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Stoekholm, Švedija

aptekinamas, o visų pirma iš
mokomas, kaip pasirodyti de
mokratu ir dirbtf demokrati-
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Kente* (k.) ir B. W«ta («-), Keagreee atetavai.

pie Nietzsche ir jo -antžmogį.
— O taip, — inspektorius 

tuoj pat padarė pedagogmę iš- 
vędą: — tai visais atvejais ge- 
jraukaip įspėjantis pavyzdis....

Po to inspektorius dar pasi
teiravo, ar pastebima kokia 
didesnė auklėjamųjų pažanga, 
kai jie, baigę- auklėjimo kur
są išeina iš įstaigos?

Apklausinėjimas New Yorke 
pataikė į blogus laikus: didžio- 
$. spauda streikavo. Šeštadie
ni čia buvo baigta apklausinė
ti, o tik pirmadienį pasirodė 
sumažintas “Herald Tribūne”. 
Jame buvo daugiausia sustota 
prie buv. prezidento Hooverio 
pareiškimų, prisimintas taip 
pat Dr. A. Trimako pareiški
mas iš ketvirtadienio apklausi
nėjimų. Susidomėjimo čia su
kėlė kauke prisidengusio. liu
dininko pasirodymas; jo nuo
trauka buvo “Herald Tribūne” 
paskelbta. Dar labiau juo do
mėjosi lokalinė spauda. Skai
tytojų mums atsiųstas “Hart
ford Courant Sunday” tik tru
putį sumini Hoovfrį ir išimti-

dėmesį labiausiai patraukė pa
sakojimai apie sušaudytuosius 
Praveniškėse. Buvo taip, pat 
paskelbtos nuotraukos — šešė
liai, moters, liudijančios už šir
mos, nes nenorėjusios, kad bū
tų pažinta.

dhkagoje pirmutinis ’ bdvo 

klausinėjamas gen. St. Rašti
kis, ir tos pat dienos “Chicago 
“Journalįsidjo per visą pir
mą puslapį antraštę apie jo pa
reiškimus su Raštikio ir Ker- 
steno nuotraukomis, o taip pat 
žemėlapi, kuriame Stalinas su 
Hitleriu dalina Baltijos kraš
tus bei Lenkiją.

reikalų ministerijoje, jog {tali
ja- neturi pripažinti Lietuvos 
aneksijos h* kad turi naujai 
užmegzti -diplomatinius santy
kius su Nepr&teusetnos Lie
tuvos atstovais", tai galima 
džiaugtis, kad Amerikoj Betu
ri? atvirai pasakė, ką jis gal
voja ir ką galvoja milijonai 
laisvėje esančių, kurie ne- 
įklimpo ir nesusipainiojo <fipto- 
matinėse formulėse. Tenka ap
gailestauti, jei ir mūsų atsto
vybės tarnautojai ne tik patys 
susipainioję tose formose tyli, 
bet skatina ir kitus liktis be 
žado, o tuos, .kurie ketią balsą, 
prilygina “nekultūringoms bal- 
kanų tautoms” (Sic!).

Kad ne “diplomatinės for
mos” tyla ir neveikimas, o bel
dimas ir net “teatralinis”, su
kuria ir simpatijas ir laimi 
palengvinimus, rodo ir Vasario 
16 minėjimas toje pat Romoje 
ir autoriaus minimas pesų rei
kalas, karį judino ne “diploma
tine forma” apsiginklavę at
stovybės tarnautojai, bet pri
vatus asmuo kun. V. Mincevi
čius. Kai už .tatai autorius jam 
prikiša norą pasireklamuoti 
laikraščiuose, tai tekis prie
kaištas tenka laikyti tik smul
kaus pavydo žengiu, kad pa-

"Dfi pavienių asmenų pareiš
kimų, kad Vilkas mano staty
tis arba pirktis namus, turiu 
pranešti, kad nei Vlikas nei jo 
Vykdomoji. Tarybą nėra nu
tarę pirkti arba statyti Vlikui 
jokių najpų.”

me andtaja” 
žpdžiak - savaitinis 

3Ttae'*'įvęrtina Karetęno Me

nėje. ' , . .
Po tokio vedėjo užtikrinimo 

inspekcija buvo dhroma to
liau' nuoširdžiausia nuotaika 
ir pasibaigė iškilmingais pie
tumis, kurių metu inspekto
rius pasijuto, turįs pareigą 
tarti keletą padėko? žodžių į- 
staigos vadovybei. Savo kalbą 
jis baigė, pareikšdamas tą ne
paprastą įspūdį, kurį jam pa
darė įstaigos auklėtiniai.

— Tik keletas iš šiandien su
tiktųjų auklėtinių, — kalbėjo 
inspektorius: — darė įspūdį 
psichiškai nesubrepdusio žmo
gaus. Priešingai

atsitikę ir su Daugs’o Vono 
dvaru, jeigu visa eilė nelaimin
gų atsitikimų, kurie šiaip jau 
santūrus Skandinavijos žmo 
nes privertė nusikvatot, o nu
sikvatojus ‘dar kartą prisimint 
Daugsą, jo biznius ir dvarus, 
nebūt pastarosiomis dienomis 
Įvykę.

Istorija prasideda tuo, kad 
tūlas Suomijos socialinių rei
kalų ministerijos inspektorius 
vyko vizituot psichiškai atsili
kusių jaunuolių auklėjimo į- 
staigos prie -Tavastehus. Atvy
kęs j Tavastehus miestą, jis 
paėmė; pirmą pasitaikiusį taksi 
ir šoferiui paskyrimo vietą pa
sakė liaudžiai įprastesne sąvo-

• Bonsas vyriausybė ren
giasi siūlyti parlamentui pa
keisti konstituciją, kad ji leis
tų organizuoti Vokietijos ka 
riuomenę.

MAUJę fUKDV 
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VakfliM žymiai Fordą gamybą, me* esame arti gafi- 
myMr pateriMnff dM^jįtačią paklsuaą "Dragiau 
Vertai” astaonUBų. ApMHfc ir patilti A —-pati-

žvelgė visiškai protingomis Aki
mis!...

Inspektoriaus' kalba nebuvo 
palydėta plojimais. Trumpam 
laikui prie stato viešpatavo 
tyla, kurioj musę skrendant 
girdėtum. O po jos šeiminin
kai pareikalavo inspektorių 
pasiaiškint, ką gi jis K tikro 
eąpie juos te jų įstaigą manąs.

— Taigi nieko ypatingo apie 
jūsų įstaigą aš nemanau,—ra
miu balsu, prabilo inspektorius: 
— darau tik palyginimą tarp 
jūsų vadovaujamos psichiškai 
nesubrendusių jaunuolių auklė
jimo įstaigos ir tų, kurias man 
yra tekę inspektoti.

O po šito pasiaiškinimo, 
Švedų laikraščių žiniomis, in
spektoriui tekę nutraukti pietus 
ir kuo skubiausiai pasišalinti. 
Pasirodo, kad taksi šoferis 
“idijotų auklėjimo namus” su
prato taip, kaip Tavastehus 
gyventojai kad supranta, ir 
nuvežė socialinių reikalų mi
nisterijos inspektorių į Suomi
jos komunistų partijos apmo- 
kymb centralę, vadinamąjį Si- 
rola institutą. šis institutas 
kaip tik ir yra įkurtas buvu
siam Daugso dvare prie Tava
stehus, kurį Sovietai yra “iš
nuomavę” Suomių komunistų 
partijai

“Italijos užsienių reikalų mi
nisterijos glaudžius santykius 
su buvusiuoju Lietuvos minis
trių prie Kvirinato”, “savano
rišką Italijos vyriausybės prie 
Romos trumpųjų bangų radi
jo lietuvių kalbos transliacijų 
įvedimą*', palengvintą lietu
viškų dokumentų sutvarkymą, 
“atviras duris” kam nors iš 
“mūsų vadovaujančių veiks
nių” atvykus.

Autorius tokioj padėty daro 
išvadą, kad Lietuvos pripažini
mo ir jos atstovavimęrklausi- 
mus “reflda~ laikini atidėti į 
šalį” (Red. pab.) ir tesirūpinti 
simpatijų sudarinėjimu. “Mes 
neturime, kaip kokia ne
kultūringa balkanų tauta, iš
prievartauti iš Italijos oficia
liųjų sluoksnių kokį skambų 
pareiškimą ar žygį”, “šiandie-

. Prieš pastarąjį pasaulinį ka
rą garsėjo ~ ginklų pirklys 
Daugs. Jis buvo Vokietijos pi
lietis, tačiau jo veikimo bazė 
buvo Skandinavijoje. Suomijo
je prie Tavastehus miesto jis 
tarėjo savo nuosavybėje puikų 
dvarą ir rūmus. Pagal Sovietų 
padiktuotą taikos sutartį ^Suo
miams Daugs dvaras ir rūmai, 
kaip vokiečių nuosavybė, ati
teko sovietams. Pastarasis ka
ras daug garsią vardų ir skam
baus vardo rūmu nubloškė už-

— J idijotų auklėjimo na
mus!

Šoferis abejodamas ir kelio 
neklausdamas patraukė už- 
ntiestin ir po kiek laiko sustojo 
prie puikių dvaro rūmų. In
spektorių sutftes vyras prisi
statė esąs įstaigos vedėjas, o 
’užinojęs, kad atvykėlis esąs 
socialinių reikalų ministerijos 
inspektorius, norįs susidaryti į- 
spūdį apie pačią įstaigą ir jos 
auklėtinius, atsakė, jog kliū
čių nebūsią, nors inspektoriaus 
vižlas ir nesąs laukiamas.

