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Iš įvairių šaltinių atėjo ži
nios, kad po Stalino mirties ir 
taip pat kilus Korėjos karui, 
Lietuvoje buvo atsiradę naujų 
vilčių. O ryšium su Berijos su-

nudefetų iM gruodžio 24, kada 
biagfetri sesija. Tačiau McCar- 

gandus paneigė. Ko-

Šaltasis karas prieš 
vyną Prancūzijoje

GRIŽO LINKSMAS 
Japonija adn, ptan.H. 

riko* grįžo namo Kratanti

Nors Mendes-France pnd®^. 
Įdėjimą gavo, bet jis bnvaSR' 
reikštas mažiausiu balsų skai
čium. . • ••

Taigi Mendes-France |mĮ|| 
koją j Ameriką tuo tarpu Mk s 
su vienu laimėjimu — 
žiaus konferencijoje sumadtaM 
apstatę* Dulles dėt Voi^įlĮĮ^ 
ginklavimo.

Men- 
reika- 
dabar

• Sovietai iš naujo de- 
' <xta&ineuna*t
M sąkltadytą Vokietijos 
įJnkfrviHM Jo ženklai to-

tartis turi padaryti, kad Pary
žiaus sutartis ir Vokietijos ap
ginklavimo reikalą** visai at
kristų.

Ar DaRadier valiuos, ar ne, 
neaišku. Bet didelio tam rei
kšto ir nėra, nes ryšius su Mas
kva gali dabar tvarkyti Pran
cūzijos atstovas Vienoje Chau- 

pasfcyvė 40 mū. vėl. Tai vienas it dipjomatų. 
sm iš tam. Vjtet- tagie tatad artimi savcrpoBti- 

->,^Vrr -Į..,, JBta tiMjliHn.MnbAnrrtnre.

Būtų Mendes-France svyris 
Amerikoje didesnis, jei būtų 
pasitaisę jo reikalai Afrikoje. 
Ligtiofiniai jo pažadai Afrikai 
suiručių nepašalino. Jas mora
liai tebepalaiko “Arabų Balsas”, 
siunčiamas iš Egipto. Veltui 
Prancūzija grasino ūkiniu boi
kotu Egiptui, jei nenutratfks 
“Arabų Balso.” Bet Egiptas at
sakė, kad Prancūzija gali da
ryti ką nori, ir totam skelbia 
šūkius, kad ’

dyba patvirtinta ta pati. 2< 
teį daryti'pastangų, ksd®J 
rtoSjtavri apie sovietinę 
pariją Baltijos kraštuose 
pate&ti Jungtinėm ■ Tsąifeta^^a 

Lapkričio 14 buvo New ^*|||| 
ko skyriaus Alto tie’as 
kūnas, dalyvaujant jau ir 
likai. Kalbėjo L. Šimutis, 
Grigaitis, M. Valdyta.
ninkavo Dr. V. Vilią irtFrl- < 
imta rezoliucija Amerikos ai-‘- 
stovui J. Tautose, kad pgešttr*-' 
tąsi sovietą siūlomai kultūrinei \ 
bei ekonominei veiklai įtrad- ; 
kti j agresijos aptarimą. (Sn- 
važiavime surinkta s"a viršun! 
120 doi. auką Altui. ■ • '

bus tik pasitarus su Anglija 
ir Prancūzija. Prancūzija dar 
tyli. Vokietijoje manoma, kad 
Maskva norėjo palengvinti Vo- 
kletjos socialdemokratam, kat
rie nori to paties kaip ir Mask
va — konferencijos.

Vyną vyriausybė nori pa
kristi pienu ne tik dėl to, kad 
Mendes-France tegeria pieną. 
Nori sumažinti alkoholizmą, 
dėt kurio perpildytos bepročių 
ligoninės, ir padidinti “ pieno

jk»o atšaukimas; ktonferen- 
cijos .siūlymas Europos .sau
gumo- sutarčiai.

’i' Vokietijoje kova prieš 
Šnaro sutartį; Adeuaoeris ją 
tikto bet lauks, iki
PrancSnįjn patvirtins.

• Amerikoje daugiausia 
dėmesio senato ginčui dėl 
McCarthy.
' Lietuvių gyvenime—Al
to kouferMMŽ> New Yorke 
ir dviejų Betartą atbėgtoms

B kai kg 
kiečių spaūc 
kiečių karo 
Lietuvėje K 
apie 34 buvcl skelbusios žinios, 
ėjusios daugiausia pro Londo
ną. Aiškėja, “kad krašte pasi
priešinimas ėkupautui tebeina. 
Jis dabar turi kitas formas. 
Stengiamasi taupyti žmones. 
Lietuviai esą gerai organizuo
ti, klek sąlygos leidžia-^-net ir 
Sib'ro tremtyje.

misijos pirmininkas Watkins 
(resp.) komisijos siūlymus iš
reikšti senatoriui papeikimą 
palaiko. Būtent, dėl dviejų da
lykų — kad McCarthy įžeidęs

ių pranešimų vo
gė, parneštų vo- 
aelaisvių, aiškėja 
Dkia padėtis, nei

Vardan “sugyvenimo” Pran- Kas važiuos j Maskvą • Vieno 
cūzijos min. pirm. Mendes- je akis į rytus * Grasinimas 
France nori pirktis ta.ką dova- Egiptui • Gorias Franke • Bet 
nom. Bet tokiem > dovanom, 
kurios patiem prancūzam n e
to nekaštuotų. Indokinijoje 
padovanojo komunistam Viet
namą, svetimus žmones, ne sa
vus. Bet kai vienas iš prancū
zų pasiūlė piniginę paramą ko- 
mun'stiniam Vietncmui, 
dės atsisakė, nes pinigai 
lingi ir Prancūzijai (jų 
atvyksta ir į JAV).

Berija suimtas dėl to, kad no
rėjęs. iš užimtų kraštų ati
traukti rusus ir palikti tuos 
kraštus vietinių žmonių admi
nistracijai. Dėl to buvo labai 
apgailestaujama, kad Berijai

Senato nepaprastoj sesijoje 
kalbos dėl papeikimo šen. Mc 
Čarthy galinčios užtrukti apie 
10 dienų. Buvo paleistas gan
das,kad MeOarthy draugaiim-

vo norėjusi patikrinti jo pini
ginius reikalus; kad įžeidęs 
gen. Zvvickerį, kuris atsisėdęs 
liudyti dėl komunisto gydyto
jo Peresso tarnybinio paaukš
tinimo. McCarthy ir dabar pa
reiškė, kad jis nieko neat
šauks, ką jis yra pasakęs, o se- 

Praąeūrijoje didelis sujudi- nato komisija, kuri nori gauti 
mas dėl vyriausybės išleisto 
paraginimo vietoj vyno gerti HHHKI
pieną. Kariuome Tėję jau vynas 
pienu esąs pakeistas. Be to, 
alkoholiniai gėrimai apdedami 
papildomais mokesčiais 20rr;
kavinės ir barai nuo 5 vai. ryto 
iki 10 negalės pardavinėti al- 
kcholo; sustiprintos bausmės 
už pasigėrimą.

Prancūzai išgeria alkoholio 
daugiau nei bet kuri kita tau- 
ta — trissyk tiek kaip Ameri
koje ir Anglijoj z, dusyk tiek 
kaip Italijoje. Sunku prancūzui 
nuo vyno pereiti prie pieno, ■
kada jis taip galvoja: vanduo ■
yra skirtas praustis; pienas— H
vaRcam, arbata — llgon'am ir 
invalidam; kava — amerikie- ■
čiam , o vargšui prancūzui be- ■
lieka vynas rytą, per pietus ir H
vakare.

propaganda.”
Sustabdyti užgauliojimą ir 

persdkSojimą įsakyta po to, kai 
ištisus mėnesius spaudai buvo 
duotas įakymas kovoti su ti
kėjimu. Pats dabartinis įsaky
mas tik rodo sovietų pris’pa- 

’žmimą, kad persekiojimų dėl 
tikėjimo .gaz t .

Tarp Lietuvos^, gyventojų 
buvo didelis nusivylimas, kad 
Vakarai nepasianudcjo Stalino 
mirties momentu. Dar didesnis 
nusivylimas, kai dabar girdi 
skelbiant ^riipie sugyvenimą 
(koegzistenciją) tarp rytų ir 
vakarų. Daros vis populiares
nė mntš, 'kad Vakarų politi
kai negali būti tokie naivūs Ir 
nematyti, jog laikas dirba so
vietų naudai ir jog ‘koegz sten- 
cija” veda prie .Vakarų pralai
mėjimo.

Ženevos derybose su Kinijos 
ministeriu jis laimėjęs rytų 
diplomatų didelį susidomėjimą. 

Vienos postas dabar laikomas 
tinkamiausia rietą ryšiam 

su rytai?.
Tos kalbos apie kelionę ir 

ryšius rSdo, kad Mendes- 
France nori veikti sykiu per 
Washingtoną ir Maskvą. Net 
daugiau: jis svajoja būti tar
pininku tarp Maskvos ir Vaka
rų, ieškant sugyvenimo gali
mumų. Tokiu būdu Prancūzija 
turėtų atgauti vadovaujamą 
vaidmenį pasaulio politikoj. Tą 
paslaptingą intenciją Mendes- 
France turi ir vykdamas į A- 
meriką.

tatorafis ->iįgra»- Dr. J. Schokneris, vokietis, Vakarai nepasinaudojo Stalino 
B prashrenč vGL kitados pats buvęs aktyvus ko- * nepasisekė pabėgti.
-ivltotitatas My- munbhs, bet nuo komunizmo

\to tarnautojas Vorkutoje, paleistas
te ją ■teirritimą į lažsrę ir dabar turįs gerą 
Ai r a d t. j a s darbą “buržuazinėje” tėvynė- 
norbss. Ją pars- je, neseniai pasirodžiusioje 

knygoje, •" vardu “Mirusieji 
grįžta” (Die Toton kehren zu- 
rueck ) aprašo įspūdingas sce
nas, kaip lietuviai sourganizuo- 
ja pamaitins giliai požemyje, 
šachtose, kur nedrįsta nustieis- 
ti enkavedistas. Čia tie;log sun
ku tikėti Schohnerio aprašy
mais, kaip iš Lietuvos parūpi
nama komunikantų, kuriuos 
ruai vadina “fieturišlda duo
na.” Taip lietuvių pastangos 
gaivina pirmųjų amžių krikš
čionybės dvasią naujųjų amžių 
tironijoje.

Dar nuostabiau, kad tokius 
pareiškimus apie lietuvių trem
tinių Sibire herojišką tikėjimą 
skelbia žmogus, kuriam tikėji
mas nebuvo prie širdies ir ku
ris negali nesistebėti tokiu gy
vu to tikėjimo pasireiškimu 
vergų stovyklose.

mozos laivą - 4
Formozos kinų karo laivas 

kovoje su komunistinės Kinijos 
laivais gavo, torpedą ir nus- 
kendoį Iš 180 vyrų įgulos žuvo 
28. Kovos vyko srityje, kuri 
yra Amerikos 7 laiv$mo prie
žiūroje. Amerikiečiai nesikišo 
nei į kovas, nei į skystančiųjų 
gelbėjimą. ’ . ' ■:

Sovietą Sąjūgos vyriausybė tyvrno Europos saugumo su- 
lapkričio pasiūlė 23 vyriau
sybėm susirinkti konferencijos 
lapkričio 29 Europos kolekty
vinio saugumo sutarčiai suda
ryti. Kinija konferencijoje tu
rėtų dalyvauti kaip stebėtojas.

senato papeikimą McCarthy, 
netiesiogiai dirba komunizmo 
naudai.

McCarthy šalininkai sesijos 
pradžioje suplaukė į Washlng- 
toną ir surengė demonstraciją 
su plakaitais: “Aš mėgstu 
Joe”, “Aš mėgstu Joe meto
dus’’1.' ' Jam įteikta keliasde-

ko nekaštuoja: uždare pietų 
Prancūzijoje raudonųjų ispanų 
radiją.
, Atramos ieško ir namie. ■ '• !» 

sieti jo užnugaris buvo slapta ■■ 
parama jo trolių masonų, 
kurių jis jau 20 metų " 
Bet jis norėjo atsiremti ir vie
šom visuomeninėm grupėm. 
Norėjo socialistam sumol^šti 
šešiais portfeliais, kad tik eitų' 
į vyriausybę. Bet lapkrifio U / 

ącttatotę famferearito ; 
tarpa atsisakė eiti į ','1...

j valdžią.
Norėjo laimėti palanku®* 

MRP, siūlydamas jos vadui* 
Schumanui atstovo vietą Amskl 
rikoje. Nors Schumano kanik^ 
datūrą Amerikos spauda 
ko palankiai, ■ bet Schumanas 
atsisakė, hr * ’ • *-į
IVUHr pBBKVMBMUne 3

išėjs Mm* s Prano | totttop

ŽUVO 15 ANGUAKA8IŲ
Vak. Virginijoje lapkričio 13 
ag£ų kaayidų sprogimai pa-

PASKUTINK IS “AŠARŲ 
SALOS”

“Ašarą pereitą penk
tadienį uždarė imigracijos sto
vyklą. Pą^kutinis je gyvento
jas buvo vokietis Pfeifers, 
kurte zuikiu buvo atvykęs ir 
prašė azylio, nes jis' pabėgęs 
nuo Lertdjos komunistų per
sekiojimo. Bet iša’tidno, kad 
jte esąs kilęs iš - Vokietijos, 
kad^jĮnten ir grąžinsią.

Per 62 metus “Ašarų salą” 
perėjo apie 20 mfl. žmonių. 
Dabar ten būdąs įrengtas

Pažymėtina, kad Maskva šį 
pasūlymą įteikė,pirmiausia. 

Rašte Maskva atvirai paša- Prancūzijai ir paflą fconferen- 
ko, kad konferencija turi būti ctją siūk) arba Maskvoj arba 
paskubinta, nes gruodž o inėn. Paryžiuje, o 
kai kurios vyriausybės jau pasiuntė 
pradeda švaistyti Paryžiaus

' NUVERTfi
PREZIDENTU J'’

Egipto prezidentas j^ea Na-' 
gm nušalintas. SFf KaiunlFTBn^ 
gus sąmokslą prieš min. pirm. 
Nasserį.

I . • • '

Persijoje buv. užs reik. nūn. 
Fatemi nuteistas ir sušauk
tas. ' --’-3

tas, kuriuo jam prltariaina.
Baltuosiuose Rūmuose esą 

manoma, kad McCarthy papei
kimas galįs būti sušvelnintas. 
Pats senatorius neabejoja, kad 
jis bus papeiktas. Šen. Case 
teisingai pastebėjo, kad čia ga
li būti suniekinamas ne as-

Oficialiai nekalbama, bet 
spauda rašo apie naujus Men
des - France žygius “sugyve
nimui” laimėti Maskvoje. Esą 
Mendes - France kalbinę.; gen. 
de Gaulie važiuoji į Maskvą.

De Gaulie tam labai pato- 
gusf jis sudarė sutartį su Mas
kva, f s labai žinomas žmogus, 
bet iš kitos pusės jis tik pri
vatus asmuo. Tad pagal reika
lą galima aiškintis, kad jis ta
riasi valstybės vardu arba kad 
valstybe už privataus asmens 
pas tarimus neatsakinga... Bet 
de Gaulie Sugadinęs reikalą^ 
nes atsisakęs. Savo vietoj jis 

.pasiūlęs Dalladier, buv. min. 
pimų didelį bendradarbiavimo 
su Maskva šalinimą. paVes 
Mendes - France partijos drau
gą, radikalą. "

Harry J. Kirk, inžinierius iš Wa- 
shingtono, per 40 metų daug pa
dėjęs varguomenei. Jis prų>ažin- 
tas katalikų didžiausiu labdariu 
šiais metais.

Liepia nepersekioti 
tikšičiiijy

Ma^rvos “Pravda” lapkričio 
11 paskelbė irom, partijos įsa
kymą, pasirašytą pirmojo sek
retoriaus N.*S. Kruščevo, su
stabdyti tikinčių bei kunigų 
persekiojui|ą; ir užgauliojimą, 
nes “uzgaidhtei puolimai prieš 
tikinčiuosa^B* kunigus gali tik 
sustiprinti Joginius prietarus 
iKtodyją^MUco tenkintis “rū- 

>i i Inga ateistine
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Pirmos tokios iškilmės

*»• 
9&S0 
J3J5B 
•8-50

Ką tada darysi, tu Australi
ja ,tu, Paciflke, iki Japonijos 
ir Havajų? Ką darysi tu, minkš
tai ir patogiai galvojąs Vaką- 
rieti?

. Praeiviai tuoj apstųn mus. 
Stebisi, iš kur toks išlindau.

— Visokių valkatų dabar 
pilna, — girdžiu netoli moterė
les. Aiškki, šitie įžodžiai taiko
mi man.

Staiga mane pagauna pasiu
tęs pyktis. Tiek laiko grū- 
miausi su mirtimi, gulėjau 
purve, slinkau žeme, ir nie
kam nerūpėjo, kad štai kiau
ros aflcOnės. Taip ir atkertu:

MSBsni ir grafinam! tiktai 
W taįpoM seMttaai itodflda red 
vt ir seateko.

DIAKARTOJ prieš karą gy- 
no apie 500,000 gyventojų, o 
šiandien jų skaičius gali sek- 
ti per 4 milijonus galvų. Jis 
taip staiga pakilo todėl, kad 
partizanų kovų metu daugel s

Prie gausių lapkričio iškilmių šiemet prisidėjo dar vienos 
ypatingos—lapkričio U Amerikos 109 miestuose 48,000 naujų 
piliečių davė masinę priesaiką.

-Tokiom iškilmėm buvo manifestuota, pasak teisingumo 
sekretoriaus Bnomnellio, kad Amerika tebėra pasauly didžiau
sias’ laisvės simbolis, j kurį visi veržiasi kaip į laimės 'žiburį.

Dėl dviejų tai priežasčių. Viena, kad Amerika ligi šiol sudaro 
gyvenimo sąlygas darbo žmogui geresnes nei bet kuris kitas 
kraštas. Antra mūsų laikais dar svarbesnė priežastis — kad 
Amerika duoda žmogui daugiausia laisvės; naujam ateiviui dau
giausia lygybės su segiau čia gyvenančiais žmonėm.

