1951- 
52 metų žiemos semestre,Vo- 

*' ktetijoje studijavo 15 tautybių 
■ 443 studentai. Didžioji studen
tų tremtinių dalis turėjo savo 
studijas nutraukti ir apsigy
venti stovyklose arba labai 
prastose patalpose.

* Praeitais meteis buvo sure-

Trejus metus VUS vedė de
rybas su vienu švedų universi
tetu, kuris norėjo tremtinius 
studentus džiovininkus pasiim
ti ‘į Švediją ir ten, juos pagy- 
džius, sudaryti galimybes mo
kytis. Tačiau visa ta akcija 
baigėsi tuo, kad pas kandida-

už rentgeno nuotraukas, pasi
rodė antstoliai.

' jos vokiečių komitetas Bonoje 
stengiasi pravesti bent naują

iš Šveicarijos. Tei 
laiku norima atid

j gaunama 
artimiausiu

tis, bet ir klausytis paskaitų, 
lankyti seminarus, • naudotis

DETROITO LIETUVIAI STUDENTAI
Lapkr. 14 YMCA patalpose daug buvo teista kalbėti sve- 

' lietuviai studentai turėjo susi- čiams, kas trukdė pasireikšti 
rinkimą. Dalyvavo iš 40 Liet jaunesniesiems , studentams, 
Stud. Sąjungos narių 24 ir 8 buvo priimtos rezoliucijos, ra

ginančios ugdyti lietuviškąsvečiai. Stud. Pranas Zaranka 
skaitė referatą “Lietuvio stu
dento gairės”. Koreferavo stu
dentai: Aldona Rastenytė ir 
Jurgis J&ašius,

sį skyrė charakterio ugdymui, 
lituanistinių dalykų nagrinėji
mo organizavimui, gi korefe- Sąjungoje, 
rentai didėlį dėmesį skyrė po- Po diskusijų visi susirinkimo 
fitautūn ruošimuisl dalyviai pašoko ir vieną kitą

. Pbgana ilgų ir karštų dis- lietuvišką dainą sutraukė. - ' - » _ -_

Vaiko DievasAldona Baužinskaštė,

H dalis: vaiko kelias j raįkun

psichologija.

parapijos patalpomis.

f

f
r

mas gruodžio 30-31 d.d. Ange-

Ambotui už leidimą pasinau
doti

nio auklėjimo uždsviniaL į 
Knyga tėvams, mokytojams]

miklėjbnas šeimoje ir am 
kykloje; > ' |

I dalis: vaiko kelias f 
šaulį — dvasinis ir fiziniai ■

•SS ' ■

Studentų Ateitininkų Są- Sofiūnas. Jiems aktyviai talki- 
ga ruošiasi dvejoms stucfijų ninkauja T. J. Borevičius, S.J.

New Yorke studijų dienų
-n

l

tų pinigų panaudoti studen
tams paremti.

“Juk reikia atsiminti,-
“Rheinischer Meritor”,

raso
-kad

jįe pdMūrhdto laisvę. Juk jie ga-

Tačiau- jie tų viliojančių 
medžiaginių perspektyvų atsi- 

vargingą, be laisvą gyvenimą. 
Todėl laikraštis ir' siūlo į juos 
atkreipti d&tesnį dėmesį ir juos 

laikyti pageidaujamais sąjun
gininkais kovoje su viso pasau
lio priešu. Pavergtiesiems 

ti lietuviškas temas moksli
niuose darbtiose, patariančios 
kiekvienam studentui domėtis 

vardan vienybės, vengti kelti 
politinius klausimus Studentų

UKOfIBDAS:

R TtakūhaiLS' ir

Navy Pier umver-
statybą.

drabužiais. Moksleivės išpildė 
J. štaubo scenos vaizdelį “Ka
lėdų laimė.” Vaidinimą režisa
vo E. Marijošiūtė, programą 
pravedė Nijolė Bagdonaitė. 
Vaidinime pasirodė V. Mitkiai- 
tė, ž. Bernotaitė, V. Juodytė, 
G. Pauliukonytė, A. Simutytė 
V O. Ligmalytė.

Studenčių oktetas, paruoštas 
muz. J. Gaubo, išpildė: čiulbėk,

ARGENTINON ATEINA VASARA
Jaunimui padovanoti gražūs' namai

Argentinoje lietuvių koloni
joje nepaprastai daug kalbama 
ir diskutuojama, kaip išlaikyti 
jaunąją kartą prie lietuviško 
kamieno.

Čia į talką atėjo lietuviai 
pramonininkai. Jbnas Čištas 
pasižadėjo paaukoti 50,000 pe- 
zų. Kitas žymus pramoninin
kas Kazimieras Stankūnas 
Aušros Vartų parapijai, Avel- 
lanedoje, Buenos Aires prie
miestyje, padovanojo moder
nišką 2-jų aukštų vilą, kurios

kraštams juk reikės kada nors šiandieninė vertė siekia’nema- 
.. - 1 _ ■*‘—--- žiau ketvirčio milijonų pezų.

Vila yra Kordobos kalnuose.

Ši brangi K. Stankūno dova
na bus naudojama Argentinos 
lietuvių vasaros kolonijai, kur 
ne tik kūnas sveikame kalnų 
ore, bet ir siela lietuviškoje 
aplinkumoje grūdins jaunąją  ■ .  .>

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Anderseno pasakos. Vertė J. 
Balčikopis. Trečias leidimas. 
Išleido Nemunas Chicagoje 
dvejose knygelėse po 200 pusi. 
Kaina nenurodyta.

F. M. Dostojevskis. Nusi- 
kaltioaias ir bausmė. Vertė J. 
M. Balčiūnas, I dalis. Antrasis 
leidimas. ' Išleido Nemunas 
Chicagoje. Kaina nenurodyta.

darbus ir nuoširdžiai padėkojo 
visiems už apsilankymą į šj 
parengimą. ’

Watertourio Gildos Valdyba 
dėkoja visiems ir visoms, kurie 
vienu ar kitu būdu prisidėjo 
prie šios programos išpildymo.

WatertnH*io Gildės Vaidyba 

vedimo.

Los Angeles mieste yra per 
20 lietuvių studentų. Spalio 17 
d. jie turėjo susirinkimą įr 
bendrą vakarienę.

Visuotinis sąjungos suvažia
vimas šaukiamas sausio 2-3 d. 
New Yorke. Smulkesnės infor
macijos bus paskelbtos vėliau 

• spaudoje.
kartą prasmingesniam gyveni
mui ir mūsų tautos gerovei.

Dabęir Argentijdje prasideda 
vasara. Tad skubiai pasiruo- 
šiama stovyklauti. Marijonai 
vaikus registruoja vasaros sto
vyklom

Stovyklai vadovaus kun. A.
- Kleiva, vaikai stovykloje bus 

supažindinami ir su lituanisti-

visuomenininkų būrelis ren
giasi pasiųsti poĄ mokytojų.

t

ATEITININKŲ STUDIJŲ DIENOS

dienoms Kalėdų atostogų me
tu.