Inspektorius buvo labai ma
loniai nustebintas patalpų di
dumu h* prabanga, tačiau nesu
prantamas jam rodės, auklėti
nių amžius — veik visi sutik
tieji buvo puamžiai žmonės, 
tuo tarpu kai normaliose “idi
jotų atotiėjimo įstaigose” inter- 
ftotieji auklėtiniai neprašoka 
dvidešimties metų. J jo pastabą 
vedėjas atsakė trumpai: 

’*■—'Ctai surinkta viso krašto 
žydinčios gelte.
•tiaamiekambaryje kaip tik 

pamota. įtaigos vedėjas 
jgdnformarvo inspekto-

atstovais, yra nepagrįsta... už, 
tat bent šiuo metu yra tik nai
vi svajonė pretenduoti, kad 
būtų galima užmegsti oficialūs 
diplomatiniai santykiai.”

Tačiau autorius pažymi, kad 
Italijos vyriausybė stengiasi 
parodyti Lietuvai ir lietuviams 
privataus pobūdžio simpatijų 
ir padėti galimybių ribose. Prie 
tokių privataus pobūdžio Ita
lijos vyriausybės mums palan

Vienybėje lapkričio 27 Dr. kių veiksmų autorius priskiria 
Juozas Gailius ryšium su Vilko 
pirmininko pareiškimu Eltai 
kęlba apie galimybes užmegzti 
diplomatinius santykius su I- 
talijos .vyriausybe. Rašo:

“Tvirtinti, kad Italijos vy
riausybė nepripažino Lietuvos 
aneksijos ir kad nori už
megsti diplomatinius santykius

• Sovietai panaikino Stalino ) su Nepriklausomos Ufetuvos 

dekretą, kuriuo buvo draudžia
ma Sovietų piliečiams tuoktis 
su užsieniečiais.
• Sovietai fa* Indija pasira

šė penkerių metų prekybos 
sutartį.

• 1952- vidutines Amerikos 
piliečio pajamos buvo |1639. 
Jos buvo 4 procentais didesnės 
kaip 195L Delaware valstybėje 
buvo dkfiiausios 
mažiausios Ifisasšppi —$818.

Balte atstoves A. S. Trečio
kas, grįžęs iš keliones po Vo
kietiją, per “Dirvą” lapkričio 
5 pareiškė: “URT valdytojas 
Dr. P. Karvelis paaiškino, kad 
yra numatyta naujos patalpos 
(Vlikui) statyti, už apie 100,- 
000 markių Bonnoje, ar kur ki
tur, ir kad tam reikalui yra 
galimybė • gauti iš Vokietijos 
valdiškų įstaigų paramos iki 
80%.”

Vliko informacijos tarnybos 
valdytojas dėl to per “Eltos in
formacijas” lapkr. 20 pranešė:

Šiandien 
yra diena 

įsigyti jūsų NAUJĄ FORDĄ!

........— - X



Reikia ruoštis visokiai galimai aukai Žinau m*

dabartiniu laiku .. eina tylus

kurios gan flarou daly- 
ir lis st^parapijom.

atndpmiai saugesni ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavartie pasira 
straipsniai ncMtinal Mreffite redakcijos nuomone' Vi skelbto^ turtą*

Ir kalba redakcija teatsako. t
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mokyklos laikytojai turi kita
taučiais.

čiai turėtų rūpėti dar ir Betų-

Niekada žmonės nebuvo tokie netikri dėl rytojaus, kaip 
dabartiniais laikais. Visi aiškiai mato, kaip įtempimas diena iš 
denos ne mažėja, bet auga. Antai, Korėjoje ginklai buvo nutil
dyti, bet pradėta galinėtis žodžiu ir po ilgo tąsymosi derybos 

•vėl užako. Taip užanka kiekvienas klausimas, kuris tik pajudi
namas Europoje ar Tolimuose Rytuose. Visur atsidaužiama kaip 
j aklą sieną — į bolševikų “niet.” Jų kalba visais klausimais 
yra ta pati: arba'priimkite mūsų reikalavimus arba muškitės, 
jei norite. Niekas iš vakariečių muštis nenori, nors tam ir ren
giasi, o bolševikai nenori taikytis ir taip pat karui rengiasi. Pa
dėtis susidaro netkra, be išeities, be šviesesnio spindulio tamsia
me pasaulinės politikos danguje; O tai ir daro mūsų dienas ne
tikras.

Tačiau būtų neišmintinga manyti, kad šių laikų netikrumas 
priklauso tiktai nuo politikos ir kad palengvėjimą galėtų atnešti 
kuri nors nusisekusi konferencija, kad ir keturių didžiųjų, arba 
vienos ar kitos pusės nuolaida, žinome, kad po praėjusio karo 
bolševikam padarytos didelės nuolaidos tik daugiau pikto atnešė 
ir dabartinę padėtį dar labiau įtempė. Naujos nuolaidos jų ve
riamos kitam ant kaklo virvės nenuimtų, o tik labiau suveržtų. 
Laukti gi nuolaidų iš pačių bolševikų būtų tas pats, kąip tikėtis, 
kad pasiutęs šuva negriebs už blauzdos, jei jam uodegą paglos
tys!. čia jau yra nebe politikos ir ne nuolaidų klausimas, o 
klausimas pikto. Turime reikalą su tokio masto blogiu, kad 
vienos žmogiškosios priemonės gali jo neįveikti, nors būtų ir 
stipriausiais ginklais apsišarvota. Tokius pat ginklus gali"pa- 

> vartoti ir antroji pusė. Ji laukia tam tik patogesnio momento ir

5 , Tuo nesakoma, kad prieš ginklą nereikia atstatyti ginklo.- 
Pikto grasoma ir puolama valstybė turi daryti visa, ką tik ji ga- 

' - Ii, kad save apgintų, bet jos pergalė priklauso ir nuo aukštesnės 
jėgos, nuo to, kiek ji bus rasta verta nugalėti. Psalmė mus mo
ko, kad “Dievas stabdo karus ligi žemės krašto, trupina šaudyk
les ir laužo ginklus.” Kieno ginklą Ji$ sulaužys,' priklauso nuo 
Jo malonės ir pamokos žmonėms. Jei žmonės iš to,dar nepasi
mokė, ką išgyveno ir išgyvena, nepasimoko nei kai kurios tau
tos ir valstybės, kur tada gali būti užtikrinimas, kad tamsios 
dienos pro . mus praeis? >

Pradėdamas Marijos šventuosius metus Pijus XII ir pabrė
žė savo radijo kalboje, kad jis “labai norėtų nekalbėti apie da
bartinių laikų grėsmę, bet pavojus yra toks didelis, kad jis ne
galįs balsu nešaukti pabusti.” Jis ragino ruoštis visokiai galimai 
aukai ir dideliam didvyriškumui, nes to galį prireikti. Pirmiau
sia gi reikia melstis, kad būtume pasirengę ir verti nugalėti.

ros sudaro didelį mūsų visuo
menės procentą* Juos reikia 
pritraukti per bendruomenę.

Pačią bendruomenę reikia 
išlaikyti lietuvišką — lietuviš
kus jos padalinius: šeimą, mo
kyklą, bažnyčią. Turime 
įsąmoninti jaunimą lietuviškos 
• šeimos būtinumu.

Jam aiškinti mišrios šeimos, 
tautiniu ir tikybiniu atžvilgiu, 
žalą. Artinti jaunuosius lietu
vius dažnuose lietuviškuose po
būviuose. Kovoti prieš mišriąs 
vedybas pačioje šeimoje: lietu
vių kalba turi vyrauti pačioje 
šeimoje namuose, ir iš mažens 
jaunimas turi būti skatinamas 
su lietuviais bendrauti. Jau
nuolių stojimas į lietuviškas 
draugijas pirmas žingsnis į lie
tuvišką ateities šeimą. Tarp 
šeiminis bendravimas yra ypa
tingai stiprinantis lietuvybę vi
taminą;. Ligi šiol ^nusikaltimo 
parodė mūsų tremtiniai per 
maža bendraudami su ameri
kiečiais lietuviais.

Šeųno§. lietuvinimo darbą 
tęsia mokyklos. Reguliarias 
mokyklas turi tik katalikai. 
Mokyklų lietuviškumas pir
miausia priklausys nou moki
nių skaičiaus. Mūsų parapijų 
mokyklas lanko apie 15,000. 
Tik pusė šių vaikų yra iš abie
jų lietuvių tėvų. Kiti — mišrių 
šeimų arba vizai nęketuvių. 
Kai kur nelietuvių jau dau
giau. šitas susimaišymas daro 
didelį galvosūkį mokyklose. 
Lietuvių gyvenimas toli nuo 
parapijos neleidžia jų vaikams 

•parapijos mokykloje lankytis.
O mokyklos išlaikymas tiek 
brangus, kad jas papildyti

Šią vasarą visų keturių lie- 
lietuviškų seserų kongregacijų, 
suvažiavimas Putname sutarė 
sustiprinti savose mokyklose 
salia privalomus anglų kalbos 
ir savąją tėvų kalbą. Jos pri
ėmė eilę lituanistinės progra
mos punktų, prisirinko litua
nistinės medžiagos — dainų, 
eilėraščių; mokėsi austi tauti
nes juostas ir siuvinėti tauti
nius raštus, šokti tautinius šo
kius, kad paskui galėtų jų. 
mokyti lietuviukus. Jos sukūrė 
seserų lietuvaičių institutą. 
Viena iš jo problemų dabar— 
gauti lietuviškų scenos veika
lėlių mokykloms. O Bostone 
seserys mokytojos nutarė jr 
savo tarpe namuose (ne tik

Šių faktų užtenka parodyti, 
kad dvasia tų mokytojų, ku
riu rankose yra mūsų vaikų 
lietuviškumo ateitis, yra gera 
ir veikli, Tačiau duokime se
serims daugiau praktiškos pa- 
rdmds ir talkos: mokykloms 
vadovėlių, paveikslų, drožinių, 
siuvinių. O svarbiausia parū
pinkime lietuviškoms 'mokyk
loms daugiau mokinių lietu
vių!