Darbo žmogus jaučia šitą priešingybę tarp Amerikos ir 
Rusijos ir supranta, kodėl Amerika turi laikyti tvirtai vartus, 
kad į ją neprigužėtų, o Rusija turi saugoti savo vartus, kad 
niekas iš Rusijos neištruktų.

nieko gero neduos. Tada jie 
tarp Šiaulių ir Žagarės perėjo 
į Žemaitiją. O mes tą pačią die
ną keliom valandom vėliau jau 
nebespėjonje.

Kap'tonas tervo 1919 metų 
savanoris; . viską sutvarkęs, 
galvojo vėl grįžti į Aukštaiti- 
ją, .nes, jo manymu, turėjo 
greit prasidėti bolševikų ofen
zyva į Žemaitiją.

— Susitiksime Pušalote ar

Prieš Sedą pamatau būreli 
dviratininkų — žemaičių pul
kų kareivių. Jų tarpe net po*

gyventi iš viso negyvena, nes 
jie tenori egzistuoti. Badu mir
ti sunku, nes aplink miestą 
bananų ir kokoso paimlų miš
kai, o aplinkiniai kaimiečjai 
mielai duoda kelias saujas ry
žių (surinkdami per metus tris 
derlius), okeanas pilnas žuvų, 
o miestas savo didumu daugelį 
taip pat priima be didelių sun
kumų.
Mirti lengviau čia nuo gyvačią 
ir sezoninių moskitų spiečių.

Miesto centre moskitų be
veik nėra; jie pasisotina ind<5- 
nezJšku krauju, kuris yra ap
supęs visą miestą nesuskaito
mom lūšnelėm. Sakoma, jog 
olandai šį žmonių užtvaros 
principą apsaugai vartoję Ir 
plantacijose. Jie nepasiteisinda
vo tik labai didel’.ų vėtrų me-

Ttiiboae surandu kapitoną 
Z, Mūrio Ūkimu po Pušalotu 
kautynių buvo nežinomas. Ka- 

______ , . pitonui gu ktefiai* vyrais lai
kęs iš ten 4$ kur aš atvykau, k«*» dezertyras. &gandu rie- minga! pasisakė atsipalaiduoti 
toline tflr alkūnės, bet ir pa- y panevdBeti, psridmflnn ir Pufatotų kautynių, KBauiti 

būtų kiauras! , par rugfc laukus ir praprtortt

Kietai išmiegojęs, rytmetį 
nerandu diržo. Šautuvas, kup
rinė, batai — pafficti, bet diržo 
nėra. Kažkhs nudžiovė, gal su 
Juo patraukė į frontą ar į miš
kus? Be diržo išeiti { gatves 

Jei tamsta būtum ^atvy- nenoriu, vėlj’hųB;_manys, kad

trukus vS Eorostebfanta ant 
ankštų basiią pastątytais kai
meliais ir bandmkmėm užtva
rom žuvim gaudyti.'

Artėja pusiaujas. Ž'noma 
taisyklė, kad prie pusiaujo iš 
šiaurės pusės lėktuvai pri- 
skrenda ramiai, bet kitoj pusėj 
juos pasveikina rūstokos aud
ros. Ta’syklė k ši kartą buvo 
be išimties. Tik prieš Dia&artą 
saulė praskleidė debesis, ir 
staiga atsiradome viršum sma
ragdinės pakrantės. Tai jau In
donezija.

> h Azija laukia savo ateities.' 
Kitais jai rūpintis nereikia, nes -J 
niekas ligi šiol į ją nežiūrėjo su Ą 
supratimu. Vyriausybė turi ko- \ |Į 
votį su visais vidaus ir tarp- 
tautiniai sunkumais, turėda- -y 
ma labai mažą sluoksnį savo 
mokytų žmonių ir stiprius prie- 
šus. Jai reik? a skubėti laiką 
kaip galima išnaudoti, kad pa- 
jėgtų atsilaikyti pieš ateinan- q 
čią komunizmo bangą. O Jyf 
krašte dar išlikę olanda5 te- 
trokšta krizės. Jie svatota v*e- 
na diena vėl grižti vaMTnon Ir ,3j 
cahotnrrfa krašto progresą kur 
begalėdami. S

diena po dienos taip lamdė vo
kiečius, kad beveik žuvo dides
nė armijos dalis.)

Pravažiuojame Priekulės 
stotį. Savas Metuviškas varcfes 
mintis dar labiau pasuko Lie
tuvon. Pamatau vieną k’tą ū- 
kininką. Jie tokie ramūs, tar
tum niekur nebūtų karo.

Nuo Priekulės kelias į Lie
tuvą tiesus ir atviras. Kiek
vieną minutę laukiu, kada pra
sivers tie laukai su keliais ir 
kryžiais. Juk rugpjūčio 29 nak
tį mes keli partizanai buvome 
išblokšti į Latviją. Tada gyve
nome viena viltim, kad greit 
grįšim atgal. Bet toji la’minga 
grįžimo valanda šiuo tarpu nu
švito tik man. Dabar grįžtu 
su dideliu skausmu, kur mano 
draugai?

Prieš akis pasirodo alksny
nas. Traukinys bėga žemuma. 
Vknur kitiffMhrysteli vienasė-

Apypietyje traukinys pilnu 
greičiu įbėga į pagrindinį Min
taujos • Liepojaus geležinkelį. 
Pavojingas ruožas nugalėtas. 
Iš apsupimo galutinai ištrūkta. 
Prieš akis rudens išmargnti 
Kuržemės laukai, dvarai ir 
viensėdžiai. Dideli gražūs ’r 
tvarkingi. galia jų medžiai, 
parkai ir į tolumas išsilieję 
laukai. Kiekvienoje kryžkelėje 
matos karinių ženklų rodyk
lės. Dvarų soduose sustatytos 
kariškos mašinos, o laukuose 
išsirangusios apkasų eilės.

Turbūt čia atėjo tos divizi
jos, kurių pagalbos laukėme 
prie Nemunėlio. Bet kodėl jos 
stovi čia, kodėl jų nėra ten, 
kur jos taip reikalingos?

(Karui pasibaigus, vokiečių 
gen. Guderianas atsiminimuose 
rašė, kad Hitleris tos cfirizijas 
KUnBneje mace švedams ar-

DEMOKRATIJA vietiniam 
yra svetimžodis. Niekuomet jie 
jo negirdėjo, o skaityti jie 
daugumas nemoka. Valdant ą 
klasę jie traktuoja kaip švel
nesnius, bet tos pačios rasės iš
naudotojus, kurių pol.cija 
(retkarčiais) dėl jiem ne_šaiš- 
kinam 4 priežasčių gina baltuo
sius nuo nulinčiavimo. Auklė
jimas labai sunkus, nes baltuo
sius pašalinę, jie galvoja, kad 
ereikės daug’au dirbti , nerė 

kė išlaikyti išnaudotojų.
Kraštas, gausingas minera

lų, saulės energijos ir drėgmės, 
milžiniškų plotų ir prieauglio, 
laukia savo vaikų sąmonės. 
Dabar jis tėra politinis sviedi
nys, kurį daug 
lengviau pasiimti savo gėbįn 

komunistam.

INDONEZIJOS salyną olan
dai valdė apie 350 metų, atėmę 
šią ramią koloniją iš portuga
lų, pristačiusių čia daugybę 
mažyčių, bet graž;ų bažnyčių. 
Valdyti ir išnaudoti buvo taip 
lengva, kad japonai be jokio 
pasipriešinimo visą salyną ant
rojo nasaul’nip karo pradžio
je užėmė, tik “pasivaikščioda
mi”. olandu kariuomenes be
veik visai nesurasdami.

Seniai čia' gyveną eurep ečiai 
pasakoja, kad 
japorr i per tris ra puse metų 
padarę daugiau nei olandai per 

tris su puse šimtą metų, 
vietinių žmonių sveikatingu

mui saugoti ir jų būviui page
rinti. Staiga jie pradėjo strigti 
mokyklas. mokyti jaunimą 
skaityti ir rašyti, pažinti že
mėlapį, surasti jame ir kitus 
kraštus, ne tik Olandiją, prie
varta gydyti nuo didžiausių žu
dikų — malarijos ir choleros, 
šiltinės ir trachomos. Japonai 
tvarkė botagu ir spardymu, 
bet vistiek iš miestu pradingo 
ligos ,žmonės pradėjo švarin- 
tis, dirhf: kasdien ir

pradėjo teS nekęsti 
japonų.

Alinta! tada nradėio įvai
riais būdais teikti ginklų ir 
mokyti partizanu karo vieti
nius. kurie ligi to laiko buvo 
beginkliai.

Nedaug tokių, kurie dabar atkeliauja į Ameriką nuotykių 
ieškbdami. Daugumas atvyksta suspausta širdim, nes gimtojoj 
žemėj jiem vietos nebeliko.

Šveicarų rašytojas Albert Schweizer, gavęs Nobelio pre
miją ir šiom dienom kalbėdamas Norvegijos sostinėje apie tai
ką, pasakė tiesius žodžius:

“Valstybės vyrai, kurie no dviejų pasaulinių karų pasaulį 
iš naujo remtai i, padarė tai nevykusiai... Labiausiai nusikalsta
mas istorijos sukurtos tvarkos ir žmogaus teisių pažeidimas 
yra tas, kad kai kuriom tautom atimta teisė tvarkytis jų gyve
namose žem&a^, irjos priverstosiš savo tėvynės pasitraukti.”

Vienas jš tų pasaulio “statytojų” — Sovietai — ir toliau 
tęsia tą nusikaltimą, piešdami žmones iš jų tėvynių. Amerika 
ėmėsi švelninti to nusikaltimo vairius, lengvindama išvietintųjų 
padėtį ir duodama jiem, teisę įsikurt šioje žemėje. Kold skirtingi 
keliai tų kurie “perstatinėjo” pasaulį: žmogaus naikinimo ir 
žmoniškumo keliai.

kraujo. Britai skubėjo atsi
kratyti vargu ir nusileido am- 
tMC'ngiem olandų reikalavi
mam, perduodami salas gob
šiai jų valdžiai.

Olandai apsiriko. Indoųezijos 
gyventojai pradėjo rimtą ko
vą, ir olandų kariuomenė tirpo 
karštose džiunglėse kaip i£ Dia- 
kartos šaldytuvų pristatomas 
ledas... įsikišo Jungtinės Tau
tos .t

Lidoaezija gavo savo 
pirmąją laisvę,

krauju pirktą ir jau beveik 
netikėtą laisvę.

ten. autorė jvtofe ko- mas ir mtitia Mtonė -fion sto
totoaSzmo meisterius, didės- teikė bėvdk A® bal‘ 
mus nei olandai, gintis kul- tinta Ktaose ir ĄBungiė- 
kom ir peiliais. Augai čia se lengvas paripeinymo būdas

Nuveda Sėtuvių komendan- 
tūrdn. Ten viską įpasakojau. 
Ten sužinau viską apie žemai
čių pulkus, gaunu dokunen- 
tus. •. . /

Neturėdamas Kretingoje nei Telšiuose atirandu ankstų 
pažįstamų nei giminių, austo- paBo 5 dienos rytą. Traukinys 
ju prancištonų vienuolyne; kur tetai nebeina, glaudų jau ne
buvo kadaise ir gimnazija. A- begafima pasiekti, — ten sėdi 
pie ją kadaise daug girdėjau, rusai.
net tėvų prašiau, kad Įrištų čia Turtu taiko, angimi miestą, 
mokytis. Dabar gfcnnazijos pa- pamatau MasSo ežere. Priri- 
talpų dalyje įr^gta pairina-t inenu-anuoBTeM|kaDnlus,ku- 
moji kareivių stovykla. rtuoa boševflud nukankino

Rainių fldMyje. Jei > vėl at
eis, vS bus nauji kankinių ka-

Žmoniškumo pareigą Amerika tobuliau atliktų, jei suma
žintų užtvaras biurokratinių paragrafų, kurie taip pat užraizgo 
pernai pr^ntą imigracijos įstatymą .kad jis virto panašus į ada
tos skylutę, pro kurią turi pralįsti kupranugaris į Ąnieriką.

Prisiimtą ištldmybės pareigą Amerikai naujieji piliečiai ga
lės atlikti, visai nenusikalsdami širdyje rusenančiai ištikimybei 
ir gimtajam kraštui. Nes kas ištikimas tėvų ■* savo žemei, kai 
ji yra nrietmėje, tas bos tiek pat tvirtai ištarimas 5 priraudu
siam kraštai — net tade, jei ir $ nelaimė ištS lų.

. Tikra, kad šitai nepamirš ir mūsų tautiečiui, kurių nema
ža pakėlė ranką šiose iškilmėse.

Ant stoties pastato išskaitau— ku žmonių. Jie atrodo tylūs ir minutes grįžau iš Latvijos ap- Idurle eina į girias pasislėpti 
Skuodas. susirūpinę. Praeiviai palydi supimo. Leiskite atsikvėpti.

mane veriančiais žvilgsniais. 
Tikrai, aš jiems kastai atro
dau. Barzda paskutinį kartą 
skusta Rygoje. Drabužiai, su 
kuriais arklus šėriau ir žemė
se voliojausi, nuplySę ir pra
kiurę.

Man įdomu, kur yra koks 
nors lietuviškas dalinys ar ko
mendantūra, kur galėčiau pri
sistatyti, pasiiufbnnuoti, su
tvarkyti dokumentus. . Dar Ry
goje girdėjau, kad yra žemai
čių pulkai. Kaip mari į juos 
nuvykti?

Netikėtai susiduriu su kari
ninku. .

—- Stok, — jis įsako, — ko- 
del toks netvaridngaa, kodėl 
nepaslsveūdnai, kodS nuply- 
fcs? S

INDONEZIJOJE turėtų da
bar gyventi apie 80 milijonų 
gyventojų, kurie dar visai ne
žino, kuria linkme jie pasuki, 
nes jokio kelio ligšiol niekas 
jiem nerodė.
Su dideliais norais ir (danais 
prieš 6 savaites atvyko Sovietų 

ambasadorių. ,* 
nešukuotais plaukais ir apie

su 30 tarnautojų. Tiek jam m- 
doniečiai leido atsivežti. Bet 
dabar jų privažiavę« jau anie 
100 Jr dar galo nematyti... Bū
riai važiuoja šoferių, tarnu ir 
■kitokiais titulais. Jie ruošia 
dirvą naujam lokaliniam ka
rui .nes I^dokinta ir Malsiu 
pusiasalis, ju ar^kaiči^vim” nn 
treiu meto bus in Va-
kaltam slinki Tias rUrtoi rw 
balt»io«f«R ,kuri« lavnna? ret- 
karčiais ni»wtoruoia u»»rvinuo- . Gaila, jog po japonu kaktu

se miesto kanaluose/... i a n«i i

Audrų Lietuvoje
Tarp Skuodo ir Darbėnų 

laukai, tik švilpia pro šalį. 
Džiaugsmas netelpa širdyje. 
Jaučiuos lyg būčiau dar kartą 
gimęs. Pravažiavus Darbėnus, 
susikrauni mantą, susijuosiu 
d;ržu ir laukiu tik. akimirkos, 
kada galėsiu sprukti iš trauki
nio h* prapulti žemės kelių rin
giuose.

Kretingoje sustoja trauki
nys. Lauke muitinė ir kiti pa
sienio formalumai. Juk už ke
lių kilometrų Klaipėdos kraš
tas, kini 1939 atplėšė didysis 

Reichas.
Traukimui sustojus, iššoku 

iš galinio musono stabdžio bū- 
delės. Vos spėjau apsižvalgyti, 
kaip pamatau vokiečių sargy
binius. Išsigąstu, čia tftėjausi 
laisvas skrajoti, dabar v® sar
gybos. Tuoj sumetu aprikti, 
žaibo greitumu peft*šoku tvo
rą, įskhaišau tarp barami fr 
greit atsiduriu Kretingos gat
vėse.

Prietema. Ramus ir vėsus 
rudens vakaras gidą Kretingą. 
Negirdėti pgrrlg Mį, ‘ 
mato pataisau/ntaas.jffk- 

nei Latrijo- dto toks, kad ioūas Ir frąnfoį 
o otiestdtaL ton toB mo

laukti, kol per juos pereis 
frontai, kad iš užnugario galė
tų kenkti bolševikams.

Naktį traukiniu išvažiuoju į 
Telšius. Kretingoje nes'ryzau 
ilgiau likti. Reikia kuo grei
tai aplankyti motiną. Trauki
ny maišosi nemaža kariškių 
žinia, yra VokieOų Žemaitijoje, 
bet Latvijoje jų buvo dar dau
giau, o kai paspaudė bolševi
kai, kasbeBko.

kinau kapitoną, — dabar ta
bu į Sedą, o paskui pas motiną 
ir tada — atgalios.

Popietėje mane su būreliu 
savanorių vykstančių į pulkus, 
pastotės išveža į Sedą. Vežėjas 
senas žemaitis. Jis Malba savo 
tarme, ir aš kartais negaliu nei 
sakinio suprasti. Tai pirmas 
atitikimas gyvenime, kad su 
lietuviu Hetuviškai negalėtai 
surikalbėti. \

VIETINIAI per kelis šimt
mečius buvo mokomi, jog bal
tųjų pasaulis yra olandų pa
saulis. Todėl vietiniai nerū
šiuoja baltųjų pagal jų pasus 
k:šeniuose. Jau negyvam bal
tajam nepagelbės ir jo pasas. 
O gal vietiniai į pasus nekrei
pia dėmesio ir todėl, kad jie 
dauguma skaityti v Ištiek ne
moka.

Jeigu Mam9s daugelio vaka
riečių yra aprašoma kaip Chi- 
eaga prieš 30 metų, tai Dia- 
kartą galima būtą pavadinti 
San Francisco prieš 100 metų.

Tik tas skirtumas, kad jo 
šeimininkai kol kas nėra nie
kas: baltieji gyvena keliuose 
viešbučiuose ir juose ne visa
da jaukiai jaučiasi, o vietiniai
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. Todėl nutariau kreiptis j vi
sus lietuvius vaikučius, ir čia 
gimusius ir iš Europos atvy- 
kusus, kad kiekvienas paauko
tų Europoje likusiems broliu
kam ir sesutėms lietuviams, 
kad ir jie gautų dovanėlių Ka-

Vž jūsų geras širdis Kūdi
kėlis Jėzus gausiai apdovanos 
savo malonėmis.

$2.70
$5.20

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

šiol dar 
palyginti 

Laukams

minėti. Kultūros būrelis suvai
dins Kearny - Harrison Sopu
lingosios Dievo Motinos para
pijos klebono kun. L. .Voice- 
kausko parašytą dviejų datų 
dramą: “Gims Tautos Geni
jus”. Vaidinimui jau ruošiama
si. Vaidinimą režisuoti sutiko 
aktorius Vitalis Žukauskas.

