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Tačiau jei jei nori žudytis, te
gul tada žudosi įįau vienos. .

Ką tie žodžiai reiškia, žur
nalistai stęngės ištraukti iš 
DuBes ktaimtmafa*

Bermudoje šeimininkas buvo 
Cburctrillis, ir jis turėjo apmo- 
kėti Saidas.*Jų susidarė adė

Dar daugiau: buvęs sovietų 
agentas Lautner dabar liudi
jo, kad 
šnipai savo ryšininką tarėjo Ir

virtuvei veikti visas 24valan- 
daš< kad ChmchiUis galėtų 2 
Vai itfkties pavakarieniauti, o 
Etsenhcmeris 6 vai ryto pusry
čiauti. Sekmadienį Bidault ir 
Eisenhoweris ėjo j bažnyčias. 
Lanieš sakėsi sergąs, O' Chur- 
chiUis pasiteisino, kam dar jam 
j bažnyčią, nes jis vis tiek jau 
greit susitiksiąs su savo Vieš-

■anu prum 
r Į Mito.
Adenanerispusė Ęorbpai skirtos paramos 

buvo numatyta teikti per Eu
ropos'Saugtano Bendruoipenę. 
Atominių ginklų- sąjunginin
kams Amerika numato teikti 
t& karo atveju.

t*. kata*! buvo dedami 1 ii* orn*. 
l*r«Kidenta, p*ęa> kenstitacij* ren
ka Parlamentas ir BeapuM&cos Ta
ryba bendrame posėdyje.

ARTHUR H. DEAN, JAV ■mb—driiH, vede* Kerejaje m kemtmis- 
t*is nutrukusias derybas dėl taiko* konferencijos, priei ^skrendant 
jam ii Seoul, korėjietės apdovanojama* gėlėmis.

tuvai prijungti prie Sovietų Są
jungos, B. Z. Kobulov, Gruzijos 
vidaus reikalų- ministerio pa
vaduotojas. Teisiami taip pat 
mažiau žinomi

“Mstadb&ateir tai kartoja
me, kad' Ajmerikos kantrybei 
bu* galas ir* kad jos vyriausy
bė negalės pasiteisinti prieš sa
vo tautą ųiž naštą Europai 
ginkluoti”. • -

Laisvųjų Demokratų Parti
jos, kuri įe^ia į vyriausybės 
koaliciją, atstovas pareiškė, 
kad jei sutartys nebus tvirti
namos, tai Amerika turėtų su
daryti tiesiai sutartį su Vokie
tija, kaip ji sudarė su Jugo
slavija ir Ispanija.

ar jie būtų su uni 
forma, ar civiliai”.

Štai gruodžio 15 į senatą 
vėl nukrito liaujas specialus 
jo ‘komisijos,.' vadovaujamos 
šen. K. F. Mundto, raportas. 
Jame dėstoma, kaip po karo 1 
į sovietų rankas buvo perduo
tos matricos, kuriomis Ameri
ka spausdtao okupuotai Vo-
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mik darbininkų. Nekomunisti
nėje sąjungoje apie pusantro 
milijono. Streike dalyvauja ir 
komunistų ir nekomunistų va
dovaujami darbininkai.

Pereitą savaitę streikavo ge
ležinkelio tarnautojai.

LbMdoima. ’ Chūrohillis, 
grįžęs it Bermudų,' rado staigi 
meną — jo paties . paitijpęĘ 
draugai konservatorių suktoj 
prieš jį ir įteikė interpeliaciją' 
pasirašytą 36 parlamento na-" 
rių. Joje reikalauja/kad vy
riausybė atšauktų Egiptui duoė 
tus pažadus ir nutrauktų su 
juo derybas dėl Suezo zonos.

-Anglai buvo pažadėję ati
traukti savo 80,000 kariuome
nės iš Suezo zonos, jei Egiptan 
sutiks palikti 4000 anglų me
chanikų sandėliams prižiū.ė.i 

nekliudyti anglų karinome* 
nei grįžti karo atyeju.

• FreZ. Eisenhoweris imasi 
iniciatyvos bendradarbiauti su 
Stevensonu.. Taip rašo “Herald 
Tribūne” bendr. Drūmmond.

Vengrijoje nuteisti trys žy
dų vadai, apkaltinti šnipinėji
mu. Suimta ir daugiau žydų. 
Vengrijoje žydai, kurių ten y- 
ra apie 8^,000, dabar vėl pa
nikoje.

Rumunijoje paskutiniu laiku 
suimti septyni žydų vadai.

Visi kalba apie Dulles su
sprogdintą bombą Paryžiuje 
ant vargšų prancūzų gaivos, 
kurie dabar pasijuto, kaip iš 
lovos pažadinti ir į šaltą van* 
denį įmesti. Tačiau tarp tų į- 
spūdžių dėmesio 'vertas ir pa
čioje Amerikoje naujas reiški
nys —poras

Lengva pasakyti — sustab
dyti. Sykį paristas akmuo nuo 
kalno nelengva sustabdyti. Y- 
pačiai jei prie jo limpa nauji 
sniegai ir purvai Tą kovos 
prieš komunizmą akmenį pari
to respublikonai E»enhowerį 
renkant Ir lig šiol jis rieda. 
Nori nenori, riedėdamas jis vis 
daugiau atskleidžia praeities la
pus, kuriuose įrašyti, bolševikų 
agentų vardai, keikę Ameri
kai. Net pačiose ąukšSausiose 
vietose akiplėšiškai drąsiai bu
vo išduodami sovietams Ame
rikos interesai.

Iš raporto aiškėja, kad ru
sams buvo lengva matricas 
gauti, nes valstybės iždo sek
retoriaus padėjėjas buvo Har- 
ry Dexter White. Matricos — 
sako raportas —buvo išduotos 
spaudžiant šnipų tinklui, įsi- 
brovusiąm į valdžią. White 
bendrininkais minimi dar kiti 
keturi — Nathan Gregory SB- 
vermaster, William Ludwfg 
Ullman, Harold Glaser ir 
Frank Coe; Adsi jie valstybės 
iždo tarnautojai tame 1934-44 
metų laikotarpy. Buvusi sovie- 
tų kurjeris E. Bentley patvir
tino du minėtus, Silvermaster 
ir "Ullman, buvus slaptame šni
pų tinkle.

didatas Stevensonas savo kal
boje Philadelpirijoje. ■, Buvo ir 
prieš tai nepatenkintų tardy
mais. Ieškodamas kompromisų 
ir tuos nepasitenkinimus jaus
damas, prezidentas: Eiserihowe- 
ris.dar anksčiau pasisakė ti
kįs, kad artimiausStose rinki
muose, 1954, kova su įsibro
vusiais į valdžios aparatą ko
munistais bei šnipais, bus tik 
praeities dalykas. Davė supras
ti, kad reiktų dalykus lyginti, 
užtrinti.

Dabar spauda pastebi, kad 
prezidentas Eisenhoweris norįs 
ieškoti bendradarbiavimo su 
Steyensonu. Tokiam bendra
darbiavimui pirmas pagrindas 
būtų sustabdyti tą kovą, kuri 
daugiau ar mažiau, bet vistiek 
diskredituoja buvusios vyriau
sybės, taigi ir demokratų var

tas teismui. Kaltinamas ruo
šęs perversmą prieš kom. par
tiją ir Sovietų Sąjungą “užsie
nio kapitalistų naudai”. Berija, 
aišku, prisipažino kaltas.

Su. Beri ja apkaltinti dar šie 
jo bendradarbiai: V. N. Mer- 
kukJV, buvęs saugumo ministe- 
ris, V. G. Dekanozov, paskuti
niu metu Gruzijos vidaus rei
kalų ministeris, o anksčiau So
vietų Sąjungos įgaliotinis Ue-

a. pirm 
kimas buvo drą- 
.u nutilo, nes tai 
tcūzijos užsienių

Treti tyli
Anglijos uis. reik. min. Ede

nas atsisakė ką nors pasakyti.
Italijos npn. pirm. Pella: 

“Dulles pa: 
sus”. Bet t 
esą būtų I 
politikos v<

Šveicarijoj vyriausybė taip 
pat tyli. Bet^ spauda atsiliepė: 
“Dulles kalbi sudavė ‘pasigai
lėjimo smūgį?-Europos Saugu
mo Bendruomenei. Vakarai tu
rės dabar^fkoti naujos sau- 

kurioje tilptų

EGIPTAS PRIEŠ ANGLUS
Egipto miestuose daugely 

krautuvių atsirado skelbimai: 
“Nieko neparduodama anglų 
kariamą

• Pres. Efoeahoweris šio
mis dienomis su respublikonų 
vadais svarsto naują progra-

KONFISKAVO OPOZICIJOS 
TURTĄ 

Taridjos parlamentas, valdo
mas demokratų, nutari kon
fiskuoti turtą respublikonų 
partijos, dabar esančios oposi- / 
'ei jo*. Tūrio verti siekia 50 mi- , 
lijonų dol. Kaltina, kad respub
likonai turtą susidarė neteisi 
tai, valdydami vienos partijos 
sistema ištisus 26 metu*.

ultimatumu, spaudimą Prancū
zijai ir noru' 'išprigyartauti 
Prancūziją savižudybei.

Kiti Dulles giria
Belgijos užsienių reikalų mi

nisteris* Paul Van Zeeland pa
reiškė: “Atėjo laikas visom 
valstybėm pasisakyti dėl Euro
pos Saugumo Bendruomenės: 
taip ar ne... Jau perdaug bi

jo žodis labiausiai taikom 
Prancūzijai, bet ir patys pran
cūzai į sau prisiėmė, pasipik
tino ir tebepyksta.

Parlamente kaJbetoai Dulles 
pareiškimą laikė ultimatumu. 
Daugelis atstovų plojo, kai 
atst. gen. de Monsabert, degau- 
listas, kalbėjo:. “Negalima ne
pareikšti iškilmingo protesto 
prieš pareiškimą, kuris trak
tuoja Prancūziją, lyg ji nebe-

Po prez. Rooseveltd mirties 
ant jo stalo rasta virittoė 
X” kortelė. Liudininkas mink 
dė, kad tas “Mr. X” buvo 
sephine Truslovv Adams. 41 
buvo ryšininkė tarp Baltųjų 
Rūmų ir Broader, kuris 
žinomas kaip Amerikos komu* 
nistas Nr. 1. Ir buvęs kom. Bu-> 
dera anksčiau liudijo, kad ndį*’ 
nėta Josephine Truriow 
dams, vienos kolegijos mokytme 
ja, -naudojosi palankumu Bąl* 
toosiuose Rūmuose. ' S

Rie faktai rodo, kaip 
tai MmHnkavo- pagoję'Ame*j 
rikoje; koks. jtems buvo tadkt' 
mas paattikėjimas; kaip Mtj 
MVouBBn r?iTTHMTII TuKMg 
ritėtų kaip ElratefaMs. SugriN j

ŽIEMA ATĖJO
New Yorke oras tik atšalo. 

New Yorko valstybės kai ku
riose vietose buvo sniego pū
gos. I rytus nuo Erfe irjOnta- 
rio ežerų labiausiai atšalo. Į 
šiaurę nuo Syrakuse prisnigo 
per 12 colių. Keliai neužpusty
ti, bet jau pavojingesni. *

Goglidze, 
buvęs Gruzijos vidaus reikalų 
komisaras, P. V. Mežik, sau
gumo Vedėjas, L. E. Vladzi- 
mirsky, tardymo vedėjas sau
gume. Taigi vis iš Gruzijos, iš 
Stalinb ir Berijos tėviškės.

Visi jie vadinami “nusikal
tėlių gauja”, kuri norėjusi pa
sinaudoti Stalino mirtimi ir pa
grobti valdžią.

mą.
Prezidentas taip pat tarėsi 

su didžiųjų miestų burmistrais 
dėl apsaltos nuo atominio už
puolimo.

Britseijos geležinkelinin
kai grasina streiku prieš pat 
Kalėdas, jei nebus pakeltas at
lyginimas 15 centų. Getežmke- 
Kečių sąaugoje yra 400,000 
narių. Eina derybos.

Roma. Gruodžio 15 Italijos 
darbinūikai paskelbė visuotinį 
24 valandų streiką pramonės 
įmonėse. Streikuoja arti 5 mik 
darbininkų. Reikalauja pakelti 
atlyginimą.

Dabar mėnesiui mokama 
31,000 lyrų 150 dol); iš tos 
sumos 8,0Q0 yra pagrindinis 
atlyginimas (apie 12 dol); ki
ti yra pabrangimo ir kitokie 
priedai. Darbininkų sąjungos 
reikslauj*, kad 31,000 būtų 
pagrindinis atlyginimas ir prie
dai butų apskaitomi pagal „tą 
didesnę sumą. Tada, darbda
viai sako, atlyginimas išeitų 
pakeltas 10%, darbininkai tv'r- 
tina, kad tik 4%.