Kur yra parapijinė mokyk
la ir kur jos nėra, bendruo
menės pirmuoju rūpesčiu turi 
būti šeštadieninės mokyklos 
ir vaikų darželiai. Tik visuo
menė, susitelkusi į bendruo
menę,galės parūpinti pakanka
mai lėšų ir tom% mokykloms 
išlaikyti ir vadovėliams bei 
kitoms ‘ mokomosioms priemo
nėms parūpinti.

sigėrėtl Jie lietuviai' — kiek 
kitokie nei iš tremties atvykę, 
bet lietuviai. Jiems rūpi tautos 
reikalai čia tik formų, ekspre
sijos, tik būdo skirtumai, bet 
ne dvasios iš esmės. Matyda
mi nutautinimą, jaunieji kuni
gai rūpiansi išlaikyti Jaunime 

bent letuvBką dvasią.

Aš nelinkęs pritarti nuomo
nei, kad nesvarbu išlaikyti 
kalbą, o svarbu tik išlaikyti 
dvasią. Bet aš linkęs padėti 
ten, kur .jau kalba išnykusi, 
bet dar lietuviška dvasia ru
sena. Tačiau privati iniciaty-

nuotaikų ar reikalų supratimą 
atžvilgiu negali būti vienodas. 
Tai priklauso ir nuo vietos ir * 
nuo žmonių, kurie atskirose X 
vietose susttelkią. Priklauso ir *' 
nuo vadovų, lankstumo, orien-'-'į 
tacijos, dvasinių interesų. Vie- ’ ' 
nup bendruomenę organizuos, 
kitur kovos prieš ją. Bet iš tik- 
rųjų parapijai pasidarys daug 
lengviau, kur bendruomenė 
pasiims pareigas lietuvybei iš
laikyti. Ten parapija galės 
daugiau laiko skirti religi
niams, dvasiniams
niams. Lig šiol dvilypė parei
ga sunkino parapiją ir gal 
skriaudė religinę veiklą.

Jei bendruomenė tikisi sun
kiausią naštą uždėti parapi
joms, ypač kunigams, jį bus' 
apvilta. Bendruomenė pati turi 
eiti pagalbon parapijoms išlik
ti lietuviškoms. Svarbu, kad 
jos tokios išliktų kuo ilgiau
siai, nes joms gresia tokis li
kimas, kurio susilaukė jau 
nutautusios grupės — vokie
čiai, kai kur italai, airiai, ang
lai...

uždavi-

— Jis stovės pačiu pirrnuo-

S U N AUS PALAIMA
BJORNSTJERNE£BJORNSON

— Aš tai jau girdėjau. Tai
gi, čia penkios kronos.

— Galėčiau dar kuo nors 
jums patarnauti? — paklausė 
pastorius įsmeigęs į Thordą a- 
ki

planingos veiklos per bendruo-

autoriaus siūlymai
Pabaigai autorius padarė to

kias išvadas siūlymus:
1. Kadangi lietuviai daugiau 

|r plačiau iškrinka po plačiąją

mažas procentas nėsirašo į tie- | 
tuviškas paprapijas ir į Ketu- 
viskas organizadjaš; kadangi

bėjo jam pastorius.
— Tai žinau. 'Bet veda ma

no vienturtis sūnus, ir aš noriu

Pastorius paėmė pinigus.

terk! — šaukė tėvas, irdama
sis arčiau.

Sūnus apsivertė ant šono, 
pažvelgė giliu žvilgsniu į tė
vą, ir pasinėrė po vandeniu.

Tliordas negalėjo patikėti,

tortas, atsistojęs prieš vėlyvą

,— B tikrųjų, vėlu, — prita^ 
-rė Thordas ir neprašomas at-

vieną lietuvišką bendruomenę 
yra būtinas lietuvybės išlaiky- • 
miri Amerikoje, tai vyriausiu 
uždaviniu laikau bendruome- 
nes suorganizavimą Ameriko-

2. šeimų atlietuvinimą ir iš
saugojimą tautai laikau kata-

sų lietuvių prievole savo vatinis fe

- • Vyras, kurio istorjia čia bus 
/įpasakota, buvo pats turtin
giausias ir įtakingiausias žmo
gus parapijoje. Jis vadinosi
Thord Overaas. Vieną dieną
atvyko į parapijos raštinę išdi
dus ir rimtas.

— Man gimė sūnus,,— tarė 
jis, — aš norėčiau jį pakrikš
tyti- /'

—Kokį parinkote jam var
dą?

— Fmn. Tokiu vardu buvo 
mano tėvas.

' —Kas bus krikštatėviai?
Jų vardai buvo ištarti —vy

ro ir moters, pačių geriausių 
Thordo giminaičių.

— Tai bus ir viskas? — pa- 
klausėpastorius, žiūrėdamas 
Thordui į akis.

< Vyras valandėlę svyravo.,
— Aš norėčiau jį krikštyti

« paprastą dieną — ištarė paga-
a liau.
■ į Kada?

I — Kitą šeštadienį, dvyliktą 
J valandą.

— Ar dar ko norite? —pa
klausė pastorius.

Vyras apsuko rankose kepu
rę, ruošdamasis -išeiti. Pasto
rius pakilo iš vietos, priėjo prie 
Thordo ir paėmė ji už rankos.

— Dievas tepadeda, — kal
bėjo jis, įrėmęs akis į Thordą, 
— tepadaro, kad užaugęs sū
nus būtų tau palaima.

de,
— kai jūs mane aplankote, ir 
vis sūnaus reikalu.

dėkodamas kalbėjo jam, tebesėdėjo laive, įbedęs akis į 
tą vietą, kur sūnus nugrimzdo. 

Thordak lauke, kad sūnus

uždavinys Ims išlaikyti Bul
vytę Ktuanistmės programos

Pastorius taip pat prisėdo 
laukdamas, kada svečias pra
dės kalbėti. O jis ilgai ilgai 
išdėjo.

Pagaliau Thordas tarė:
komisijos, Lituanistinis Insti
tutas, Mokytojų Sąjunga- ir ;

palikimu.
Jis pasikėlė, padėjo pinigus išsaugoja šv. Sosto paiėdymai

viškumas. Lietuvio pareiga jai
— Pusė kainos mano ūkio.

klojo ant stalo tris kronas.

V'/

cĮamas savo piniginę, Jis atsi
sveikino ,tartum niekada jau

tuojau mokėti, kol nesužino
siu, kokia vieta jam bažnyčio-

tik keli burbulai, paskui dar 
keli, pagaliau pats didžiausias,

irstinėjosi po tą vietą, ktr sū
nus pradingo iš akių. Jis ieš
kojo sūnaus lavono. Suradęs

manęs čia stovi.
— Tai, rodos, pati turtin

giausia merg&ite parapijoje?
— Taip visi kalba, — atsi

liepė ūkininkas, braukdamas 
ranka plaukus į pakaušį.

tėvas yrėsi ežeru pas Storiide- 
nus vestuvinių reikalų tvarky
ti. Diena buvo nepaprastai ty
ki ežeras ramus. , ....
- Mano lenta kiek perkry- . » tah*- t •*» »-

pusi, — tart sūnus, atsistojęs

_ Vieną dieną už pastoriaus

iriai. Pas jį įėjo visas būrys vy- slinko iš paskos, 
rų, ir pats pirmasis duris pra
vėrė Thotdas. Pastorius jį at
pažino.

— Esate geros nuotaikos šį 
vakarą, — pastebėjo pasisvei
kindamas.

— Atėjau prašyti užsakų
mano sūnui, — tarė Thordas,
— jis veda Kares Storliden,
dukterį Gucknundo, kuris šaHa Hlygtoti skersinio, ant kurio jis . -X- v-

dinis padėklas. Sūnus skėstelė
jo rankomis, jsuklyko ir išsi
vertė iš laivo.-

— Griebkis už irklo! —fau-
Pastorius valandėlę tylėjo, kė jam tėvas, pašokęs ant ko-

giliai susimąstęs.
Paskui jis surašė vardus j 

knygas, nieko taip pat nesaky
damas. Vyrai padėjo savo pa-

Praslinkus šešiolikai metų, 
Thorda-, vėl stovėjo pastoriaus 
kambaryje.

— Nuostabiai gerai atrodo
te pagal savo amžių, Thorde, 
— tarė pastorius, jį išvydęs. 
Jis nepastebėjo Thorde jokios 
atmainos.

— Tai dėl to, kad neturiu 
jokių rūpesčių — atsakė Thor- 
das.

Pastorius tylėjo.
Po valandėlės paklausė, ar 

Thordas turįs kokį malonumą 
šį vakarą čia užėjęs.

— Atėjau dėl mano sūnaus. 
Jis rytoj yra sutvirtinamas.

Valandėlę jtedu judėjo ne-

T«Pt at tą P«t|

jpijsi nereikės
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Homestead, Pa.

&

tį už mokslą, laboratorijų išlai-

of Homestead

dolerių vartės bažnyčias, nesi- tautinio auklėjimo židiniai.

V. Tercijomis

A Merry Christmas and a Haįlpy New Year!

REDSHAW MEN’S WEAR
137 Kast 8th Ave^ Homestead, Pa.

Also Oareegje, Pa.

Be parapinės Amerikoje ne
turim kitos mokyklos, kuri 
auklėtų lietuvių dvasioj čia

tos parapijos, kurioje yra apie 
500. šeimų; vidutiniškai vienai

Stipendijos skiriamos tik šių. 
mokslo sričių studentams: ag
ronomijos, odontologijos, inži-

ATVIRAS LAIŠKAS
f ____  - - -

609 ĄSOTY STREET 
TeL HOmestead 1-2314

siausvyrą tarp bažnyčios ir 
tautybės, daugiau užtardama 
silpną ir daug kur jau skriau
džiamą lietuvybę.

DR.V.TEBCUONAS

308, 4 West 57th St., New 
York 19, N. Y.