Minėjimas numatytas vasa
rio 20 Lietuvių Katal.kų Bend
ruomenės salėje, 6 Davis Avė., 
Kearny, N. J.

mis išvardinti. Taip pat at
kreiptas dėmesys j tuos, kurie 
pasižadėjo, bet Lgi 
nieko nedavė, arba 
labai mažai davė, 
pažadų ištesėjimo.

Kalėdų šventės yra džiaugs
mingos ir linksmos, ypač vai
kučiams, nes Kristaus gimimo 
dieną jo garbei ir atminimui 
jie gauna daug dovanų. Todėl 
jie nekantriai laukia šio 
džiaugsmo. Tačiau lietuvių pa
bėgėlių vaikučiams Vokietijoje. 
Kalėdos yra liūdnos, nes jų 
vargstą tėveliai neturi pinigų 
net pakankamai kasdieninės 
duonos jiems nupirkti, o apie 
kalėdines dovanas nė svajoti 
negali.'

Neseniai lankydamas' Vo
kietijoje likusius lietuvius, 
mačiau šimtus -skurstančių vai
kų. Juos guosdamas pažadėjau, 
kad Kalėdų Senis jų tikrai ne
pamirš ir šiais metais Kalėdos 
bus linksmesnės, kaip praeity-

tantos žiedai, ap&ginkfevę yra priversti ieškoti kito
motai© žiniomis stos j kovoto- Todėl mūsų pareiga pa
jų eiles už savo tautą, už Ue- dėti studentui, bent maža au- 

ka padidintiŠalpos Fondo lė- 
Kaekviena proga studentija 

ginti vyresniųjų džiaugsmą jos 
atsiektais laimėj unaia. Ta

čiau kartu su tuo pasitenkini
mu akademikai pajunta ir pra
šymą visos tautos, tiek esan
čios laisvame pasaulyje, tiek 
vergaujančios plačiuose Azijos 
tyruose, tiek kenčiančios gro
biko pavergtoje tėvynėje. Jų 
balsas prašo ir kartu įsako ne
pamiršti jų ir ruoštis ateičiai, 
kuri iš mūsų reikalaus daug 
darbo ir jėgų.

Tačiau studentai kartais ne
pajėgia eiti užsibrėžtu keliu, 
nes sunkios gyvenimo sąlygos 
užgniaužia bet kurį jų norą. 
Čia iškyla sunkumai, kurie į- 
manomi pašalinti tik bendro
mis jėgomis, šiuo atveju mums 
ypatingai tinka Adomo Jakšto 
žodžiai:

“Kur du stos, visados, 
daugiau padarys.”

Visuomenė, matydama ne
vieno studento vargingą būk
lę, įsteigė šalpos Fondą, kurio 
tikslas remti lietuvius studen
tus, ir čia gimusius ir naujai 
atvykusius, šalpos Fondas pla
nuoja ir bando sutelkti kuo 
daugiausiai lėšų, kad jaunieji 
galėtų sėkmingai baigti moks
lus. Bet tos pastangos sunkėja, 
kada užsibrėžti kilnūs tikslai 
neranda pakankamo atgarsio 
tiek akademikų, tiek plačiosios 
visuomenes tarpe, ir dėl to da
roma mokslą siekiančiam jau
nimui skriauda ir tuo pačiu 
mūsų tautai bei plačiajai Ame
rikos visuomenei.

Favetartos f^dabriaės 
vės Prano ir Onos žiedelių 
smarkiai atšvęstos. “Vestuvi
ninkams” dovanas ir vaišes

NekaiaMriM Marija# Mrdtes stovy* sutikti, suprasti ir 
perstoto Jos pagrirtivimsb, įsigykite *sy»

MARIJA KALBA PASAULIUI
DR. L. Da FONSEKA KNYGA.

Ją galima gauti “Darbtntoko” administracijoje, "Sudavęs" 
knygyne, 4434 So. FoftfieM Chicago 32, m. ir 122 
Canton SU Stoughton, Masa Kaina 2 dol
-------- -------------

bonas prel. Pr. Juras, apibudi
nęs parapijos veiklą praeityje. 
Šv. Pranciškaus parapija pir
moji yra išleidusi stambią sa
vo istoriją ir tuo suteikusi 
akstiną kitoms parapijoms pa
našias knygas paruosti. Prela
tas pasidžiaugė veikliais para- 
piečiais, (kurie savanoriškai tal
kina visuose reikaluose. Jis 
nuoširdžiai dėkojo visiems už 
triūsą.

Vakarienei paruošti daug MESKIS 
dirbo Stepulionienė, Akstinie- 
nė, Kaųpinienė, Norinkevičie- 
nė. Nuoširdaus darbo įdėjo 
nuolatinis šv. Pranciškaus pa
rapijos darbuotojas Jonas Va- 
liukonjs padedamas savo sū
naus Algio Nors šeštadieniais 
ir dirba, bet J. Valiukonis ran-

Gims tautos genijus
LB Kearny apylinkė atei

nančių metų Vasario 16-tąją 
rucšiasi labai iškilmingai pa-

Lietuvių šeštadieninė 
mokykla

Jau kelis metus dirbusi lie
tuvių šeštadieninė mokykla, 
rugsėjo 25 d. vėl pradėjo dar-

— Toronto universitete šiuo 
<metu studijuoja apie 40 lietu- 
vių.Kai kurių studentų mate
rialinė padėtis tikrai nepavydė
tina.

Naujoje Kearny - Harrison 
Sopulingosios Dievo Motinos 
■bažnyčioje vyksta vidaus įren
gimai: dedamos lubos, grindys, 
sienos ir kt Bažnyčia bus 
baigta ligi kitų metų pavasario 
ir linksmoji Velykų Alleluja 
jau skambės iš naujosios baž
nyčios.

Klebonija jau baigiama ga
lutinai įrengti.

Naujos bažnyčios statymo 
fondas gavo $100,000 paskolą 
bažnyčios statymo reikalams. 
Tačiau šios paskolos toli gra'iu 
nepakaks galutinai bažnyčią į- 
rengti. Komitetas deda visas 
pastangas savo jėgomis lėšų 
kiek galima daugiau suverbuo- 
ti. Kreiptasi ir per spaudą į 
Visus lietuvius, prašant aukų 
šios parapijos dideliems ir 
šventiems darbams užbaigti. 
Tikimasi, kad lietuvis supras 
šios parapijos rūpesčius ir sa
vo, nors ir kuklia auka pa
rems Sopulingosios Dievo Mo
tinos garbei pastatyti lietu
višką bažnyčią.

Naujos bažnyčios fondo di
rektorius parag'no parapiečius 
paskubinti mokėti savo paža
dus, nes bažnyčios šventinimo 
proga išeinančiame parapijos 
leidinėlyje viri, kurie savo pa
žadus bus baigę, bus pavardė-

Eitod sveikatos Aušros Var
tų Moterų Gildą mokytojai Se
selei Vincentai, kuriai 
operuota gerklė.

Nors mokykla negausi mo
kiniais, ji vis dėlto yra tas lie
tuvybės palaikymo židinėlis, 
kurio visais būdais reikėtų ne
leisti užgesti.

Vienas stambiausiųjų mo
kyklos rėmėjų yra kleb. kim. 
L. Voknekauskas. Jo lėšomis 
mokykla yra pajėgi išsilaikyti 
ir įsigyti reikalingų vadovėlių 
bei kitų mokyklos reikmenų. 
Nupirkta “Kregždutės” I ir Ė 
cLcL &e vadovėliai sudaro pa
grindą viso mokymo plano. 
Dvi valandos yra skiriamos 
mokytis skaityti ir rašyti, vie
na valanda lietuviškai muzikai 
ir dainoms.

da laiko popiečiais ir negaili 
savo triūso Piliečių platinimu 
ir pačia vakariene rūpinosi il
gametės ir nepailstamos vei
kėjos — Adelė Pinaitė ir Pily- 
•paenė. Vakarienė praėjo nuo
širdžioje nuotaikoje.

— Parapijos choras ruošia 
naująjį repertuarą Marijos 
šventųjų metų užbaigtuvėms.

— Tretininkių šventoji va
landa įvyko lapkričio 4. žodį 
tarė prel. Pr. Juras, kalbėjęs 
apie aukos prasmę. V. S.
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BBOOKLYN 11, N. Y.Trumpai
Lietuvių Katalikų Bendruo

menė ruošia du didelius paren
gimus, kurių pelnas skiriamas 
naujajai bažnyčiai statyti:

Lapkričio 27 d. didelį pasi
linksminimo vakarą ir gruodžio 
31 d. banketą — Naujų Metų 
sutikimą. Banketui asmenų 
skaičius ribotas. Todėl pakvie
timus reikia įsigyti iš anksto.

Parengimai bus Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės salėje, 
6 Davis Avė., Kearny, N. J. 
Ten pat klube galima įsigyti ir 
pakvietimus.

Juozas Mėlynis, Jun., šiemet 
baigęs Kearny Highschool, į- 
stojo į JAV armijos oro laivy
ną savanoriu. J. Mėlynis pri
klausė J. Stuko “Rūtos” . an
sambliui, Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijos chorui, Ne- 
vvarko ateitininkų kuopai ir 
LB Kearny apylinkės kultūros pi jos biuletenio redatkorius ir
būreliui. Sėkmės naujam pasi- lietuvių k. kursų vedėjas. Už- 
ryžimui. J. M. baigiamąjį žodį tarė pats kle-

rv»i i ntUCiU* bajpos r (Jutau aiMOvais mentn ir UetUVJu.
Tai Amerikos lietuvių tarpe. Aukas prašome austi >

goms ir tuo pačiu padedate sa- No- c/® CMcago Sav- 
vo tautai, neleidžiate užgesti 
lietuvybės židcūuL Kas žino, 
kuris rytoj bus sekantis, kuris 
kreipste šalpos Fondo pagalbos 
rankos?

Mokyklą administruoja A- 
merikos LB Kearny apylinkės 
valdyba. Mokyklos vedėju yra 
Si. Jakštas, mokytojais muz. 
Alg. Kačanauskas ir K. Barz- 
dukas.

L’etuvių visuomenė turėtų 
susirūpinti šia lietuvių mokyk
la ir savo vaikus siųsti moky
tis savo tėvų kalbos ir kitų lie
tuvybės dalykų.

Pamokos vyksta šeštadie
niais nuo 9:30 Lietuvių Katali
kų Bendruomenės patalpose, n 
aukštas, 6 Davis Avė., Kearny, 
N. J.

Patenkintos rekolekcijomis Juuninias džiūgauja, kad 
suruoštomis.Brocktone Nukry- viso Worcesterio vyskupijos 
žinotojo Jėzaus Seserų. Viso 
dalyvavo 48; iš Worcester — 
20. Rekolekcijų pasisekimu la
bai rūpinos veiklus lietuvis ku
nigas P. šakalys. Rekolekcijų 
vedėju buvo kun. prof. Bruo- 
žis. Po rekolekcijų pavakariais 
seserys paruošė užkandžius, 
kurių metu geras nuotaikas 
dar didino vienuolyno kapelio
nas kun. J. švagždys, kim. 
V Jdartinkus ir seserų įsteig
tos akademijos auklėtinės. 
Worcesteriškės rekolekcijomis 
labai patenkintos — laukia 
naujų panašių. Panašiose re
kolekcijose pulkelis moterų bu
vo pas Putnam seseles.

jaunimo organizacijos pirmi
ninke vysk. J. Wright paskyrė 
iš Aušros Vartų lietuvę J.

Sopažidininiai sa .skautais 
Aušros Vartuos tėvams rodo
ma viena po kitos filmos iš 
skautų gyvenimo ir šiaip infor
muojama.

94 Bradford St, Lawrence, Mas.

Spaudė T. T. PRANCIŠKONŲ spaustuvė

Aplanką piešė T. Vaitos

ledoms. Aukokite pinigais, nes 
taip galima greičiau persiųsti; 
Už jūsų paaukotus pinigus jų 
tėveliai nupirks dovanų, nes 
Vokietijoje krautuvės visko 
pinos, reikia tik pinigų turėti. 
Jų tėveliai nupirktas dovanas 
įteiks jūsų vardu, sakydami, 
kad tai dovanos iš Amerikoje 
gyvenančių lietuvių vaikučių

Taip pat per jus, mieli vai
kučiai, kreipiamės į jūsų tėve
lius, prašydami, kad ir jie, klek 
išgali, Kalėdų švenčių proga 
paaukotų varge likusių lietuvių

paruošti parduoti vieno ir dviejų svarų meniškose spalvotose dėžutėse.
Birutes saldainius jau galima užsisakyti. Prašome 

Užsakymai išpildomi greitai.
Birutės saldainių kaina visur vienoda:

1 SVARO Dfi2UT£z 7 2 SVARŲ DĖŽUTĖ
Užsakant tięsiog iš mūsų bendrovės ne mažiau 4 svarų, nuolaida—kiekvienas sva

ras po $2.50 mu mūsų pristatymu. Lietuviškoms parduotuvėms duodama atitinkama 
nuolaida.

Užsakymus siųsti
D ABB ĮNINKĄS 

684 Boshwiek Avė. 
BrooUyn 21/ N.Y.

— Metinė parūpi jos vakarie
nė įvyko lapkričio 7. Parapijos 
salė buvo pilnutėlė' žmonių. 
Vakarienę pradedant prel. Pr. 
Juras sukalbėjo maldą, o kuri. 
A. Janiūnas pristatė garbės 
svečius. Jis dar pabrėžė, kad 
yra svarbu suuagusiem ir vai
kam nepamiršti savo tėvų kal
bos, kuri visus suvienija. Rei
kia čia paminėti, kad kun. A. 
Janiūnas yra gimęs ir augęs 
Cambridge, lietuviškoje šeimo
je Jr pats gražiai lietuviškai 
kalba. Kalbėjo ir. antrasis pa
rapijos Vikaras kun. A. Kli
mas, anksčiau dirbęs Brockto- 
ns ir Cambridge; jis yra para-

Atkelta iš 3 psL 

liacijos JAV bent keliem me
tam nepasiliko šiose šalyse, 
kad parodytų Azijai, jog ne vi
si baltieji tetrokšta išnaudoti.

Ateinančiais metais Indone
zija turės pirmuosius rlnki- 
tBUk Krašte, kur dar nebuvo 
netgi įmanoma gyventojų su- 
ndytę^&vietų klastotojam at- 
stveria puikiausia dirva.

Baltimore, Md.
Ir vi3 mirties sakos 

Verorib Mičtalienė mirė 
lakančio m., sulaukusi 78 me
tų. Keletą metų iš eilės ji bu
vo labai silpnos sveikatos.

Jadvyga Bodavičieaė mirė 
lapkričio 2 d., eidama 80-sius 
amžiaus metus. Paralyžiaus iš
tikta, daugiau kaip metai ji 
negalėjo atsikelti iš patalo. Lir 
go> buvo rūpestingai globoja
ma dukters Vandos ir žento 
Marijono Pūkelių.

Abi j kapus palydėtos iš šv. 
Alfonso bažnyčios, atlaikius už 

pas J. ir M. Baškus surengė jas gsdtdįngąsias pamaldas, 
giminės, draugai ir pažįstami. J. M.

NEW HAVEN, CONN.

Jurgis Kisielius, gyv. 84 
Haven St, teišgyvenęs 44 m. 
amžiaus, mirė spalio 28 d. Ve
lionis buvo gimęs Breslau, 
Pa., jo tėvai kilę iš Marcinko
nių. Nuliūdę liko žmona, du 
vaikai, brolis su seserim ir trys 
vaikaičiai. Gedulingas Mišias 
laikė kleb. ktm. Ed. Gradeckas, 
asistuojamas kunigų A. Zana- 
vidaus ir V. Ražaičio.



JLINDEN, N. J.

• Adm. P. MoneevitehM 
cy, gyv. Winchester, Ma^^ 
skirtas 4 Costa Rica laivyne 
peracinės bazės direktorė 
Jis yra gimęs ir augęs

Nuotrauka V. Aurustino

Klausykite 
___ flJEIV

Rašykite: KABYS, 680 
Bnshwick Avė., BfooMyn 
21, R. Y. ir gattMte Mkte- 
mą KARIO ega. nanipaiintL

.___________L_ - ---- ------ <. a-

rašymo ir Lt. J. Prapuolenis. 
Tikybą netrukus pradės dėsty
ti seselės prancišKietės iš EL- 
zabetho. Tikimasi ir. tautinius 
šokius dar šiais metais įvesti. 
Pilnas mokyklėlės pasirody
mas įvyks Kalėdinėje eglutėje 
gruodžio 19 d. 4 vai. po pietų 
Leideno Lietuvių Laisvės par
ko salėje 340 Mitchell Avė.

Nors ir trumpai veikianti 
bendruomenė jau deda pastan
gas priaugantį jaunimą įjungti 
į lietuviškas organiazcijas, kaip 
vyčius ir panašiai, tad lauktina; 
kad ir tos organizacijos bend
ruomenės veiklą paremtų.

J. P.

iniciatorius, 
buvo kun.

Koncertinę dalį labai vyku
siai išpildė muzikų S. Cerienės- 
Mulks ir Juozo Stankūno pa
ruoštos jėgos. Labai gražiai 
solo dainavo Ona Zubavičienė 
ir Irena Stankūnaitė. Pastaroji 
po balso keitimosi lakštingala 
pragydo pirmą kartą. "Ji ir 
pianu išpildė vieną Šuberto kū
rinį. Labai vykusį duetą sūdai-

'TSi narna Vhi- “nB ; -

kaip pftprftrSb*!, 
teįnas j. Kazėnas, lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos ilga
metis klebonas.

Lietuviška duona — Kertaoria 
duona. Mes kepame duonas. Rf* 
ragus ir pyragaičius pagal vtag 
skonj. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms Iškilmingoms progom* 
Užsakymai išpildomi kogeAav* 
šiai Išvežiojome i krautuves ir 
privačius namus. *

B. Srielauskienė iš Bradock, 
Pa. pradėjo eiti vargonininkės 
pareigas. Linkime, kad jai 
vadovaujant mūsų bažnyčioje 
skambėtų lietuviška giesmė.