Italijos darbininkam dau-

— Ar tai rriflda, kad Ame
rika atitrąuks savo kariuome
nę iš Europos, jei Europos Sau
gumo Bendruomenė bus palai
dota?

Kariuomenės paskirstymo 
klausimas bus vienas iš Ame
rikos politikos peržiūrėjimo 
klausimų;

— Ar Amerika pasitrauks iš 
NATO (šiaurės Atlanto Pakto 
OrganizadjėsU tuo atveju? *

Ne. Tik ji bus priversta per
žiūrėti, kaip savo įsipareigoji
mus NATO toliau vykdyti.

— Ar Amerika atšauks 
matytes 1954 Prancūzijai 
miL dol.? »
• Dulles atsakė, kad sykį 
spręsto dalyko Amerika 
keičia.

JAU KALBAMA APIE KOM. 
KINIJOS PRIĖMIMĄ

Šen. Smith, kuris grįžo iš ke
lionės po Tol Rytus, pareiškė 
manąs, *kad Korėjos derybų 
pasisekimas priklausąs nuo 
Kinijos įsileidimo į JT.

- -gg a * maisto. limbus'išdalinti gyven-
O jyiRSmVfl. tojams kaip kalėdinės dovanos.

Maskva jau seniai gerų žo- 
džių negailėjo Prancūzijai, kad 
tik ją padrąaBJtų laikytis prieš 
Ameriką. ODabar Maskvos

KAS BUS SU BELAKVIAISr
Korėjoje neutraliųjų komisi

jos pirmininkas gen. Thimaya 
(Indija) pareiško^Jcad sausio 
22 komisija pagal sutartį bai
gia savo darbą. Belaisvius, ku
rie nerenatriavo. paleis kaip 
civilius asmenis. Saugoti 
juos komisija sutiks tik pra
šant abiem pusėm. Indijos mift. 
pirm. Nehru pranešė, kad abi

• Itafijos min. pirm. Pella 
reikalavo Paryžiuje iš Edeno, 
kad Amerika ir Anglija ištesė
tų pažadą perduoti Triesto A 
zoną Italijai.

• Persija.Ir Anglija atnauji
no diplomatinius santykius.

AMERIKOS DOVANOS 
ITALIJAI

Amerikos kariuomenes laivai

GREIČIAUSIAS PASAULY 
LĖKTUVAS

Amerikos majoras Ch. E. 
Yeager nauju sprausminiu lėk
tuvu pasiekė 16000 mylių grei
čio per valandą. Tai pasaulinis 
rekordas. » Lėktuvas . beveik 
pustrečio karto greitesnis už 
garsą.

ferenęijoje, kur savo mintis 
dar labiau išryškino. Jis pa
reiškė:

arba Europos Saugumo Ben
druomenė greita laiku tarės 
būti patvirtinta, arba JAV 
turės peržiūrėti savo politi
kos Europoje pagrindus.
Amerika nėra suinteresuota, 

—- kalbėjo Dulles, 
ropos saugumo bendruomenė

bė ... Pareiškimas gresia su
ardyti senąją bičiulystę, tarp 
Ameriką irPraneūzijos”.

Atst R. Dronne, taip pat de- 
gaulistas, pareiškimą vadino 
neleistinu kišimusi į Prancūzi
jos vidaus reikalus.

Pati vyriausybė atsisakė pa
skelbti, kaip ji reaguos į Duflęs 
kalbą.
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Artąja koksam Ksėdą ir tete.'te? 
šventes. Galvoji apie devuas save gturiteN k 
biSoliams. KultūriBgfate devau* yra Bata- 
viika knyga; į yra sekmfaųciaarias ginklas 
prieš dvasinį surmenkėjtau ir vieat U gerian- 
rig priemonių išlaikyti lietuvybei. MDarMrin-

sa eilė ukrainiečių, kroatų bei 
latvių atstovai ir pats gudų ko 
miteto pirmininkas N. Skorč. 
Jis pareiškė, kad federacijos 
su rusais.gudai neatsisako, ta
čiau tiktai kaip lygus su ly
giais ir nepriklausomoje savo 
valstybėje. Amerikiečiai kalbė
tojai pareiškė užtikrinimą, kad 
JAV yra pusėje visų ' laisvės 
siekiančių tautų ir jų pastan
gas išsivaduoti iš bolševizmo 
remia. Savo kalbose taip pat 
priminė Baltijos tautų paver
gimą, deportacijas if Kongre
so komisijos dabar vykdomą 
Baltijos valstybių pavergimo 
tyrinėjimą.. Minčjknas buvo 
užbaigtas tautiškais rūbais ap* 
s^eozmsao cnoro ounonps v 
banketu.

strumentai, neleido Kuehnui 
ilgai gintis. Jis prisipažino, kad 
buvęs japonų agentas, kad sy
kiu japonams įteikiamų žinių 
nuorašus siųsdavo ir Berlynui. 
Tik visą kaltę jis mėgino pri
siimti sau, pridengdamas žmo
ną ir Ruth. O jos abi' įtikinėjo, 
kad esančios organizatorės ir 
sau visą kaltę prisiiminėjo. 
Teismas vis dėlto ‘ nuteisė 
Kuehn. nrirtižjjada Kuehn'siu- 
les tarnauti^ amerikiečiams.

Ncw Y orkas. — Gruodžio 13 
d. Commodore viešbutyje gu
dai buvo surengę dvigubą mi
nėjimą : 30 metų nuo gudų su
kilimo Slucke prieš bolševikus 
ir 90 metų nuo 1863 m. sukili
mo Lenkijoje, Lietuvoje ir Gu
dijoje. Minėjimas pravestas 
kovos su rusiškuoju imperia
lizmu ir bolševizmu kenkle.

Kalbėjusieji išryškino, kad 
bolševizmas tesąs nauja caris- 
tinio imperializmo forma.

Kalbėjo admirolas George F. 
Mentz, DP Komisijos Washing- 
tone pirm. Edw. O’Connor, uk
rainiečių JAV komiteto pirm. 
Dr. L E. Dobrianski (George- 
tavrn im-to profesorius) kinie
tis Dr. Štephan C. Y. Pan (Se- 
ton Hali un-to profesorius), vi-

Šokius
KALĖDŲ D1EN4’ gmodno 25 <teą ’ > 
. APREIŠKIMO PARAPIJOS SAlfiįE? / - 
NOTfH TTB m HAVEMCTPt '' ■' ■ąųaįg.lt. T-

tamsta turėjai paginti generolą 
Kitchingam.” Du Pre atsakė: 
Na, žinoma”. Collins vfekas 
buvo aišku, nes tokio generolo 

’ iš viso nebuvo. Prispirtas prie 
\ sienos Du Pre prisipažino, kad 

jis ne tik Prancūzijoje nebuvo, 
bet niritad nebuvo nė saugumo 
ar karo žvalgybos ageptas, ir 
kad visos jo istorijos buvo pra
manytos.

kareivis Du Pre bufo pairis-- 
tas namo. Sugrįžęs į savo gy-1 
tenamąjf Cąlgary, jŠ pasako- , 
davo vakarais savo pergyveni
mus kaimynams. Kai patyrė a- 
pie juos vietos klebonas, pasi
rūpino, kad papasakotų vi-‘ 
sienis parapijonims. Taip per 
šešeris metus garsėjo savo pa
sakojimais DuPre visoje Ka

nadoje. Kai jis pasakojo To
ronte, “Readers Digest” vienas 
iš redakotrių jam patarė vykti 
j New Yorką ir susisiekti su 
rašytoju Quentin Reynolds.

Du Pre taip ir padkrė. Quen- 
tin Reynolds iš jo pasakojimų 
padarė Įmygą ir išleido vardu 
“žmogus, kuris nenorėjo kal
bėti”. Joje aprašė, kaip Du 
Pre Prancūzijoje būdamas sau
gumo agentas, vedžiojo vokie

čius už nosies. Knygos buvo iš
leista 10,000 ir bematant buvo 
išpirkta. Kritika atsfliepė, kad 
tai viena iš geriausiai šnipų 
gyvenimą suprašanti knyga.

Atsitiko taip, kad knyga pa
teko į Du Pre karo draUgo 

. rankas. Jis atsiuntė į “Calga- 
ry Herald” redakciją fotogra
fiją, kurioje buvo matyt, kad 
Du Pre 1942 buvo mokomojoj 
stovykloje. Taigi -jis negalėjo 
tada būti Prancūzijoje. Tada 
pas DuPre nuvyko tad Doug- 
las Collins, kuris dalyvavo prie 
Diunkircbeno invazijos ir buvo

* patekęs j nelaisvę. Jte buvo ki- 
. ledos saugumo agentas. Da-

tfans patirti <

Jų daugiausia Japonijai -pa 
rūpino moteris.

ANGLIŠKOS

Rev. T. Narbutas, 4 Martyred Bishops
Rev. Jos. B. Koncevičius, Russia’s Altitude

Towards Union with Rome, 197 p.
V. Augustinas, Our Cbuntry Lithuania
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
J. Žilevičius, Česlovas Sasnauskas, išleido kun. L.

Joffre Voisekauskas, 127 p.
M. Biržiška/Lietuvių tautos keliu, H t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

\ bruožai, 100 p.
ž^Jetuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p. 

v\ Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas

KriteMteą į Tokio. Su 
galės gytientir nes sutarė nie
ko daugiau su sarim nepaim
ti, tik pinigus. Bet anksčiau 
už konsulą prisistatė amerikie
čių saugumo agentai, kurie vis 
dėlto pastebėjo signalus ir vi
są šeimą suėmė.

1942 vasario 21 buvo teis
mas. Didelės sumos pinigų, net Eltos Informacijose gražiai 

užsimota supažindinti su Vilką 
sudarančių grupių darbais bei 
samprotavimais. Anksčiau bu
vo rašyta apie krikščionis de
mokratus, cr Nr. 32 įdėtas vals
tiečių liaudininkų atstovo Vil
ke J. Jaks-Tyrio pasisakymas. 
Jame nustebina vienas iš jo 
teigimų,* išreikštas šiais žo
džiais: “Juk mes žinome, kad 
Vakarą kraštuose vokieaų o-

Vokietijos propagandos mi- 
nisteris’Goebbęls 1935 suSi- 
kvietė savo ministerijos tar
nautojus vaišių. Tarp svečių 
buvo jo asmeninis sekretorius 
Leopokl Kuehn ir jo jaunesnio
ji sesuo Ruth. Mergina pa
traukė Goebbelso dėmesį, ir 
jis mokėjo būti labai paslaugus 
ir patrauklus. Jiedu ilgai tą 
vakarą šoko ir gurkšnojo.

Netrukus Goebbels susirūpi
no, kad mergina iš Vokietijos 
dingtų. Jis kreipėsi į savo pa
tikimą generolą Haushofer, 
kuris turėjo nbo senų laikų 
gerus ryšius su Japonija. Ge
nerolas manė, kad-Japoni joje 
tokios merginos gali būti labai 
reikalingos, nes japonai jau ge
niai ieškojo baltųjų merginų 
ir vyrų, kurie galėtų dirbti jų 
saugumui. Haušhoferis sutiko 
parūpinti, kad ne tik Ruth, ku-
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Fr. Mauriac, Gyvačių Madas. 282 p.
A. Vai&ulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiavimai Novelės. 155 p.
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Gudai sutinka federuotis su rusais, 
bet kaip lygūs su lygiais

ktn&r vietinių gyventojų gita
ras ir jų dainas ar šokius, ku
rie tik Girnoje yra įdomūs.

Motina ir'duktė dabar kas
dien pranešinėjo tėvui Kuehn, 
ką jos nusiklausydavo, o tas 
perduodavo Japonijos konsu- bendroje kovoje prieš nacio- 

nalsocializnią.” *

Kalbama^ apie komunistų 
“nuoširdų ' bendradarbiavimą” 
su demokratinėmis partijo
mis, ir tikima tokio bendradar
biavimo galimumu.

Netenka stebėtis, kad taip 
galvojama. Taip galvojančių 
buvo nemaža. Jie sudarinėjo su 
komunistais* bendrus “liaudies1 

tenonistai, frontus.” Buvo taip pat tiki- 
bendrąfiar- ma, kad ir Sovietų Sąjunga 

nuoširdžiai bendradarbiavo su 
vakarų demokratinėmis vaįsty-

komodzmui fr jtf 1 * fc-
vaL Tą pat liudijo bendradar
biavimas su ktMnųnlstįaip^raų- 
cūrijos, rezis^entfjbX - *

Už tat nuostabu, kad ano 
bendradarbiavimo nuoširdumu 
su komimistais tebėttki ir skel
bia valstiečių liaudininkų At
stovas šiandien, kada Keršteno 
komisijos -akivaizdoje kiti jo 
tautiečiai, kaip gausūs liudi
ninkai parodė, Įdek komunistų 
ir jų duondavių bolševikų ben
dradarbiavimas su kitais yra 
paremtas ne nuoširdumu, bet 
klasta; kada ir Austrijos buvęs 
ilgametis užsienių reikalų mi- 
nisteris Gruberis įspėjo savo 
tautiečius, kad tik naivieji ga
li pasitikėti susitarimais ir 
bendradarbiavimu su bolševi
kais, taigi ir su komunistais.