Chicagoje jos vyks gruodžio 
26-27 d.d. Tėvų Jėzuitų na
muose ir vyčių salėje. Ten su
važiuos studentai ateitininkai 
ir svečiai iš vakarinės ir viduri
nės JAV srities.

New Yorke toks susibūri
mas rytinių pakrašfių ateiti-

ąįįjų salėse Brooklyne. Re- Juozas Šeškevičius — pirmi
ninkas, km. Jonas Riaubūnas.

tis — lietuviškumo išlaikymas

gestai. ' ■
SAS studijų dienų Chicagoje 

rengimo komitetą nudaro: Pra
nas Povilaitis, Regina Rau- 
chaitė, Vaclovas Kleiza, Vanda 
Kybartam, Vida Tautvydaitė, 
Marcelinas Minfcus, EvangeH-

100. Jie susibūrę j du klubus, į

15-kos metų parašė knygą 
Vokietaitė iš Ravensburgo,

kuri dabar tik 15 metų, para
šė knyga “Sinjos šuolis per 
sienas” (Sinjos Sprung ueber 
die Grenzpfaehle). Knygoje ji 

ropą. Ji moka esperantų kal
bą,-kuria kelionėse visur susi
kalbėjo, ir savo knygoje jau
nimą ragina mokytis tos kal
bos.

Naujųjų Metų sutikimą puoš
nioje* Boosert viešbučio, salėje 
Brooklyne, N. Y.

Vitkus 
tė -

Mažutis vasaros prisiminimas.
Ne, nennmres. ak ir nėnnvytes. 
Tiktai pavirtęs | begalo trapų sapną, 
Auksinį, skaistų, pas mane atklydusį netyčia.

P. NATAS

Kai vėl ruduo lapos varsuoja.
O vėjas kotus jiems Hokramio,— 
Nėliest jau žemės žmogui "kojom, 

„ Tik mint lapus ant upės kranto.

Poetas verktų lietum spalio,

O aš tildn: bus klevas žalias. 
Kaip amžinai žalia jaunystė.

Mėnuly aidi mano juokas: 
Dabar naktis, ruduo, „ 
Bet aušrą ir pavasarį nujaučiu.

JAUNIMO GYVENIMO ■ KRONIKA
• Ramutė Aušrotame bai

gė kolegiją pirmąja mokine 
Maracay mieste, Venecueloje, 
ir buvo apdovanotu aukso me
daliu.

*• Teresė JonytaHė, prieš 
dvejus metus atvykusi Ameri
kon iš Vokietijos ir dabar 
lankanti Marijos aukštesniąją 
mokyklą Chicagoje, vyskupi
jos laikraščio, platinimo lenk
tynėse laimėjo antrąją vietą, 
išplatinusi laikraščio už 478 
dol. ,

< Sydnejuje Veikia Lietuvių

HABTFORD, CONN.
Lapkričio 21 d. Hartfordo : 

liet studentai suruošė studen- ! 
tų vakarą* kuris įvyko Šv. 1 
Trejybės parapijos salėje. Va- X 
karą atidarė pirm. Vytautas 
Saliamonas, o meninę dalį iš
pildė mergaičių kvartetas — 
Birutė Empakerytė, Leokadija 
Lukoševičiūtė, Nijolė Stadėl- 
ninkaitė, ir Nijolė Kanišaus- 
kaitė, vadovaujant Jurgiui 
Petkaičiui. Birutė Empakerytė

velės ir eilėraštį, ąkomponuo- 
jant Nijolei Stadafrunkaltei. 
Po to sekė vaišės ir šokiai. 
Svečių susilaukėm iš Bostono, 
Brocktono, *Waterturio, Storrs 

ir New Britafri Vakaras pra- 
ėjox jaukioje studentiškoje nuo
taikoje. • *

Hartfordo skyriaus studen-

■!k[

Studentų Sąjunga,* kuri, arti- .'•? 
nantis pavasariui (dabar ten 
vasara) ir mokyklose besibai- 
giant egzaminams, surengė vi- 
sų lietuvių studentų iškylą į i| 

. National Park. - Praleido visą .3 
dieną drauge su svečiais ir pa- 1 
sikalbėjo aktualiais sąjungos || 
reikalais. . -||

• Algirdas Gbe&a, gyv. $1 

Venecueloje, atvyko Amerikon 
ir Philadelphijos universitete y 
studijuoja tekstilės inžineriją. 
Baigęs studijas, vėl mano

KNYGA KKKVIENM



snaudai su Apai^ok, Auk- . Lapkričio 21 <Į’ čmrfeomo 
čjąusias. Ansambfis pasirodė ansambliu vyne ehoras atlaso 

pH^gtarpą Lietuvos irarftnmfr. 
n£s35m. sukakties šventės 
minė jone Sėtuvių 'salėj. Kari- 
iKA^tfUiRA KtTBc ĮXJtI>lnM3t> <511* 
tzužazmą, ypačiai paties Alf. 
MįkuĮskio<_.• naujai <• sukurta

sunkumų turėjo. su čmriionio

“Laivinė” su solistais J. Stem-
mame bankete lapkr. 13 d. 21d. lietusių* salėj. J garbėsBRIDGEPORT, CONN
ruomenei atstovavo J. Stem-

vas K. UBlffk taręs sveikini-

MOTERYS
LERS

operuojant suspausto oro
PHILADELPHIA, PA.

Mali Tool Co.

kun. Končius, Balto reikalais

tėvais buvoA. fr AK. Dzeko-

nai iš Ročhesterio ir visa eilė
v - . - ■ ■ __________________

A VU

Billing A Office Work

Displąy

VfiL DU ČEKAI PABĖGO

Help Wanied Malė

Mašinom

TUOJAU REIKALINGI

atsiminimų iš savanorių laikų 
Ar kariuomenėsgyvenimo. Mi
ne jimui .vadovavo A Jonaitis.

galimybes ir pažadėjo dirbti su 
jauniais.

Metinis AL Bendruomenės

apie Lietuvos pinigus, kuri bai
giama spausdinti pranciškonų

SN TOOL 
r.TLINC.