Kalbėdamas apie Federacijos 
skyrių atkūrimą parapijose, 
kleb. kun. E. Wassel pabrėžė, 
kad tose parapijose, kuriose 
tokių skyrių nebuvo, yra būti
nas reikalas juos įsteigti. Jo- 
•parapijoje visos draugijos tam 
yra tinkamai pasiruošusios. 
Kunigų Vienybės provincija 
vienbalsiai pasisakė artimiau
siu laiku įsteigti skyrius. Tuo 
rūpinasi vietos klebonai.

Federacijos skyrių atstovai, 
valdybų ir skyrių nariai, dva
sios vadai gruodžio 5 d. 8 vai. 
v. susirinks šv. Kazimiero par. 
mokykloj pasitarti Kat. Fede
racijos Pittsburgho apskričio 
atkūrimo reikalu. Kunigų Vie
nybė vienbalsiai įgaliavo ją at
stovauti kun. dr. A. Rakauską, 
kuris anksčiau Kat. Federacijai 
yra pirmininkavęs net 8 metus.

Kleb. kun. J. Misius kalbėjo 
Balto reikalu. Jį gerai informa
vo vietinio Balto skyriaus uoli 
veikėja V. Kolicienė. Susirinki
me dalyvavę kunigai pasisakė 
už reikalą remti Balto veiklą, 
suruošiant visiems gerai žino-

Balfo skyrius dabar prade
da pinigini ir aprangos vajų. 
RinKėjai lankysis gyventojų 
butuose. Vajus vyks lapkričio, 
gruodžio ir sausLO menesiais. 
Vajaus pabaigai sausio 29 Lm- 
dene Lietuvių Laisvės parko 
saleje bus šokiai — kaukių 
maskaradas. Geriausios ir blo
giausios kaukės bus premijuo
jamos.

Alto skyrius šiemet be Va
sario 16 minė.jmo nieko dau
giau nenuveikė. Visuotiname 
susirinkime paaiškėjo, kad jo
kių instrukcijų iš centro 'ne
gauta. Nutarta vėl drauge su 
visomis vietos organizacijomis 
ruošti bendrą Vasario 16 mi
nėjimą ir kalbėtoju kviestis ką 
nors iš centro.

Bendruomene špato 24 mi
nėjo spaudos laisvės atgavimo 
50 metų sukaktį. Kalbėjo knyg
nešys Dėdė Ambraziejus ir bu
vęs pogrindžio spaudos redak
torius Juozas Petrėnas. Juozas 
Vailokas laikraščių komplektų 
pavyzdžiais nušvietė lietuviš
kos spaudos kryžiaus kelią len
kų okupacijoje Vilniaus kraš-

ELIZABETH, N. J.
Kleb. kun. M. Kamežis pas

kelbė bažnyčios šildytuvo iš
laidom apmokėti piniginį vajų. 
Tam reikalui padaryta išlaidų 
virš $3,550.00. Prašoma kiek
vieno parapiečio aukoti bent 
$5. Vajaus užbaigimo proga, 
lapkr. 21 par. salėje rengia
mas vakarėlis. Iš aukojusių 
bus renkama karališka pora.

Kalėdinės plotkelės jau pra
dedamos dalinti. Jomis rūpina
si J. Žilevičius, parapijos var
gonininkas.

Naują Metų sutikimas Lais
vės salėje numatytas ruošti 
gruodžio 31 d.

Boleslovas Mackevičius iš
rinktas visam gyvenimui eiti 
Laisvės salės direktoriaus pa
reigom. Jis tas pareigas jau ei
na 30 m.

U-jo Pasaulinio karo vetera
nai vasario 12 minės 10 m. nuo 
įsikūrimo sukaktį. Lietuvių 
salėje rengs užkandžių ir šo
kių vakarą. Veteranų organi
zacijos pirmininku yra Jonas 
Pocius . ' W. S.

LDS Conn. apskričio suva
žiavimas jvyKo spalio 31 a. 
Hartiordo uduvių par. saieje. 
Suvažiavimas pradėtas bažny
čioje 10 vai. mišioms už gyvus 
ir mirusius LDS narius. Misiąs 
atnašavo kun. P. Sabutis.

Susirinkimas pradėtas po 
pietų 6-tos kuopos pirmininKo 
Si. Srupso kalba. Dvasios va
das preL J. Ambotas atkalbėjo 
maldą ir pasveikino susirinki
mą. Be to, susirinkimą dar 
sveikino 5-tos kuopos pirm. P. 
Jokubauskas, A. Mazalas, Ste
fanija Sapranas, NelT P. Meš- 
kūnienė.

Susirinkimas vienbalsiai pa
sisakė ūž tą pačią sesijom va
dovauti valdybą. Neatvykus 
ižd. K. Tamošiūnui dėl darbo, 
jį» pavadavo J. Poviliūnas. Val
dyba. dar papildyta rašt. Nell 
P. Meškūniene,' maršalka K. 
Balčiūnu ir iš mandatų komi
sijos P. Jokubausku ir A. Pa- 
teckiu. šaukiant vardus, atsto
vams ženklelius prisegė O. 
Šmotienė.

Waterburio 5-tą kuopą at
stovavo P. Jokubauskas, V. Ur
bonas, Magdalena Karinaus- 
kas, O. šmotienė, Stefanija Sa
pranas, J. Jokubauskas ir N. P. 
Meškūniene. Hartfordo 6-tos 
kuopos atstovais buvo St. 
Šrupsas, Petronė Manikas, AI.* 
Armaitis, J. Bzmotas, K. Ta
mošiūnas, A. Mazalas, A. Pa
leckis ir J. Poviliūnas.

Iš mandatų* konrsijos pra
nešimo paaiškėjo, kad dalyvavo 
15 atstovų ir 4 svečiai, kuriems 
buvo suteiktas susirinkime pil
nas balsas. Praeito suvažiavi
mo protokolą perskaitė rašt. 
St. Sapranas.

Valdybos nariai padare pra
nešimus, kurie priimti be pa
taisų. Pranešimą iš LDS seimo : ■

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
TramSuoj* tt stipri** radijo stotie* WLOA, 155* kyloeycleo

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norit* 
šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LTTUUANIA WT OA
BKAnnOCK. FA. v

iškalbing.ausias tylus pamoks- Kun. J. Misius, sekretoriavo ir 
las: — -Atmink žmogau, kad protokolą skautė kun. V. Ka- 
ir tavęs toks pat likimas lau- raveckas. Pradedant ir užbai
gia.” - B*maldą sukalbėjo kun, dr.

LOWELL, MASS. ’
■ Paskutiniu laiku mūsų kolo

niją ėmė spausti smarkiai didė-
|| jąs nedarbas. Didžiosios au-

| dyklos ėmė viena po kitos at-
|K| leidinėti darbininkus, užsidari-

nėti arba kraustytis kitur. Pra
dedantiems gyventi ir neturin
tiems santaupų, gyvenimas ne-

■ išrodo šviesiai.
•— žmonės, būdami laisvesni 

nuo darbo, visą dėnvsį kreipia 
I i sportą, gyvai sekdami savo 

laimėjimais garsios aukštesnio^ 
Sn • sios mokyklos futbolo koman

dos žygius. Komanda, vadovau
jama lietuvio Edmundo Pau- 

''H Jausko, gerai pažįstamo Vlado
ra Pauiausko sūnaus,' nurungė yi-
■ sas N. Anglijos komandas. Ti-
■ kirnasi. kad laimės ir prieš New
■ Yorią.

— Mūsų parapijos kleb. kun.
J. Skalandis serga jau antra 

li|| savaitė. Jį pavaduoja iš Kenne-
^L' bunko atvykęs pranciškonas,
o s*,. . Vjsi parapiečiai linki klebonui
1 greit pasveikti.

navo Ona Zubavičienė .r S. 
Cenene - Muiks. Tikrai meniš
kai eilerašcius deklamavo Aud
ronė Butvydai te ir Birutė Vai
čiūnaitė.

Lietuvišką biblioteką minėji
mo proga atidarė pirmin.nKas 
Jonas LiudvinaiLs ir įteikė jos 
vedėjui K. Degučiui ir padėjėjui 
M. Klanui bibliotekos rastus ir 
antspaudą. Jie atidarė ir pirmą 
kartą išdavė publikai knygas. 
Dabar bibliotekoje, knygos iš
duodamos ir keičiamos kiekvie
ną sekmadienį nuo 3-čios iki 4- 
tai vai. po pietų.

žmonės pamatę gražų ir kul
tūringą bendruomenės darbą 
bibliotekos reikalams sumetė 
ap.e 40 dol. aukų, už kuriuos 
bus prenumeruota Lietuvių en
ciklopedija. Tas fondas auga ir 
iš jo manoma pirkti naujų ir 
įrišti senąsias knygas. Pati bib
lioteka suorganizuota iš nieko 
— be jokio kapitalo, patiems 
žmonėms suaukojant ir spintas 
ir knygas.

Ta pačia proga bendruome
nės apylinkė išleido ir laikraš
tėlį — Lindeno Lietuvių ži
nias, kurios žada pasirodyti ir 
ateityje su platesne vietos kro
nika.

Šeštadieninę mokyklėlę 
išlaiko Bendruomenės apy

linkė. Dainavimą moko muz. 
S. čerienė - Muiks, o skaitymo

SCHOLES B AKINO, te 
V. Lukas — Vedėjas

*82 Grand St^ Birafcfyn, N. T.

Amerikos LJLK. Federacija, 
apskrities susirimk-me, nutarė 
šaukti svarbų susirinkimą 
gruodžio 5 d. Dabar išrinkta 
4ašlelna vaidyba, kuri e'.s parei
gas ligi išrinks nuolatinę. Para
pijos ir kat organizacijos pra
šomos pasiruošti. Laikas ir vie
ta bus pranešta vėliau per 
spaudą.

Lietmiąi ūkio klubas savo 
naujos salės atidarymą minės 
lapkričio 21 d.

Marijos mete; paminėti, šv. 
Kazimiero bažnyčioj, lapkričio 
21 prasideda susikaujHmo sa
vaitė, kuri užsibaigs iškilmin
gais 40 vai. atlaida’s lapkr. 28 
d. Per visą savaitę pamokslus 
sakys pranciškonas Modestas 
Stepaitis iš Brooklyno. Kleb. 
kun. Magnus Kazėnas kviečia 
visus pasinaudoti dvasinėm 
malonėm. K—s

GYVBJA ALRK fEDERAClr 
JOSVBIKLA

Spalio 28 įvyko PJtsburgho 
provincijos Kunigų Viesflyoes 
susirinkimas V. J. Dangun 
žengimo parapijoj, kur klebo
nauja kun. Jonas Mis.us. Susi- 
rinkime dalyvavo kunigai: J. 
Misius, E. Wassel, P. Lunskis,
J. Skripkus, A. žiubrys, OFM,
K. Butkevičius, OFM, B. Liu- 
bauskas (atstovavęs kleb. kun. 
M. Kazėną), V. Karaveckas ir 
dr. A. Rakauskas, šios provin
cijos oficialus KV koresponden
tas.

Bostone padarė Nell P. Meškū- 
nienė.- Trigubos- gegužinės ra
portą išdavė P. Manikienė, o 
pirm, šrupsas apskričiui įtei
kė $100.00 auką, visiems gar
siai plojant. Sekantis suvažiavi
mas numatytas Waterbury, 
Conn.

■ Naująją valdybą sudaro 
pirm. Nell P. Meškūniene, vi- 
cepirm. St. šrupsas ,rast St 
Sapranas, ižd. J. Bernotas, iž- 
do globėjai AL Armaitis ir A. 
Mazalas. Į metiriį LDS seliną 
atstove išrinkta St. Sapranas.

Po posėdžio gardžiai pasivai
šinta valgiais, kuriuos pagami
no Navickiene, Kamanaūtienė, 
Manikienė ir Balčiūnai. Nuošir
džiai ir maloniai praleistas lai
kas Su viltimi susitikti kitame 
suvažiavime. Reporteris

Pamaldos buvo išgarsintos 
per vietinį vyčių radiją ir pa
skelbtos visose lietuvių katali
kų parapijose Prttsburghe ir 
apylinkėje. Be to, parapijų kle
bonai ir jų asistentai kunigai 
buvo pakviesti raštu ir žodžiu. 
Deja, tedalyvavo tik kun. M. 
J. Kazėnas, kun. Povilas Luns
kis, kun. Juozas Skripkus, 
kun. Vadovas Karaveckas ir 
kun. Boles Liubauskas. Pasau
liečių dalyvių iš įvairių apylin
kių dalyvavo šimtai.

Pamaldos prasidėjo punktua
liai trečią valandą. Pr.e ne
perseniai įsteigtos Fatimos 
Marijos koplytėles kun. Mag- 
nas J. Kazėnas įžanginėj pro
gramos daly pasveikino gau
siai susirinkusius, atkreipda
mas klausytojų dėmesį į gra
žią rudens dieną ir giedrią dan
gaus mėlynę, ragindamas gy
vuosius pasimelsti už mirusiuo
sius baigiant Marijos šventuo
sius metus.

Rožančiui vadovavo kun. 
Vaclovas Karaveckas, energin
gas ir veiklus šv. Kazimiero pa
rapijos asistentas.

Kryžių nešė ir asistavo pa
rapijos altoriaus tarnautojai, 
Fatimos Marijos statulėlė ly
dėjo kryžių. Procesijoj sekė 
kunigai, choras, vadovaujamas 
vietinio vargonininko Kazio 
Bazio, ir žmonių minia, gar
siai atsakinėdami rožančių, o 
vėliau darniai giedodami sta
cijas, kurioms vadovavo pats 
parapijos klebonas, kapinių į- 
steigėjas, kun. Magnas J. Ka-

i Lapkričio 8 d. po p^tųPitts- MEfc8BlJW^ 
burgno betunai uu-
vo susrundę į sv. Kazmueiv 

icad orgąiuzuoiose P«1- 
nuuctosfe pagerbtų savuosius 
nvrustuoaius, tose Kapmeąe pu-

HOMESTEAD, PA.
* Nemažas lietuvių skaičius 

gyvena Homestead Park ir 
Lincoln Place apylinkėse. Ligi 
šiol miesto susisiekimo prie
monės nebuvo suderintos su 
lietuvių bažnyčioje pamaldų 
laiku Susitarus su vadovybe, iš 
tų vietų sekmadienio rytais, 
tramvajus nr. 65 išeis 10:07 
vai .ir spės juo atvykti į 10:30 
mėšlas.

Šv. Kazimiero kapines yra 
ant aukščiausio kalnelio vi
soj apylinkėj. Taigi, buvo gra
žus reginys žiūrint nuo jo į 
visas puses.

Ant kito, kaimyninio kalne
lio, gal kiek žemesnio, matėsi 
kaip ant delno prancigkieelų 
seserų vienuolynas.

Gaila, kad žiūrint nuo kapi
nių kalno, to pirmo istorinio 
vienuolyno rūmo kaip ir nebe
simatė, nes nūnai šalia yra pa
statytas naujas didesnis pasta
tas, — naujoji koplyčia.

Pageltę ir pabirę rudens me
džių lapai skelbė, primindami 
ne vienam praeiviui, kad gal 
jau nebetoli ir jojo ruduo ir jo
jo panašus likimas.

Vieni su ašaromis akyse, ki
ti lyg nieko nebodami skirstėsi 
į namus.

Tokie organizuoti kapinės? 
apsilankymai gal ne vienai sie
lai suteiks skaistykloj kančių 
palengivinmą, o gyviesiems bus

• Dr. V. Statutis, fizika^ 
dirba aviacijos tyrimo cenhjjjjĮ 
Cambridge, Mass., geofizikos^ 
skyriuje. Anksčiau jis yritĮgg 
dėstęs matemątlką Marianapo<|| 
lio kolegijoje.

• Jungtinių Tautų dienos^
programoje Arlington, Mass^..’’j 
tarp kitų vėliavų plevėsavo ię- J 
Lietuvos trispalvė, šokių P^o-^l 
gramoje pasirodė Bostono tau«|| 
t inlų šokių grupė, vadovauja?;^ 
ma Onos IVaškienės. '

• Lietuviškų šokių plčkšte-.^t
les užrašė ‘‘The Fclk Dance^ 
New Yorke. Plokštelėse įrašyta 
Kubilas, Malūnas, Rugufiai, J* 
Oželis, šuštas ir Mikita, šokius J 
įgrojo O. Ivaškisnė kanklėmis,!;? 
D. Lapinskas pianu, V. Strolia J 
ir R. Ivaška akordeonais k&l 
kontrabasu. r '' -

• Kun. St. Yla baigia ruošti J 
jaunesniesiem ateitininkams j 
pritaikytą vadovą. Platūs vąį J 
dovas vyresniem ateitininkam 
ruošiamas Federacijos Valdy-\ 
bos sutelktinėm jėgom.

• V. Juchnevičius, buvęs . 
Lietuvos pašto vyresnysis me- \ 
chanikas, su žmona iš Kolum- ^ 
bijos atsikėlė į Grand Rajuds, ; 
Mich. Tėvams galimybę persi 
kelti į JAV sudarė jų sūnus, 
atitarnavęs JAV kariuomenėje
6 metus. Kitas sūnus liko, Koįli 
lumbijoje ir tarnauja Singerio 
bendrovėje. -S

• Waterburyje skautų-rėmė-J 
. jai lapkričio 27 d. 6 vai. vaK <
šv. Juozapo par. salėje rengia ? 
priešadventinį kaukių balių. 
Pelnas skiriamas skautams pa- 
remti. 11

• • Linden, N. J. pradėtos leis
ti rotatorium “Lindeno Lietur 
vių Žinios”. Spalių 24 d. išėjo,] 
pirmas numeris. “LLŽ” leidžia | 
Lindeno LB apylinkė. Sureda- ; 
guoja ir atspaudžia J. Prapuo^ 
lenis.

• Lietuvių Studentų Šalpos 
Fondas yra suteikęs keturias 
stipendijas - paskolas, šiuo mė* ■ 
tu vėl yra prašymų stipendi
joms. Deja, Fondo Iždas tuS- Į 
čias ir neįmanoma tuos jau- ? 
nuolius sušelpti. Tam tikslui 
dabar vyksta studentų šėlimo 
vajus, kurio metu kreipiamam; 
į visus geros valios lietuvius. 
Padėkite studentijai, pasiųsda
mi savo auką:

UTHUANIAN STUMDYS 
WELFARE FUND, Accoatf 
No. 11737, c/o Chieago 
ings and Ldan Asso., 6234 
Western Avenue, Chicago 3^< 
Iffinois.
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PLUNKSNAKOTIS SAUDO

Lietuvių Bendruomenė 
suruošė puikią šventei? su 

vaišėmis savo artistams, kurie

inug- 
apy-

tautinio sol’daru- 
nemaža atsiranda 

išsisukinėjančių,

Assembly of Captive Euro
pos n Nations, First Session. 
pienary meetin<j of September 
20 and 21, 1954. 68 psl.