Dar nuostabiau, kad apie ko
munistų nuoširdų bendradar
biavimą praeityje liudija at
stovas tos-įstaigos, kuri yra į- 
^ipareigojus kovoti su komu
nizmu. Tokiems tvirtmkhams 
bent ne vieta “Eltos Informaci-

- Konsulas Okuda pareikalavo 
susitikti su Kuehn ir Ruth 
slaptai ir išaiškino, kad karas 
artėja ir •kad jam reikalingos 
tikslios žinios apie Amerikos 
laivyno atskirų laivų poziciją 
Pacifike. Japonija už tokias 
žinias mokėsianti daugiau. 
Ruth pareikalavo 40,000 dole
rių. Po derybų susitarė; į ran
kas gauna 14,000, o kitus, kai 
darbas bus atliktas. - i

Kuehn susirūpino, kaip tai 
reikės įvykdyti. Ruth tik nusi
šypsojo. Ji planą ^turėjo. Ji 
tuojau pat susižadanti su vie
nu Amerikos aukštuoju kari- 
ninkū, kuris buvo Peari«Har- 
bmne. ."į,,-.

maudėsi, būriniu laiveliu fšau- n»h . i^/' y^rus, apie 
klojo susipažindami su krašto naujai ttfteteriBus ar B- 
padėtuni. Jie stebėjo riaujB- pkuddaB^us laivus. Apie ką gi 
nas, ir du kartu per metus daugiau toteme grožio už- 
Friedel tegaudavo į Japoni- kampyje kaSbėsŲ negi apie Jau
ją su žiniomis. Taip buvo da
roma per 19^6-41 metus. Sau
ginas neturėjo jokio įtarimo, 
nes Kueho šeima gyveno pasi
turinčiai, pinigai ateidavo iš 
Olandijos, kur ^ie buvo inves
tuoti į biznį.

. RUth greitai įėjo į amerikie
čių visuomenę. Ji buvo graži, 
puikiai šoko, sportavo, Ir kari
ninkų sporto klubuose buvo 
mielas svečias. Kai kalba kil
davo apie politiką, Ruth pasa
kydavo, kad ji buvus dar vai
kas, kai tėvai išsivežė ją iš 
Vokietijos. O dėl nacizmo, tai 
savaime suprantama, ji kaip ir 
jos tėvai buvo jo priešai. .. -

Karo dienos artėjo. Japo
nams neužteko bėndrų prane
šimų apie pasikalbėjimus su, 
amerikiečiais karininkais. Rei-
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toli uosto. Rudi susižadėjo ir ; 
kascfen pesivEukščiodavo po ! 
draudžiamąją zoną. Tėvas pa- I 
siūle pasiimti ir vaiką, kurio J 
galva buvo pramušta laivams | 
ir jūrai. Jūrininkams patiko ! 
jaunas berniokas ir landžioti po < 
laivą jam nebuvo užgihta. Te- | 
vo įmokytas jis žinojo, ko : 
landžioja.

Žinios keliavo Japonijos

B j&t“ TP
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IASĮ NAMUS

ir Mroryti jas i veją, o vaka
rais vS pcrgtoti. Savininkas 
buvo gerta. Davė apavus, rū
bus, valgį ir botkotį tarda-

lūpoą tvinkčiojo, rodos, tom ir 
pratruks tąja įdrott* gaida. Iš
gverta. Kitaip ir negriM* Su- 
ridėjau žodžiui to ktfbijtari su

dra kova įgavodaug daugiau 
•svorio. Tai pripažįsta ir patys 
užsfenfečiaL -■

Europa. .
Dafis mta. R. Liepinė parriš- 

kimo čia sutraukiau*. M.

vfeną pavasarį 
»MRlŪ|irB- 
Gaš tu to neatsi- 
arto Ir tikrai, ta- 
t tankio, kuri

— Negalime. Savomis ran
komis laikome dangų parėmę, 
nes žemėje skausmas užderėjo, 
davė šimtąjį grūdą ir kaip tik 
toje vietoje yra aruodai supfl-

tuš&as. O jėi nebūtų 
tuščias, ar žinote, kas terf būtų 
įrašyta?

Buvau užmiršęs tau pa
sakyti, kad tą naktį mudu ap- 
grašbom iškeliavom. Dangus 
buvo be galo platus, bet jokio 
pėdsako nematėme. Aš taip 
bfįojau, kad verkti norėjau, 
bet, sako, ašaros virs akmeni-

Kfek ir kur yra įrikūrarię 
latvi? trantitaą?

Šiuo metu latvių tremtinių 
Europoje drauge su Anglija 
yra per 30,000. B jų 12,000 y- 
ra V. Vokietijoje. Daugumas 
naujųjų latvių emigrnatų įsi
kūrė JAV. Po jų eina Kanada 
ir Australija. Švedijoje yra 4,- 
500. P. Amerikoje ir kitur ma
žiau Užjūriuose geriausiai yra 
įsikūrę JAV, Europoje geriau? 
šiai Švedijoje.

Tokios centrinės šalpos orga
nizacijos kaip Baltas latviai 
neturi. New Yorke veikia Lat- 
vian Relief; globos bei Šalpos

Tebesu dar vto ant to dMfio- 
jo kelto Niekada nemėgau te- 
oauu, oec man ptututvo -ro-

dtanoa būtą sočios žr neleisk 
ŪMltatartytL

. / >Dtasą gąranaa! ftoiriganyda- 
roteBtetanšeMterorita ir su

stotais glaudūs. Ypač su mta. 
Ząrinta Londone, kuris iš pas
kutinė Latvijos vyriausybės y- 
ra gavęs spedtafas įgatiojmus-

rdfcatoto rtJptaąaį Latvijos 
'-t' M»ffltaWsFSl 

bendruomenės, britai centrinis 
komitetas irki. l&jonterių 
neturi. Tenka verstis mažo
mis aukomis ir patiems stipriai 
kovoti dėl egizstenrijos užsie
niuose,
• Vokietijoje latviai turi savo 
gimnaziją Augustoje. Jos a- 
testatus Vokietijos įstaigos pri
pažįsta.

ti Baltą Taryboje?
Bendradarbiauti tarp, Latvi

jos, Lietuvos* Estijos pagrindai 
buvo padėti 1934 Ženevoje su
daryta Pabaltijo valstybių su
tartimi. Joje buvo numatyta 
kviesti periodines konferenci
jas bendradarbiavimui pagilin
ti ir sustiprinti. Bendradarbia
vimą pertraukė rupų ir vokie
čių okupacijos. 1944 sausio ir 
kovo mėn. Rygoje vis d&to bu
vo sukviestos teitų pogrindžio 
organizaciju dvi konferencijos. 
Per paskutinę iš jų buvo nu
spręsta ateityje stengtis suda- 
ryti Baltijos vąlatj^iių konfe-

— Tu girdyk dienas, o aš 
pūsiu pagal raštą. \

Kraujo užraktas nebuvo dar 
užrūdijęs, o ten buvo įrėžtas 
namų ilgesys, kurį man išdūda- 
davo manąja dūdele taip, kad 
ir dabar jį girdžiu ausyse, gy
vata jisai mano kauluose, to 
mudu žengiame didžiuoju bū- dangaus 
ties keliu Mano draugas vėjas 
jau seniai sugrįžo pas savo se-

riausybė būtų sukfiudyta eiti 
savo pareigas. Pasiremdamas 
tris įgahojknais, neseniai min. 
Zarinš įsteigė Latvijos diplo
matinę atstovybę Madride, kur 
Mr. R. Kampus, anksčiau dir
bęs Latvijos pasiuntinybėje 
Londone, dabar ten eina char- 
ge d’affaires pareigas.

Latviai įsteigė taip pat savo 
atstovybes Australijoje ir Ka
nadoje.

Reikalingi ryšiai palaikomi 
taip pat su Maseno vadovau
jamu Latvijos Laisvės Komite
tu Amerikoje, kuris veikda-

tas 30 metų, o duktė ir moti- 
ma buvo internuotus. ’ Dabar 
Kuehn tebesąs kalėjime, Frie- 
del ir Ruth laisvos Vokietijoje, 
o brolis l2epokias, buvęs Goeb- 
belso sekretorius, žuvo fronte.

Šių metų sukakties proga 
laivyno sekretorius pareiškė, 
kad Pearl Harbouro katastro
fa galėjo įvykti dėl to, kO 
niekas tada nesitikėjo ir nebu
vo pasiruošę. Dabar to negalį 
būti ,nes amerikiečių įstaigos 
nuolat budinčios.

prisiimti. Tada Kuehn griebėsi 
paskutiniosios: jei jo jsasigai- 
lės, jis išpasakos visas šnipi
nėjimo paslaptis. Amerikiečiai 
nedavė jokios vilties, bet pa
reikalavo, kad išpasakotų,. ką 
žino. Ką jis papasakojo, nebu
vo paskelbta, bet kad mirties

Rodos to čia praeita, ir ten bū- 
ta,J*t nepriartėjau nė per 
žingsnį. Tiesa, jau netofi buvo 
tas ąžuolas, pro kurį praeiti 
labiausiai bijodavau, nes ten 
šešėliri Susikraudavo savo kri
vūles to pakasdavo praeivių 
žingsnius. S toto pridėjau ausį 
prie žemės to girdėjau kaip vi
ri žingsniai grimzdo vis gilyn 
to giyn prakeiktu vaitojimu.

Ilgesys žvelgė į mane to kū
dikiu glaudėsi. Buvo alkanas to 
taip man jo pagaSo.^'Norėjau, 
kad jis užmigtų, bet jo akyse 
iŠricriSau:

antra, matytų, kur mudviejų 
rita to paviję galėtų atimti tą 
mudviejų lobį — netaria ir tos 
nakties manąjį didį skausmą.

tais. Paskiri vėl galėsiu kriiau- 
tt Žtaau, nuėjus ligi' didžiojo 
kebo pagunda šnibždės atsi
sukti ir pulsiu. Aš tematysiu 
tik svirtį ir,pats pradėsiu lin
guoti.

Pašokau to, užlaužęs galvą, 
žiūrėjau į paukščius. Brenda 

toris. Kodėl aš 
Kaip ta nepa

klysta? Išbraido mėlynę, su
grįžta namo to prie tafinio šil
dosi kojas, sekdami mažyčiams 
pasaką apie uodą, ku*is turėjo 
plaukuotą žtodj.

■Pradėjau riti. Atsisuku—vi
ri žingsniai surinkti, tai kuo 
nemiriau iš baimės. Juokas

Išvadoje straipsnio autorius pasako seną tiesą: taika vis 
būna nesaugi dėl nesaugių sienų. Bet kaip jas padaryti saugias? 
Primena jis gyventojų valią ir istorines teises. Manome, kad jis 
turi galvoje senus gyventojus, ne naujai atkeltuosius, kurie su 
laiku vis labiau įsigyvena. Jie, aišku, neturi teisės nesavo krašto 
sienų klausimo spręsti. Bėt ir dėl to, kas dabar vienus ar kitus 
jaudina, gafi būti visai kita kalba, naujam karo viesului įsisu
kus.

to beturiu Video Wuęrzburge. 
Kiek - včtaū įsjjimgė ir estai, 
kurių šVarinausięji laisvinimo 
veiksniai yra įsikūrę Švedijoje, 
nes ten daugiausia susispietę 
estų. ^nigrantų. IIgmnfui ben
dradarbiavimas Baltų Federa
cijos rėmuose įėjo į visai nor- 
maMas vėžes. Darbas buvo su- 
stiprinats 1947 priimtuoju sta-

— Jūs esat dabar mano bro
liai, to širdys mūsų panašios! 
Einam pasivaikščioti.

Jie labai atsiprašinėjo saky
dami:

nę kalbindamas dienas. Kiek
vienai žodelį ir vis kitokį.

Niekaip nesisekė užbaigti 
papaušką. Ir sukau to pyniau— 
nėra skambėjimo, to baigta. 
Galų gale įpyniau slaptąjį savo 
didįjį ilgesį ir — pokštelėjau. 
Kad tu galėtum girdėti! Ai
das laidė vejoje ligi pat pargi
namo, to dienos net pačios ža
dėjo vartų stūmę atstumti.