Punch Press
Operatoriai

Geras pradinis atlyginimas

nęs PhilaSelphijoje. Jo pažįs
tami linki pasisekimo naujoje 
vietoje.

porto ligoninėje eina slaugių 
skyriaus vedėjos pareigas.

lengvas pakavimas ir kt 
Teikiama daug 

kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai j įstai-

Balto vakaras gražiai pra
ėjo. Dramos kolektyvas AL
KĄ pasirodė su dviem vien- 
veiksmiais veikaJėfiais. Antano 
Škėmos pješę “Vieną vakarą” 
vaidino pats režisierius J. Pus- 
dešris, E Brokaitė, V. Pgilvis, 

"*J. Vytas ir J. Duoba. Komedi
ją “Gera širdis” (autorius ne
buvo skelbiamas) vaidino Bro
kaitė, Ogilvls ir A Ramonaity- 
tė. Nors rengėjai negalėjo 
skirti didelių išteklių dekora
cijoms, tačiau Vyt Ogilvis ir 
iš “nieko” sugebėjo sceną pa
daryti jaukią.

galia ansamblio rodėsi du 
trio (St Greičfavienė, Pr. Nei- 
monas, L.* Grdina ir E. Gar- 
nienė, H. Sadar.M. Garuckie-

jams. Rengėjai mielai pergy
vena suteiktą paramą ir tuo 
pačiu ateityje juos skatina dar 

Nukelta i 7 p.

vyt Ą. B v. Braziulis, 
J. Urbšaitis, K Žukas, V, Na
gais, K. Tallat - Kelpša <yi- 
suomenės ir kariuomenės at-

inagoodjob.
Small Office — 5 day work

žisavo Zuzana Ariauskaitė-
Mikšienė. Vaidino scenos mė-

rapija, visos kitos Connecticu- 
to liet parapijos pasiliko prie 
Jiartfordo vyskupijos. Pirmuo-

Expertenced or wfll tražn 
ExceUent working eonditions 

Penuaneat pMttions

Lietuvoj Vvriy Radii<» Prn*mmn-
TiBBritoijr H ■Uąrim staUe* WLOA. 1SM kyloeyrlr.

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2;00 vai. Jei norite 
Moję radijo programoje *kelbtia. I re»nkit#» adresu: 

KNN1HTS OF IJTHTAN1A W OA

titinkamai paminėta, šv. Anta
no bažnyčioje atnašauta suma 
už žuvusius dėl laisvės. Su vė
liavomis dalyvavo savanoriai 
kūrėjai, skautai ir Ateitinin
kai. Bažnytinis choras pagie
dojo giesmių \ už žuvusius. 
Kleb. kun. Ig. Boreišis pasakė 
dienai skirtą pamokslą. ___ _

I salėje vykusį minėjimą at
silankė daug lietuvių. Pagrfri- 
diniai kalbėtojai buvo gen. 
Černius ir puik, šepetys. Mi
nėjimas paįvairintas dėklama- 
cijomis. Maironio, MBkfctio ir 
P. Jurkaus eilėraščiui padek-

Dažnai tenka antvalandžių 
Ptdkioa darbo sąlygos

d. savo dukrelę pakrikštijo Ju
lijos - Onos vardais. Būdinga, 
kad Staškūnas yra Balfo sky
riaus iždininkas, .o jo dukrelę

Didžiulio formato 517 p. 
kaina: nejriita — $5.00. kietai* viršeliai* .— $A50

Užsakymus siųsti: *
DARBININKAS 

6M Rw*liwick Avė. RTookiya 21. N. Y.

FACHHfr W0RK 
Čtood KTagea 

LigtaT Werk tn New,

troito byrius lapkr. -1b ture- kai.
. Skautai gruodžio 12 Ukrai-

veikia jaunas kun. Viktoras
Kriščiūnevičiaus: P. Nitas

Godd ■ stotiną šakny 
plas many employee fcenefits 

Elevated, Bos and Surfaee Lines 
. practicaDy to door

Help FeihaJe

tinę ir du metus lankiusi Brid
geporto universitetą, išvyko 
pas lietuvaites Nekalto Prasi
dėjimo'seseris.

5 A
atlikti lengvus 

MONTAVIMO DARBUS,

lapkričio 22 pabėgo iš Prahos 
sportiniu lėktuvu ir nusileido 
lauke netoli Regensburgo, Vo
kietijoje. Per sieną skrendan
čius juos apšaudė iš šautuvų. 
Abudu nesužeisti

KAS YRA DIEVAS?
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIE TURI Bffl ŽMOGAUS
SANTYKIAI SU DIEVU? •

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

zuoja liet* tauthnų šokių gru
pę iš mokyklos vaikučių. Tu
rėtų prisidėti ir suaugusieji.

Vietinė mėgėją yaitfntoją 
gj-ųpė ruošiasi suvaidinti "Tetą , 
iš Amerikos”, šis veikalėlis 
dar čia nebuvo niekad vaidin
tas.

Jufins Važh^s, buvęs trem
tinys, pradėjo pristatyti į na- ' 
mus liet duoną. Vertėtų pa
remti besikuriantį rytojaus 
biznierių.

Alf. BadvBas su savo pus
broliu P. Radvilu bendrai ati
darė kilimų (karpetų) įdėjimo 
įmonę. Abu Radvilai yra vi
sliems lietuviams gerai pažįsta
mi ir juos jie palaikys. O.

Rudenėjant mūsų kolonijos 
veikimas vėl pagyvėjo. 40 vai. 
atlaidai praėjo plikiai. Choras 
ir solistai gerai pasirodė. 
Kleb. kun. J. Kazlauskas buvo 
sukvietęs visus apylinkės bet. 
kunigus.

Šį rudenį parapijoje buvo 
atlikti kai kurie remonto dar
bai. Pataisytas bokštas, laip
tai, įdėtos naujos bažnyčios du
rys, perdažyta klebonija ir

< svetainė. Tai klebono iF para- 
piečių gerų pastangų vaisiai.

Alto vietinis skyrius turėjo 
susirinkimą, kuriame buvo 

, svarstyta atstovų siuntimas į 
Chjcagos liet, kongresą. Susi
rinkime dalyvavo ir kleb. kun. 
J. Kazlauskas. Kongresui pas
kirta įteikti auka su sveikini
mu ir atsirado net vienas at
stovas, kuris dalyvaus Kong
rese apsimokėdamas savo ke
lionės išlaidas. Nutarta jau iš 
anksto ruoštis Vasario 16 mi
nėjimui. Bus paskaitos ir me
ninė dalis. Vietinės meninės 
jėgos statys “Aušrą”, dainuos 
solistas V. Barius, par. choras 
ir vyrų kvartetas, kurį sudaro 
V. Barius, F. česikas, A. Va- 
iinčius ir J. Butkus.

Balfo susirinkime svarstyta 
pravesti drabužių vajų, kuris 
turės įvykti kiek vėliau, nes 

’ dabar eina vyskupijos organi
zuojamas drabužių .rinkimas, 
kuriam vadovauja kun. F. 
Pranskus.

Kolonijoje organizuojama 
AL Bendruomenė, j kurią de
dama gerų vilčių dėl ateities 
judresnio veikimo. Vietinė 
tremtihių vaikučių mokykla di
dėja, vis ateina vienas kitas 
naujas mokinys.