Juozas Mikuckis—LYRIKOS 
KRAITIS, poezijos knyga, ku
rio ie telpa autoriaus v=^> 
venimo rinktinė Ivrika. T ši e do 
Terra (748 W. 33rd St.. Chica
go 16, UI.). Tiražas 500 egz., 
180 psl., kaina 2,50 dol.

Kristaus Karaliaus šventės 
iškilmės šiemet įvyko spalio 31 
d. naujojoj parapijoj. Pamaldos 
su klebono kun. J. F. Angelai
čio pamokslu buvo atlaikytos 
10 vai. Salėj paskaitą skaitė 
P. Stravinskas: krikščionybės 
idėja yra gyva nuo amžių ir 
gyvens per amžius, žemės val
dovai, nors ir galingiausi, ne
tenka savo sostų, Kristus Ka
ralius viešpatauja ir viešpa
taus.

Po paskaitos Pr. Neimonas, 
R. Brazaitienės pianinu paly
dimas, pagiedojo “Gamta gar
bina Dievą”, N. Ambrazaitė ir

CANCEL 0R CHANGE 
' YOUR AD ;

mokyklos motinai tėvų susurm- 
JdkEpe praįbešfanųs padarė buv. 
vedėjas F. BakSūnas ir dabar*

i XIbuv.tėvų ko- 
mttefn pm R Graužinis Ir 
kt Sunkią finansinę mokyklos 
payjėtį rrtfk* tos faktas, kad 
šiemet būtinosioms jos išlai
doms pritrūko apie 120 dol. Su- 
slrinklmas nutarė naujiems 
mokslo metams kiekvieną šei
mą apdėti 10 dol. metiniu mo
kesčiu, kurį bus galima sumo
kėti ir pusmečiais (nuo šio 
mokesčio nepasiturinčias šei
mas tegalės atleisti tik tėvų ko
mitetas). Kad lengviau būtų 
galima mokesti išrinkti, tėvai 
jį galės per savo mokyklą lan
kančius vaikus įmokėti moky
tojams, kurie turės išdavinėti 
ir kvitus.

naują tėvų komitetą buvo 
išrinkti: Idzelevičius — pirm., 
Masitionienė — vicepirm., Gul
binienė — sekr., Eimutienė — 
ižd., Modziliauskas — parengi-

Pirmoji Komunija
Per Kristaus Karaliaus šven

tę 43 vaikučiai pi "-nė pirmąją 
Šv. Komuniją. . Dauguma jų 
lanko mūsų mokyklą, keli yra 
iš viešųjų. Visus juos gražiai 
paruošė seselės mokytojos. Po 
pamaldų vaikučiai buvo gerų 
moterų gardžiai pavaišinti.

DBPLAY

- > -

Raudonoji melodija būtų įti
kinamesnė', jei autorius pogrin
džio veikėjo nekildintų iš trem
tinių (veiksmas vyksta Lietu
voje dabartiniu metu); taip 
pat būtų geriau, jei, nušovus 
bolševiką, veiksmas greičiau 
pasibaigtų).

Bolševiko tipą puikiai sukū
rė pats režisierius J. Pusdeš- 
ris. Maloniai nustebino savo vi
diniu išgyvenimu ir mielu kal
bos tonu Ž. Evknytė. Vyt. O- 
gilvls muziko rolėj -turėjo pro
gos nusikratyti ogilvinių 
štampų, tačiau jų nęnusikratė, 
todėl gar ir publika juokėsi ten, 
kur. juoktis nereikėjo. Iš po
grindžio veikėjo Algirdo Paju
ko (vaidino J. Vitas) laukta 
daugiau vidinės jėgos.

“Vargšas Tadas” neįprastom 
situacijom supinta komedijėlė.

Teisine
— Kaltinamasis, ar tamsta 

nori turėti advokatą?
— Ne. ponas teisėjau, aš 

noriu visą teisybę pasakyti.”

Penkto skyriaus mokinė 
Barbora Rukaitė buvo mirtinai 
sunkvežimio suvažinėta prie 
pat savo namų, kai ji žaidė gat
vėje. Liko nuliūdę tėvai ir du 
broliukai. Jos laidotuvės buvo 
labai iškilmingos. Ta p pat ži
los senatvė.' su. :u!.jsi mirė O- 
na Oren .er.':.

Lapkričio 7 xk sekmadieni
niuose “Detroit Free Press” ir 
“Detroit News” numeriuose 
aprašytas lietuvis studentas 
Stasys Bačkaitis, kuris' turėjo 
laimės pakliūti į būrelį 20 nau
jų piliečių (iš 50.000), kurie 
galės asmeniškai aplankyti 
prezidentą D. Eisenhow:rį. 
Stasio tėvai gyvena Waterbu- 
ry, Conn., o pats Stasys dabar 
“Chrysler Institute of Enginee- 

lalps-

Gi Tado rolėj Vyt. Ogilvis bu
vo turtingas tiek savo jude
siais, tiek mimika, tiek vaidini
mu “mirusio” girtuoklio gyve
nimu. Jam vieni geriau, kiti 
prasčiau talkino: J. Pusdešris 
— gydytojo rolėj, M. Ramonai- 
tytė — žmonos ir J. Vitas — 
tarno rolėj.

Scenovaizdis abiejų veikalų 
buvo gana kuklus.

Vakarą rengė Dariaus ir Gi
rėno klubas. Norėtųsi atkreip
ti dar kartą dėmesį tėvų, kad 
jie nelaikytu mažamečių vaikų 
per šokius iki 12 vai. Rengėjai 
irgi gali žinoti, kad tų va?kų 
siautimas . po salę ne vieną 
šokėją atbaido. Dėl to ir skys- 
tėja parengimai. P. Natas

>. omo

DEMOKRATAI PRADEDA
Demokratų du senatoriai 

pareiškė, kad jie reikalaus iš 
vyriausybės paskelbti pavardes 
tų valstybės tarnautojų, kurie 
buvo atleisti dėl neištikimybės 
valstybei ar dėl nesaugumo. 
•Lig šių metų vidurio tokių at
leistų vyriausybė nurodė tik 
skaičių.

Sis Beads 
fConfain Water J HtOM THE 
Į Miraculous

Fbuntain at tardės

Amerikos butų turi, kostiumų, o kongresmanai tik 
po 7,5.

* Amerikos rytuose moterys 
suvartoja vidutiniškai pd* 18* 
22 porų kojin:ų, pietuose ma
žiau. Vidurkis visam kraštui y- 
ra 12 per metus.

* Amerikietis suvalgo per 
dieną vidutiniškai po šešis bu-

L. loSmantąitė padeklamavo. 
Minėjimą rengė ALRKF sky
rius, jam vadovavo jo pirm. A 
TamuUonda Deja, dalyvių skai
čiumi jis buvo negausu*.

Ckiritaudo an-rismhllni

' TKLHTIONE.- 
0EAJRBORN 24)819 

TOPLACE
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

W W Sekmadienį, spalio 31 d. 
P^iKasmočiaus salėje Great Ne- 

cke, susirinkę šio skyriaus ha- 
riai ir svečiai, viso nepilnas 

|F '7 pusšimtis, vienbalsiai pritarė 
metų Balfo vajui ir tą patį 

vakarą vajaus pradžiai sudėjo 
Be $218.42.

Susirinkimas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. Po sky- 
riaus pirmininko Aleksandro 

fe. > Vasiliausko atidaromojo žodžio. 
» S- ir trumpos šių metų apyskaitos ' 
įį'v -buvo pakviestas tarti žodį šal- 

pos reikalu ta proga specialiai 
p; i .atvykęs Balfo Centro reikalų 

vedėjas Petras Minkūnas, kuris 
labai vaizdžiai ir suprantamai 

lyžį^nušvietė dabartinę Balfo veik- 
fef ■ los padėtį bei šalpos reikalingu- 

mą Vokietijoje pasitikusiems. 
5; > ’ 'Šiame susirinkime turėjęs da- 
z lyvauti Balfo pirmininkas kan.
f- Končius, p. Minkūno praneši-

mu, dėl sveikatos negalavimo, 
negalėjo atvykti.

Great Necko Balfo skyriaus 
nuveikti darbai ir nuolatinės 

? gausios piniginės bei daiktinės 
aukos, turint galvoj, kad jį 
sudaro tik vos pusšimtis se
nųjų ir naujųjų ateivių, galė- 

" tų būti pavyzdžiu visiems ki- 
'tiems skyriams, ypač tokiems, 

r kurie savo narių skz’čiumi jį 
kelis kartus praneša.

Dėl tokios gražios šios sky
riaus veiklos turėtume būti dė- 
kingi energingai valdybai, ku
rią sudaro pirm. AI. Vasiliaus- 

•kaš, vicepirm. p. Lažaunikienė, 
finansų tvarkytojas ir iždinin
kas P. Povilaitis ir sekretorius 
V. Vilkas-Wolf. Ypač reiktų 
paminėti p;rmininką A. Vasi
liauską. kuris, pats gimęs čia 
Amerikoje, niekad nematęs 
Lietuvos ir nepersyvenes 
tremties vargų, su tokia meile 

- .ir nuoširdumu atsiduotų to
kiam kilniam darbui, suprastų 

y į vargą patekusių tautiečių 
būklę ir turėtų tikrą patrioti-1 
nį jausmą. Jis galėtų būti pa
vyzdžiu visiems tiems čia gi
musioms lietuviams, kurie bi- 

Ijo savo lietuviškumo, vengia 
X savo kalbos, savųjų organiza- 

riju ir stengiasi visomis prie
monėmis nusikratyti nuo vis
ko Ims rštu jix)s su tu tėvų 
kilme Labai gaila, kad taio y- 

fį _ ra! Tariau reikia viltis, kad 
tokiu Vasiliausku pastangomis 

L - vienas, kitas oaklvdėl’s gris 
< . atoal prie savųjų ir isiiunys į 

bendra lietuviu šalpos bri Lie- 
y" - tirvos laisvinimo darbą. K. M.

skalbiamąsias mašinas.
* 45% Amerikos šeiminin

kių pačios valo ir kilimus.
* Pereitais metais amerikie

čiai sumokėjo skalbyklom 
$634,400,000.

* Trečdalį viso pasaulio
New Yorke vienas Venccue- muilo suvartoja amerikiečiai, 

los prekybininkas atidavė vieš- * Amerikoje kasmet« iširi- 
buty savo kostiumą protinti, džįįama patefono plokštelėm a- terbrodus. 
Tarnas rado jame i^unksnako- p?ą,l‘OO ,mll. doL 
tį. Kai tarnas jį paspaudė, * Vedęs amerikietis vidutį-;

-UMfanct Sp»t Wb«re / 
St. BarMfctt* S«w Tb» Vbloa •* 

Tb« SHMa Virgia Mary I 
SPECUL MARIAM YEAB DI8C0UNT— 
B«r. Prie* KM ea^-N0W anty I2.»8 ea.

Isivaizduok-laikai rankose, lieti pirš
tais, matai akimis tą vandenį, ištryš
kusi iš stebuklingo Liurdo šaltinio, 
aklinai stiklo karolėliuose supiltą! 
2-sis, 3-sis ir 4-sis poterėlis turi tu 
vandenį iš Liurdo! Tai yra tas pats 
vanduo, nuo kurto pagyja tūkstančiai 
aklųjų ir kitokiu ligonių. Pats rožan
čius labai gražiai ir tvirtai padarytas, 
puikiai įpakuotas. Galite pasirinkti 
Diamond, Saphire arba Ebony spalvų. 
Nesiųsk pinigų. Užmokėsi už 1 $2.98 
arba už du $5.00 ir persiuntimo išlai
das j į gav?s. Jei nori sutaupyti per
siuntimo išlaidas, atsiųsk perlaidų. 
Dar nemokamai gausi dėželę "Liurdo 
Stebuklai.” Jei netiktų, 10 dienų tar
pe gražink atgal ir bus sugražinti pi
nigai. šiandien pasiųsk užsakymo at
karpa.

INSPRATTON GVILD, INC.
Dept. 175 Darb. !• West SSrd Street 

New York, N. Y.

puikiai atstc . _\3 lietuvių gar
bę, minint š'mtmetinę miesto 
sukaktį. Anglų spauda ir tele
vizija lietuvių pasirodymą gra
žiai įvolino.

Mas VeDriu,
žinomas savo programomis 

dar iš Lietuvos, pastoviai ap
sigyveno pas mus ir dirba fi-

Smagios žinios
KAIP GALIMA TAPTI 

MILIJONIERIUM
New Yorko policija sulaikė 

Archabala, Kubos milijonierių, 
kurio turtas siekia 40 mil., į- 
tartą, kad stotyje vietoj “to-‘ 
keno”, įmetė kubanišką pini-

ring” ruošiasi magistro 
niui.

James W. Buteerfield, 
racijos ir natrūalizacijos 
linkės direktorius, sako, parin
kęs Bačkaitį dėl to, kad jis 
nuo 1949 m. padarė didelę pa
žangą. Mums gi džiugu, kad 
Stasys šiame “progų” krašte 
nenutrūksta nuo lietuviškojo 
gyvenimo, priklauso lietuvių 
studentų sąjungai, skautams ir 
yra tautinių šokių grupės bei 
Kovo sporto klubo narys.

— Dramos sambūris Alka 
šiek tiek apmalšino . detroitie- 
čių vaidinimų alkį. Lapkričio 
6,pasivėlinę visą valandą (kaip 
gi pradėsi, jei publika laikosi 
“lietuviško punktualumo” ),
parodė St. Lauciaus vienveiks- 
mę dramą “Raudonoji melodi
ja” ir nenurodyto autoriaus 2 
veiksmų komediją “Vargšas 
Tadas.”

LIUDININKAI TVIRTINA
• famiemi raevargtn
• Nramlgijk

Valančiaus-..-..•■■-L- ■
■ t--- • ■

nagą nariu. Tėvų komitetas jau 
turėjo savo posėdį, kuriame 
buvo nutarta Kalėdų eglutę 
štenaet ruošti sausio 2 d. 2 vai. 
po pietų lietuvių salėje. Už 
kiekvieną valką, norintį iš Ka
lėdų senelio gauti dovanų, bus 
imama po 1 dol Programą at
liks patys mokiniai. Taip pat 
nutarta šeštadienį prieš Atve
lykį (balandžio 16 d.) sureng
ti ir mokyklos vakarą. Mo
kykla šias datas visiems skel
bia Iš anksto ir prašo minėtu 
laiku kitų parengimų nebeda
ryti. Naujasis tėvų komitetas 
sieks glaudžiai bendradarbiau
ti su mokyklos vedėju ir mo
kytojais. v

Šitie užsimojimai gražūs ir 
remtini. Būtų gera, kad dau
giau jautrumo rodytų ir visi 
tėvai. Nors dabar susirinkime 
visi klausimai buvo svarstomi 
nuoširdžia nuotaika, tariau pa
čių tėvų teatsilankė aiškiai 
permažai — voš apie 30 (nuo 
200 mokinių). Pasidžiaugta, 
kad mokyklai daug jautrumo 
rodo seselės mokytojos.

Davęs meno programą AL
RKF kongreso-metu surem
toj lietuvių spaudos akademi
joj ir religinį koncertą kated
roj įvykusioj šventojoj valan
doj Marijos garbei, Ciurtion o 
ansamblis netrukus buvo išvy
kęs gastrolių į Detroitą ir To
rontą ,po dviejų savaičių — į 
Philadelphiją ir Wilkes - Bar- 
rę, lapkričio 14 d. koncertuoja 
Chicagoj. Jo šokėjų grupė Spa
lio 23 d. šoko ore pagrind nėje 
Clevelando aikštėj Public 
Sųuare (šalia kitų tautų tauti
nių šokių šokėjų) ir lapkr. 6 d. 
Ymcos salėj Addison gatvėj. 
Šitie visi parengimai reikalau
ja didelio jėgų įtempimo ir 
.pasiaukojimo tiek iš paties an
samblio vadovo Alf. Mikulskio, 
tiek ir iš visų jo dalyvių.

Seniūnai apie bendruomenės 
reikalu,*

Lapkričio 5 d. bendruomenės 
apylinkės valdyba sukvietė po
sėdžio seniūnus. Jie iškėlė tuos 
sunkumus, su kuriais susidu
ria rinkdami 
mo įnašus: 
delsiančių, 
net priekaištaujančių ir t.t. Ki
ti savo atsisakymą teisina poli
tinių viršūnių . nesutarimais. 
Dar kitiems bendruomenė ap
skritai nereikalinga (!). Iš ant
ros pusės šiemet kaikuriais at
žvilgiais rinkimas lengvesnis: 
reikalas jau žinomas, bendruo
meninė idėja suprantama, tad 
ir to kuklaus metinio įnašo ati
davimas didesnių sunkumų jau 
nebekelia.

Posėdy taip pat buvo išryš
kintas būtinas reikalas turėti 
kiek galima pilnesnius lietuvių 
sąrašus: jų prireikia pvz. Bal
tui ir kt. organizacijoms, pa
sitaiko pajieškojimų, tad krei
piasi į bendruomenę, ir t.t. Pa
galiau gi mums patiems įdomu 
žinoti, kurie dar tebesame gy
vi ir kurie jau mirusios, nors 
tebevaikščiojančios sielos. Ta
čiau nebereikia spyriuotis dėl 
teikiamų žinių: kas duoda pil
nesnes — gerai, kas tesitenki- 
na tik pavardės ir vardo pasa
kymu —taip pat gerai.

Buvo išsikalbėta ir dėl nario 
knygučių davimo ir nusistatyta 
jas duoti kiekvienam norin
čiam. Bet ženklelių telipinti 
tiek, kiek kas įnašų duoda (pa
grindinis įnašas — doleris me
tams, kitas doleris renkamas 
specialiai pačios apylinkės rei
kalams, bent pusės dol. prašo- 
ma šalpai).