Vieną kartą nešėjau dainuo
ti senąją dainą, bet niekas ne
išėjo. Išsipioviau žilvytį ir 
pradėjau drožti vieno balso 
dūdelę. Bet tame balse turėjo 
būti viri balsai, o iš lauko žė- 
vėje — viri raštai. Bebaigiant 
man drožti, to jis prisiartino to 
prašė,-ko aš negalėjau duoti, 
būtent, pirmąjį kartą dūdriėn 
papūsti. Prašyte prašė, o M 
mano pirštų tekėjo kauges ir 
jutau, kad su dūdele teks man 
sktotis. O tie. raštai? Kas juos 
galės išskaityti — taip margi. 
Man riša žadėjo, kad tik Ma
čiau pirmąjį kartą papūsti.

Mylėjau dienas to prašiau

mat:
— ta tonų saują, botagą pats 

nurivyri, tik su papauška. No
riu, kad mano vajoje dtiauga- 
mas žydėtų, -- to dar pridūrė:

to nepakM< i* kur aMfes, o 
man latro taip Bara — kaip 
atanantaL Starfjsti girios 
Irohtov0š> ’ loriMjta sust*>

Šiuo metu laisvajame* pasau
lyje esą latviai rūpinasL sukur
ti pasaultoę latvių organizaci
ją, kuri organizuotai rūpintųsi 
krašto išlaisvinimu ir derintų 
visų laisvinimo veiksnių dar
bą. Europoje tuo tarpu veikia 
Vyr. Laisvės Komiteto Cent
ras, kuris ribojasi Europa. Ki
tuose žemynuose veikia konti
nentinės atstovybės; Ameriko
je, Kanadoje, Australijoje ir

nu to balta drobe užtiestas. 
Tik gafla, kad to baltojo ber
žo sukta nerosime, kurto šako
se, ateta ni, 
vargas šutau 
perėjo v^ui 
meni topam* 
vo roide » 
mes viri neį 
negali jo torė£ tu tik gimei, 
kai berta šakom jm Ūbavo 
paaugą vm®o wfl«L
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Kaip tas bendradaritavimas 
reikšis ateityje?

Valstybėms išsilaisvinus, ga
lėtume įsijungti į suriepytą 
Europą kaip lygios valstybės 
sų visomis Europos kitomis 
valstybėmis. Pastaruoju metu 
buvo mesta iš tam tikrų sferų 
mintis, kad * norint išvengti 
sunkumų išvedant ateityje sie
na^ reiktų valstybes už gele
žinės uždangos visai panaikin
ti ir tiesiog jų "tautas priimti 
į Europos bendruomenę. Tokia 
koncepcija mums nepriimtina, 
nes ten būtume laikomi pilie
čiais tik antros ar trečios ka
tegorijos.

Manosios rankos per tran- 
pos. Pagaliau, aš juk nė ne
norejau jų kelti. Didelis daft- 
tas, jei vienoj vietojz dangus 
prisilenks prie žemės.

Nusibodo man girios šroo- 
tyldoj. Ji tokia plati, pftia pa* 
idydurių maldų, nykumas riap* 
stori tarp stuobrų to dažnai už- 
pukfinėja besta 
pipsėdamas Ugi 
mo. O ir dejonės prabyla gy
vačių chorais, nuostabiai pfr 
mūs kerifto virpesių, taBriete- 
m0S[ SuIKuKmw

mano dūdelę.
Dienos padūko ir itakstę. 

Aš nuėjau pas šeimininką to 
tariau:

— Nepergysiu. Tavųjų die
nų jau nėra •— išlakstė. Atsi
imk botagą su pa^jauška.

Dar ilgai stebėjau autyni- 
sius deimininko žodžfas. Bot 
nei vieno jų rankomis n apeito- 
Sau. Toj pačioj vejoj kritau 
ant žemės ir, nuavęs kojų au
tuvus, kratydamas pirštų ta* daro, bet vtakt O tas būro 
kis galvojau — ar tai nebuvo nykiai pkkščtoi fr taip tiri-

TBoėjauri, kad geras praeivis jį 
ras ir paėmęs už rankos par
ves jį .namo kalbėdamas:

— žiūrėk, pataikėm to ant 
šventės! Takai nušluoti, vartai

Karai dažnai keičia sienas, o ginčai dėl sienų sukelia karus. 
Ta nenutrūkstama grandinė eina per visą žmonijos istoriją. Į 
ją bus įrašyti to praėjusio karo sienų pakeitimai. Bet kokie jie 
bus, dar tikrta nežinome, nes neturime nei tikros taikos. Vis 
dėlto laikas stingdo tai, ką užrežė bolševikai savo batu arba lai
kinai išsiderėjo iš sąjungininkų.

Viena iš tų laikinių sienų dalija subolševikintą Lenkiją nuo 
rytų Vokietijos. Siena eina Oderio ir Neissės upėmis. Daugumas 
lenkų, net ir nebolševikų, norėtų ją laikyti galutina siena. Va
karavęs dalies vokiečiai to nepripažįsta, o rytinės dalies — pri
versti tylėti, nes ir jų “didžioji tėvynė” turinti siekti už Uralo. 
Ar svarbu tada, kokios yra sienas tarp Berlyno ir Maskvos?

TaSau nebolševikam tai yra svarbu ir rūpi, kas bus su tom 
sienom. Parūpo tas klausimas ir New Yorke leidžiamam vokie
čių dienraščiui “N. Y. Staatszeitung und Herald”. Ryšium su 
Kersteno komisijos apklausinėjimais ir valstybės sekretoriaus 
Dedies pareiškimu, kad JAV nepripažįsta Baltijos valstybių įjun
gimo ir laukia jų nepriklausomybės atstatymo, minėtas dien
raštis rašo:

“Amerikos nusistatymas reiškia, kad būsimoje Europos tai
kos konferencijoje pa^rindan bus padėta ne patrankinio bato 
sukurta dabartinė padėtis, bet prieškarinė. Tatai ypač galioja 
Lenkijos sienom, nepaisant padarytų Jaltoje ir Potsdame laiki
nių susitarimų, kurie yra tokios pat teisinės vertės, kaip ir mai
nų derybos, kurios buvo tarp Hitlerio ir Stalino Maskvoje 1939 
metais.

Naujos sienos turi būti tiesiamos tik pritariant vietos gy
ventojam. Kaip prieš 140 metų Vienos kongrese naujos tvarkos 
pagrindai boro pntdėtas dinastijų teisėtiunas, taip ir XX am
žiaus antroje pusėje turi būti atsižvelgta į istorinių vienetų tei- 

.ses. Tai turi būti padaryta pagerbiant laisves, kurios pridera pi- 
liečtai to žmogui rėmuose anttautinės bendruomenės. Joje jau 
dingsta sienų aštrumai ir palengvina žmonių, prekių ir minčių 
judėjimą. Tik tada vietoje nesaugių paliaubų bus patva
ri taika.”



mes

Kalėdiniai Aidai

Vaiko Dievas

džiai saugojo iki renetahso lai- 
kų, kol Kopernikas i »(1473- 
1543) įrodė, jog ši žemelė tėra 
tik paklusti sartas palydovė. 
Astronomijos moteries jai nu-

BftanjOĮB £*XW8KKju> gKNMU
Kaip mes^ Beteki, atžym&- 

sime Mari jos metas, nes Lie
tuva atvejų atvejais buvo pa
vadinta Marijos Žeme. Jei bū
tų Lietuva laisva, gal ir mes 
pianuotisne Marijos garbei kn- 
tkią bažnyčią. Kai šiancfie baž-

Kiekvienam lietuviui, kuris supranta tautinės kultūros 
reikšmę, dar nevėlu Lietuvių Enciklopediją prenumeruo
ti Nei viena svetima enciklopedija neduodą tiek lituanisti
nių žinių, kiek jų duoda savoji.

stintalygio darbais. Oa šalia 
ComgSta ir EI Graco randame 
fUkno VtaMta Vytauto Kata- 
bos, Iteforo VHtauą K Ka-

šventovė, kurioje Dievo Moti
na -Marija ypatingu būdu yra 
garbinama ir lankoma maldi
ninkų net iš tolimų vietų, ten 
tikintieji, be visų jau išvardin
tų dvasinių malonių- gali lai
mėti visuotinius atlaidus ne tik 
šeštadieniais, bet ir visomis ki
tomis Marijos metų dienomis, 
jei tik gerai atlikę išpažintį ir 
priėmę šv. Komuniją, pamal
džiai aplankys tą* šventovę ir 
pasimels šv. Tėvo intencija.
- Taip pat Apaštališkoji Peni-

L E. Lekytia, 3ta W. Broadwayr Ša. Boston 27, Mase.
Kiekvienoj didesnėj lietuvių kolonijoj Lietuvių Enciklo

pediją platina leidyklos įgalioti atstovai, tad galima ir per 
juos L E. prenumeruoti, <

E anksto visų vardu nuošir
džiai dėkoju.

5. Kądangi čia gimęs lietuvių 
jaunimas tolsta nuo lietuvybės, 
pakartotinai nušviesti jam tra
gišką dabartinę Lietuvos padė
ti, skatinti'mylėti tėvų kalbą; 
remti .šeštadienines mokyklas, 
kurios šiandien'yra lietuvybės

raišką lietuvių pedagogikoje 
dienos šviesos iškelia EI. Vasi- 
liftaienė. Kan. M. Vaitkus pa
teikia faktų E JA HerbaČaus* 
ko gyvenimo. Poeziją šiame 
numeryje atstovauja Kazys 
Bradom* ir J. Aųgurtaitytė-

įvairus turiniu, 
patrauklūs išore

feMytta *r taH. Km norėtų tą tomą gauti — prašomas 
HdykkMidrara B JAVsilpti |7,75, B tdrienie f7,98. J 
tas sumą įeina fr papritstoskri pašto išlaktos.

kartą atkasėjo Didžiojoj Dievo 
Motinos Bazilikoj —Santa Ma
ria Maggiore Romoj Nekalto 
Prasidėjimo šventėje gruodžio 
8 d., suteikia šiuos atlaidus:

L Dabotas pėnkerta metų 
atfakfaš jž kiekvieną maldbs

damos rūsfes lubos, tuoj bus 
vedamos ir sienos. Norima ki
tais metais rugsėjo 8 d., Ma
rijos Gimimo šventėje, su iš
kilminga procesija įnešti Ma
rijos statulą į naują bažnyčią, 
savus maldos namus, kurių čia 
nebuvo per 26 metus.

Kalėdų ir Naujų Metų pro-

Refigfafe vriko Mddkjtaas 
ryšio* sajs dretoe raita
I dėti* vaiko kritu j pa

saulį
vystymasis;
U tatis: vaiko kritu i n* 

bgiją —-refigjnis bmdtaus; 
m dalis: įritėtais vaito 
auklėjimu Šeimoje ir Mo
kykloje; ■

Kai buvo suėję 50 metų nuo 
N. Prasidėjimo dogmos, daug 
kur buvo statoma Marijos sta
tulos prie bažnyčios. Ir šiais 
metaE_argi negalėtų pasipuoš
ti mūsų bažnyčios naujomis 
gražiomis statulomis. Mikas

Kun. Jonas Brankas, SJ.
5541 So. Paulina St
Chicago 36, Illinois, USA

tfcvČ jų mieste veSda. Marija 
Bertienė t Patersoo atvykusi ii 
Brooklyno ir 6a darbuojasi 
sėkmingai, dalyvaudama U vie- 
tta; beturiu vtouomerttiame 
gjrvTu&ne* kuti
pavadinta fietaviBra vanta 
“Neringa", 'yra SI Latayett 
St TU LAmbert 54M, tvta

kabiai saulėtekiui, turi lenktis 
Betliejaus šviesai. Pasaulio į- 
vykiai nuo sutvėrimo iki pabai
gos yra pajungti, tam didžia
jam gvenč. Trejybės numylėti
niui žodžiui, kuris, priėmęs 
žmogišką kūną, tapo Kristus, 
mūsų Išganytojas. Viskas Jam 
yra sutverta, viskas Jam pado
vanota, ir kiekvienas gyvis, no
ri ar nenori, turi dalyvauti Jo 
džiaugsme -ir kančioje. Saulė 
neklausia, ar patinka kalnams, 
kai juos aplieja rytmečio spin
duliais — jie savaime yra da-

darjg užsakymų, kad vos vos 
Utim spėta juos atfikti.