Naujai įkurtoji Bridgeporto 
vyskupija turi 65 parapijas, 
138 kunigus ir 216,562 tikin- 

r Šuosius, šiai vyskupijai pri
klausys tik viena lietuviška pa-

Shehan iš Baltimorės, kuris 
iškilmingai ' bus įvesdintas 
gruodžio 2, šv. Augustino baž
nyčioje - katedroje. Vyskupo 
sutikti ruošiamasi visu smar
kumu. Organizuojamas chcras 
iš 200 asmenų, kurie išpildys 
giedojimą vien tik gregorijo
niškai.

Parapijos choras kas sekma
dienį gražiai gieda per sumą, 
6 dažnai paįvairina ir solistai 
savo pasirodymu. Solo pagie
da M. Norkevičiūtė, V. Ba
rius ir kiti. Taip pat jungiasi 
ir choro kvartetas.

Baltrušaitytė, Susivienijimo 
kuopos raštininko duktė, bai
gė slaugės mokslą ir dabar gi
lina studijas Bridgeporto uni
versitete.

Karys, mūsų kolonijos nau
jas ateivis ir Lietuvoje buvęs 
valstybinės pinigų gamyklos 
direktorius, paruošė gausiai i-

Hegler), sadistai (S. Rudokie
nė, P. Maželis, L. Gnžna ir 
AM. Stempužienė, Guldo Ma
ria mater gratiae pagiedojusi 
kartu su ansambliu). Vargo
nais palydėjo parapijos vargo
nininkė muz. R. Brazaitienė 
(ji buvo vyriausia ir-šio kon
certo rengėja).

Bendras koncerto įspūdis 
geras, nors neapsieita ir be 
silpnokų vietų. Klausytojų bu
vo pakankamai (jei ne užėjęs

RAMOVENAI MINĖJO LIET. KARIUOMENES ŠVENTĘ
Ramovėnai kasmet mini Lie

tuvos kariuomenės šventę, šie
met ji paminėta lapkr. 21 ge-x 
dulingųjpis pamaldomis šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Kun. 
Ražaitis pasakė atitinkamą 
pamokslą, choras ir operos so
listė Juzė Augaitytė pagiedojo, 
pasimelsta už žuvusius karius 
ir lietuvius kankanus. Sekma- 

nėjimas su menine programa 
ir V. Skžakausko. Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininko, 
kalba. Nuotaika ir atjautimas 
lietuviškų reikalų pasirodė la
bai gyvas. Už šventės vykusį 

DETROIT, MICHv ■ •

bai mažai atsilankė. Buvo iš
rinktas atstovas į Lietuvių 
Kongresą ir pasiskirstyta pa
reigomis vakaro rengimui. 
Bendruomenės pirmasis paren
gimas įvyko lapkr. '28. Det- 
roitiškiams dar kartą parodyta 

dv&sią, žadinančioms ryžtą. 
Dilinu tarpus įvadiniu žodžiu 
užptidė B. Auginąs.

Lapkričio 15 d. Čiurlionio 
ansamblis atliko lietuvišką 
programą Clevelando Susivie
nijimo tautiniam menui globo
ti metiniame bankete Carter 
viešbuty. T. Andrica, “Cleve- 
land Prėss” dienraščio tautinių 
skyrių redaktorius, pristatyda
mas klausytojams ansamblį, 

pasisekimą tenka pagirti_ ra
movėmis ir Raugus, kurie per 
L. B. Balso radiją vykusiai 
nuteikė visuomenę.'

Išvyko kun. J. Mačiulaitis
Išbuvęs pustrečių metų Eas- 

ton, Pa., llpkr. 18 išvyko į 
Chicagą, kur gyvena jo sesuo. 
Kun. Mačiulaitš • atkviestas 
Amerikon Gvazdinskų ir Rut-

Vinco Kudirkos minėjimą. Z. 
Arlauskaitės-Mikšienės vado
vaujama scenos mėgėjų grupe 
suvaidins tnografinę dramą 
Vincas 'Kudirka.

AteitimaJau gruodžio 20 
rengia šventę — popiežiaus 
Pijaus X-jo pirmosios encikli
kos 50 metų sukakties minėji
mą. Tą dieną bus šventinama 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
moksleivių ateitininkų kuopos 
vėliava. Moksleivius ateitinin- 

banketą buvo sukviesti Cleve- 
lando aukštųjų mokyklų va
dovai, organizacijų atstovai, 
laikraščių redaktoriai ir kita 
rinktinė publika. Programai 
vadovavo T. Andrica, “Clev. 
Press” dienraščio tautinių sky
rių redaktorius. Miesto mayo- 
ras Celebrezze savo kalboj pa-

Atstovauti Philadelphijos 
lietuvių buvo išvykę 
Chicagon kun. St. Raila, Rau
gai, Mačiulis, Gasparienė ir 
Karalienė. Be to, dar su K. 
Cheleden buvo keletą atstovų 
nuvykę atskirai.,

Studentai ir moksleiviai atei- 
tininkai lapkr. 15 susirinkime 
išrinko naujas valdybas* Stu
dentų pirmininke išrinkta Žu
kauskaitė, o moksleiviai išsi
rinko pirm. V. Aleknaitę ir jos 
padėjėjas R- Binkevičiūtę ir 
Gaigalaitę. Ateitinmkų globėjas

Bendruomenė metiniam susi- 
rinkimiu paskyrė gruodžio ė d. 
6 vai. vakare’ 928 E. Moya- 
mensing Avė. Visuomenė ir na
riai kviečiami dalyvauti svar
biame susirinkime, kur bus nu
statytas veikimo planas ir duo
ta apyskaita.

Padėką
Lietuvių Bendruomenės Ra

dijo Balso Rėmėjų Klubas 
nuoširdžiai dėkoja visiems sa
vo pirmo jo radi jo vakaro da
lyviams, rėmėjams, darbkiin-

Excellent startinį rate 
Employee participation 

Orchard 5-3820 
. PURE CANDIE8, INC. 
802b N. Central Park Avė.

. SKOKIE, ILL.

Vaižganto kūrinius jam ren
giamame minėjfene gruodžio 6 
d. 5 vai. lietuvių salėje. Bio
grafinių atsiminimų papasakos 
K Žukas, apie Vaižganto kū
rybą kalbės V. Kavaliauskas. 
Lietuvių Baidruomenės apy
linkės švietimo ir Kultūros 
Taryba laukia gausaus lietuvių 
visuomenės ir jaunuomenės'at
silankymo. Pagerbkime savo 
didelių žmonių atminimą!

CHICAGO, ILL.