Prašymų formos gaunamos 
ten pat, Prašymai priimami

tų vasario 28 d. Vėliau gau
tieji prašymai nebus svarsto
mi.

gias kelių šimtų tūkstančių 
dolerių vertės bažnyčias, visai 
pamirštant mokyklas, kurios

VlCTOR SHOE COMPANY
Homestead’® Largest Shoe Store

COMMUNTTY PHARMACY
PRESCRIPTIONŠ

Siek Room Supplies 
Phone*. HO 1-3442

815 Anų Street Homestead,

priešinga atskirom, net mažom 
tautybėm, norėčiau matyti, 
kad ir mūsų visokios krypties

jamam laikrašty. Medžiagą pa
ėmiau beveik tik iš “Darbinin
ko”. Išvados paremtos “Darbi
ninko” straipsniais.

tik per šeimą ir tautinę mo-
> Amerikoje 

ateities neturės.
Iš kitos pusės matom tarp

Lietuvos Laisvės
Komitetas

SEKMADIENIS prfe Apreiškimo bažay&M Brooktyne- Katiije matome fangMfe SMkyklM rūona, ka
riuose taip pat veikia šeštadienine mokykla ir Htuan Utinė grupė, turinti pamoka* kasdien. AoreHkimo 
parap. klebonu yra kun. N. Primini*, nuoširdus lituanistiniu pamoku rėmėjas. Klišė iš "Darbininko*’ 1954 
metu katondoriam.

STATYKIME KARTU IR PARAPINES MOKYKLAS
eina ir Kanados lietuviai (žr. 
“Darbninkas” N 81).

Turim prieš akis liūdnus 
reiškinius, kad Amerikoje lie
tuvybė beveik neišgyveno il
giau vienos kartos. Tik seni

Gerbiamas “Darbininko” 
Redaktoriau,

Siunčiu Jums atvirą laišką 
straipsnio formoje. Prašau ne- 
atsisakyt įdėti Jūsų redaguo- šeimai išeina apie $700.

Šį straipsni perskaičiau kelis ateiviai jai buvo ištikimi^ o jų 
j j gįjjjygįgjjj vaidam —dau

gumai lietuvybė yra svetima ir 
tolima ir jiem ji nerūpi. Nepa
traukus čia gimusio jaunimo į

Kai gyvenom Vokietijoj, Ha- 
nau stovykloje, tada, jei neba- 
davom, tai nedavalgėm. Mais
to klausimai tuomet buvo ak
tualūs. Apie tai galvojom ir 
kalbėjom.

Kai matom dabar mirštan
čią lietuvybę visko partekusioj 
Amerikoj, tai negalim užmirš- 
ti, kad čia be kovos tirpsta ir 
nyksta mūsų tautos rezervai, 
kurie galėtų būt panaudoti at
eity atstatant bolševikų sunai
kintą Lietuvą.

kartus manydamas, kad pralei- 
, dau ar nepastebėjau, kad prie
lietuvių bažnyčios turėtų būt 
statoma ir lietuvių parapinė 
mokykla, kuri paruoštų iš 
jaunįmo lietuvius parapiečius.__  ____ _
Juk steigti Amerikoj lietuvių - kyklą, lietuvybė 
parapiją be lietuvių mokyklos

Skaitant Jūsų redaguoja
mą laikraštį ir sekant per jį 
Amerikos lietuvių tikybinį “k 
tautinį gyvenimą, keli straips
niai . sužadino manyje čia pa
reiškiamas mintis.

“Darbininko Nr. 85 buvo į- 
. dėtas straipsnis “Statoma 

nauja bažnyčia, Kearny, N. 
J.” Jame pasakyta, kad nau
jos bažnyčios statybai numaty
ta, gera valia ap
dėti parapječius tam tikrais 
mokesčiais: 3300 nuo šeimos ir 
$150 nuo dirbančio šeimos na
rio. Pinigų iki šiol surinkta 
$200,0£0-ir $69,935 sumai, likę 
dar debitorių (skolininkų). Be 
to, kitais metais norima " su
rinkti nemačiau kaip $100,000.

kyfcla, tai žiūrėt užmerktom 
akim į lietuvybės ateitį Ame
rikoj.

Did. New Yorke, kur yra 5 
lietuvių parapijos (3 Brookly- 
nė, po vieną Manhattane ir 
Maspethe) mokykla yra tik 
prie vienos Apreiškimo parapi
jos. Jos toli neužtenka New 
Yorkui su jo milžinišku plotu. 
Už tai kitos parapijos, kaip 
gv. Jurgio (Brooklyne) ir 
Aušros Vartų (Manhattane) 
merdi, seniems lietuviams iš
mirštam ir neparuošus jų vai
kų būti lietuviais. Tik Apreiš
kimo parapija sugavo mokyk
la yra vienintele lietuvybės

ir New Yorke.

bažnyčiom, ypač mažesniuose 
miestuose ir kaimuose, ma
tom, kad jos daug kuklesnės ir 
pigesnėą'ir nereikalauja iš pa- 
rapiečių tokių didelių išlaidų 
jas pastatyti, kaip lietuvių, ku
rie nėra turtuolių tauta.

Be to, Amerikoj parapijos 
yra labai nepastovios, jų gy
ventojai, ieškodami geresnių 
uždarbių linkę kilnotis iš vie
nos vietos į kitą ir lietuvių 
statytos brangiai kainuojančios 
bažnyčios, pasikeitus parapie- 
čiam, gali patekt į kitų tautų 
rankas, neš bažnyčios oficialiai 
yra vyskupo žinioje.

Regint tokius reiškinius
Amerikos Sėtuvių gyvenime,

w laukiu

Linksmu Kalėdų švenčių ir Jatatogų Naujų Metų,

ačiū Dievui, tik labai mum v w 
liūdnas gyvenimas. Uždėjo 
duokles dideles duot mėsą, ja
vus, pieną, bulves ir baisius

Laisvosios Europos 
naujos stipendijos

Your Home Should Come First

WWW*1>

SeMfomi lietuvių spaudą ma
tom, kad neseniai buvo , pasta-, 
tyta Ctevelande nauja lietuvių 
bažnyčia, kuri kainavo apie 
$400,000. bet apie steigimą 

. Pravedąs rinkliavas, susidarys, prie jos Beturiu mokyklos ne
siima bažnyčiai buvo paminėta. Tuo pat kėliu

A. E. KATILIUS 
JIVILIT

506E.8TH AV ” m 1

tautinių reikalų, būtent mo
kyklų, kurios nors <^dį čia gi
musio jaunimo galėtų išauklėt 
tautinėj dvasioj, o visą svarbą

pusę — bažnyčių statymą, ky-

ffctgnjtee, fig metė daug Mądau-

valdžiai visko išduoti nuo mar
go. Tai atvažiuoja teismas j 
kaimą ir teisia ūkininkus kalė- 
įmu ant metų ir ant daugiau. 
Aš irgi to visko neišduodu ir. 
būsiu paimtas sėdėt už duok
les. Visai nėr gyvenimo mūs 
krššte....

Da pranešu apie tą kirpimo 
mašinėlę, kaip rašėt kad siun
čiat, tai nė negavau. Nubodo 
vaikščiot ant> pašto, gal kur 
nuvogta. Kad su ta kvitą ga
lėtai pajieškoti jos, ba aš nė 
negavau. Siuntei dolerius ne
gavau, tik tuščius laiškus. Ką 
aš padarysiu, mano tokia da
lia. -Žmonės gauna pakų ir 
jiems neprapuola, pasirodo a- 
merikanskom drapanom...

Tavo sesutė N. dar ant svei
katos jaučiasi geriau, tik labai 
biedna. (Čia laiške nupasakoja 
kaip suminėti žmonės iš jos 
iškaulijo paskutinius pinigus, 
daiktelius ir net dar auksinį 
žiedą, iš kurio buvo padaryti 2 
kiti vedybiniai žiedai ir panau-

tais mokslo metais Mid Euro- 
pean Studies Center jiumato 
skirti naujų stipendijų. Sąlygos 
joms gauti lieka tos pačios, ko
kios buvo anksčiau. Kandidatai 
turi būti ne jaunesni, kaip 18 
metų ir ne senesni, kaii? 32 
metų. Jie turi būti kilę iš Lie
tuvos, ar kitų Sovietų paverg
tųjų Rytų ir Centro Europos 
kraštų ir privalo pasižadėti

cinos, gamtos mokslų ir viešo
sios sveikatos. Studentams,, tu
rintiems bakalauro laipsnį, ga
li būti duodamos stipendijos ir 
šiems, mokslams studijuoti: ū- 
kio teorijai, užsienio prekybai 
ir politiniams mokslams.

Ameriką, dėkojo kunigam už 
didelį lietuvybės darbą šiam 
krašte ir sykiu linkėjo, kad 
“kunigai savo tarpe ir su pa- 
rapiečiais kalbėtų lietuviškai 
(“Darb.” 81). ' - ;

Turėdamas viltį, kad šiam

316 East 8<h Avenue

A MERRY CHRISTMAS

A HAPPY NEW YEAR.I

First Federal 
Savings & Loan

mokslo knygas ir po $75 į mė
nesį nuo spalio ligi birželio 
mėn. pragyvenimo išlaidoms 
padengti

Norintieji stipendiją gauti J 300 E. 8th Av&nie HO 1-8433 Homestead, Pa. ’įį
turi kreiptis tuo reikalu raštu , ig

Srhda rshin nrocTam. Room
A Merry Christinss and a Happy New Year!

CAMPBĖLL’S
The Store* WB*the

GORDON & JACOBSON
CHRYSLER aad PLYMOCTH 

53A-44 Eigirtb Aveme *1 

MUNHALL.PA.

JKRZ

TOOHEY MOTOR 00.

Foęd Sales & Service

HO 12344 411 E. 8TH ATĖMUS



KALĖDŲ DOVANOS VARGSTANTIEMS VOKIETIJOJE

ŽINIOS iš STOUGTHONO PADANGES

Small Office

Punch Press

Į Sveikiname su Kalėdų šventėmis

Sveiki sulaukę Kalėdų švenčių

BRADDOCK, PA.