Salia mėsos gaminių, krau-

Šv. Tėvas yra teikęs tikin
tiesiems šias dvasines privilegi
jas Marijos metais (Šv. Apašt. 
Penitenciarijos dekretas 1953 
m. lapkričio mėn. 11 d.):

1. Visi tikintieji gali gauti 
visuotinius atlaidus kiek kartų 
(toties ąuoties) jie, gavę nuo
dėmių atleidkn? Atgailos Sak
ramentu ir priėmę šv. Komo 
niją, pamaldžiai aplankys bet- 
kurią Marijos garbei skirtą 
bažnyčią ar viešą koplyčią (mi
sijų kraštuose ir privačią kop
lyčią) ir pasimels Šv. Tėvo in
tencija. Visuotini atlaidai gau
nami pirmą ir paskutinę Mari
jos metų dieną, ty. 1953 ir 
1954 m. gruodžio mėn. 8 d., o 
taip pat šiose Marijos šventė
se: Marijos Gimimo (rugsėjo 8 
d.), Apreiškimo i(kovo 25 d.)* 
Įvesdinimo (vasario 2 ČL),

5. Visi §vč. Mergelės Marijos 
garbei skirti altoriai bus privi
legijuoti tų sielų naudai, ku
rios yra mirę Dievo malonėje 
ir už kurias tetkuris kunigas 
aukos šv. MSas.

6. Kur yra kokia ypatinga

LIETIMŲ ENCIKLOPEDIJA — 
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA!

ga sveikiname visus mūsų ge- 
radarius, dėkodami už ligšioli
nę pagalbą, ir kartu prašome 
paremti toliau. Niekas dėl vie
no dolerio nepavargs, o stato
mai bažnyčiai jau bus didelė 
parama. Prie bažnyčios stato
ma ir mokykla, o jei gerai 
seksis— .atsistos ir senelių

merata. New Yorko apylinkėje 
kreipti ypatingą dėmesį į du 
kartu savaitėje išeinantį laik
raštį “Darbininką”. Remti kul
tūros žurnalą “Aidus”, “šv. 
Pranciškaus Varpelį” ir kitus 
katalikiškus laikraščius bei 
žurnalus.

Newark. N. J. -
Šv. Trejybės par. bažnyčioje 

Bernelių Mišios Kalėdų naktį 
bus 12 vai. Kitos mišios Kalėdų 
šventėse bus 8,- 9, 10, 11 ir 12 
vai

Išpažintys klausomos ketvir- 
tacūenį nuo 3 vai. iki 6 vai ir 
nuo 730 iki 10 vai. vakaro. Vi
si -kviečiami atlikti išpažintį ir 
šiais šv. Marijos jubilėjiniais 
metais Kalėdų naktį, per Ber
nelių Mišias, visi kviečiami pri
imti šv. Komunijoje užgimusį 
Kūdikėlį JJzų.
. Parapijos choras, •vadovau
jamas muziko Marijono Ber- 

-noto, giedos kalėdines gies
mes kr naujai paruoštas mišias. 
Tyli naktis bus giedama paly
dint smuikui. I Bernelių Mi
šias farttame atvykstant ir tų 
parapijiečių, draugų ir kaimy-

lintis už savo nuodėmes.
2. Visuotinius atlaidus, į- 

prastbmis sąlygomis, Nekalto 
Prasidėjimo šventėse ir visais 
Marijos metų šventadieniais.

viauslai dalyvavo ne Žmonių 

giminė, bet dangaus gyvento
jai — angelai ir negyvoji vi
satos dalis — žvaigždės. O 
vienok ir tai gali tareti savo 
prasmę. Angelai ir žvaigždynai 
buvo'anksčiau sutverti—jiems 
duodama pirmenybė ir Kalėdų 
naktį. Žmonių giminei, atsira
dusiai vėliausiai, paliekama- 
privilegija kas metą iki pasau
lio pabaigos minėti Kristaus 

atėjūną.
Dabar Kalėdų naktį negirdė

ti padangėje džiūgaujančiu an
gelų, nematyti stebuklingos

Marijos Šaulienės maisto 
produktų krautuvėje ypač pa* 
gyvėjo darbas prieš Šventes, 
nes daugelis vietos lietuvių 
stengiasi laiku apsirūpinti lie
tuviškais maisto gaminiais 
šventėms, O čia kaip tik gali- 

gauti minuose gamintų ir 
Šventėms būtinų metas gami
nių. Jų tarpe ypač Esiskiria 
Žietttviškos deėros ir skilan- 
džtai. Čia tenka prisfantati, kad

Lindene, suvažiavimo dalyviai 
vienbalsiai priėmė ir pasiuntė 
svejkžnimo ir padėkos telegra
mą Baltijos kraštų okupacijos 
tavestigacijos komiteto pirm, 
ats. Charles Kerstenui. 
duodamas lietuvžkas 
vertimas:

<L), ir Dangun fimmoo (rug
pjūčio 15 d.).

2. Tikintiem įvykdę aukščiau 
minėtas sąlygas, gali laimėti 
visuotinius atlaidus taip pat vi
sais Marijos metų šeštadieniais 
ir atlikdami gnpėmis keliones 
į Dievo Motinos šventoves.

3. Tomis pat, kaip anksčiau 
sakyta, sąlygomis tikintieji 
gali laimėti visuotinius atlai
dus, dalyvaudami kuriose nors 
pamaldose, skirtose žvč. Merge
les Marijos garbei. Jei šiose 
pamaldose jie dalyvaus, gailė- 
damiesi už nuodėmes savo šir
dyje, nors neatliktų išpažinties 
ir nepriimtų komunijos, gali 
lasnėti 10 metų atlaidus.

4. Visiems vyskupijų valdy
tojams yra duodama galia su
teikti popiežiškų palaiminimą

Lietuvos VyčiiKNew Yorke- miteto narius, kurie visomis 
New Jersey apskrmes suvažia- pastangomis tiriate Sovietų Są- 
vime, {įvykusiame gruodžio 13 jungos jėga įvykdytą užgrobi

mą laisvų ir nepriklausomų 
valstybių:, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

Mes vienbalsiai Jums prita
riame ir Įvertiname Jūsų di
džias pestangas šiame svar
biame darbe, ginant Baltijos 
valstybes, bei linkime laimin
gai tęsti pradėtą kilnų darbą.

Lietuvos VySai, New YorkD* 
New Jersey apstaritis.

Kalėdinis “Aidų” numeris, 
paskutinis šiais mefeis, išėjo į- 
vairus savo turiniu ir patrauk
lus išore.

Įžanginiame straipsnyje A 
Maceina nušviečia Marijos 
problemą, taip aktualią jubi
liejiniais mestais. Marija Gim
butienė gausiai dokumentuota 
stucfija praskleidžia paleolitinio 
meno paslaptis. Dienos aktua
liais klausimais savo straiosny- 
je apie Europos fetteraūzmą

ką, ir kai ka& dėl to labai išsi
gando.* Čia buvo pamiršta, jog 
po Kristaus atėjimo jos niekas 
negali nuvainikuoti. To aplan
kymo dėliai jinai pasiliks švie
siausia žvaigždė padangėje.

Ir jeigū kartais kitur* būtų 
protingų būtybių, nenušdėju- 
sių ir nereikalingų atpirkimo, 
Kalėdų nakties palaima palies
tų ir jas, nes apima visatą. To
kiu atveju dar labiau išryškė
tų Dievo Sūnaus meilė žmoni
jai ir naujos prasmės įgautų 
palyginimąs apie gerąjį Gany
toją, kuris, palikęs devyniasde
šimt devynias aveles, eina ieš
koti vienos paklydusios.

Tik nemiela, kad pirmoji 
Kristaus viešnagė pas žmones 
•buvo tokia kukli. Labiau dva
sinis, kaip fizinis miegas mer
kė žmogausakis ir pirmąją Ka
lėdų naktį. Anuomet Kristaus

yfffeS .... ties -jstebu&tagu aplankymu

ibei®*ė kad 
jk b^ų la&i pągartiai sutikti 
ir pavedŠintL 

Viefipąts^tfiegė žmogui tą 
bodėjimąsi kasdienybe ir grą? 
iešmų pasaulių ilgesį — įdiegė 

jį ir pilnai patenkino. Ne koks 
tariamas planetų • gyventojas 
aplankė mūsų žemę, bet Visa
galio Dievo Sūnus — Jėzus 

Kristus. Ir čia ne pasakoje, ne 
legendoje, bet dieviškoje tikro
vėje prasivėrė mums kitas pa
saulis su žmogaus fantaziją 
viršųančionąs grožybėmis, su 
nesuskaitomais būriais 
niaurių būtybių — angelų 
šventųjų.

Dievo lėmimu su jomis 
palaikome tvirtą ryšį, kurio 
negali nutraukti nei nuotoliai, 
nei kiloki kliuviniai. Ne kas 
kitas, kaip šventieji dangaus 
angelai ir Kalėdų naktį paskel
bė tą nepaprastą žinią, būtent, 
jog Dievas ateina į mūsų tik
rovę ir kaip asmuo įžengia į 
mūsų istoriją.

Iki to laiko Jis buvo virš vi
sų įvykių, juos pirštji kreipda
mas sau pageidaujama linkme, 
įsūdinijant Kristui, Dievas at
sistoja pasaulio centre. Visi

visoje žemėje skamba bažnyčių 
varpai, sklinda šventos gies
mės, altoriai dega, žvakių lieps
nose. Be regimos angelų pagel
tos, be stebuklingos žvaigždės 
milijonai giliai pajunta Kalėdų 
nakties palaimą, kuri jungia 
žemę ir dangų.

Tėv. L. Andriekus, O J*Jf.

“Mes, Lietuvos Vyčiai, &ew 

Yorko-ir New Jersey apskrities 
šiandieniniame suvažiavime 
Lindęnė, N. J^ nuoširdžiai svei
kiname gerb. ats. Charles Ker- 
stenąę Baltijos kraštų investi-

Amerikos Romos Katalikų 
Federacijos New Yorko - New 
Jersey apskrities seimelis, įvy
kęs 1953 m. gruodžio 13 d. Ap
reiškimo parapijos salėje, iš
klausęs Vytauto Vaitiekūno 
paskaitos ir ją atitinkamai iš
diskutavęs, nutarė:

1. šventaisiais Marijos me
tais visomis jėgomis prisidėti 
prie Dievo Motinos garbei ren
giamų iškilmių ir melsti ją Lie
tuvai laisvės.

2. Dėl amžiaus fetėjant 
ankstesnės kartos veikėjams, 
labiau rūpintis, kad į katalikiš- 
kas, orgahią^rijtts stotų ^haiųų 
j^ų ir tįstų jbeliginį bei tauti
nį darbą.

' 3. Kadangi iki šiol Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė tėra ap- 
ėnąiri tik da^ Dėtuvių, dėti 
pastangų, kad į ją įeitų risi 
mūši tautiecSai ir tuo būdu, 
surijungus riehybėn, būtų ga
lima sėkmingiau atsilaikyti 
smarkiai nutautėjimo srovei.

4. Stiprinti lietuvių katali
kišką spaudą, ją kiekviena pro
ga platinant ir remiant prenu-

centrai jaunimo tarpe. Raginti 
jaunimą stoti į Vyčių ir Atei
tininkų organizacijas.

6. Seimelis, labai džiaugda- 
maiss tais po šio karo atvyku-. 
siais mūsų tautiečiais, kurie 
jau dalyvauja Amerikbs lietu
vių katalikų organizuotame gy
venime, skatina visus pasekti 
jų pėdomis, prisidedant prie 
fcat. organizacijų bėi parapijų 
veiklos. z

, 7. Pasiųsti sveikinimą šios 
diecezijos vyriausiam , dvasios 
vaitai arinvysk. Tomui Molloy.
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liukų: davė Juodžiaus toto 
ir Talką K “Pragiedrulių”, My-

mui pinti. P. Skardis, seto fiir- 
vaitien&s . • i’i>” 'f': f
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reikalai: 1954 m. vasario 7 d.
8020 N. Central Park Avė;

SĖKMINGA DRABUŽIŲ RINKLIAVA

LAWRENCE, MASS.