Zigmo Mehejaus vadovau
jamas Indiana Hąrbor scenos 
mėgėjų sambūris š. m. gruo
džio mėn. 6 d. 3 vai. Chicago- 
je Visų šventųjų parap. salėje, 
10806 So. Wabash Avė., stato 
J. Grušą 4 veiksmų dramą 
“Tėvas”. Vakarą rengia Balfo 
57-tas skyrius.“ ■ Visas pelnas 
skiriamas šalpos reikalams.

I



43,6

JOHN DERUHA, M. D
Huriteirš

—oonn—ąoooaoosu iuoh iminaen

SP AUDOS-D ARBAI

nftjjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kftų daug mal
dų bei giesmių rasi malda-

10,5
273 
11,0

Japonijoje šuniukas kainuo
ja 50 doL, kačiukas — 30, o 
mergaitę arba berniuką gali
ma nusipirkti jlž 22 dol.

' 86$ iSoMMl Street t' 
Br6oMyn,N. T. .

NOTARY PUBLIC

bėse iškovojo pirmą vietą Chi- 
cagos miesto ligoje.

Argen&a kitais metais pas 
save rengia Pasaulio komandi-

Harvardo universitetas at
vyksta pas ^lietuvius gruodžio 
4. Rungtynės įvyks So. Bosto
no Liet. Pil. Khibe 7:30 y.v.

Harvardo komanda triskart

žemės kontinente yrn gyvento
ja ir
ventojams tenka visos žemės 
rutulto bendrų pajamų, kitaip 
sakant, kuris kontinentas yra

Afrika
Šiaur. Amerika
Pietų Amerika
Azija
Europa 
Sovietai 
Okeanija

TAUPIOJI 
virėja

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

Queens Viliame, N. Y.
176 Rockavvay Avenue 

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

Bronx, N. Y.

bourne, Austrafajoje, praveda
mose profesionalų pasaulinėse 
bėgimo varžybose. P. V.

Taigi gyventojų daugiausia 
turi Azija, bet gamyba di
džiausia yra Siaurės Ameriko-

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway StaUon) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai /tffsost 
miesto dalyse; veikia verftiliaci-

Atkelta iš 6 pus! 
uoliau darbuotis ir plėsti radi
jo programą. Uoliai talkino vi
ri nariai ir jiems padėka, o 
ypač solistei J. Augaitytei, 
pianistei Norgelytei, L. Kauli
niai ir ansambliui bei moterų 
chorui, B. Gaspąrėnienei, Ir. 
Karalienei, V. Bakuckdi, Os
trauskui, A. Klimui-) AL Oža- 
liui, Vygeliams ir svečiui akt 
K. Vasiliauskui iš New Yorko.

I Vengrijos sostinę nuvyku
si Švedijos rinktinė ypač ge
rai pasirodė prieš Vengrijos 
rinktinę. Futbolo rungtynės 
baigėsi lygiomis 2:2, Žinant, 
kad Belgija išjungė Švediją iš 
tolimesnių varžybų dėl pasau
lio meisterio vardo, tai vengrų 
pasirodymas buvo itin men-

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond HH1, Ozone Park, Forest Hiti, Jamaiea.

Dartte prttynrio b rimtim, pripntinto
MCA IteHate, ,N#w Yorke.

Darbo vafendas: titeffirn no 1 vai p.p. #47 vai. fnk. fe 
- ' šešttodfemafe nn» 9 vai ryto ją $ vai. vafc.

Harvard 
Boylston 
Lithuspian 
Nėwton

dės fMfMAtete p-bės, kurtose
- - --Ž- TV- - < -1*:------------

komanda. Perkūniefiai savo 
kredite turi puikų laimėjimą,

gyv. pajamų 
8,30% 2,6%

V. Patašius, Sydnejabs uni
versiteto meisteris, dalyvauja 
New Sout^i Wales pirmenybė
se ir, kaip praneša Australijos 
“Chess Worid” Oct 1953, eina 
penktuoju iš 14 dalyvių. Aus
tralijos meisteris Steiner ir 
Purdy turi po 4-0, B. Gues 3-1, 
J. V. Kellner, V. Patašius ir 
M. Djakow po 2%.

josi Toks. — Kas tamstos pra
šė batams vaistų? Aš juk sa
kiau, kad man kojos skauda, o 
jis mala ir mala. Tfu, toks 
vaistkiinkas!

Ponas Toks užtrenkė duris 
ir nuskubėjo kitur skauda
moms kojoms vaisto ieškoti.

Užsisakykite
Darbininką dar šiandien

nada rodo daugiau susidomė
jimo šitomis pirmenybėmis, 
negu JAV, nors JAV buvo 
triskart laimėjusios garsiąją 
Hangjton Russel taurę.

Argentinoje, kaip žinome, 
pasaulio komandinės p-bės bu
vo 1939 m., jose dalyvavo ir 
Lietuvos komanda (Mikėnas, 
Vaitonis, Luckis ir Tautvaiša, 
vadovas Andrašūnas). Rungė
si 27 valstybės, suskirstytos į 
4 grupes. Lietuvos komanda 
laimėjo antrą vietą savo gru
pėje, kuri atrodė šitaip: Ar
gentina 18, Lithuania 16%, 
Holland 15, Denmark 13%, 
Iceland 13, Ireland 4%, Ecua- 
dor 3%, tačiau baigmėje Lie
tuva atsistojo 12 vietoj su 22 
taškais. Laimėjo su 36 tš., 
Lenkija .35%, Estija 33%. 
JAV nedalyvavo.

Anglijos mėgėjų futbolo 
rinktinė nugalėjo Prancūzijos 
mėgėjus 42. .
* Vienas iš garsių, tačiau dau
giausia nesėkmės lydimų teng- 
vaatletų, Herb McKinley, gy
venąs Jžriaica saloje, nuspren
dė pereiti į profesionalus lengį 
vaattetus ir dalyvauti Mel-

raškienei, Balnienei, Bendžfe- 
nei, Kaackaitei, Kisielienė, 
Balčiui, Zizui, Misliauskui, 
Vienažindžiui, K. Povilaičiui, 
K. Baltrukoniui, Matuliui ir 
kitiems.

|»:>rhtetiDė,ira- 

tetteriądA.

Bostono lietuviams atiteko 
laimėjimas be kovos iš Hun- 
ters * komapdos KBoston 
YMCA>, pastariesiems neatvy
kus.

Pirmenybių lentelė šiuo 
metu išrodo šitaip:

3-0 12%-2% 
3-0 ll%-3^ 
2-1 10-5
1-2 ’ 7%-7% 
03 3%-ll% 
0-3 '0-15

AUGINKITE CHENGHILAS
Atliekamame kambaryje, skiepe, 
garadžiuje; mažai kainuoja mai
tinimas, nėra trukšmČ ar dvo
kimo. cbinchila BitrroiK 
EKCHANGE, 470 Anwti rdam Avė. 
(88), N.Y.C. SU. 7-S7M. Parody
mui kas dieną 10 A.M. iki 8 P-M. 
Sekmadieni 12 dieną iki 5 P.M.