Būrelis vargingoms šeimoms 
šelpti jau įžengė į antrus me-

ANGIĄJ SPRAUSMINIAI LĖKTUVAI kyla viriam debesy kare prati 
mMM Anciijeje, Yorko apygardoje.

-draugijų su
lis Bytautas

kad nė faktų tam reikalui nie
kam nesu suteikęs.

Čia mums, mokytojams, lie
ka vis neaišku, kas pagaliau 
tiek vienus, tiek kitus aprašo, 
žino mokyklų veiklą, jų praei
tį ir net kaikuriuos biografi
nius asmenų bruožus.

Man būtų įdomu žinoti, ar 
tuos straipsnius rašantysis yra 
mūsų tarpe, ar įsijungęs į mo-

KOA?f MOKU, jBponttfca tafta, B Sovietai Syjmgoe grfie 811 >ponq 
befaUsviy, be^evBm afitafltjrtai noo IMS m. Kai kurie belaisviai buvo 
Hnežti B laivo Mtattaru, nes buvo labai, nusilpę ir HgotL

Kreiptis asmeniškai:
ARTCREST MFG. CO.

1856 N. Kostncr ’

Kaleną Senelis su 370 sva
rų drabužių per Bostono Bal- 
fb skyrių išvyko į Vokietiją 
aplankyti lietuvių. Rūbus au
kojo: O. Cenčius, K. ir P. Stoč- 
kus, O. Janušienė, O. Mockie
nė, Jul. Stankauskas, E. Rus- 
sell, F. Drumy, J. Rimtis, J. 
Kučinskas, E. ir J. Valent, M. 
Vembrė, J. Vasilevičius, O. La- 
čerienė, O. Caci^ E. Jučas, A. 
Juknevičienė, A. Grigaliūnas, 
N.z Miškinis, Simanavičienė, B. 
Valės vestuvinę eilutę (jam 
jau persiauna) ir Z. Antulonis 
6* poras vaikams naujų batukų 
ir drabužėlių.

jos. Komiteto jseta-etortimi yra 
J. Dama^ N&riais komitete 
dalyvauja Pr. Karaihis, muz.

tvarkdarys J
V. Labec

Geras pradinis atlyginimas
5 dienos savaitėje > 

Dažnai tenka antvalandžių 
Puikios darbo sąlygos 

Apmokamos atostogos ir 
šventadieniai

Nesigilindamas l visas prie
žastis, dėl kurių paieškomas 
autinius, sukūręs “Bandymai 
Brooklyno mokykloje” ir kitus 
straipsnius ir po jais pasirašęs 
kaip “Vienas iš tėvų”, besi
teiraujantiems pareiškiu, kad 
tie straipsniai tikrai ne mano

GENERAL OFFICE GIRL
Billing & Office Work 

Full time position 
For giri interested 

in a good job.
5 day work

Many Company Benefits
Apply in Person

A.RUSSO&CO.
466 W. Chicago

tus. Jo nariai kas mėnesį au
koja po $1.0-. šiuo metu būre
lį sudaro: kun. V. Paulauskas, 
Mrs. A. Gagnon, R. Gedgau
dienė, A. Šimkus, L. švenčio- 
nienė, L. Venčienė ir J. Valiu- 
konis.

-Moving Northwest? We need
WOMEN FOR GENERAL 

FACTORY WORK 
Qood Wages 

Light Work in New, 
Modern Candy Plant

Excellent starting rate 
Employee participation 

Orchard 5-2820

Kreiptis asmeniškais
ARTCREST MFG. CO. 

1856 N. Kostner

Labdarybės būreliai
Šv Pranciškaus parapijoje 

'prie Balfo skyriaus yra susi- 
susidarę 2 labdarybės būreliai. 
Vienas Diepholzo gimnazijai 
remti (96-tas rėmėjų būrelis) 
ir antras vargingoms šeimoms 
Vokietijoje šelpti.

Šiais mokslo metais gimna
zijos rėmėjų būrelį sudaro:

Chorą? ir pakaitomis Stasys 
Liepas atliko visą programą. 
Publika liko labai patenkinta 
gražiai atliktomis choro ir so
listo dainomis. J. Gaidelio va
dovaujamas vyrų choras, ge
rai nuteikė publiką. J. G.

bėra ęlevelancHečlų susibūrimo 
vieta, kultūriniu ir visuomeni
niu centru.

Lietuvių namų ir salės at
naujinimo ir praplėtimo klau- 
sinjas clevelandiečiams iškilo 
jau anksčiau. Tačiau jo kon
krečiai vykdyti tik dabar su
kruto ALB Clevelando Apy
linkės Valdyba ir Ekonominė

TELEPHONE.- 
DEAR8OEN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Baidus, Mrs. I. Brox, Pr. 
Bruzgulis, V. Gedgaudas, V. 
Gobušas, B. Kartonas, A. Lę
šiukas,. M. Markevičius, J. 
Skersys, I. Skersienė, S. Sta- 
nulis, A štandė, A. Šimkus ir 
J. Valiūkėmis.

Būrelis antrus metus šelpia 
H kl, mok. Kelmutį Medinai-

niams: K. M. Vembrė

PURE CANDIES, INC.
8020 N. Central Park Avė, 

SKOKIE, ILL.

Kalėdų. Senelio padėjėjas 
Vasario 16 gimnazijai nuvežė 
18 dolerių gimnazijos namams 
įsigyti. Pinigus aukojo: U. Ku
bilienė — 5, R. — 5, KK 
Vembrė—5, Z. Antulonis — 1, 
N. Miškinienė L E. Russell.— 
1, — 18 dok Gautingo ligo-

Imported cutlery • Carving sets • 
Steak Kntfe «ets • Kitchen sets • 
Manicure Gift sets • Sewing sets 
• Hunting and' Pocket Knives. Ra- 

zors, Soissors, Shears.
• xAn kteta «rf Cotlery • 

Extra SMarpening on
. Ali Cutlery.

„Eictuyoi, .flt^urunįmai
W W CUTLERY A GRINDING 

4228 N. Mhmokee Avė. 
KIMarc 8-4288

Store Hours 9 AM to. 5 PM 
Monday & Thursday tfll 9 PM.

COMPTOMETER 
OPERATORS 

STENOGRAPHER 
ACCOUNTS 

RECEIVABLE CLERK
Experienced or will train 

Excellent working conditions
Permanent positions 

5-day week
Good starting salary 

plūs many employee* benefits 
Elevated, Bus and Surfaee Lines 

practically to deor
Apply

AVILDSEN TOOL
& MACHINE, INC. 

32? S.:Green St.

vieną 
mo-’
per-

kyklų išlaikymą ir flumatąs to 
darbo nemesti; aY tik laikinai 
prišokęs arifiau lituanistinio są- 
jūdžo ir, atitinkamai padirr- 
gavęs, vėl atsitolins nuo tų rei
kalų, kuriuos ėmėsi savaip na
grinėti.

Taipgi nežinia, ar rašanty
sis buvo bandęs savo straips
niuos keliamus klausimėlius bei 
faktus pakankamai iššspręsti 
čia vietoje, ar buvo suėjęs į 
kontaktą su komitetais ir mo
kyklų (šeštadieninės ir kasdie
ninės) vadovais bei mokytojų 
tarybomis.

Linkėtina, kad suminėtais 
klausimais prabylantysis ir 
mus, mokytojus,’ išvardinda
mas, nevengtų pasisakyti bei 
pasirašyti, kas jis yra. Tada 
būtų galima su autorium ir čia, 
vietoje, ir spaudoje pasikalbė
ti. B. Kulys

ŲARTFORD, CONN.

. šv. Jono Evangelisto Drau
gijos metiniame susirinkime 
perrinkta nauja valdyba 1954 
metams. . Valdybą sudaro: 
pirm. Andrius Stankevičius, 
vicepirm. Antanas Urbonas, iž
dininkas Alex. Kelėnas, nutari
mų šbkret Albinas Staniulis, 
finansų sekretorius Albertas 
Petraitis, trečias sekr. Jonas 
Kasmonaitis, kasos globėjai — 
Klemensas Skorupskas ir ' M. 
Balukinas, durų sargas Kazys 
Kasmonaitis, 
Bernotas, teisėjai 
kas, J. Mončiūnas ir J. Petru 
kevičius, atstovai 
sirinkimus — Jf
ir J. Bernotas, atstovai į šalpos 
ir Alto skyrių — Atanas Gied
raitis ir Antanas- Motekaitis,

|Et Adv. Jumis Smetona yra 
trintais komiteto patarėjas

/Komiteto veikla domisi ir 
jam visokeriopai talkininkauja 
A1B Ctevehindo apylinkės 
pirm. St Barzdukas ir Ekono
minės Tarybos pirm. H. Idze- 
levičius.

Džiugu, jog visam planui 
pritaria ir aktyviai jį ramia se
nieji namų statytojai lietuviai

OHRINGER 
HOME FURNITURE CO.

Just across 
the Rankin Memorial Bridge

Liūdnas laiškas
Būrelio aukos j Vokietiją, 

persiunčiamos per Balfo cent
rą. Iš sušelptųjų šeimų bei pa
vienių asmenų (seneUų, ligo
nių) būrelis gauna liūdnų pa
dėkos laiškų, vieno tokio laiš
ko ištrauka:

“Aš ęsu serganti TBC nuo 
1946 metų, nors ne visą laįką 
būnu sanatorijoj. .Turiu šei
mą, 2 vaikučius, berniukas 10 
metų ir mergaitė 8 metų, taip 
pat ir vyrą.

Mano vyras irgi serga TBC 
nuo 1944 m. Mes pasikeisdami 
gulim sanatorijoje. Vyras iš
gulėjo 2 metu sanatorijoj. Gri
žo tam, . kad aš turėjau va
žiuoti į sanatoriją. Ir taip pa
saka be galo.