'dar'’’ totai reikalingi, ka-

būdais remti ir padėti įvykdy.
*■ •

yčiy Radijo Programa

*
Help Vanted

IMME3MATE OPENB4G FOR

WritaorWlre:

DARBININKAS

je, į Ameriką atvykusi 1949
m. bal. 5 d., visai.nelauktai mi-

vari jos kapuose B to. . Jurgio 
bažnyčios; pamaldas atlaikė

pirmosios nuodėmės, buvo ne
kaltai pradėta. Klebonas prel. 
P. M. Juras atlaikė giedotas 
mišias. Žmonių buvo prisirinkę

širdies smūgio: rytą namiškius 
išleidusi j darbą, vėliau dar ap-

važiavimas numatomas kitais 
metais sušaukti Oevdande. Jo

Vaižgantą. Tokia programa jau 
turi ir platesnės reikšmės. Prie 
programos išleidimo yra prisi
dėję ne tik įvairūs biznieriai, 
bet ir kaikurie mūsų profesio-

naktį, bus giedotos mišios, ku
rias atnašaus’ klebonas prel.

fis, į anglų kalbą'išvertė kun. 
Dr. Antanas Bružas, M. S. tė
vas lasalietis, Seminarijos pro-

Did&uiio formato 517 p.
— KMM. Metate rif

Prie savo kino durų pakabino 
parašą: “§is filmas yra*nuo- 
dėmės priežastis, taip jį oficia
liai pavadino New Yorko kard. 
SpeHmanas” Sumanusis išra-

gystę; antra — New Yorko 
kardinolas nebuvo taip sakęs, 
tai už jo vardo naudojimą. *

kia ■žymiai didesni lankytojų

COMPTOLZ

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo l«0 Iki 2:00 vai. ' Jei norite 
Goję radijo programoje iJcetbCis. IretakitAs adresu: 

aunmrrR ar litrcania iv oa 
BKAOOOCK, FA.

to gyvenimo datomis, iškelia
mas jo kūrybinis palikimas, 
duodamos kelios jo mintys ir

publicistinį straipsnį 'Vaikai 
stoja tėvynės gintų**. • Sceną 
papuošė ir minėjimui Vaižgan-

sūnaus buvo rasią mirusi prie 
stalo. Paliko vyrą Juozą Gili, 
buv. Maisto vy. buhalterį, ir 
sūnus Vladą, studentą, bei Ri
mą, tarnaujantį JAV armijoj.

klausys nuo rengėjų supaanu- 
mo ir atsidėjimo; tad Clevrian- 
do lietuvių katalikų laukiadi- 
delis  ̂uždavinys, kuriam jvyk-

dras Jusevičiua, mūsų Metamč 
i tėvas. 100 dol. aukojo Marijo

na Jusevičienė^ir Kazys Almi^ 
nas iš Loop Qtyz — 59"doL

\ kuriai, tik keli metai kaip čia 
gyvena, bet pe daro rinkliavą 
pis sąvo kaimynus, draugus ir 

; pažįstamus, kad tik daugiau 
drabužių būtų surinkta. Mat, 
, je puikiai žino mūsiškių padė- 

Vokietijoje, ypatingai žiemos 
metu, nes jie tą patį yra patylu rę ant savo kailio, už tai jie tą 

S*;. reikalą supranta ir giliai atjau- 
čia. Suaukoti drabužiai yra gra-

* šiai supakuoti ir pasiųsti į Vo- 
P^fltietiją.

Raošiainasi jabifiejiniani 
Omahos paminėjimui

Teko girdėti, kad lietuvių 
fe. bendruomenės pirmininkas J. 
įįfej ■ > Paukštaitis visu stropumu ruo- 

Šiasi Omahos miesto šimto 
O į • ; inetų paminėjimui. Mat, jis no- 
ll^Hri, kad lietuviai būtų gražiai Reklama, melagys te ir teismas

* Reklahnos pasisekimas pri
klauso nuo sumanumo. Pary
žiaus kino savininkas pastebė-

EXCELLENT <HFT 
SUGGESHONS

Imported cutlery • Carvtag sets • 
Steak Knife sets • KItchen sets • 
Manicure Gift sets • Sewtag sets 
r Hunting and Pocket knivęs, Ra- 

zors, Sctaota Sheąra., _

Extra Sharpentag on 
Ali Cutlery.

W W CUTLESY A CMIN1MNG
4228 N. M8waateee Avė.

KUdare s^ZSS
Store Hours 9 AM to 5 PM .

Monday A Thursday till 9 PM.

KUll
.h a ?

■*

OMAHA, NEBR. Prieš kele
tą savaičių buvo paskelbta baž
nyčioje, kad šią žiemą yra rei
kalingi lietuviams, pasiliku-

• siems Vokietijoje, drabužiai.
Šiais metais Omahos katalikai
neprisideda prie šio drabužių 
rinkliavos vajaus, kadangi jie

r šelpia drabužiais Korėjos gy
ventojus, nukentėjusius, nuo šokiai sužavės nevieną svetim- 
karo audros, ir kitas tautas nuo

X panašios nelaimės. Taigi mū-
- siškiai visu stropumu prisidėjo 

prie šio kilnaus da?bo. Jau per
2 savaites surinkta virš 500

. svarų drabužių. Tenka pastebė
ti, kad ypatingai šiam reikalui 
gausiai aukoja naujai atvyku-

lietuviai. Jie ne tik savo

^pasirodymuose. Pagal Paukš- 
taičio . pareiškimą, mes turime

^tomi gerą progą pagarsinti Te- 
t £ tuvių vąrdą ir susiklausymą 
^Amerikos viduje. Taigi šios 
jiį progos nereikia praterti pro nimui, nors patys Jonykai turi

pirštus. Girdėjau, kad kai kurių irgi savo šeimynėlę ic dirba.

k KAS YRA DIEVAS? *
P KAS YRA SMOGUS? , '

IMB Tfin WJ ŽMOGAUS
[*' SANTYKIAI SU DIEVU?
I * . šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
Į sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe- 
į _ šorių: prel. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
į naujausiam veikale •

Vewnū»

grupių vadovai stropiai ruošia
si šiam reikalui. M. Leškys, 
choro vadovas, dirba su savo 
choru, taip pat M. Aukštuolis, 
lietuviškų tautinių šokių vado
vas, irgi dirba su savo grupe. 
Tenka tikėtis, kad mūsų lietu-' 
viškos skambios ir malonios 
dainelės ir lietuviški tautiniai

tautį. Gal bus ir kitų pasirody
mų? Tikimės. Aš iš savo pu
sės linkiu geroę kloties!

Rengiasi Kalėdų šventėms
Šv. Antano mokyklos seselės 

rengia gana gražų Kalėdų šven
tėms pastatymą, kurį išpildys 
įvairių skyrių mokiniai. Šiam 
reikalui visu uolumu rengiama- gražiu storu viršeliu, 200 pa- 
411 ’ -

Bernelių mišios bus laikomos 
naktį'12 vai. Vargonininkė Ed- 
na Gutovski mokina chorą gie
doti specialias šv. mišias. M. 
Leškio vadovaujamas lietuvių 
choras giedos per lietuviškas 
mišias 11:15 vai.

Naujųjų Metų sutikimas
Sporto klubas, vadovauja

mas Juozo Jonykos, rengia 
Naujųjų Metų sutikimą. Spor
tininkai gana uoliai rengiasi 
šiam parengimui, kad turėtų 
pasisekimą mat.šio parengimo 
pelnas bus skiriamas mokyk
los statybos fondui. Man atro
do, kad visi lietuviai turėtų 
būti dėkingi pp. Jonykams. 
Pirmiausia, J. Jonyka, įtrauk
damas mūsų jaunuolius į šią 
sporto šaką, sulaiko juos nuo 
šiam pine ^mo, gatvių pakam
piais, kortavimo, ir dar turiu 
priminti, gana ankstyvam am
žiuje rūkymo; antra, mūsų 
jaunimas lavinasi sporte.

Ponia Jonykienė mokina 
mergaites baleto mūsų mokyk
los salėje. Iš tikrųjų, tai dide
lis pasiaukojimas lietuvių jau-

Mmėjimas praėjo pakilia 
nuotaika. Atsilankė daug žmo
nių. Vaižganto idealizmas, en
tuziazmas ir optimizmas pra
kalbo į klausytojų širdis ir su
šildė nuotaikas. Vaižgantas pa
sirodė ir vėl reikalmgas, nes 
jis buvo iš tų negausių mūsų 
tautos žmonių, kurie patys ra
mybės ir laimės nepažinę, ki-

ŠV. PRANCIŠKAUS PAR. ISTORIJA JAU ATSPAUSTA
Parapijos istorija. Knyga, 

parašyta apie šv. Pranciškaus 
parapiją 50 metų sukakties 
proga, parapijiečiams bus išda
lyta gruodžio 20, sekmadienį, 
po’ pietų, |uojau po 3 vai. pa
maldų. Knyga 418 puslapių, su

Aš manau, kad jie patys neturi 
daugiau laisvo laiko už kitus, 
kurie gana dažnai pasiskun
džia, kad neturį laiko, pavar
gę ar tam panašiai. -

Nauja krautuvė
Pas mus lietuviai ne tik kad 

perka (kartais ir parduoda) 
sau nuosavus namu% bet ir 
krautuves. Neseniai Ribokai 
nupirko krautuvę 32nd ir “U” 
gatvių kampe. Krautuvės pa
talpas gana gražiai atremonta
vo viduj ir iš lauko. Ribokai ir 
anksčiau turėjo krautuvę nuo
mojamose patalpose, bet ši bu
vo perankšta. Dabartinė, kuri 
yra jų nuosavybė, yra erdvi, 
moderniškai įrengta. Yra trys, 
šaldytuvai, kur dedama mėsa 
,ir jos gaminiai, ‘daržovės, vai
siai, pienas ir pieno produktai 
ir kiti greit gendami maisto 
produktai. Visi kiti maisto pro
duktai yra išdeityti lentynose, 
kas yra labai patogu pirkėjams. 
Geresnio patogumo nereikia. 
Linkiu gero pasisekimo ponams 
Ribokams!

Įnašai į statybos fondą
Mūsų mokyklos statybos 

fondas auga. Atsirandi žmo- 
4 nių, kurie nustatytą sumą 128 

. SdL iš torio įneša į statybos 
fondą. Po 128 dol aukojo: Ju- 

8' Hus Bovick, Jurgis Rūkas ir 
* ApoL Daukintas. Po ^0 dol.

Bendruomenės apylinkės 
Švietimo ir Kultūros Taryba, 
surengusi šį minėjimą, atliko 

fesorius Ipswidh, Mass. Ta pro
ga bus graži programa para
pijos salėje. Kun. Stasys Yla 
skaitys paskaitą “Kas yra pa
rapija”, o parapijos choras, va
dovaujant muz. Algiui Šimkui,

Parapijos vaikučiai pasirodys, 
su savo orkestru, vadovaujant 
mokytojai Adelei Pinai tei. Vai
kučiai dainuos* ir vaidins, vei
kalėlį.

Pirmos vakarines mišios šv. 
'Pranciškaus bažnyčioje buvo 
gruodžio 8 d. 7 vai. vakaro, 
pradedant Marijos metus ir 
minėjimą 100 metų paskelbimo

‘Visa atnaujinti Kristuje” 50 
m. paskelbimo ir buv. Ateit. 
Fed. vado prof . K. Pakšto 60 
m. amžiaus sukakties minėji
mas; jieškoma vietos ir patal
pų kitų metų vasaros ateit 
moksleivių stovyklai; klubo 
nariai nutarė įstoti į Romos 
lietuvių kunigų kolegijos rė
mėjų būrelį .vadovaujamą dr. 
kun. K. širvaičio (metinis mo
kestis 1 dol.);. sendraugės Gol- 
šanskienė, Kliorienė, Stasienė 
ir Tamulionienė sėkmingai va
dovauja jaunučių ateitininkų 
būreliams; studijų sekcijos pa-

Pranciškus M. Juras. Prieš mi
šias parapijos didysis choras, 
vadovaujant: muz. Algiui Šim
kui, gieduos sekančias kalėdi
nes giesmes: Silent Night; 
Nakties Tyloje; O ter Fecun-

šiandieną;. Puer Notas Nasci- 
tur, 17 amžiaus giesmė; ir 
Sveikas Jėzau. Mišių muzika 
bus Missa Rosa Mystica, pa
rašyta Vito Camevali. Oferto- 

/ riumo metu choras gieduos 
Adeste Fideles. ’

Vaikučių choras gieduos ka
lėdines giesmes šv. mišių metu 
8 vai. ryto pirmąją Kalėdų 
dieną. ’

Pašventintas plotkeles gali
ma gauti iš vargonininko sek
madienį po šv. mišių parapijos 
salėje.

Kalėdų dienoje šv. mišios bus
vidurnaktį 12 vai. giedotos mi- pasisekimas, didrie dalimi pri- 
šios, paskui Kalėdų dienoje mi
šios bus 6, 6:30, 7, 8, 9, 9:30, 
10, 11 ir 11:45 ryte. .