Taigi 1950 visame pasaulyje 
buvo 2406 milijonai gyvento
jų. Per 50 paskutinių metų gy
ventojų skaičius padidėjęs 
53%.

To viso gyventojų skaičiaus 
ir visų pajamų tenka atskiram 
kontinentui tokis procentas:

teniso* varžybose galės atsto- ' ■ .f/
^Vofcriiją. -

~ Olandijos futbolo rinktinė j vraun* alston įmImIi «a- 
nugalėjo Belgijos rinktinę tarti Jh vienerius

Taip pat nuoširdi padėka tech
nikinį darbą _at likusiems as
menims: K Vailtiui, B. Stan
kui, V. Bertašiui, K. Kaziaus-

Stephen Bredesjr 
ADVOKATAS

S7 Sheridaa Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y.
Tek APplegate 7-7083

Būk mums 
malonus
P a rite n g*e

TeLEVergreen63181

KARL EHMER-PORK STORES
Gera rvšiės įvairiai mėsos, paukštiena, dešros, lamstei 

ir kiti matote produktai šiose krautuvėse:
69-88 Myrtle Avė.

Glendale, N. Y.
136-59 Roosevelt Avenue

Flushing, N. Y.
68-38 Forest Avenue

Ridgesvood, 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.

DARBININKAS 
680 Bnstarick Avė. 
Brooklyn 2L N. Y-

GIPSINI LIETUVOS LAISVES
STATULOS BARELJEFĄ ’ 

pagamintą pagal skulptoriaus V. Kašubos ptojdctą. ;
x KAINA $4.00

Gaunamas:
MDABBININK<r abnuostracuoj, 

fili Bontowirik Avė. Brooklyn 2L N. Y-

Čekoslovakijos futbolo rints- ■■ ' --------------------
tinė sužaidė tarpvalstybines 
futbolo rungtynes su Rumuni- a gą-n
ja dėl teisės dalyvauti baigmi- 
niame pasaulinių pirmenybių 
turnyre. Varžybos baigėsi če- 
kostovakų 1:0 laimėjimu. Lai
mėjus grupines varžybas, kitą 
metą jie dalyvaus gvekarijo-

' aniMns
. INSURED and BteiDED
Local asd.boug Dfataaee Mover

sa BOSTON, MASS.
826428 W. Bnateray EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
’gr ABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y2

TeL APplegąte 7-0349

1ELEVIZUOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

BROOKLYN, N. Y.

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86tii 8TEEET NEW YORK CITY

Viri Ladngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti
M vfcur. Atskiri taukinio kambariai vyrams ir moterims.

RAMUNES
Mes gavome didelį 

n ( j auntii4 šviežių ra- 
r^^rmunių žiedų iš Ven- 

gritos' ir dabar yra 
visiems proga ramu- 

\ \ «/ nių gauti pas mus. 
Y* Vengrijos ramunės

taip pat geros kaip ir Lietu
vos ir taip pat medum kv^na, 
turi malonų skonį, ,£veika 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. Rrisiųsk 
mum $2.50, o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. I 
Kanadą — $2.75.

ALEXANDFF’C CO 
414 BROADWAY 

South Boston 27, Mass.

PARDUODAM NAMUS
Turime-gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hm ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojome kambarių*, 

'ir patarnaujame visokios apdraudos (insurtfoce) reikaluose
•— greitai ir gerai

j.p/machuus
REALESTATEA INSURANCE

88K«Wi8M, WooAąren 21. & Y.
TeL VIrginia 7-1896



Newarke minėjo kariuomenes šventę

Autobusri žada pradėti eiti 
iš City Point per'Broadway į 
naują Tremont St stotį gruo
džio mėn. pradžioje, kai tik 
bus pataisytas Broadway til-

Balfo 7 skyriaus tradicinis 
vakaras; įvykęs lapkr. 21 d. 
Lietuvių PoL Klubo salėje, vi
sais atžvilgiais puikiai pasdse-

Nfeto mofernHk* koplyčia ter- 
nAntaM ąjrfc*L A|mu aau ja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonija* to-

3X7 aatniots-

Ann 
shares

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

briaunuoto jas 
jMOTART PUBLIC

■' Panpiįos choras,
. vedamas' muz. komp. J. Ka
činsko, lapkričio 22 d. buvo, 
nuvykęs į New Britain h* ten 
dalyvavo muz. V. Matfjošiaus 
surengtame religinės muzikos 
koncertej Choras turėjo didelį

HNVOMNMUS dvtefe 
■Mtitonų mm*b tut moterims, 

,be vaikų, 
ir virtuve.

2544 3 irta 
-89th St, W<
N. Y.

Fitchburg; Dodge 
mille D. Verdi, Shrewsbury 
Ford — Mr. . 
Verso, Andover 
Motor Stock —
Malley, Weymounth; 20 chares 
UU. US. Steel - 
Flag, Cambridge
Westem Electric stocks —Mr.

gys.
tėvynę, kad galėčiau aplaisty
ti ją savo krauju — baigda
mas žodį tarė kap. Rugys.

Minėjimas baigtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

iMmmmmammAmimmm

Alexander D. 
■; 25 General
- Miss Rita O’-

Dorebesteryje savo susirin
kime lapkričio mėn. pasisakė 
prieš aukos skyrimą Altui. 
Gaila, kad atsiranda ir tokių 
draugijų, kurios dar tebenešio
ja lietuvių vardą, bet Lietuvos 
laisvinimo reikalai joms nerū

ks attiko: P. Bivainis — žy
delis kromelninkas, M. TA&y- 
nienė—našlė Baltruvienė, O. 
Skurvydienė — kūma $butie- 
nė, J. Vaitauskas—dėdė Juo
zas. Visi kiti kiek sflpnfeu, bet, 

J. M. palyginti, neblogai..

kis, kun. Margis, kun. Al. 
Klimas fr užbaigė kleb. kun. 
P. JuSofitiš.

Parapijasjasrimas
Mergaitės sodafiėtės- ir vy

čiai lapkr. 22 suruošė vaidini
mą — Mmstrel£how —para
pijos sajėje. Programą išpildė 
Bęocktono mergaitės sodalie- 
tės ir vyčiai, kuriuos sudarė 24 
asmenų grupė. Nors jie nėra 
artistai profesionalai, bet vai
dybą attiko tikrai meistriškai. 
Ypatingai tenka paminėti Mar
garitą Sinkevičiūtę, kuri vedė
jos pan&as atliko nuostabiai 
pufitirir Biivo labai blogas o- 
rag, o vis dėl to žmonių prisi
rinko artipilnė salė. Pertraukų

na lapkričio 22 d. švente la 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

sudary
ti atskirais* pakistais, po 24 
svarus, tai gautumėm 10310 
pakietų ir už jų persiuntimą 
tektų sumokėti paštui apie 60.- 
000 dolerių (už pirmą svarą 
reikia sumokėti paštui 45 cen
tus, o už likusius po 22 cen
tus). Taigi per metus pašto iš
laidom padengti reikėtų stam
bios sumos, kurios vienerių 
metų eigoje aukotojai nepajė
gia sudėti.