Bendruomenės apylinkes 
valdybos

posėdis spalio 30 d. įvyko 
Saukevičių bute. Valdyba jau 
svarstė metinio susirinkimo ir 
kitus su metų pabaiga susiju
sius klausimus. Po posėdžio jo 
dalyvius šeimininkai pavaiši
no.
Sofija ir ViMtora; Amšiejai 

lapkričio 13 d. iškilmingai
Švenčia vedybinio savo gyveni
mo sidabrinę sukaktį. Pamal
dos įvyks 8 vai. ryto nauj. pa
rapijos bažnyčioj, vaišės — 6 
vai. vak. nauj. parapijos salėj. 
Amšiejai yra veiklūs nauj. pa
rapijos kūrėjai, daug dirba 
Balfe (jis yra ilgametis 55 sky
riaus pirm.), abu jautrūs ir 
nuoširdūs žmonės. Nuo&rdžiai 
linkime jiems geros sve katos 
ir jėgų, tslaimina Dievas jų 
gyvenimą ir siekimus!

Spalio 18 d. mirt Teklė An- 
drejausklenė, sulaukusi žilos 
senatvės (ji buvo gimusi 1866 
m. liepos 14 d. Kražiuose). Į 
Ameriką atvyko 1950 m. birže
lio 10 d. Palaidota spaKo 21 d. 
Kalvarijos kapuose. Amer>oj

zinį darbą prie statybos darbų. 
Sausas oras jam teigiamai vei
kiąs sveikatą.

Parapijos mokyklos 
skolom numušti uoliai dar

buojasi naujai atvykusieji. Per 
parengimus pardavinėja vais
vandenius, “ciuckėnus” ir au
koja pinigais. Koristancija Pės
tininkas paaukojo $100.00, Me
ta Perlabak $50.00, kiti po ma
žiau. Vietinis

• ita—wl
Pagydomi su

DEL-JAV
Ebsy Rab

Gydtntli. UteunkiM, be riebalo 
tepalu. pMirilpink Mu vatam 
liandltn! Slmk £1.25 ut 1 buUU.

DeMay C#, N8 N, State

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
Kabaretas ——————
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DISPLAY

BUS. SERVICE

KANTOR’S
SPECIALSI!

■AKE MOUET 
AT ROME!

Frw Gvidone* 
te BeclMMn 
bj Mt Exp*rUI J

m. Tnrpiabtjbiufi ir tHii tamy- 
bea teisės. CARU LAND, 1638 Ant
roji Are. TeL REgent 4-7788.

MASSAPEQUA-SEAFORD, Grafas 7 
kamK, mūrinis, padalyto plato namas, 
su visais įrengimais. Arti kat mokyk-, 
les Ir bažnyčios. $20,808. Kreiptis be
tarpiai. SU 5-3736.

Liet. Pil. *klubą, o lapkričio 20, 
lietuviai vyksta į Cambridge 
klubą.

BRONNE, geroj vietoj parduodama, 
prie pat kelio pastatyta krautuvėlė 
(Boadstaud). Skubiai verčiamas par
duoti. SY 2-14*5.

T ANE 8 BOWL 
tetete Reny 

fa m

Skaitykite ir platinkite “Sv. 
Pnadškaus Varpei”!

MOUNT VERNON, N. Y. S šeinių na
mas su gyvenamu rūsiu. $80 mėnesi
niu pajamų. Arti kat. mokyklos ir 
bafayčios. 2 blokai nuo busų susto
jimo ir 1 blokas nuo didžiųjų krau
tuvių. Parduodama su dideliais nuos
tabia Klausk Franko. YO 8-4928.

GARAŽAS su gaao stotimi, Brooklyne, 
labai reta proga mee tam Hmm ir auto
mobiliu patarnavimui. Didelės talpos 
C gaso pompos." Plovimo {rengimas, 
taisymo dirbtuvės. Garažas talpina 9* 
automobiliu. Teirautis MA 5-9182.

švenčių bizniui. Parduodama išsimo- 
kėjimui nedaug. Įnešus. Verčia par
duoti kiti reikalai. Teirautis BAldwin 
3-2722, po 0 PJA, šeštad. ir sekma
dieniais BAldwin 3-4287.

lai, patogus sudsiekfanaB, arti kat. 
mokėjo* ir balnyfius. 48x188, prie
dai $24,75*. FL 7-9133.

PILKAM PABKWAY SOUTH 1 šei
mų, • kransb. dvigubas (8 kamb. paįa 
ms butas). $2*A**> Arti katalSdškoa 
mokykla* ir bažayfaa.

TA 3-34*1 v

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

PROGA
VISAM GYVENIMUI

Mėsos ir maisto krautuvė. Veikia 
jau 20 metų. Labai gera vieta, 2 
krautuvės puikiam gatvės kampe, 
mūriniam name, 5 kamb. butas, 
2 auto garažas. Prašo $27,000. 
Gali būti tariamasi dėl išsimokė- 
jimo.

AMMMMMtateAMaaaato

PATIESALU ir apmušalu specialistas. 
Išpildoma pagal užsakymų iš duotos 
medžiagos arba auros. Prieienama 
kaina. Purk HiU Decorators, 83 Park 
EBą Avė., YO 5-9876.

SEIMININKE - VIRĖJA, karta gy
venanti., Gerai apmokami namų dar
bai. Mamaroneck Empleyment Agen- 
cy, 2*7 Halstead Avė. (už traukinio), 
C. Markeli, direktorius. MA 8-0280.

THE BRIGIDEEBS 
SATURDAY NIGHT 

DANGĖS
Ali Catholks Over 18 Years 

ARE INVITED 
Music By Al Prfne 

Admission $1.25 
ST. BEIGIDS AUDITORIUM 

St Niekalas Avė. and Grove St 
Ridgeuood —■ Brooklya

ELMHlįBST, 33-35 Cornish Avė. Nau
jas plj^iiž' i~5čimu namus, kampinis, 

10 kambarių, 2 auto garažai, subve- 
jus Už 1 bloko. EN 9-1959.

VTNNIE MEAT MARKET -
Mabto ir mėsos -produktai. A. Ma- 
thews, 258 Union Avė., Brooklyn, N, 
Y. EV 7-8524. Pradedama nuo penk
tadienio, lapkričio 5. Specialios kainos 
dešroms ir kavai. Ateikite ir būsite

FIXSHINGHILLCREST. Visas plyti
nis namas, 3 miegamieji, valgomasis, 
vonios, garažas, skiepas, refrig. plaun. 
mašina, audros langai ir daug priedų; 
netoli kataL mokykla ir bažnyčia, 
pirkimo ir transport centrai. Tik 
princ. $17500. 182-13 72 Avė. JA 30380

savaitės pajamas apie 38*. Nesant 
vedėjo tenka parduoti už $14,***. 
HE 4-2*87, tarp 8-7 PX

ELMHUBST — 3 šeimų plytinis, ge
ros pajamos, įrengtas rūsys. Arti ka
talikiškos mokyklos ir bažnyčios. 
$22.900. Savininkas H- 8-4888

EASTCHESTER, MODERN CAPE 
CODS. 18.750 ir brangiau. $13,000 pa
skola. 5 kamb., garaž., šiltas vanduo, 
apšildymas. Kaip rasti: šiaurėn 22 
keliu (White Plains Rd) ligi Grand 
Blvd (Scarsdale), kairėn 2 blokus ligi 
Ewart St, kairėn 1 bL ligi Anderson 
Avė., vėl kairėn ligi pavyzdinio na
rna šiaurėn Bronx Riv. Pkway ligi 
Eastchester išvažiavimą dešinėn 
Scarsdale Avė, kairėn ligi Anderson 
Avė, vėl dešinėn 4 blokus ligi mo
delio. ŠAKNELEI & CALCIANO.

TAhnadge 2-2759

KAM MOKĖTI 
TAKSUS?

Paversk savo tuščią žemę |
pinigus.

GENOVESE REALTY
37-20 Astoria Blvd. RA 8-112

.Bostono tarpklubinėse p-bė
se, Boyfeton Chess Club sukar
to lietuvius 4*4: ’š, Cambridge- 
Harvardo 2-ją 4:0 (1) ir Har
vardo pirmoji — Brandeis uni
versitetą 5:0. Lapkričio 13, 
Brandeis univers;tetas atvyks
ta pas lietuvius i So. Bostono

Tarnybos ieškant
— Kas tamsta esi iš profe

sijos?
— Astronomas.
— O ką tamsta veiki dieną?

IEŠKOMA BUTŲ 
Savininkams nereiks jokią 

pakeitkną
J. E. RAINE? 

7123 Eooseveit Avė. 
Jackson HtgsL. L DE 5-0840

M CEO darbai ■ffieiranii. Plytų, ce
mento. Stato garafas SpeefaBstaa 
mūryti B akmenų. Visų spalvų paai- 
riaklniSB Nrmafcąnrai įvertina. Monti 

UI* 9-14*2

E.‘tai atgaivino Estijos šach
matų federacijos veiklą Kana
doje. Pirm. E. Kahnar, Toron
to, vice pirm. Shilov, Montreal. 
Nariais išrinkti atstovai iš 
JAV, Australijos, Anglijos, 
Švedijos ir Suomijos. Federaci
ja leidžia dviejų mėnesių žur
nalą Eesti Malė (K. Tulius, 
Seabrook, N. J.).

FOREST HILLCREST — angių Tu- 
dor, kampinis mūro, 7 did. kamb., 
gyv. kamb, sandėliai, įrengtas rūsys, 
šoninis tidhys, 1J4 HoHywood vonios, 
purkštas, terašė, garažas, priedai. 

lUinois *-*354

mybos dovanos jau padsirsty- 
tos. Pirmąsias dėžes gauna:

1) Pirmoji Birutės saidaiiūų 
pagaminta dėžė dovanojaana 
lietuvaitei tremtinei Europoje. 
— jau kelinti metai skausmų 
kankinamai Vandutei Lingy
tei .kurios griaudinga istorija 
mus visus sujaudino. Ji šian
dien turi 13 metelių, o jau 8 
metus guli gipse I goninėje. Ji 
nematė vaikystės džiaugsmo, 
tegu bent ši dovanėlė praskai
drina jos dienas; 2) Garbingos 
Lietuvos Dldž. KunigaUcstienės 
Birutės vardo moterų dr-jos 
pirmininfcjei Sofijai Oželienei, 
Chicago, DL; 3) Moterų Vie
nybės pirmininkei Paulinai Ši- 
mėniaieį, New York, N. Y.; 4) 
Jaunosios kartos atstovei prof. 
V. K. Jonyno dukrai šešiolika
metei Giedrutei, New York, N. 
Y. (Skelb.)

EASTCHESTER — mažam kaimely 
nuosavybė, 1 akras, 10 kamb. baltas 
stucco namas, vaikams žaisti namelis, 
2 arkliam tvartas, jojykla, garažas, 5 
minučių ėjimo kelias ligi Crestwood 
stot. Arti kat mokyklos ir bažnyčios. 
$3^000. Tartis su savininku

WO 1-9125

te%Tmt n • *
tel. Tl»» mat* ■* ■*»** < *te*. TMa i* aa 
otelcat tealaa** avaartMlty te atet.iaa. 
CHIMCHILLA PELTV BROUGHT UF T0 
$I7S AT THE LAET JUNE AUCTI0H1

CALL OB VISIT—NO OBUO ATION t 
CIlNCHiUU KANOKM ASSOCIATES, AK.

MS-tŽ HIIHMa Aw.. Jįaaulca. L.I.
•L «-O» • Oaaa EvaaME* Swfa

FAD&IML
. Spalio 28 d. ttVO ibMnnnsp, 

884 Hart St, N.
Y. jnirė Josas Eimnifri. su- 
laukęs 65 m. amžiaus. Buvo gi
męs Lietuvoje, Škėmauj vai, 
Utenos apskr., Amerikon atvy
ko 1907 m. Nuliūdime paliko 
žmoną Stefaniją, dvi dukt;ris, 
du žen& tris amikus, dvi se
seris Lietuvoje, vieną Kanado
je ir brolį Amerikoje. Buvo 
pašarvotas Šalinko koplyčioje. 
Po gedulingų pamaldų Apreiš
kimo par. bažnyčioje palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Velionies žmona ir brol s 
nuoširdžiai dėkoja Apreiškimo 
parapijos klebonui ir kunigams 
už atlaikytas pamaldas, laido
tuvių direktoriui šalinskui už 
rūpestingą ir nuoširdų rūpini
mąsi šermenimis, giminėms, 
draugams ir pažįstamoms už 
gėles, užprašytas šv. Mišias ir 
palydėjimą į amžino poilsio vie-

New Yorke gruodžio m. į- 
vyks Amerikos meisterių tur
nyras, kuriame didmeisteris 
Reshevsky kovos su jaunai
siais: Bisguier, Larry Evans, 
broliais Byme ir Krameriu.

IEŠKOMA NAMU 
pirkti 1-2^ šeimų ir bungalovų tarp- 
rasmraine rajone. Siūlyti:

1 FLORENCE B. ALLEN 
TU 8-72*8 LA 7-28*8

4hen notef/ lita Hin) 
nd" afa sįRtS- 
^(ioesiftbterthir- 

jfhedidhe

DARBU-darbų-darbų namuose, ko
mercijoj, industrijoj. GABVIN EMP- 
LOYMENT AGENCY, 217 W. 125th 
84. Kambarys 11U

40.<M;i** . ....;* >»*.iae

MERRICK - KRAUTUV8 — 35x38 
naujas fasadas, kentiKnės grindys. 
Miesto centre. Tinka visokiam biz
niui užvesti. FR 8-9715. i

WHITE PLAINS prie Harrison lini
jos. Puikus naujas ranch namas, gra
žioje vietoje. 3 dailūs miegamieji, 2i4 
vonios, prabangi virtuvė, gyven. ir 
valgom, kambariai, žavūs mahogany 
diroiniai Terasa. A-l sekeja, 2 auto 
garažas, pratęstos palėpės. Kaina 
$51^00. Colonial Rd ir Piatt PI., 
White Plains. TeL Rye 7-2883 arte 
WH 9-4M5. ■. .

PIGIA KAINA PERDIRBAMA
Virtuvės - Pastogės-Rūsiai-Porčiai-

Mūro darbai - Stogų dėngimas-Sienų» 
priežiūra. — Visos rūšies darbai —
Kliūtys pašalinamos!

TA 3-5335

HUNTINGTCBr BEACH, L* k 
4 kambarių įrantas pajūry fa še
šiais grsiisfa sklypais prie sara
faną. Yra gyv. bambai ys, virtu
vė, iy2 vonios, TV bambu, skal
bykla ir trys dengtos terasta. 
Prato $34^8*8. Skambink

HAvemeyer 4-87*1 ..

8TAUAI (MILLWORK).
Užbaigia piuklo darbus. Tereikia ta
da tik vienos eilės politūros. A L. of 
L. Shop.

Bx- WOODWORKING CO., INC. 
528 Ttttany St 

Bronx 59, N. Y.NUSTEBINSI m 
savo draugus 

su ekzotinėm
KALĖDŲ ATVIRUTĖM <

Jiem pasiųstų tiesiai iš ROMOS, 
Mes užadresuosim ir ranka už< 

Jus pasirašysim. Mažiausiai 6<: • * < 
atvirutės. <

Paprastu paštu viena 68 c. 
Oro paštu viena —.... 75 c.

Siųsk užsakymo pinigus su adre-; 
santų vardais ir savo parašu, ko-; 
kiu pasirašai.

KUCER T. A. INC. 
j State 281A

1947 Broadraay, -New York 23 i

Nemokamai vertinama 
Telefonas 
NA.8®7
Dirba 24 valandas 

Šeštad. ir Sekmad.
Allfine Storm 

WindowCo.

ttT Bieyde wttb tralner — 
reg. 39.95

Crib mattmo, advertised make
reg. 24^0 _______ 33S98

Attas carrtage Bmited
ųuantity—reg. 54.95 $3895

Tricycle 12” punetare proof
reg. 24 JO ....................... 38S9

tote N* 
WOOD 

KITCHEN 
TO™ 

•t'mnk

Vaitonis dalina. ^ pirmą vietą. 
Povilas Vaitonis, buv. Kanados 
meisteris, dalyvavo Lake Erie 
open p-bėse, Buffalo, N. Y., 
kuriose jis su Dr. Marchand iš 
Rochester, N. Y., pasidaLno 
pirmą vietą, užbaigoje sužaidę 
tarpusavy lygiomis. Dalyvavo 
19 asmenų iš kelių valstybių. I 
laimėtojus buvo pranašautas 
Dr. Br. Schmidt iš N. Y. Už
baigė šitaip: P. Vaitonis ir Dr. 
Marchand po 4*Ą:*^, C. Mauer 

'4:1. Po 3:2 surinko Dr. 
Schmidt, Harlow Daly (Maine) 
ir kiti, Kanados spaudoje Vai
tonis pareiškė, kad šis turny
ras buvo gražiai įvykdytas ir 
jam davė progos pažinti Ame
rikos šachmatininkus iš kelių 
valstybių. Vaitonis siūlo su
rengti Ontarip p-bes “open” 
prasmėje, kad jose galėtų da
lyvauti JAV ir kitų Kanados 
provincijų šachmatininkai.

Tautvaišus, Zojus, Jakštas, 
puificai pasirodė Slų metų 
Great Lakęs p-bėse. “Chess 
Life” spalių 20, paskelbė pilną 
96 dalyvių lentelę, kurioje tre
čiuoju stovi Povilas Tautvaišas 
su 5^:1‘/į; vos pustašklų atsi
likęs nuo laimėtojų ispano Po- 
mar 'ir S. Louis meisterio R. 
Steimayer (po 6:1). Pirmūnų 
t^rp? randame Aleksandrą 
Zujų ir Kazį Jakštą, kurie su
rinko po taškų. že
miau jų atsidūrė Chicagos 
meisteris’ Turiansky ir Illinois 
meisteris Nedved. Panašu, kad 
A. Zujus po šių p-bių pateks 
į JAV Experts klasę. Kiti lie
tuviai surinko šitaip: S. Wini- 
kaitis 4:3, Kazys Ramašauskas 
ir Vladas Karpuška po 2’4:- 
4Vž. v/

DR. V1SVALDIS MAIZITE
Ofiso adrėsas:

37-47 61st St., Woodside, Queens, N. Y.
Priėmimo valandos: 1-2 ir 6-7;

trečiad. ir šeštad. 10-12.
Kitu laiku atskirai susitarus.

Ofiso teL: HAvemeyer 9-8541 
Namų teL: ABtori* 4-4188

STATOMAS pupfan'tata 2 tartų ir S 
atadtų aarasi. Garų šHfarara (aMe- 
jom). $17,541 Skaafanti tarp 8:39— 
4^8 PJL PBraoott 8-8345. 5 PJL
GEneva 8-5144 Gero* pajamos.