Povilas

Anglijos mieste Boiton savi
valdybe paskelbė vajų kovoti 
prieš popierių mėtymą gatvė
se. Vajus praėjo sėkmingai. 
Bet po jo savivaldybė turėjo 
paskelbti antrą vajų — prieš 

. popieriaus kišimą į pašto dėžu- 

dSo 5 d. dr. Alg. Nasvyfio bu
tesurengė savo garbės nario, 

iš Vokietijos atvykti į Cleve- 
landą, prov. Stepono Nasvyčio 
70 m. amžiaus sukakties mi- 
nėjkną. į kurį bpvo sukviesta 
apie 70 asmenų. Minėjimui va
dovavo buv. ansamblio vald. 
pirm. Ed. Karoėnas. Kalbas 
pasakė ansamblio vadovas muz. 
Alt. Mikulskis, Bendruomenės 
apyl. pirm. St Barzdukas, Alto 
skyriaus vicepirm. J. Daugėla, 
“Dirvos” red. irJTaut. Sąjungos 
skyrius pirm. B. Gaidžiūnas, 
jubiliato mokąlo draugas prov. 
Mažonas, inž. P. Žiūrys ir kt

Ateities' klubas studentų 
studijų (Senoms,* įvykusioms 
Clevelande lapkr. 26-28 d., pa
remti paaukojo 20 dol., taip pat 
20 dol. per savo atstovus įtei
kė ir visuotimam'Anferikos lie
tuvių kongresui.' Iš didesnių 
parengimų 1954 m. pavasarį 
numatomos Dainavos ansamb
lio (iš Chicagos) gastrolės su 
4 * ’

ACCOUNTS 
RECETVABLE CLE™ 
Experienced or will trata 

Excellent working conditions 
Permanent positions 

5-day week 
Good starting salary 

plūs many eznployee benefits 
Elevated, Bus and Surface Lines 

practically to door

Apply
’ AVILDSEN TOOL

& MACHINE, INC.
• 322 S. Green St.

Lietavftą samų atnaujinimo 
klausimu Ateities klubo sub
rinkime kalbėjo Bendruomenės 
Ekonominės Tarybos pirm. H. 
Idzefevičius: Clevelando lietu
vių bendruomene rėkia turė
ti pakankamai erdvius, jaukius 
ir gražius namus, vienintelė 
galimybė tėra atnaujinti da
bartinius namus, tad ateitinin-



Bart—b Betari 
prieš Cambridge. Pasku^.

VAIDINAMA

JUOKINGOS PAMAIVOS

MOLJERĄ

231 Bedforo Avė.
Brooklyn, N. Y,

02 JA»
Forest 1

19’2-5 M: 
17’/£»-7Vg 
14^-10‘/2
13y2-U 
10-15
0-25

Visų sekmadienių ir didės 
niųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug Bal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

mėgstu saldžią kavą, 
to tasai.

ISįTU tJimįn

Kai žemės paviršius baigia
mas užkariauti, mokslininkai 
sutelkia visą dėmesį į žemės 
istoriją: tyrinėja, kaip ir kada 
joje pradėjo gyventi pirmasis 
žmogus. Pasinaudodami senais 
raštais, jie keliauja*! tas vie
tas, kasinėja ir iš raštų liku
čių daro sprendimus.

JOIN OU 
CHRISTMAS
Latest an a /

Interest
Rate

19tk tentams day 
tefcer tari th* trd 
tta tinta taterest 
Ik tf Mt Catbe

Lietuvių Atletų klube pasi
keitus sporto vadovui (juo iš
rinktas A. Ruzgas), bandoma 
vėl pagyvinti sportinę veiklą. 
Štai Kalėdųafitrąją dieną nu
matomos krepšinio rungtynės 
su Chicagos lietuvių studentų 
penketuku “Lituanica”. Rung
tynės įvyks YMCA rūmuose, 
Marcy Avė., Brooklyn. Plačiau 
apie būsimas^riaigtynes sekan
čiame numeryje.

valgyklos padavėjas stebi, 
kad klientas susipila 10 šaukš
telių cukraus kavon ir ne ne
pamaišęs makteli vienu kartu.

— Kodėl nepamaišai 
iškentė padavėjas.

— O kas tau sakė, kad aš 
atkir-

M30 IžSOk ■107.5'*.

—OMKKTOlfeUS - 
4ŽK* 9^HtT£ f t.

Suteikiam garbingas laidotuves, 
nemokamai visose 

miesto dalyse;, veikla ventiliaci-

, PARDUODAM NA
Turime gerų namų pardavimui—Woodl 
Hm ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuon 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insura

— Koks?.
— Nagi, dabar žinau, kur 

jis ir naktimis yra.
Vienas Amerikos universite

tas Irake prie Jarino tyrinėjo 
vieną iš pirmųjų.žmogaus so- 
dytyi). E iškasenų tam tikromis 
matuoklėmis buvo nustatyta, 
kad sodyba siekia 7000 metų. 
Tąi būtų seniausia iki šiol ži
noma žmogaus sodyba.

J šiaurės rytus nuo Persijos 
buvo surasti 3 žriSenių griau
čiai* kurie siekia 75,000 metų. 
Mokslininkai nustatė, kad jie 

vo visi sykiu, įgriuvos urvo

tanikis, Abramavičius ir Luc- 
kis) dalyvavo Folkestono pa
saulio pirmenybėse Anglijoje ir 
užėmė 7-tą vietą'iš 16 valsty
bių, surinkusi 34 V2 taškų. 
Pirmą vietą laimėjo JAV su 
43 taškais.

Lietuva laimėjo prieš Veng
riją, Prancūziją, Angliją, Da
niją, Škotiją po 2y>-lti, prieš 
Latviją 3-1, prieš Belgiją ir 
Estiją po 4-0. Lygiom baigto 
su Švedija, Lenkija, Italija ir 
Trfnndija po 2-2. Tik 3 valsty
bes įveikė Lietuvą, būtent: 
JAV/Čekoslovakija ir Austri
ja. Dera pabrėžti, kad ir pir
menybių laimėtojas JAV ture 
jo 2 pralaimėjimu; prieš Če
koslovakiją ir Švediją. .

Plačiau.apie šitas pirmeny
bes galima rasti knygoje: 
“Folkestone 1933 Internationa] 
Chess Team Tournament”. Iš
leista “Chess Review”, N. Y., 
kaina $3.00.
■ Knygoje telpa MiRgno 7, 
Vaitonio 3, Vistancekio 2, Ab
romavičiaus 3 ir Luckio 5 par
tijos.

On Regu 
Interest start* 

on sum f
Deperits mede en 
•f laaaary. Aprf 

hrinm dar 
frem the ftr « 

eta »f tito

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 
Mokslus baigės Europoje

128 E.,86th STREET NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva pi Įvažiuoti 

iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams !r moterims.

rajoje % 
marūs. Tok* pa 
rame kėlinyje 
progomis.

Puolikams buvo tikrai leng 
va žaisti, turint tvirtą užnu
garį 
kiai dominavo per visas rung
tynes. Freimanis su Gražiu iš
naudojo dar dvi progas ir ge
ra pasekme (4-0) rungtynės 
baigėsi.

Lietuvius, kurie dabar pako
pė į septintą vietą, atstovavo: 
Vitols; Vaitkevičius - Stepona
vičius, Jokūbaitis - Arens - Jė
geris; Jordon - Kalašinskas - 
Freimanis - Grasis - Gražys.

Baras^SALfi vestuvėms, 
parengunams, susuru* 

kiniams, etc.

Si sekmamerų musų vienuo
likės susitinka su viena iš pir
maujančių DAFB lygos vie
nuolikių SC Newark. Pirmame 
rate prieš Newark mūsiškiai

Jauna našlę dar niekaip ne
gali užmiršti mirusio vyro. Jos 
draugė užbėgusi teiraujasi:

— Vis tebegalvoji apie ve
lionį?

— Taip, 
lė, — tai vienintelis mano su-

Norite geros—meniškos fotoj
PORTRETO, ŠEIMOS, VĄIKŲ, 

(vestuvių, krikžtfnų, gfaptadlettfų, M. >
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti **

• 3tBna geromis •ąiygtm* jataji

1 P. MACHULIS
REAL ESTATE &TNSURANCE

656 85th Strąet, Woodhavea 2L N. Y.
Iri. VIrgfnia 7-1896

u vi y Radijo Korporacija 
Bro*dway, So. Boston 27, Mms. Tet SO 8-0489 ’ 
Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo- 
anadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
r Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
Baltic Florists GSlių ir Dovanu krautuve, 502 E. Broadway, 
>ne. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas'’, lietuviškos 
r rankų darbo dovanos.

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

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

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto
RCA Instfttato, Nbw Yorke. t

Darbo valandos: kasdien nuo 1 vaL vai vak. ir
šeštadieniais nuo 9 vai ryto 3d 6 vaL vak.

Į TeL APplegate 7-0349

j TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
į BANGA
I 340 RtDOEWOOD AVK BROOKLYN, N. Y.

Tel EVergreen 6-5131

KARI EHMER-PORK STORES

pin&oją rato rungtynėse lietu
viai įveikė 1952 Bostono meis
terį — Cambridge YMCA, san
tykiu 3V6-V/4.

Lošė vir taškus pelnė: A. K’i- 
nushkoYf ’Z>, K. Merkis 1, A. 
Keturakis 1, J. Starinskas 0, 
R. Karosas 1.

Pirmenybėms įpusėjus, padė
tis tokia:

Harvard
Boylston
Lithuanian
Newton
Cambridge
Eįunters
Rimas Karosas, kuris draųg 

su Klinushoffu studijuoja Bos
tono North Eastera Univ., da
lyvavo pirmą kartą, lietuvių 
rungtynėse su Cambridge. Ka
roso debiutas pavyko, jis lai
mėjo prieš Marshall’ą.

Povilas Tantvalša, Illinois 
meisteris, praėjusį sekmadienį 
davė simultaną Chicagos lietu
viams. Buvo raginama nepra
leisti progos sužaisti su plačiai 
pagarsėjusiu mūsų šachmatų 
metatęriu.

Uetava pasaulio pirmenybė
se Prieš 29 Lietuvos ko-

MUS •
įven, Bichmood 

aojame kambarius 
kainose

TeL EV. 8-^794

AUTO COLLISiOM WORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTU ? 

COLLISION IR AUTO TAISY160 D>Vfi
Attekami vW colHoa, dažymo Ir menk, takumą Mbsk

Darbas attekaams pistai ir ssMMT*''';
J. MALDCTta, Mttmi M. HT 7-9M7 ta**SČtM» SSBttn
£ ZA1JUUJSKAS, mnf toL OL 9-Mm

135 BROADWA¥ M BBDFORD JkVE.
539 Etatam Farkw«y «t N«tr«ad Arame 

Yeor Dėptata ta Thie Bank Are **njhr Ttaurnl 
Vp to ELOBOO. .

Member Federal Depoait mrarsnce Corpetatan

onus
engė
BARTKUS

Kaina $2.00

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queeis ViHage, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.

69-38 Myrtfe Avė.
Glendale N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
• Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgevood, N. Y. 

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y. ,

19 West Post Road
WMte Plains, N. Y.

MAIN STORE
620240 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.LIETUVIŲ RADK) VALANDOS PROGRAMA 

WKSX—1239 kBecydes—BtorMebeed-Saltai, štaea.
Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite k« 
non pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: la'JHM/AJOAN RADIO 
HOUR, M Cottage SL, Nenrood, Maas.

Skyrius: UTRUANIAN FURNITŪRĄCO^ 929 W. Brearfwa«.
So. Boston 27, Mass.

Ą ir O. IVAŠKAI
Teelfotiai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Būsi greitai ir mandagiai 
aptarnautas.

VISAIS' SAVO DRAUDIMO IR
REAL ESTATE REIKALAIS

. - 5

Adam Realty Co.
1149 EAST JSS8ET 8T. 

"RUDU N. J.
Adam Hfaidi tnaa EL. 4-1579
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Naujuosius SutiktiSenuosius Metus Palydėt
Ateikite į Studentę Ateitininkę Sąjungos rengiamą

mokomas ir italų kalbos. Va
dovybė kreipėsi į mūsų tau
tietį kurs mielai sutiko ita- 
liuką italų kalbos pamokyti.

čio Georgian Terrace salėje, 
prie Montague ir Hick gatvių 
kampo, Brooklyne, N. Y.

vienam savo mokiniui. To mo
kinto tėvai italai pareikalavo 
iš mokyklų vadovybės, kad jų

buvo “pakėlęs^ j kardinolus, o 
dabar, lietuvių šv. Petro para
piją pakeitė į šv. Jurgio. Jau 
ketinta savaitė, kaip skelbia, 
kad Balto vajaus metu aukas 
galima įteikti šv. Jmgto par. 
klebonijoje, 50 West Sbrth St, 
South Bostone^

Kad nepristigtų vietų stalus užsisakyti prašome iš anksto 
tel.: UL 9-4039. Eventualus pelnas — parama studentų 
fondui.