Ta pačia proga pakartotinai 
prašome
nesiųsti Balto Centrai neapmo- ir rankdarbių išparpsimas 

sekmadienį, lapkričio 22 d., 
praėjo su nelauktai dideliu pa
sisekimu. Seselių ir mokyklos 
mokinių tėvų suaukotus daly
kus žmones labai mielai pirko 
ir tokiu būdu parapijos mo
kyklos naudai buvo surinkta 
1047,50 doL

Veiklus misionierius
Lapkričio 22 d. So. Bostono 

lietuvių parapiją aplankė jau
nas, energingas misionierius 
T. Ant Margis, MIC, dirbąs 
misijų darbą Argentinoje tarp 
lietuvių ir kitataučių. Ten jis 
gyvena jau penkeris metus. Ki
limo T. Margis yra iš'Monta
nos valstybė j įsikūrusių lietu
vių ūkininkų šeimos.' Jaunas į- 
stojo į marijonus ir tapęs ku
nigu uoliai dirba misijų darbą. 
Tėvo Margio pamokslai buvo 
įdomūs, pasakyti tikra misio
nieriaus dvasia. Salėje po pietų 
jis rodė ir aiškino filmą iš savo 
ir kitų misionierių veiklos Ar
gentinoje^. Dosnūs perapfečiai 
suaukojo jo atstovaujamų mi
sijų reikalui 520 dol.

lietuvi?

^Džiugu, kad Lietuvos nepri
klausomybės laikų tautihės 
šventės nepamirštama ir čia 
paminėti.

Lapkričio 22 d. newarkie- 
čiai kukliai, bet prasmingai 
paminėjo Lietuvos kariuome
nės šventę. >

Minėjimas pradėtas pa
maldomis, kurias atlaikė ir tai 
dienai pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. P. Totoraitis.
\ Tuoj po pamaldų šv. Trejy
bės parapijos salėje įvyko susi
rinkimas. Dalyvavo Newarko 
ir apylinkių buvę Lietuvos ka
riai ir gana apsčiai visuome
nės.

Adakemiją atidarė majoras 
K Liaudanskis. Trumpai api
būdinęs šio$ šventės reikšmę, 
pakvietė minutės atsistojimu, 
pagerbti žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

Prel. I. Kelmelis sukalbėjo 
maldą.—

Kap. Kiaunė skaitė paskaitą.. 
Pradėjo Mindaugo laikais ir 
baigė antruoju pasauliniu ka
ru Nušvietė senesniųjų ir ne
priklausomybės laikų kovas, 
pasiektus laimėjimus ir sudė
tas aukas laisvę atgauti.

Maj. lt Liaudanskis dar pri
minė,* kad garbingoji Lietuvos 
kariuomenė turi gyvų pamink
lų — tai karo invalidai. Nete
ką dR Lietam latevėa sveika-

įsikurti ir todėl reikalingi pa
ramos. Tuoj pat buvo padary
ta rinkliava. Surinkta $81. Kiti 
pažadėjo savo auką vėliau į- 
teikti.

Minėjimas paįvairintas gra
žiais eilėraščiais. Deklamavo 
Graudušytė ir Butvydaite.

Trumpą, bet jaudinantį žo
dį tarė iš Petersono atvykęs 
dalyvauti minėjime kap. Ru-

Aš prisiekiu grįžti į

Balto vajus
'pratęsiamas iki gruodžio 15 

d. Visi neaukavę prašomi iki 
tos dienos įteikti savo auką su 
aukų lapu Balto centrui, 105 
Grand St, Brooklyn 11. N.Y. 
arba vietos posto vedėjui. Ne
galinčius paaukoti, prašome 
grąžinti aukų lapą,, nes jis 
reikalingas atsiskaitymui.

Reiškiame dėkingumą ir 
laukiame Jūsų aukos.

N. Y. Balto Vajaus 
Komitetas

lyvavo V, Marijošfatš veda
mas Nev/, Britain liet parapi
jos Šv. Cecilijos choras, sofis
te S. Griškaitė ir Cari Berg- 
ner. ,

Liet Dramos Kolektyvas
ved. rež. A. Gustaitienės, 

lapkričio 2? d. su pasisekimu 
gastroliavo Hartford, Conn. 
Vaidino Blaumanio “Indra^ 

nūs”.
Gbnė. D. Ona, Albino ir Ele

onoros Glineckytės Džervų, 
gyv. 71 W. Glow St, Dorches- 
ter, duktė pakrikštyta lapkri-

mokytojų spausdinamiems va- 
,dovėliams paremti.

Aridv. R.j. Ctahtog
norėdamas-patiekti televizi

jos žiūrovams religines ir šiaip 
jau geresnes, programas, su
manė įsteigti naują T. V. siųs
tuvą. Tam tikslui spalių 27-30 
ir lapkričio 1 buvo bazaras ir 
vaidinimai bei laimės šulinėmis. 
Dalyvių buvo virš 100.000.

Stambieji laimėjimai atite
ko: Cadillac—Olivete T. Mc- 
Auliffe, Alston; Packard — 
Dianai Booth, Carlisle; Buick 
— Mrs. S. A. Donigan, 20 

Mrs. Ca-

gvv. 883 E. Broadhvay, So. 
Boston, mirė lapkričio 20 d. 
Paliko 3 sūnus ir dukterį

Karotina Diheienė, -71 m., 
mirė So. Bostone lapkričio 15.

Nauji našlaičių namai, 
kurie už 4 milijonus dolerių 

pastatyti Pond St Jamaica 
Plain, atidaryti Padėkos dieną 
ir ten jau gyvena daug naš
laičių įvairių konfesijų ir ra
sės.