Vienintelis mano ir vyro 
troškimas, kad' galėtumėm 
kaip nors vaikus išsaugoti nuo 
šios ligos, ir svarbiausia, kad 
vaikai nenustotų tėvų globos.

Tai ir šiuo metu aš guliu sa
natorijoj, o mano vyras, nors 
ir nelabai sveikas, būna na
muose su vaikais.

Paramos iš niekur negaunu, 
išskyrus Balfą. Tai Jūsų būre
lio skirta parama man buvo la

bai maloni. Nuoširdus ačių jū 
sų būreliui už auką, kurią ga 
vau.”

Panašūs laiškai gaunami ii 
iš kitų.

Wems Mbą Draugams 

MATTHĮEW VITARTAS >
ALAUS PRISTATYTOJAS

987 VuMagtea Street Br*ddock, Pa.
BRandywine 1-4129

§v. Pranciškaus parap. gv. 
Elzbietos Dr-jos vakarienės 
metu, lapkričio 8 d., likusiems 
Vokietijoje Kalėdų dovanoms 
suaukota $29.09.

Juozas Skersys paaukojo 
$5.00. Po $1.00 aukojo: A. 
Baubinienė, Mrs. A. Endykė, 
V. Kaupinienė, V. Raznauskas, 
L. gvendonienė ir P. Umpa; 
kiti mažesnėmis sumomis. .

Be to, tam pačiam tikslui po 
$1.00 paaukojo A. Šimkus, P. 
Zaueckas ir K. V.

Ona šešeikienė paukojo $21 
($10 seneliams ir $11 našlai- 
Čtams).

Aukos pasiųstos per Balfo 
cratrą

Mr. tVUliam Savickį yra 
išrinktas pirmininku (chair- 
man) Norfolk County Health 
Association, Ine.* Jis yra bosas 
naktinėje pamainoje Elasting 
Web. Co. Jo žmona yra mo
kytoja ir bažnyčioje gieda per 
pamaldas; jie leidžia 
dukrelę į bet šeštadienio 
kyklą ir padeda seseles 
vežti iš Brocktono.'

Mr. Ch.’ Rafa&o, 35, 
Morton Sq. 33, trečiadienį, lap
kričio 25 d. buvo užgautas au
tomašinos, nulaužė jam dešįnę 
koją. Dabar guli City HospitaI, 
Broękton, Mass.

Metinė vagyste. Praeitais 
metais apie tą laiką buvo iš
vogtas Mr. Stonkaus klubas. Ir 
šiemet vėl išvogė 11 dėžių ge
ros degtinės, pinigų ir kt. da
lykų.

Jci'kas žinotą z apie Juozą, 
Stasį, Antaną Šarkius (Shar- 
Idn), atvykusius prieš 40 me
tų iš Siesikų valsč., Utenos 
apskr. ir apsigyvenusius Bosto
ne, prašoma pranešti Baliui 
Šarkeniui, adresu: 189New 
YorkAve, Newark 5, N. Y.

Miksą.

3K SEASONS GREEHNGS

Mašinom 
prižiūrėti vyrai
TUOJAU REIKALINGI
Labai ge?as atlyginans

Darbas nuolatinis
Apmokamos atostogos ir 

šventadieniai

IMMEDIATE OPENING FOR 
MECHANICAL ENGINEER and DRAFTSMAN 

With at least 3 years experienėe in the 
Road Construction Eųuipment Field

• Tftą Wa«M to Tną Mm
• UbtoM CoMMMy BeoHIte
• (taod WeridBg OtoNttoMi in Brantifui MieNgui 
WriteorWIre: •

LE ROI CO.
t TRANSO LOADEBbl\TSION *. Ą 

<XML>WjlSli^ MKHMMN

WATERBURY. CONN.

Waterburio lituanistikos mo
kykla surengė koncertą gruo
džio 6 dieną. Iniciatyva buvo 
tėvų komiteto. Prie surengimo 
prisidėjo mokytojai, Altas, 
lietuvių bendruomenė, tremti
nių draugija ir kitos kultūri
nės organizacijos. Buvo pa
kviestas Bostono vyrų choras, 
vadovaujamas kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio ir Vilniaus 
operos solistas Stasys Liepas.

M9P 
lACK-7-fTUKM 

CMMKT0RIUS
WMT£ Jt 

HtLWlD£,N.J

Midus savo Rėmėjos ir Bi
čiulius iv. Kalėdą ir 1954 
Naują Metą proga nuoširdžiai 
sveikina x

LIETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZIJA

ir linkime laimingų Naujų Metų 
nūsU draugams ir pažįstaMiems !

LABUSKES & SONS !
CREDIT JEWELER • ']

Turime didelį pasirinkimą įvairių daiktų 1
Diamonds, Watches, Repairing |

Swfesvale, Pa. S
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JOHN DERUHA, M. D

StephenBredes Ji
Prieš 92 metus, civilio kai 

metu, šiauriečiai pagrobė kaip

Šioje gnu 
bet. turės

iriųjų švenčiu mišių maldas 
Iktųvfflmi ir kitų daug mal
dų bei fšesutfu rasi malda
knygėje

Richmond 
'Ubartus 
kaiuose

gjauxag>« 
didžiausia s 
kaip pere®

KAS YRA DIEVAS?
KAS YRA 2MOGIJ8?
kome tom *fm rnogaus
SANTYKIAI SU IMKI

Suos klausinius rasi išsamiai svarstomus ir giliai
sprsnd&amus dvie TfflcavMdo
stalu: prel Dr. F. Bartkaus ir tam. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikai

L. W. Smead, generalinis 
Fordo pardavimo vedėjas, už
baigiant mechanikams suruoš
tus kursus, įteikė lankytojams 
50 diplomų, iš kurių.22 teko 
Fordo pardavėjų vaikams.

Pagrindinis biznio dalykas, 
— jis kalbėjo, — priklauso 
nuo gero susipažinimo su au
tomobilių gamyba ir kiekvie
nas pardavėjas turi pripažinti, 
kad mandagumas ir kompete- 
tingas patarnavimas lemia pa-

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

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

karo laimikį viepo pietiečių 
miestelio gaisrui gesinti masi
ną, kuri dabar laikoma New 
Yorko valstybės gaisrininkų 
muzėjuje. Pietiečiai dabar jos 
pareikalavo, o šie neketina ati
duoti. Ar nekils vėl karas?

lamas creep.
ai kaip tango, bet 
eidami atgal. Rim-

(2 setai), kuri gavo pirmąją 
vietą.

Švedijos Peterson juniorų 
stalo teniso pirmenybėse Ang
lijoje, Londone, pralaimėjo ga
biam vokietukui Fruendorf (2 
setai). Šis jaunuolis laimi jau 
trečią kartą.

ittyEfte ir pbtiridte “Sv. 
taadįkm* Varpe*”!

Norvegijos rinktinė buvo į- 
veikta vokiečių 1(15), kurie 
praėjo į baigminį turnyrą.

Portugalija šiek tiek atsi
griebė prieš Austriją Austrai 
seninus buvo juos žiauriai su
malę (9:1), o dabar baigė ly- 
gksfcs XO:Ok iųrovų buvo

idiord Avė. 
^rooklyn, N. Y

Čekoslovakų jaunimo komu
nistinis laikraštis “Mada 
Frontą” rašo, kad vakariečių 
drabužiai, spauda ir ištakin
gas gyvenimas stumia jauni
mą į nusikaltimus. Laikraštis 
pamini, kad neseniai “vakarie
čių supuvimas” pastūmėjo 20 
Prahos jaunuolių į vagystę ir 
už tai visi turėjo būti sušau-

JB4-92 JAMAICA AVĖ.
Mt Rarinray StaltoiO 

Woe^vea,N.Y.
Suteikiam garbinga* laidotuves.
Koplyčios nemokamai visos*, 
miesto dalyse; veikia yentiliaci-

• Tūkstančius dolerių kaš
tuoja Amerikos "autostrados 
kefio rodyklės, nes narsūs me
džiotojai, nerasdami žvėrelio, 
savo taiklią ranką išmėgina į 
kėSo‘rodykles. Nevarioje susi
siekimo departamentas prie rb- 
dykljų įtaisė specialius taiki
nius medžotojams, kad tik jie 
rodyklių negadintų.
• Danijoje, Hobro miestely, 

teisėjas teisė du nenaudėlius 
Už vįStų vogimą^ Kadangi jie 
anksčiau niekad nebuvo baus
ti, tai teisėjas atleido juos nuo 
bausmės, jies> dar prieš teismą 
jie savininkui buvo atlyginę 25 
kronas. Išeidami iš teismo, jie 
pareiškė teisėjui pasipiktini
mą: • “Vištos buvo taip baisiai 
lietos, kad savinin’ turėtu
mėt nubausti už paukščių; 
kinimą.”
• Kopenhagos anatomijos 

institut" rsigabeno iš Indi
jos kažkokį žmogaus skeletą. 
Muitininkai turėjo vargo, kol 
surado, pagal koJcj" tJurtfiT rei
kia skeletą apdėti muitu. Ba- 
galtau išsprendė: apmuitinti 
kajp^impdrtudjamus papuoK 
Šalus.”

nas^ Komanda turi rimtų vil
čių laimėt. universiteto pirme
nybes. Mušamas ir futbolas, 
bet jam reikia pavasari., ir, 
manoma, kad tada “Lituani
cos” vyrai stipriau pasireikš. 
Stalo teniso sekcijai vadovauja 
Algis Avižienis, Illinois Uni
versiteto stalo teniso meisteris. 
Sukurta ir moterų sporto #sek- 
cija, bet ji nedaug teturi na
rių. Gaila, kad mūsų mergaitės 
sportui didelio entuziazmo ne
rodo.