Antanina laakahseae. evv. 
197 N. 6th St, Brooklyn, N. 
Y., palaidota gruodžio 12 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios Šv. 
Trejybės kapinėse. Liko sūnus 
Juozas.

ftčfŠFflk tasąsnhta Syta*. 
MOTARYPVBLIC 

M M> 8-tS»

M. gyv. 75 
Bostone, gruo- 
EMlOšota iš šv.

salėje prie Kast 7th gatvės. Su
sirinkimo mętu vyčiai išsirinko 
naują vaĮdybą. Dabar valdybą 
su&aro; Jonas Danieb, pirmi-

rikoj, kartu su soliste Zuzana 
Grfikatte ir aktorium VitaSn 
Žukauską dalyvaus meninėje 
programoj Studentų Ateitinin
kų Sąjungos rengiamame Nau
jųjų Metų sutikime, ši*turi
ninga pramoga įvyks gruodžio

Pradžia — — —
įžanga, vaišes įskaitant — 
Liet Studentų S-gos nariams

VISUS MALOlSlAI KVIEČIA

vtoėpirntinmkks; DSnmėŠatai- 
tė, sekretorė. Užbaigus rinki
mus, kuri. Albertas Kontautas 
parodė filmą iš savo ktikmių

Vidurnakti 12 v. ir dienos 
metu, kaip sekmadieniais —8, 
9, 10, 11 ir 12:15. Mišparų ne
bus.

Parapijos finansinis praneši
mas buvo bažnyčioje perskai
tytas gruodžio 6 d. 1953 metais 
parapija pajamų turėjo 59,- 
19544 dolerių. Išlaidų buvo 
57,135,41. Dabar parapija ižde 
turi 105,986,51 dol. Vien heti>

Staigmenos ir meniški paįvairinimai 
J. THAMO otMtm. Puiki nuotaika.

930 vai/ 
$450 
$2.50

Grindžia 20 d. sekmadienį 2 
vai p.p. nuo bažnyčios išvyks 
autobusai į Motinos Cabrini 
šventovę Bronųce. Bilietas tik 1 
doleris. Maldininkai suvažiuos 
šventovėje (Fort Washington 
Avenue ir 190 gatvė) apie 3 
vai. Apie. Motiną Cabrini (šv. 
Prancišką), kurios šventė yra 
gruodžio 22 d., bus paaiškinta 
lietuviškai, taipgi bus lietuviš
kas pamokslėlis ir maldos bei 
giesmės. Maldininkams asme
niškai vadovaus prel Jonas 
Balkonas. 3:30 vai ten pat į- 
vyks angliškos novenos pa
maldos su palaiminimu. Maldi
ninkai turės progos apžiūrėti 
vienuolyną ir autobusai grįš 
Maspethan apie 5 vai

Jei kas nori nuvykti požemi
niu traukiniu, turi sėstis j In- 
dependent System 8 Avenue 
traukini A (traukinio raidė), 
važiuoti uptown ir išlipti 190 
gatvės stotyje. Automobiliais 
reikia važiuoti George Wa- 
shington tilto linkme ir blokas 
prieš tūtą pasukti į Fort Wa- 
stiington Avenue ir važiuoti Il
gį 190 gatvės.

Tretininkų kongregacija glo
boja šią maldininkų kelionę ir 
kviečia lietuvius prisidėti.

Pakeitė parapijos vardą
Neseniai socialistinės kryp

ties vietos laikraštis ‘įKetei-

Rreoktyno Brantas SMSįjB
vasario 6-7 <Ld. rengia akto

riaus H. Kačinsko* 30 m. sce
nos darbo jubiliejų, statomas 
D. J. Cronino draminis veika
las “Jupiteris juokias”. Veika
las atliekamas vien studijos 
studentų jėgomis. Stato Jtir- 
gis Šlekaitis, dekoracijas pie
šia dail Pr. Lapė. Veikalas į- 
vyks teatrinėje salėto St Pe
liję gatvėje, Brooklyno centre, 
patogiai pasiekiamoje vietoje.

ERDVIOJ IR PUOŠNIOSE
GRAND PARADISE SALEJE 

A M. GŽEU0B2S0 31 D.
320 Grand St ' Brtioklyn, N. Y.

Nauja modetnMfcą koplyčia *er- 
OMttoM dykai. Aptarnauja Cam- 
bcMgr ir Boctopo kolonijai .že- 
mtautanto katoonjis. Kaino* tas 

paEta fr I Jdtua įstatas. .
Ėptato ąMMfe: M. T*

Ateitininkų Studentų
studijų dienos New Yorke į- 

vy4cs gruodžio 29-31. Registra
cijos ir nakvynės reikalais ne
delsiant kreiptis pas AM. Bau- 
žinskaitę, 17 St, John’s Rd., 
Brooklyn 37, N. Y., tel: HE 
3-0415. Visais kitais reikalais 
— j SAS Centro Valdybą, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, 
N. Y., tel.: GL 5-7281.

Studentų suvažiavimo
registracija vykdoma pas J. 

Ulėną, 315 Eldert St, Brook
lyn 27, N. Y. Tek: GL 6-2688. 
Nakvynės reikalais iš anksto 
kreiptis pas G. Mačiūnaitę, 21 
Sprucewood Dr., Levittown, 
L.*L, N. Y., tek: LE 3-7447, 
arba J. Bilėną, 105 Coęk St, 
Brdoklyn 6, N. Y., tel.: HY 
7-2751 Dalyviai prašomi sku
biai registruotis, nes suvažia
vimas jau čia pat — sausio 2-

jį Naujųjų Metų 
SUTIKIMĄ

Gruodžio 31, ketvirtadienį, 9 vai. vak. Georgian Terrace 
sale je, Hotel Bossert, kampas Montague ir Hick 
Brooklyn, N. Y. * (važiuoti BMT iki Court St,

Moksleivių atękhbkų
suvažiavimas Kalėdų atosto

gų metu bus gruodžio 26, 27 
ir 28. Dalyvaus Bostono Apy
gardos kuopos iš Waterburio, 
Worcesterio, Putnamo, Hart
fordo, Brocktono ir Bostono. 
Programoje bus pamaldos, iš

pažintis, šv. Komunija, aga- 
pė ir paskaitos bei diskusijos. 
Pirmąją suvažiavimo dieną bus 
taip pat vakarojimas prie Ka
lėdų eglutės su juokų laikraš
tėliu, tautiniais žaidimais ir 
šokiais. Kitą dieną bus iškil
minga vakarienė ir kuopų pa
sirodymas, .dalyvaus vyresnieji 
ateitininkai ir svečiai

Gruodžio 27 d., sekmadienį, ; J 
7 vai vak. tautininkų ramovė- ;» 
je, 484 E. 4th St, So. Boston, 
vyr. skaučių “Šatrijos Baga> 
nos” dr-vės ir “Senųjų Lapi
nų” skautų vyčių būrėito ren^ 
gia ąu šokiais, vaišėmis ii 
linksma programa Kalėdinį va
karą. Rengė jai

TteMknbto vM. vak WWM» NM ku v.
GYVUOJA m. 23 METUS

Oro taneomii tandiapjainl IvuliSt rtBuonenfe pnitabiMki.
MUjtetKM, BMBfflca.

escBAnpjn, w.«v.
J. P. GOVKUB AD JEZAVTTAS
DMktasti* Martinu DM.

I » . . «l Hi.i

ČARA8BVKSUS ir SOMOS 
FUSEtAl HOME 

254 W.įrtedway : 
ŠoutihE jBcsteo^-Mass,'*

J08EPH BARACEVKIUS > 
lAidoitlVŽu fMrrtrtnriua 
9A SOuft Mm $4590

Gruodžio 13 dieną šv. Petro 
bažnyčioje pakrikštyta Jonė 
Marija, Kazimiero ir Margare- 
tos Kazmauskų duktė. Tėvai 
gyvena 7 West 6th St., South 
Boston.

Robertas Povilas, Prano ir 
Gertrūdos Budrių sūnus, gruo
džio 13 d. pakrikštytas šv. Pet
ro bažnyčioje.

Atgaivins Baltijos Amerikos 
»wmglją

Tos draugijos buvusieji dar
buotojai ir steigė jai gruotfito 8 
d. buvo susirinkę latvių tauti
niuose namuose Jamaica Plan 
ir vakarienės - susirinkimo 
metu nutarė ją atgaivinti. Nu
tarė sausio antrą sekmadienį 
sušaukti jos narių susirinki-

riemM pasistengia turėti 
ptotkn ąvtĖftčta stalo. ęšrtono Mšešto ligoninėje, 
šv. Plėtra jNHįp, mokyklose Gruodžio 16 dieną palaidotas 

dirbą 14 seselią mokytoj^ Vi- iš šv. Metro.bažnyčios.
Vytenio drahglją Mkvitteosfe

Prieš. 60 metų įsisteigusi 
DLK Vytauto Draugija, ir sa
vo jaunystėje gražiai pasidar
bavusi lietuvių reikalams, pas
tarame savo susirinkime nuta
rė likviduotis. ■

ir gteteHlv Mteai hnBK
. JUOZO RINKAUS

SALDAINIU KRAUTUVĖJE
4»g Onai Mreet , MMyn H. N. Y.

X. TbL EVcrMB 44B3
Čia dtfteMfas įvairių egteftB papteMų, teaparteKtei t* vietinių, svtek
mo atwrukų — ananfeoaiMi -tt asonnsKų ,.sa pąnaoiMnB- ayoKmaDo aoopam, gera 
stos rtM akhttr- anrtrdMfcl ir ItetovĮteų ^mtoTr

Uthuaiiiaii 
, Fuirotiire Co.

MOVEMS— 
SO 84618

DiSURED and BONDBD 
Local and Long Dfetance Mover 

SQ. BOSTON, MASS.

kalams išmokėta virš 5 tūks
tančiai dolerių, šiemet tik pa
gerinimams .iSdsta į 19,000 
dolerių. Visiems rūpi, kiek nu
kentės parapija, kai praves 
Queens Ejcpress HęKWay, ka
dangi kelios dešimtys fietuviš- 
kų Šeimų bus iškeldinta. x

Kalėdose miSos

dąiB- 
Atokų: B. V. GedvSfeMė, R. 
T<tortovWenė, Cl JĖnūšas. J.' 
Juoffis, A. KaštibieBė, Pr. La
pė, M. PaškevifiDS, T. Petrai
tis, R. Viesulas, A Vftfcanafcai- 
tė - Merker, W. Witkus. Viso 
išstatyta per 50 kūrinių.

Džii^u, kad šioje parodoje 
dalyvauja ir čia gimę lietuviai 
dailininkai ir naujiem ateiviai 
Matas juos sujungė, — kai 
buvo pabrėžta ir kalbose. Pa
čiai sąjungai pirmininkauja 
kaip tik W. Witkus, Čia gimęs 
ir čia išsimokslinęs liet daili
ninkas. Gaila, kad šion paro- 
don neįsijungė A Galdikas, 
V. K Jonynas, V. Kašube. Bū
tų dar labiau parodą praturti
nę k papildę.

Paroda visiems aplankytina. 
Ji atidara kasdien ir sekmadie
niais nuo 12:30 iki 7:30 v.v., 
šeštadiaiiais — nub 11 v. iki 
2 v. pp., treriadieniais užda
ryta. Įeinant aukojama, vai
kams —nemokamai. D.

JUUJA RAJAUSKAITR
pianistė, savais konęertais ža

vėjusi publiką Europoj ir Ame- Uetavfe mtRr Salų kalbos

Mirė
Gruodžio 8 d. Anelė Stanai- 

■tienė, gyv. 883 Hart St, 
Brooklyn,- N. Y. Palaidota 
gruodžio 11 d. iš Angelų Kara
lienės par.,bažnyčios šv. Kazi
miero kapinėse. Liko vyras 
Pranas ir duktė Ona.

Lietuviški šokiai televizijos 
programoje

Kalėdų antrą dieną, gruo
džio 26 d., iš televizijos stoties 
WBZ-TV Channel 4, 10 vai. 
ryte bus perduodami įvairių 
tautų šokiai Lietuvius atsto
vaus Bostono tautinių šokių 
gnąiės jatmamečiai ir viena 
pora vyresniųjų, šokius išb
rinko Raudonosios Plunksnos 
(Red Feather) televizijos prog
ramos direktorę June, Lord, 
pareikšdama, kad lietuviški šo
kiai tokie įdomūs, kad ateity

parapijos, Kiekvlraais metais 
Kalėdų šventėms pąrąptočial 
seselėms suaukoja didesnę au
ką šių metų Kalėdoms rinklia
va gruodžio mėn. 20 d.

N- Ahgfi jos mokytojų 
susirinkimas įvyko gruodžio 13 
d., 4" vai po pietų par. salėje, 
prie East 7th St Susirinkime 
paskaitą skaitė Dr. J. Girnius. 
Susirinkime dalyvavo daug se
selių mokytojų ir mokytojų 
pasauliečių.

Antanas Riekus, 
65 metų amžiaus, širdies liga 
staiga mirė darbovietėje. Ve
lionis gyveno 106 River Street 
High Park. Gruodžio 14 dieną 
palaidotas iš šv. Petro lietuvių * J 
bažnyčios. Dideliame nuliūdi- J į 
me paliko sūnų Juozą Jo bro- J} 
liai ir sesuo gyveno Lietuvoje. !}

.J ■ .. |
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