•. • • ■. : ■»: • ■ 
MKMKVBAKp-9 akrų faas*. Atoki- 
**a sfahMHMBįM* 99ta** .'BtaktDa. torai*. 
fa* irgražioj BrmMcvUm; U L mies
telio vietoj. terkMMra ai $98000. A&- 
tmrCti netark VI 5-1OM. Važiuok 
Jertėbo Ifck ligi Raute .108, kairėn li
gi Ctaar Swamp Rd (R. 107), kairėn 
ligi Ormond Pr. RA. kairėn Ugi kal
vos virtūnta* kampas Mayflower.

VAMZDŽIU IR ŠILDYMO DARBAI.
Sugedus pataisoma ir tt., nemoka

mai įvertinama, Brooklyn - Oueeae 
Plumbing, 484 Eogan St, Brooklyn,' 
N. Y. MIdway 7-4525.

MOUNT VERNON, 3 m. sąramo ak
mens mūro aamas, aklėj gatvėj, 8 
kanfa, fifay*, 2 vonios, pagrtafaBta 
kamik, ir baras I aukšte, parėtas sra 
setais, vidury , halė, garažas. Prato 
$3X5*8, paskola sutinkama.

MO 8-5506, BE 7-5528.
Arti kat mokyklos ir bažnyčios.

S-P*. Btaknrart M
i Slt tara* ■nsosto
• 2-r. ta* E?- / '■'

astrai lSKFT
e "»*• A

tmi* ĮeMBra

fa $mo$ tm nmy

Nuo visokio oro 
namų a paauga

ĮĘrtnflfal Ahnwtonm
Nuo vėjo langai - 
ir durys -

ALUMINIAUS PALANGES 
KARTELES

Stephen Bredes Jn 
ADVOKATAI

DUONOS UVEŽIOJIMAS. Naaaau. 
Aptarnaaja sopernsarketua ir k. §a- 
vaitinta pajamos $125. Prašo $4,488. 
Skamhtak Bayaifc 5-2459, apie

K A N T O E*S 
442 Ctaremoat Prkw»y, 

(nr. Webster Av. Bx.) 
LU 3-1030

RAIŠE CHINCHILLAS



taupumo sumetimais.

EVergreen 8-9770
Tel VIrginia 7-4499arszva

Vietinis

4M GRAND ST.
J. P. GINKUS 
Dtnktoriia

Vyčių vadų kursai
buvo surengti šv. Kazimiero 

par .salėje, Brocktone, lapkri
čio 7 d. kuriuose dalyvavo apie 
60 vyčių. Iš So. Bostono buvo 
nuvykę: kun. J. žuromskis, J. 
Olevičius, J. Danielius, F. Za- 
letskaitė, R. šataltė ir V.SkjKi

taip pat paruošia- 
lauko pusės (poli- 
simonizuojamos ir

“M. & Z. CoUision Works”,
937 Grand St., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN H, N. ..
J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

turginius metus, tai gera proga 
visiems tikintiesiems susikaup
ti ir pasimelsti, atlikti metines 
rekolekcijas. Užbaigiant bus 
suteiktas šv. Tėvo palaimini
mas.

New Ycrko Dailininkų S-ga
spalio 31 susir ir irime priėmė 

savo įstatuts ir statuto projek
tą. Susirinkime dalyvavo 17 
dailininkų. Pirrrininkavo V. K. 
Jonynas, sekretoriavo Gedvilie-

Padėkos dienoje
lapkričio 25, Bostono skau

tai rengia bendrą sueigą šv. 
Petro par. salėje. Bus rodomas 
filmas ir praėjusios vasaros, ry
tinio Amerikos pakraščo skau
tų stovyklos. J sueigą ir filmo 
pasižiūrėti ^kautai atsives savo 
tėvus ir tokiu būdu Padėkos 
dieną praleis kartu su savo tė
vais.

Balfo Bostono skyrius 
lapkričio 21 d. ruošia iškil

mingą dešimties metų sukak
ties minėjimą. Lietuvių šv. 
Petro parap. bažnyčioje 10 
vai. bus atlaikytos 'iškilmingos 
pamaldos už visus Balfo rėmė
jus, o vakare 6 vai. Lietuvių 
Pil. Klubo auditorijoje įvyks 
minėjimo aktas ir banketas. 
Minėjime dalyvaus visos Bos
tono organizacijos, bus trum
pos kalbos ir meninė dalis, o po 
to šokiai prie gero bufeto.

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

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

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, New Yorke.

Darbe valandos: kasdien nuo > vaL ryto Dd S vaL rak.
pirmadlMiteli nuo 9 vaL ryto 0d S vaL vak.

Naujosios Anglijos* Vyčiai
lapkričio 21 d. šv. Kazimie

ro par. bažnyčioje, Worcester, 
Mass., rengia šv. Valandą Ma
rijos metų atlaidams gauti. Po 
šv. Valandos bus pusryčiai 
Mali*enio parke.

GR ABORTUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Beuford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Studentų iinksmavakUris
įvyksta Padėkos Dieną, lap- 

kaitė ir dr. A. šešplaukis, na- 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose. Progra
moje: vaišės, meninė dalis, šo
kiai. šokiams gros studentų’or- 
kestras. Visi maloniai kviečia
mi šiame linksmavakaryje da
lyvauti. Ruošia Studentų Atei
tininkų Sąjungos Valdyba.

Netiesa, kad mūsų visuome
nė nustojo domėtis lietuviškais 
parengimais. Jei tik kas tikrai 
naujo žadama, žmonės pripildo 
sales net sausakimšai! Tą pa
rodė paskutinis Balfo kon
certas, o pereitą sekmadienį 
((lapkr. 7) “čigonų” operetės 
pastatymas. Išaugusiam ir at
jaunėjusiam Operetės Chorui 
didelė Schwaben Hali scena pa
sidarė permaža ir erdvi salė 
gausiai lietuviškai publikai per- 
ankšta. Turint galvoje, 'kad šį 
spektaklį rengė dideliu pasiau
kojimu dainos ir meno nuoš’r- 
dūs mylėtojai, netikslu būtų 
statyti jiems profesionalinio 
masto reikalavimus. Kas spe
cialiai ieškos - trukumų—jų vi
sada ras, bet iš viso šia gražia 
Operetės choro iniciatyva rei-

40 valandų atlaidai
Nekalto Prasidėjimo parapi

joj 40 vai. atlaidai prasideda 
lapkričio 26 ir tęsis per tris 
dienas. Pamaldos rytais 8 vąl. 
vakarais iškilmingi mišparai, 
pamokslas ir palaiminimas pra
sideda 7:30. Atlaidų iškilmin
gas užbaigimas įvyks sekma
dienį 3:00 vai. p.p. Rytais ir 
vakarais pamokslus sakys kun. 
A. Sabaliauskas, salezietis. Pa- 
rapiečiai raginami pasinaudoti 
dvasinėmis malonėmis.

Pagerbė naująjį vyskupą
Lapkričio 9 d. Shcraton Pla- 

za viešbutyje įvyko privatus 
vyskupo Jeremiah Minihan pa
gerbimas. Lietuvius atstovavo 
kun. J. Bernatonis, ’ kun. J. 
Daunis, kun. J. Svirskas ir kun. 
J. žuromskis.

Lietuvos gintaro
gabalėlis ir rūtos šakelė bu

vo įmūryti į Rust Craft Publi- 
shers naujai statomą pastatą. 
Lietuvių linkėjimus firmai per
davė Paulė Bernotaitė, apsiren
gusi tautiniais drabužiais. Ji 
yra tautitnių šokių šokėja.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 8«th STREET NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

METROPOLITAN OPEROS solistai “Aidos” spektakly: baritonas L 
Warren, sopranai — Z. Milanov ir B. Thebon.

flda tik pasidžiaugti. Choras, 
margaspalvibose čigonų dra
bužiuose, vykusiai nugrimuo
tas ,atrodė puikiai. Ir nestebė
tina,- kad vos tik uždangą pakė
lus, publika jį sutiko gausiais 
plojimais.

Be abejo, tokį gausų kolek
tyvą (apie 60 'žmonių) neleng
va išlaikyti visuotiname darnu
me ir gal kiek daugiau galima 
būtų laukti iš choro čigoniško 
temperamento vaidyboje, bet 
už tai vokaliniu atžvilgiu cho
ras visas savo partijas atliko 
pasigėrėtinai. Atskirose rolėse 
atrodo, savo vietoje buvo B. 
Račkauskas (čigonų vadas), R. 
Kėzys (jaunas čigonas), R. 
Mainelytė (vogta duktė), M. 
Žukauskienė (čigonė Karina), 
M. Virbicklenė (sena č:gonė) 
ir St.Vaškys (eigomūkas). N-~.- 
dėkingesnė padėtis susidarė M. 
Sutkevičiui (Vytautui), ku
riam gelbėjant situaciją, teko 
ant greitųjų imtis rolės, Zig
mui Zubriui užkimus. Jis, žino
ma .stengės daryti geriausia5, 
kas buvo galima.

Dėlka baletmeisterio St. Ma
ziliausko, operetė išėjo nauja 
ir gyva savo čigoniškais šo
kais. Z. Žitkevičienės smuikas 
solo būtų, be abejo, publikos 
šiltai sutiktas ne tik už scenos, 
bet ir scenoje.

Al. Mrozinskas, kaip visada, 
savo akomponavimu suteikė vi
sai operetei meistriškai išdai
lintą foną.

Sunkiausias uždavinys, žino
ma, teko dirigentui J. Stankū
nui, kuriam šį kartą teko val
dyti visą kolektyvą. Rezultatai 
rodo, kad tas uždavinys buvo 
atliktas sėkmingai. L.

Užsakyk savo vaikams 
“EGLUTĘ”!

Sodalietės
lapkričio 20. d." 8 vai. vak. 

par. salėje po bažnyčia rengia 
kalakutų Whist ir Blitz. Daly
viai turės progų laimėti keletą 
gerų kalakutų, kurie tikrai tiks 
Padėkos Dienai.

Lietuves Kariuomenės 
šventės

minėjimą Bostone rengia L. 
S. “Ramovė” Bostono skyrius 
lapkričio 2 ld. Pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės bus 
10 vai. šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje, 3 vai. p.p. bus mi
nėjimas Tautinės Sąjungos na
muose. Paskaitą skaitys Dr. J. 
Petronis. Visi kviečiami daly
vauti pamaldose ir minėjime.

WAITKUSI
F U NsE R A L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarn».viinM dieną ir nakti
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6431

J. Augai ty te, A. Kačinskas 
A. Mrozinskas

BARASEVIČIUS ir SCNUS
FUNERAL HOME

254 W. Broadvvay 
Soutfi Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

Rymuatas Ivaška,
antrasis artilerijos leitenan

tas, išvyko dviem metam ka
rinei tarnybai į Fort Sill, Ok-

Pakrikštyta
Spąllo 31 d. Regina Marija, 

duktė Aleksandro ir Justinos 
Jutkytės Dubauskų; Marija 
Antanina, duktė Antano ir M. 
M. Narlkiewich Rutkauskų.

;onai9’ lietuviškoj Brooklyno scenoj

Devindienis Nekaltai Pradėto
sios garbei

Šv. Tėvo pageidavimas, kad 
tikintieji ko iškilming:ausiai 
užbaigtų Marijos jubilėjinius 
metus. Tam duoti progos, mū
sų bažnyčioje lapkričio 29 va
kare pradedamos 9 dienų Ma
rijos garbei pamaldos, kad vi
si galėtų pasinaudoti teikiamais 
atlaidais. Rytais pamaldos 
vvks 8 vai., o vaSdara’s 7:30. 
Pirmuoju Advento sekmadie
niu Bažnyčia pradeda savo li-

Eietuvių demokratų 
t> klubo

alutis (Beer Party) bus lap
kričio 20 d. 7 vai. vak. Gal’ma 
bus už viena doleri šert5, val
gyti ir šokti iki vėlumos. Pra
šoma nevėluoti nas p. Povil’o- 
nį 459 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Lietuviai CYO savaitėje
Lapkričio 1-7 d.d. Bostone 

įvyko katalikiško jaunimo sa
vaitė, kurioje dalyvavo ir šv. 
Petro par. CYO draugija. Visą 
savaitę jaunimas lankė bažny
čią ir ėjo prie šv. Komunijos. 
Šv. Petro parapijos CYO drau
gija savaitę užbaigė bendrai 
dalyvaudami šv. Mišiose lap
kričio 7 d., kurias atlaikė ir 
pritaikintą pamokslą pasakė 
jų dvasios vadas kun. Antanas 
Kneižys. Po pamaldų parapijos 
salėje įvyko pietūs, -kurių metu 
į jaunųjų širdis prabilo sve
čias kun. Edmundas Sviokla, 
kuris dabar vikarauja šv. An
tano parapijoje, Allston, Mass. 
Vakare nariai dalyvavo Bosto
no arkivyskupijoje CYO bend
roje šv. Valandoje.

J. B. SHAL1NS- 
ŠAL1NSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84 02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parku ay Štai ton) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiant garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai vįsosc. 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

Automobilių savininkų 
dėmesiui

East Bostone
veikusi 34 m. imigracijos 

stotis uždaryta. Sulaikytieji i- 
migrantai perkelti į Charles 
gatvėje kalėjimą. Stotis užda
ryta

rąMTTnMn-TAMT 6 lr»T«»v>ri*'i
5r r)5antrė Inantrv). Galima 
nam.ixtvt.i 1818 Rplmnnt Avė. 
/toro Tremont Avė. ir 176 St.) 
Brome.

ALEYANDER'S C< 
414 BROADWAY 

South Boston 27, Mara.

Lietuvių automobilių taisy
mo dirbtuvė “M & Z. CoUision 
Works”, 937 Grand St., Brook- 
lyne, jau pradėjo mašinų pa
ruošimą žiemai (pakeičia aly
vą, sureguliuoja motorą žie
mos važinėjimui ir pripila an- 
tifryzą). _

Mašinos 
mos ir iš 
ruojamos, 
purškiamos specialiais chemi
kalais apsaugoti mašinų pavir
šiui — dažam, chromui nuo 
sniego ir lietaus.

Dabar pats laikas sutvarkyti 
ir nudažyti sulankstytas dalis, 
kad apsaugotumėm jas nuo 
rūdij5mo. •

Neužmirškime, kad dabar ir 
pats automobilių pirkimo lai
kas. Mes tarpininkaujame, an- 
žiūrime ir padedame nupirkti 
mašinas. Turime ta5 p pat ir 
gerų automobilių parduoti.

Taigi, prieš pirkdami naują 
ar naudotą automobilį, pasitar
kite su mumis.

LIETUVIU STUDENTU SANTAROS 
NEW YORKO SKYRIUS

Š. M. LAPKRIČIO llfEN. 20 DIENA

NAUJIENOS, Ar-į

ZALETSKAS
FUNERAL s ’ HOME 

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakti. 
Koplyčia Šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Kalėdinių dovanų 
išpardavimas

Parapinės mokyklos mokinių 
tėvai lapkričio 28 d. šv. Petro 
par. salėje po bažnyčia rengia 
kalėdinių dovanų ir rankdarbių 
išpardavimą. Išpardavimas 
prasidės 10 vai. ryto ir tęsis 
ligi 9 vai. vak.

V. Alksninis perėmė N. Y. 
Skautų Vietlninkijos kultūros 
reikalų vedėjo pareigas ir 
skautų vyčių okteto reikalų 
vedėjo pareigas.

New Yorko skautai Kariuo
menės šventės proga turės iš
kilmingą sueigą su įžodžiu ir 
menine dalina.

Mūsų ramunių ži< 
| dai yra Hungarijo 

švieži ir medun 
kvepia; moterys 

a' kurios geria ram
k\ •/ nių arbatą, būn 

gražios ir nepikto 
galite pabūti dien 

kitą ir nevalgę, bet pirkite r 
munių ir pradėkite atgauti g 
resnę sveikatą. Kai prisii 
mums $2.50, tai mes pasių 
me jum svarą ramunių ir g< 
knygą “Sveikata ligoniam" 
gydymas visokių ligų ša k 
mis, žievėmis, žiedais, sėkl, 
ir kapais.

Min trel Show
Šv. Petro par. vikaras kun. 

Jonas žuromskis ir šiais metais 
rengia parapijos minstrel 
show. Parengimo pirmoji prak
tika įvyks lapkričio mėn. 18 d. 
7:30 vai. vak. parap. salėje. 
Kun. J. Žuromskis kviečia vi
sus parapiečius prisidėti prie 
šio parengimo. -

Mirė
Lap’Cričio 3 pasimirė ilgiau 

sirguliavus Ieva Bucelevičienė 
Su trijomis MlŠ’omis iš Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios 
palaidota šv. Mykolo kapinėse. 
Velionė paliko užaugusius du 
sūnus ir šešias dukteris. Lapkr. 
6, po keliolikos metų ligok, mi
rė Ignas Kasparavičius. Po Mi
šių palaidotas šv. Mykolo kapi
nėse lapkr. 8 d. Laprk. 10 mi
rė Kasparas Kįebavičlus, pali
kęs nuliūdime žmona ir užau
gusius vaikus. Palaidotas lapkr.
13 d. /

Arrižiną atilsį suteik miru
sioms, Viešpatie!

6 valandą vakare
Grand Paradise didžiojoje saleje
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

RENGIA IŠKILMINGĄ

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiski s 

(ARMAKAUSKAS)
Graborius - Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai 

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME 

M. P. RALI.AS — Direktorių*
A LB. BALTRCNAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

PRANEŠIMAS
JAV Lietuvių Bendruome

nės New Yorko I Apylinkės 
Valdyba praneša, kad Liet. 
Bendruomenės nario knygeles 
galima įsigyti kiekvieną sek
madienį (pradedant lapkričio 
’Žl d.) tarp 12 vaL ir 1 vai. p. 
i p. pas budintį valdybos iždinin
ką Apreiškimo par. mokyklos 
TV klasėje. Ten pat galima bus 
gauti ir nario mokesčio ženk
lelius.

Visi lietuviai kviečiami įsire
gistruoti L. Bendruomenėj ir 
nusipirkt nario mokesč. ženkle
lius, kad galėtume kuo gausiau 
■dalyvauti rinkimuose Vyrlau- 
s;os Tarybos ir organizuotai 
vykdytume kitus svarbius lie
tuvybei Išlaikyti uždavinius.