Apskritai, “Lituanicos” klu
bas yra bene pats veikliausias 
lietuviškasis sporto vienetas 
Amerikoje. Jam ir sąlygos yra 
palankios. Urbanoje gyveną 
klubo nariai dažnai susitinka,

Lengvoji atletika
Jkn Peters, garsus anglas 

bėgikas, pasiekęs pasaulinio 
rekordo, nori dar jį pagerinti 
ir 13 kartų j savaitę mankšti
nasi, per metus nubėgdamas 
8000 km.

WaBy, afrikietis, pasiekė iš
tvermės rekordą. Per 24 vai. 
jis npbėgo 159 mylias ir 562
jardus. Protarpiais ilsėjosi tik 
po 30 sek. ir vieną kartą 29 
min.

Zafopek, čekoslovakas, 10,- 
000 metrų nubėgo per 29:01,6,

Yorko apylinkės Fordo parda
vimų vedėjas, minint jo 25 m. 
tarnybą, buvo apdovanotas 25 
m. tarnybos saga, kurią įteikė 
C. R. Beachman, šiaurės rytų 
srities pardavimo vedėjas.

Mr. Connors gyv. 206 E. 
Hudson Ave„ Ehgiewood, N. 
J. Jis baigęs Mt St Mary ko
legiją Emmitburg, MdL ir pra
dėjo dirbti Fordo biznyje 1928 
m. gruodžio 3, Chester, Pa.

pardavėjų 
siekia riau
šių dol, tai 
o 1929 dl,

60.600. v t
Prancūzija prtdaimėjo vokie

čiams (0:1). Rungtynės buvo 
jAkfcvigshafene.

Suomijos rinktipė, nuvykusi 
į Leningradą, pralaimėjo bol: 
ševikiniam 2femthui *(2:0).

Anglijoje pasirodė naujas 
šokis, vai 
šoka pan 
vėžiškai - 
toji anglų spauda išradimą pa 
vadino — neišaiškinamu kapri
zu, paeinančiu iš proto su
minkštėjimo.

' Vięname italų muzėjuje ant 
sienos kabo miesto burmistro 
atsišaukimas į lankytojus: 
kad “išvengtumėte pinigines 
baudos, prašau į svečių knygą 
nerašinėti visokių kvaflys-

n dalis: vaiko kelias į re-s 
Hgiją —religinis brendimas;? 
tH dalis: religinis vaiko 
auklėjimas šeimoje ir moj 
kykloje; ' < Į
IV dalis: ypatingieji, religi-;; 
nio auklėjimo uždaviniai ;; 
Knyga tėvams, mokytojams ; 
ir tiems, kurie domisi vaiko;; 
psichologija. - X

6938 Myrtle Avė. • 
GJendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Fhishing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

MMN STORE
GLENDALE 27, N. Y.

Apžtarčjtmas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 I 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
Virt Lesdngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva pt i važiuoti

B vlsat-. Atskiri laukimo kambariai- vyrama ir moterim*.

. LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage SL, Norwood, Mas*

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, J). D.

Dvasios Tadas
Kun. Pr. A. Virmauskas * 
50 W- Sfartb Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin Street.

_ Nonvood, Mass.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvudauskas
5 G Street, So. Boston 27. Mas* 
viadas ’^ulauskas

5 Lawresce St^ Loveli, Mas*
Brockton 68, Mass. ,

ir kiti maisto produkto! knntavtee:
*185-24 Horace Harding Bivd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

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

Bronx, N. Y.

Amerikiečių karo vadovybė 
išleido įsakymą, draudžiantį 
laikyti kareivių bibliotekose 
Europoje dr. Kinsey knygą. 
Draudimas motyvuojamas: 
“Knyga pavojinga vyrams, ku
rie yra atitrūkę nuo šeimos ži- 
tfinjo." Iš tikrųjų knyga nėra 
nei moksb&a, nei rimta. 
Daug prirašy ta nemoralių da
lykų. •

. RCA Instituto, N*w Yorke.. 5
Į Darbo valasdes: kasdfen nao 1 vaL p.p. Rd 7 val vak. ir 
| .z šeitBffientois nuo 9 vai ryto Sd 6 vaL vak« j

NAMUS
-Woodhaven, 
išnuomojame 1

Izraelis labai narsiai laikėsi 
prieš Jugoslaviją, bet buvo nu
galėtas (1:0). Spęftininkai 
stebis, kad žydai dar tiek at
silaikė. t

Kanados “Hamilton Tiger- 
Cuts” laimėjo profesionalines 
amerikiečių futbolo pirmeny-

tauL tanas ir wirr Ryv- 
tas Babickas. Klubas veikia pa- 
shkkstęs į įvairias sekcijas.

Veikliau nkdją dabar su
daro krepštainkai.
cots” penketu^ 
tarpkonandmėse univej 
varžybose ir ligi šien eina be 
pralaimėįma Penketuke 
klauso Sigitas Zubkus, Rimai, 
tas Dirvianskis, Kęstutis Vai
čius, Kęstutis Germanas, Re
migijus Kaška ir k. Dar tik 
pradėjus žaisti, “Lituanicos” 
krepšininkai buvo nuvykę į 
Torontą ir ten rungėsi su “Vy
timi” Laimėjo “Vytis” (58:- 
56), bet “Lituanica”, kaip 
matome iš rezultatų, buvo 
stiprus priešininkas, Chicagos 
“Gintarą” jie jau įveikė didele 
persvara (30:84). Yra numatę- 
aplankyti ir kitas lietuvių kolo
nijas, kur tik yra krepšinio bei 
tinklinio komandos. Kalėdų a- 
tostogų metu projektuoja nu
vykti į New Yorką ir ten susi
tikti su vietos sportininkais. 
Būtų džiugus reiškinys — iš
judintų gal nevvyorkiečius?

Tinklinio komandai vadovau
ju judrus Vytautas Germa-

328 ir VIII psL Kaina $3. 

Užsakymus ir pmigus siųsti: 
Spaudos tf-vB *4tib«riaF, 

941 Daria* St. West, 
Toronto, Ont, Cauada.

Visuomenės pasdrinkk 
Fordo automob""’ ir sunkve
žimių rodo, kad 1953 buvo ge
ri ir mės su viltimi žiūrime į 
1954, kurie galės būti rekordi
niais. -

Kursų didžiumą sudarė ko
legijas baigusieji, o trys buvo 
jau Fordo pardavėjai. Mokslas 
buvo einamas Fair Lane, mi
rusiojo H. Fordo namuose. 
Klausytojai buvo supažindinti' 
su biznio, organizavimu, naujų 
ir senų automobilių^ prekyba 
sunkvre£tixnių ir atskirų dalių 
aptarnavimu santykiais su 
klientais.

Diplomus gavo šiaurės ry
tuose šie pardavėjai: Rfchard 
Asųuith, Asųuith Motors, Ine. 
tarnybos vedėjas, Bebnont, 
Mass.; Donald Waflcer, {Bada
vimo vedėjas WaHoer Motors, 
Ine., Montpelier, Vt; Robert S. 
Kiochka, Jr., dafių vedėjas 
Kochka Bros., Ine, BSoomtag- 
dale, N. J., Robert T. Mo- 
Donaid, Geiesee VaDey Ga- 
rage, Izml, Gunty N* Y-; ir 
Frank Voodum Vtoftoe, fe.

Tel. APplegate 7-0349 ,

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A NO A

340 RIDGEWOOD AVF. BROOKLYN, N. Y.

Antanas F. Knettj* 
50 Cottage Btreet, 
Nonrood, Mass.

Finansų Sckretocfa*
Antanas PeU , 

WHder Street,

tšdtatatė
Blanche Cnnys 

W. EScadway,
8a Boston 27, Mass.

BeTMjM^KMBrija
Kon.“ Jonis Bsmatonis 
Benediktas Jakutis 
BeO Meftūnaa

*oooooooo«M>ceoooo6eo<

PARDUI
Turime gerų namų pai
H1U ir kitose apylinkės 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurano
— greitai ir gerai

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE A INSURANCE

MM 8Kb Street Woodhaveo 21, N. Y.
Tri. VIrginia 7-1896

*OOoeo—p»eoooaoeoaosooa**oooQO»ooeoooa>oa*o*>oi



Toi

Chfcagot žodžiu

Prieš mišias bažnytinis choras
lių vaikai būna tokie pat so-

taip pat giedos operos solistas

įvairių patogumų savo šiltam

*

esam kilnūs ir garbingu

te! Bosaert, Brooklyn, N. Y.

South Boston, Mass.

Lietuvos laisvė butų atstatyta.

toj kovoj dalyvaujam. Kito ke- rimtų klausimų

Suvažiavimą ruošia naujoji

V. Laidotuvių Direktorius 
TeL SDoth Boston 8-2590

dėtis. Po to buvo perskaitytas 
ir primtas praėjusių metų sei
meli protokolas ir išklausyta 
išsamios V. Vaitiekūno paskai-

dail. V. K. Jonynas. Praeitą 
šeštadienį buvo apygardos at-

Litaaaistinės mokyklos
Kalėdinė Eglutė ruošiama

* sausio mėn. 2 d. Šis gražus 
vaikučių parengimas įvyks sa
lėje po bažnyfia.

BARASEVIČIUS ir ŠONUS 
:BAL HOME

New 
Yorko apygardos valdyba, va
dovaujama J. Šlepečio, išleido 
bendruomenes nario -knygeles 
ir nario mokesčiui' .žymėti

*
4f

**

lime padėti tilt savo vieningumu
ir reikalavimu, kad sumindžio-

dainininkų ir svečių lietuvių.
Dalyvavo R. Mainelyte A. Gri-

vo namuose Riverride Drive,
New Yorko mieste, lapkr. 28kun.ir

pareiga. Tad visi kaip vienas
paremkime Hąlfo 17-tojo sky
riaus šalpos vajų Bostone!