Menininkai
norintieji -dalyvauti būsimo

je meno parodoje Apreiškimo 
par. salėje, prašomi būtinai 
prisiųsti savo fotografiją, bio
grafines žinias ir vieną kitą 
savo kūrinių atvaizdą. Siųsti 
adresu: W. J. Witkus, 82—05 

217 St., Queens Village 8, L.
I., N. Y. Tel. HO 8-9209.

Liet Studentų Sąjungos
, visuotinis sūvažiavimas į- 

’vyks New Yorke sausio 2-3 
d.d. Suvažiavimo rengimo ko
misiją sudaro N. Y. studentai: 
G. Mafiūnaitė, G. Zauniūtė, J. 
Bilėnas, E. Kaminskas, R. Ke- 
zys, R. Kontrimas, A. Petri
kas, V. Steponavičius ir J. Ulė- 
nas. ,

aukojo SO dri. J. Raudeliū- 
no šeima ir bažhyRos dekora- 
vimri 26 dri. i&etininkų kon
gregacija ir 10 Ari. B. Simana- 
viOeriė. Auktojomks nuoširdi 
klebono pėdSca;

nuo karo nukentėjustems 
šelpti pradėtos lapkr. 15. Vi- 
nls suariootus daiktus prašomą 
ne& parapijos salta.

metinis susirinkimas, šaukia
mas gruodžio 6 d. 12 vai. pa
rapijos salėje f» bažnyčia. Bus 
daromi pranešimai ir renka
ma nauja valdyba.

bakajbevkkjs fa- som» 
TUNERAL HOME 

.254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

J08ETH BARACEVK1US 
' Laidotuvių Direktorius

MASPETH, N. Y.
Liet PflL Klubas surengė 

vakarienę savo menedžeriui 
Vincui' Kurui, kuris klube dar
buojasi 15 metų. VakartT vedė
ju buvo 'Petras J. šlapikas. 
Baigiant vakaro programą, 
klubo pirim. adv. S. Bredes V. 
Kurui įteikė auksinį laikrodu
ką V. Kuras visšems dėkoja 
už atsilankymą ir dovanas.

Liet Pil. Klubo metinis su
sirinkimas įvyks ne gruodžio 
25 ,bet gruodžio 18 d. Visi na
riai prašomi neužmiršti šio 
pakeitimo ir laiku atvykti į su
sirinkimą.

Klubo prm. adv. S. Bredes 
buvo išvykęs į Chicagą ir at
stovavo Klubą Amerikos Liet 
Tarybos Seime. ,

Neapmokėtų siuntų išlaidas 
tenka padengti pafianr Balfiri. 
Jų gaunant daugiau, susidaro 
nemaža išlaidų suma, kurios, 
dėl labai ribotų piniginių ištek
lių, Balfos padengti negali.

Baigdami pranešimą dar 
kartą prašorrie aukoti rūbus 
tremtinių reikalams. Juos per
siusime bendra siunta į Euro
pą, kur jie bus paskirstyti po 
atskiras stovyklas. Stovyklose 
pačių tremtinių išsirinktos šal
pos komisijos betarpiškai pada
lins tarp visų šelpiamųjų.

Už Jūsų dosnumą tariame 
nuoširdų ačiū.

Brito Centras

■ Eta. dr. Jonas Aviža* ' ■ 
pakaitinių metu buvęs 

Miuncheno Lietuvių kolonijos 
kapelionas, atvykoxj JAV. Lie
tuvoje jis yra (firbęs Kauno 
arkivyskupijos kūrijpje ir 
Karmelitų šv.. Kryžiais para
pijoje, gi Vokietijoje tafitino 
kan. F. Kapočiui Vyr. Sielova
dos Įstaigoje. Romoje >s gili
no studijas KrikŠč. Archeolo
gijos Instijute ir jas baigė 
teologijos daktaro laipsniu. 

«

Prof. J. Brasaitis
Darbininko redaktorius, bu

vo išvykęs į Chicagą ir ten 
driyvavo lietuvių kongrese.

ęiėtua ir šriofienė. Klebonas 
prašo penptečių prisiminti E- 
gtąrius savo maldose. A. X

Vricaro programą parengė 
vtotinįą Kearny Kultūros Būrelis, su

vaidindamas linksmą komediją 
“Netikėtai”- Veikalas ne il
gas, be konkrečių idėjinių for
mų, bet liaudžiai suprantamas 
ir lengvai žiūrįmas. Veiksmas 
vyksta Lietuvoje sęnais laikais. 
Meilės intrigos suįdominą žiū
rovą, o* kromelninkas žydelis 
visus nuoširdžiai prajuokma.

Scenos ankštumas ir kiti sce
niniai trūkumai neleido akto
riams laisviau pasireikšti. Ta
pčiau scenos mėgėjų mastu i- 
mant, komerija gana vykdfed

Prašo aukoti drabužius
Visi bostoniškiai yra labai 

prašomi aukoti drabužius mū
sų vargstantiems broliams Vo
kietijoje. Balto skyrius Bosto
ne yra paskyręs komisiją dra
bužiams rinkti. Komisijos pir
mininku yra Stasys Jakutis, 
gyvenęs 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. TeL So. 8-1940. 
Komisija prašo drabužius pri
statyti į salę po bažnyčia. Kas 
turi daugiau drabužių ir negali 
jų pristatyti, yra prašomas pa
skambinti telefonu komisijos 
pirmininkui ir drabužiai bus 
paimti iš namų.

Danutę Averkritė lapkričio 
23 d. ištekėjo už Gerard Mc 
Laughlin, kutią štoo metu yra 
lakūnų mokyfctoje.

Dekoracijos taip pat buvo 
gana vykusios. Jas pagamino 
Kdtūros Būrelio narys ir šio- 

^ge: komedijoje žydelį vaidinęs— 
P. Bivainis.

Reikia sveikinti šį Kidtūros 
Būrelio pirmąjį pasirodymą 
scenoje. Turint galvoje, kaip 
vakarą atidarydamas muz. A. 
Kačanauskas pareiškė, jog 
Baifas neturi lėšų tokiems rei
kalams paremti, būreliui rei
kėjo pačiam savo jėgomis visa 
pasigaminti ir pasirūpinti, iš 
skyrus medžio darbus, kuriuos 
atliko ir medžiagą parūpino P. 
Šukys. Todėl visur pasitenki
nta minimaliaisiais reikalavi
mais. Bet nepaisant visų sun- 
kisnų, jų darbas nenuėjo nie
kais. Publika vaidinimu buvo 
patenkinta.

laukiama, kad šfe Kultūros 
Būrefis nenulririų rankų, bet 
visu atsidėjimu ugdytų scenos 
meną ir toliau; Ta proga rei
kia paminėti ir muz. Alg. Ka-

aktorius, humoristas, atva
žiuoja Šventėm į New Yorką 
ir stud. ateitininkų rengiama
me Naujųjų Metų sutikime va
dovaus programai.

Mirė
lapkr. 23'Antanas Gnezevi- 

čius, sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Palaidotas iš Apreiškimo baž
nyčios lapkr. 27 Kalvarijos ka
pinėse. Liko nuliūdime žmona 
Veronika, 3 dukterys jr sū
nus.

Juozas Laukaitis, išgyvenęs 
73 m., mirė lapkr. 24. Gedu
lingos pamaldos Apreiškimo 
bažnyčioje ir laidotuvės Švč. 
Trejybės kapinėse įvyko lapkr. 
28. Liko velkHiies sūnus Nor
bertas.

■r -