Seserys ir broliai, atsimin
kime, tūkstantį kartų yra leng
viau duoti negu prašyti. Aš ti-

kandidatuoja į Lietuvių Pi
liečių Draugijos protokolų
raštininkus. Jis yra .atvykęs iš
tremties. Vokietijoje, bet jau
gavęs JAV pilietybę ir gerai
moka abi kalbas — lietuvių ir

buvo nario knygelės .išdalytos
apylinkių atstovams. Pirmosios
New Yorko apylinkės pirm. A.
Bendorius pirmą nario knyge-

28dalyvavo drau-
ir

savo brolius ir seseris, likusius
Europoje ir kitose šalyse, kur 
Sems nėra taip ramu ir saugu,

kun.kleb. N.

Užmiršti tų lietuvių, kurių pa
dėtis yra nelaiminga ir nepa

laetuva Šiandien nuo mūsų
yra^atskirta komunistų ir jų 
kruvinų kardų. Mūsų laiškai,
jeigu jie rašomi atvirai ir nuo
širdžiai, gal mūsų artinuosius

5,510,10, bet dar trūksta ne
mažiau 3000 doL Aukas siųsti

251adresu: P. J. Montvila,
Etna St, Brooklyn 8, N. Y
Čekius išrašyti Darius - Girė
nas Monument Fund vardu.

praneša*Komiteto pi
kad iš trijų SLA kuopų, 365, 
308 ir 328, ruoštos'prie Bos-

Lietuvių Studentų Sąjungos
suvažiavimo metu studentai

surengs meno ir šokių vakarą
— sausio 2 d. Grand Paradise
salėj Brooklyne. Sausio 3 d. 
po suvažiavimo iškilmingojo
akto Apreiškimo parap. salėje
bus irgi išpildyta meninė pro
grama.

Dariaus-Girėao
paminklui statyti komitetas

kreipiasi į organizacijas, drau
gijas, kuopas, klubus ir visus 
lietuvius, kviesdamas prisidėti
aukomis, kad galėtų pastatyti

Joje buvo pabrėžta mintis telk
ti daugiau lėšų kat. akcijai 

paliesti
klausi

kalboje J.
dk a

yra
toliau vienio

lietuviųtelktis
visa ei-Priimta

paskelbsi-kurias
Seimelisnumeryje.

bažnyčioje tone turi maisto krautuvę.
Lietuvių Draugijos

naujos valdybos rinkimai bus
gruodžio 17 d. Rinkimai pra
sidės 7 vai. vakaro ir truks i-
ki 9:30 vaL vakarO.'Bus taip
pat svarstomas klausimas skir
ti Balfii auką. Visiems na
riams būtina ir svarbi! daly
vauti.

Padėka
dėkojame StNuoširdžiai

Dariaus Postui 317 vadovybei
ir legioneriams bei viriems ki
tiems mūsų rėmėjams už dide
lę paramą metinį koncertą ruo
šiant. Taip pat nuoširdus ačiū 
organizacijoms, mus sveikinu

sausio 10 at-
kur

salėje ^vaidins
komediją “Tetą

Režisuoja J.♦

MOKSLEIVIŲ ATEITININ
KŲ SUVAŽIAVIMAS

Kalėdų atostogų metu, gruo-
---- .. r- įvyks 
Moksleivių- Atieitinmkų Sąjun
gos Bostono' Apygardos suva
žiavimas. Dalyvaus kuopos iš
Waterburio, Worcesterio, *Put-
nam, Jlartfordo, Bročktono ir

lio Lietuvai gplbėti šiyo metu
zavitai, dail J. Silbačius ir adv.

/

Tačiau Europoj, Vokietijoje
ir Austrijoj, dar yra 10 tūks

buvo

palaimini-

Pakalnis.

100

reikaiaiš. 
vardu, dvasios vadas kurt J. Tam tikslui sukūrė Kultūros 
Pakalniškis, “Darbininko” ir Tarybą, kuri, Dr. Lukaševičfcti 
At-kų Federacijos — S. Sužie- vadovaujant ^sudarė švietimo, 

spaudos, sporto, teatro, muzi
kos ir meno sekcijas. Darbas 
jau pradėtas*. Tikimasi, kad 
kiekvienas lietuvis šiuos užsi
mojimus pagal savo išgales pa
rems.

P. Bielinis savo pranešime 
tarp kitų dalykų paminėjo, kad

dedasi Bostoae Balto vają
Brangūs lietuviai,'
Ramiai ir saugiai praleidę 

Padėkos dieną, mes turėtume 
dabar daugiau pamąstyti apie

mes ir mūsų pačių vaikai! Te
gu mūsų širdys išgyvena 
džiaugsmą, kai patirsim, kad 
mūsų aukos dėka ne vienas 
tautietis pakilo iš ligonio lo
vos! Tai yra ne tik lietuvio ir 
lietuvės, bet ir kiekvieno krik-

/

F

studijų dienoms
$106.77 buvo J. M. Tumavičie-

bendrai su svečiais

29, mais. Aukotojams nuoširdi pa

ir
Naujų Metų

gruo-
sutiki

viešbutyje gruo-
Studijų metu New

praves
Lietuvos

lituanistinių

egzaminus.

Mokykla reigia

dainos.

Pradžia

Amerikos

taut.

4

Dailinin
būti na

dėka.

vienas iš Lietuvių Enciklo-

New Yorko liet laikraščių re-

smuOdsu st^ažincBno su pir

gruodžio 31 Grand Paradise ,
Salėje, 320 Grand St, Bnook-

čių ir balionėlių kiosko konkur
są. Kviečiami dalyvauti . jau- .

menininkai. Projektai turi būti
realūs ir originalūs, $30 Sąma
toje. Laimėtoja premijuojami.
Sprendimo Remisiją sudaro
arch. P. Kiaulėnas, dafl. V. Jo
nynas ir vienas valdybos na
rys. Projektą? turi būti įteiktas 
slapyvardžiu,* pridedant užda
rytam vokė pavardę, ligi gruo
džio 20 adresu: A Gudaitis,

muoju tomu.

. Naųjųjų 4letų sutikimą ren-

■K&;

tančių lietuvių.
skursta ir kenčia/ pe šaukiasi
ihūsų pagavos; Ti Vokietijoje

tūkstančiai vaikų, 530 džiovi-

lidą 205 našlės su mažais vai-

' kurni tėvas ir motina yra ligo-
» ___ \

IŠ 208

kuriai talkininkauja Bostono

nija-, agapė, Toliau svarstomos
temos:- Jaunuolio
Auklėjimas, Kas yra mokslęk
vis ateitininkas ir .Gyvoji dva
sia mūsų veikk>jev

baigiant, prie Kalėdų Eglutės
bus vakarojimas su programa,
juokų laikraštėliu, tautiniais

N. Y. TOdetus, kurie kainuoja

mūsų -garbes ir sąžinės reika-

nos vakare įvyks iškilminga 
vakariame, kurią ruošia Bosto
no moksleivių at-kų motinos.
Jori atstiankys suvažiavimo

Hnksma.

tintojas, yra gavęs pirmojo to-

Maujer
pos "vajų. Bus renkami drabu-

312 Park PI., Brooklyn, N. Y. St, Btocktya 6, N. Y., tetefo- 
Kitom informacijom skaihbinĮi nas ST 2-8809, Stambinti m»

Nuo gruodžio mėn. 7 dienos 
♦ K City J oirit iki Dudley gatvės 

vietoje gatvčkarių pradėjo kur
suoti autobusai. Tokiu būdu 
South Bostdn’o Broadway apti
lo ir vietoje geležų'barškėji
mo gatve tyliai prarieda auto
busai. Gyventojai džiaugiasi, 
kad dabar bus galima ramiai 
pamiegoti, nors dėl tirštesni© 
benzino kvapo langus reikės 
geriau uždaryti.

Lithuąnian 
Fumitiire Co.

M OV-ER s — 
80 8-4618

_________________ ___________ INSURED and BONDED 
anglų. V. Vakauzas So. Bos- $ LocaI o**"** Mover

' • ♦ • ’ * * SO. BOSTON, MASS.
326-328 W. Broadway į*

* * * *
* * *
* ** *
*L*

sioms metinio koncerto pro
ga: A L. Bdnės Boętono sky
riui, A L Tautininkų S-gos
Bostono skyriui, So. Bostono
Piliečių Draugijai, ALT San
daros 7 kp., LRK Susiv. 94

Uet Darbininkų Draugijos 21 
kp, Worcesterio Liet' meno 
meg. rateliui, Brocktono Liet
Studentu draugijai. Bostono

IŠNUOMOJAMI ta kambariai.
Atskiras įėjimas vonia ir kiti

dalyviai, jų tėvai, sendraugiai patogumai ' Netoli Fhishing 
bei studentai at-kai ir kiti Avė. autobusų Unijos. Galima 
kviesti svečiai. Vakarienės me- naudotis ir virtefve.

irtu bus kuopų
Kreiptis

kuo
TeL UL 8-3306 nuo 5 vai. iki

pai Bostono sendraugiai at-kai 
įteiks dovaną. Trečiąją dieną
suvaitiavimo užbaiga ir atsi
sveikinimas iki moksleivių at-
tininkų stovyklos vasarą.

t

nuo6vaL

JUOZO
SALDAINIU

49S Gnad Mnet

GL 5-6262.
rengiamosejos

t .

K

9.

f

t

lOval. vak.

9 telefo-

•į

F U N E R A L H O M E 
197 Webster Aveaue 
'Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas, ta
rpiausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.

NOTAFY PUBLIC 
TeL 80 S-M1S 

Aorta itMtMi s-ssse

FUNERAL HOME,]
564 EAST BROADWAY

v

j

ENCIKLOPEDIJA
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA!

Kekvieham lietuviui, kuris supranta tautinės kultūros 
.reikšmę, dar nevėlu Lietuvių Enciklopediją prenumeruo- 

neduoda tiek lituanisti-tt Nei svetima enciklopedija
nių Žinių, kfek jų duoda savoji.

Kiekvienoj d tesnė j Hetuvių kolonijoj Lietuvių Encfldo- 
pediją platina tetgykloe įgalioti atstovai, tad galima ir per