ALB New Yorko I Apylink. 
Valdyba

Kultūros Tarybos 
susirinkime,

įvykusiame lapkr. 11 Apreiš
kimo salėj, tarp k>tų aptartų 
reikalų, balsavimo būdu buvo 
išrinkta Kultūros Tarybos nau
joji valdyba iš 5 narių ir 3 
kandidatų. Valdybą dabar su
daro: A. Dimas, inž. J. Valai
tis, kun. V. Dabuš’s, R. Fran- 
kaitė ir dr. A. šęspluakis, na
riais -r A. Gudaitis. T. M. Ste- 
paitis, OFM, ir M. Sutkevi- 
čius.

Maspetho šv. Vardo 
dranonia laokr. 20 oar. salėje 

pnks»*ia šrikfu vakare.

$ LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTES MINĖJIMAS

▼ • • • • Lietuvių veteranų organizacijų.- Ramovės, Am. Legiono ir
x Am. Liet. Legiono Postų rengiamas,
$ įvyks lapkričio 21 d., sekmadienį,

SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avė,, Brooklyh.
£ Buvęs Lietuvos šaulių Sąjungos vadas pik. P. Saladžius 
£ skaitys paskaitą. Meninėje dalyje dalyvaus solistas S. Lie- 
t ^pas, aktorius H. Kačinskas, A MrozEisIlo vadovaujamas 
X skautų vyčių oktetas ir p. Matulaitienė: vedama Maironio 

mokyklos tautinių šokių grupės. Pradžia 5 vai. p.p.
$ Konferuos P. A. ŠIMUTIS.
$ Po meninės dalies šokiai grojanti dideliam G. Vedegio 
$ orkestrui.

Lieti/vi y Radio Draugijos Programos 
J. P. GINKUH. Direktorių*

Trečiadieniais 10 P.M—WWRL 1600 kr,—5000 W.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro tangomig transliuojami įvairūs visuom«*nčs pranešimai, 
naujienos, muzika.
TeL EV. 4-M9S 
AD JEZAVITAS 
Muziko* Dtr.

AKADEMINĮ 
VAKARĄ

PROGRAMOJE:

Ksaveras Strumskis
senesnės lietuvių kartos vei

kėjas ir gerai brooklyriškiams 
pažįstamas, lapkričio 13 d. bu
vo palaidotas iš Apreiškimo 
bažnyčios. Velionis yra akty
viai dalyvavęs lietuvių kultūri
niame ir New Yorko prekybi
ninkų veikime.

Angelų Karalienės 
parapija

Nuo spalio 31 iki lapkričio 
14 d. Marijos metų užbaig’mo 
proga buvo surengtos misijos, 
kurios praėjo su dideliu pasi
sekimu. Misijas vedė Tėv. Gs- 
raidas, pasionistas.

'Šv. Vardo dr-jCs vyrai lap
kričio 27 d. 6 v.v. Angelų Kar. 
parapijos salėje rengia prieš- 
adventinį balių.

TretinLikų metinė vizitacija 
įvyks lapkričio 21 d. 4 v. p.p. 
Viz’tuoja Tėvas Leonardas 
Andriekus, OFM.

“Ateities” žurnalo
metinis pobūvis ruošiamas 

šsštadienį, lapkričio 20 d. 6 v. 
v, Angelų Karalienės parapijos 
salėje. Programoje — Chicagos 
kongreso prisiminimas ir kit. 
Visi Ate'ties skaitytojai, ateiti
ninkai ir jų bič uliaf kviečiami 
dalyvauti.

DAKHIMINkAS

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Šokiams gros AD. JEZAVTTAS Įžanga $2.00 |



SPAUDA

laisvini-

nemaža
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Nerasi šių visai naujų pirmenybių jokiam kitam pigios kainos automobilyje!

> -

polius 
laiką

terių 
kits ^vitegjjuotų, Mv-

Prieš sovj 
teger-us vjį 
piktnimas, į

kad fa 
buvusią 
pasauli-

Klausvkite
^ijKivrasAi3Į\iL\:fAię

' Priverčiamuosius darbus ir 
jų vykdymą Rusijoje — rašo 
Gerland,—dažnas taip įsiva z- 
duoja— Suplanuotas, sakysim, 
Turkestane naujas kanalas. M- 
nisterija duoda įsakymą MVD,

KAIP AUGO SUOMIJA?
Knygoje “The United States 

and Scand navia” randame to
kius duomenis apie Suonrjos 
augimą:

1750 matais suomių iš viso 
tebuvo 500.000, 1811 m. jų 
dvigubai padidėjo ir sudarė jau 
vieną milijoną (po 61 metų); 
1880 m. dar padvigubėjo ir bu
vo jau 2 mil. (po 69 m.), 1910 
m. išaugo iki 3 mil. (po 30 m.) 
ir 1950 po praėjusio nuostolin
go suomiam; karo jų buvo 4 
mil.

žymusis naujas "55 Ford Fairlane 
Town Sodan... suderina šaunų 
veikimą ir moderniausi grožį su di
džiausiu patogumu ir palankumu.

1 KaM pristatytų
jfrasyto- vsar darfetato-cų. Pol.cija
griežtai į k'atn padaro racijas.: sugaudo žmo- 

juMota dar- tate Ir IkBas savai^ea jau 
Intam reHratem, plaukia darbo jėga pr . kanalo.

Bet iš tikrųjų tai tik fantazi
ja. Suiminėja arba pci tiniais 
motyvais, arba tada, kai jau 
begalės privsę krimnalistų, 
bet niekad ne tam, kad turėtų 
pigios darbo jėgos.

Pirmuoju smuiku virrtda gro
ja “valstybės saugumas”, tik
riau pasakius, saugumas minis-

8ENU atramų 
spiralės pasitiki 
duobėm, bei ne
atsilaiko • pasiti

kėjimui.

tų organizatoriai — dr. Šliu
pas ir Sirvydas — pas piktinę 
tokiu elgesiu, nuo soc.allstų 
pasitraukę. Tuomet socialistam 
vadovąuti liko tik Kapsukas, 
Grigaitis, Vidikąs ir keletas ki-

, “Pagaliau socialistai buvo 
priversti savo tikrąją spalvą 
parodyti. Savo elgesį prieš Lie
tuvos laisvinmą aiškindami, 
jie įrodinėjo, jog jie seka Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos nustatytą kryptį. Pavyz
džiui, 1907 m. “Kovos” Nr. 32 
rašo: ‘Mūsų partija rugsėjo 
mėnesį turėjo konferenciją, ku
ri nutarė, kad Lietuvos prole
taras turi kovoti tik. už bcid- 
rą visai Rusų mnlstybei. •‘eigta- 
mą seimą; atskiras seimas Lie
tuvai buvo pripažintas neįvyk
domu — šis reikalavimas iš 
programos išbrauktas...’

• Už automobiliui išleistą dolerį jūs negalite pirkti geriau kaip 
Fordų... savo srityje puikią mašina ’55! Kur tik akį užmesi, visur 
rasi ekstra savybes, sudėtas j šį žymiausia iš visų Fordų. Jame ra
si aukštos kokybės savumus, duodančius verta pasididžiavimo vei
kimų — aukščiausi važiavimo ir vairavimo patogumą—moderniau
si groži. Ir dar rasi ekstra kokybes visose auto dalyse. Pavyzdžiui, 
Fordo naujais* apvadais dabinta kabina turi per kvadratine pėdą 
didesne erdve geresniam 20% matomumui. Vidus yra visiškai nau
jas. gamyboj naujausios spalvos ir apmušalai. Stabdžiai yra 10% 
didesni — sustabdo lygiau, išlaiko ligi 50% ilgiau.

TRYS PREMJERAI — Norvegijos O .Torp (k.), Danijos H. Hedtcf 
(^r. Švedijos T. ErLander—-pirtoiep skrido nauja oro linija tarp Los 
Anegeis ir Kopenhagos (per šiaurės ašigali).

Amerikoje 
tyrinėjamas.

šių, kurių kituo^ rajonuose 
auga dideli pertekliai ir be jo
kio vargo. Čia jėga išnaudoja
ma neproduktingai.

Panašiai laikas ir jėgos eik
vojamos Sibiro miškų lageriuo
se. Milijonai kalinių kerta pui
kius medžius, ir tie medžiai, 
suversti į dideles krūvas, pūs
ta, nes jų tik dalis gali būti iš
plukdyta perkimštais upių van
denim.

Arktinėse srityse kaliniai tu
ri sodinti bulves, kopūstus, a- 
gurkus ir ikitus gerus daiktus, 
kurie čia skurdų augimą daž
nai baigia nenunokę— perank- 
sti šalčių pakąsti. “Tai kalbu iš 
savo patirties, nes pati pralei
dau gerokai laiko šiuose arkti
niuose valstybiniuose dvaruose. 
Visokiais būdais mėginom iš-

(Nukelta į 3 pusi.)

DARBINIKAS savo skal C 
tytojair. • šia proga daro di 
dėlę nuolaidą: £

PIRMOJI nauja preiumc $ 
rata nuo Kalėdų 
Kalėdų ---- $5 $

ANTROJI —------- $4$
T RECIOJI tiktai — $3 £ 
Kviečiame mielus skai- $ 

tytojus pasinaudoti šiuo di 
delsu pantginimn. - s, N 
*-v>*e*e*z^

“Rusijoje Lutes 1905 
revoliucijai,

Dr. J. šliupas ir J. Sirvydas 
sudarė “Socialistų Partiją”. 
Ten susikimšo neramusis ir a- 
bejotinos ištikimybės gaivalas... 
Sudaromas “Centrinis Revo
liucijos Kpmitetas” aukom 
rinkti. “Kapsukas - Mickevi
čius susuko savo gūžtą, vadi
namą “Draugas” ir pareikala
vo sau didesnę surinktų aukų 
dalį. To pasėkoje “Centrinis 
Revoliucijos Komitetas” skilo 
ir netrukus, kaip Grigo bitės, 
pakriko, nes pradėjo aiškėti, 
jog ten sulindusiam gaivalui 
vien savieji reikalai terūpe-

Dr. J. J. Bielskis, ilgametis 
lietuvių veikėjas ‘ Amerikoje 
ir Lietuvos konsulas, per Lie
tuvių Dienas skelbia įdomius 
Amerikos lietuvių veikimo pra
eities gabalus. Spalių mėn. nr. 
jis pasakoja, kaip įvykiai Lie
tuvoje duodavo akstino pas;- 
pūrtyti ir Amerikos lietuviam. 
Lyg įmestas į vandenį akme
nėlis sukeldavo bangas.
- Kai Prūsuose pasirodė AUŠ
RA, pirmas lietuvių laikrašt s, 
tautinis pabudimas reiškėsi ir 
Amerikos lietuvių tarpe. 1885 
susdarė “Lietuvos Mylėtojų” 
draugijos užuomazga, o kitais 
metais buvo įsteigtas “Susivie
nijimas Katalikiškų Draugijų” 
i: “L:etuvių susivienijimas A- 
. šei ikoje.”

“Kražių skerdynės 1893 lap
kričio mėn. buvo lyg rūstaus 
perkūno trenksmas, prikėlęs 
Amerikos lietinius iš tautinio 
apsnūdimo - apsileidimo. Įvai
riose kolonijose tuoj sušaukti 
mariniai mitingai, kuriuose 
reikšta rūstūs protestai. Kre p- 
tasis į Amerikos spaudą ir vi
suomenę, prašaųt, pareikšti sa
vąjį reikšmingą protesto žo-

“Lietuvoj: įvykęs
Didys' Vilniaus Seimas

pakišo mintį šaukti Ameri
kos lietuvių seimą... Tas sei
mas įvykę, bet kairieji M už
valdė, savuosius komitetan 
aukoms rinkti suk’šo, taip kad 
katalikai ir kai kurie tautinin
kai netrukus iš to komiteto pa- 
ritrąukė. Tas komitetas, vei
kęs ap e pusantrų metų ir su
rinktų pinigų dldssnę dalį so
cialistam perdavęs, “kojas pa
kratė”. Vėliau esą tautininkai 
paskelbę, kad komitetas tik 
savo, partijai pin’gus panaudo
jęs, o ne Lietuvos reikalam. 
Dar vėliau ir ■'patys sociAlis-

.žvaigždes. Turėjo ir 
minį kompasą, bet s 
darydavo 
klaidų.
; Šiaurės 
buvo ilgą 
Prie kai kurių universitetų bu
vo net atskira mokslo šaka, 
skirta šiaurės ašigaliui. Moks
lo tyrinėjimai ir privedė prie 
naujo išradimo, pr o kompaso, 
kurį-jau panaudojo sekmadie
nį, pradėdami normalias oro 
keliones per ašigalį.
. Naujasis 'kompasas pavadin
tas "šiaurės tako gyroskopiniu 
kompasu.” Jo pagalba lėktuvai 
galės lengvai skraidyti ;š Los 
Angeles į Kopenhagą, sutrum-

J MINKĄ. - <
$ Tai dovana, kuri du Jary 
| tus i savaitę tave primins y 
I tavu draugai. > - a y 
| Užsakyk DARBININKU į 
X sa vo draug ns ir gimliėnu $ 
y IA irie - jo dar neskaito. Už £ 
$ saky k, kaip kalėdinę dova

pindami kelionę 10 valandų, 
arba 2000 mylių.

Naujasis kompasas sveria a- 
pie 17 svarų. 5o centras turi 
sviedinuką, kuris sukasi 26.000 
išartų per sekundę. Jo neveik a 
nei d.deii temperatūros sviravi- 
mai.

Pirmoji kelionė iš Los An
geles į Kopenhagą atlikta per
21 v. ir 17 min., padarant 5800 
mylių. Skrido su dviem nusilei
dimais. Iš Loš Angeles iki Win- 
nipego 1634 mylias nugalėjo 
per 5 vai. 43 minutes, iš Winn - 
pego iki Grenlandijos 1984 my
lias per 7 vai. ir 34 minutes. 
Grenlandijoje lėktuvą pasveiki
no amerikiečių lakūnų įgula. 
Šalčio buvo 10 laips. žemiau nu
lio, tai sušalusius Hollyvvoodo 
artistus, kurie skrido pirmoje 
kelionėje, pavaišino šampanu. 
Iš Grenlandijos be nusileidimo 
traukė iki Kopenhagos, 2162 
mylias padarydami per 7 vai.
22 minutes. Lėktuvas daugiau
sia.-laikėsi 17.000 pėdų aukšty
je ,kur mažiausia siaunčia šiau
rės ašigalio audros.

Tuo pač u laiku iš Kopenha
gos pasikėlė kitas lėktuvas į 
Los Angeles tais pačiais keliais. 
Jisivežėtr's Skandinavijos vals
tybių ministerių pimrninkus ir 
Danijos princą.

ŠeifoJlMleta 4.-J0-&30 Mate?.
WEVD

, 13JOia.97.9MEG.(Mr

XsoJm Angto-Poised Ride
Šiais metais Fordas pritaikė BaH- 
Joint {kiekio atramos spirales, kurios 
tiek lygiais keliais, tiek duobėtais tei
kia lygu važiavimo... daro važiavimą 
ir vairavimą patogesniu.

tada atsiranda trbalsų, kurie

laiku grl.b amari aiškinti ?esą apsimoka, ar jw>
sovietai nori pager_nti piliečių tnekvrma. visai ko kito.
gyvenimą, sukurti naujas bu
veines ir tam ūkin am intere
sui tarnauja suimtieji: jie ku
rią krašto ūkinę gerovę.

Vokiečių žurnalistė Brigtte 
Geriand, Seseris mstus išbuvu
si prie Uralo Vorkutos lage-

Niekas negali sakyti šir.M- 
dtea, kad prievartinis darbas 
netari reikšmės sovietiniame 
Akto gyvenime. Tačiau tu 
rrikšmė nėra teigiama ūkiuL

Milijonai darbo vergų turi 
gyventi ūkiui antraeilės, tre- 
Čiaeilės reikšmės rajonuose. 
Bet jie ten nusiųsti, kad nega- £ 
lėtų daryti sabotažo aktų, kad £ 
nesusisiektų su tirštai gyvena- £ 
mais pramoniniais rajonais. $ 
Pavyzdys gali būti Karagan- $ 
dos sritis. Ten yra apie pus- $. 
antro milijono kalinių, bet tik 
pusė milijono dirba anglių ka
syklose, o jų iškasamos anglies 
yra labai nedaug, palyginti su_ 
jėgom, kuribs ten sukištos. 
Kitas kalinių milijonas turi 
dirbti sausose stepėse išgauti 
su iddeliu vargu mala vai-

“Taigl, privertus socialistus 
kaukę nusiimti, skirtumas tarp 
jų ir tautinės ideologijos besi
laikančių grupių^ — rašo B.els- 
kis — dar lajjiau paaišūSjo.” 
Dar velkiu, “net patys socialis
tai skilo: Rusiją garbinantieji 
nuėjo su Kapsuku, dešinieji pa
galiau irgi pasidalino, anot 
Juozo Sirvydo klasifikacijos, į 
socialistus - biznierius su ‘Ke
leiviu’ ir į socialistus-portun’s- 
tus su ‘Naujienomis’. Bet jie vi
si šaukė rėkė prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, visokeriopai 
trukdė katalikų ir tautininkų 
veiklai . už Lietuvos 
mą.”

“Noriu pastebėti, 
kalbama apie padėtį, 
prieš ir laike pirmojo 
nio.karo. Malonu pastebėti, 
kad pradžoije antrojo pasauli
nio karo, dr. P. Grigaičio va
dovaujami socialdemokratai 
pakeitė savo pažiūras ir įstojo 
Lietuvos laisvinimo darban.”

Trfjncer—Twjue P«wer
M S Moja, Kaiimni motoru:

Fordas jum duoda didesnį “torųue" 
greitesniam pradėjimui 3 dideliuos 
motoruos. Yra 162-h.p. Y-block V-8 su 
aukštesne (7.6 ligi 1) kompresija. 
Paskui, dar galingesnis, 182-h.p. Y- 
block SpeeiaI V-8 duodamas kombi
nuotai su nauju Speed-Trigger Fordo- 
matic Drive Fairlane ir Station Wa- 
gon modeliuose. Ir pagaliau naujas 
130-h.p. I-block Six. Visi pasižymi tra
dicine Fordo ekonomija.

Fordomatic vairavimas 
pagal pageidavima.

Transliuoja B stiprios radijo stoties VI LOA, 1550 kylorj virs

KIEKVIENĄ SEKMALHENJ — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNKUITS <>F rrrnilANTA «’• OA 
•- KRAIHMJTK, PA.

Atidaryta oro linij;
Sekmadienį atidaryta nauja 

keleivinė oro linija Scana.na- 
vian Airlines System, Ine., ku
ri veda iš Amerikos per š.au- 
rės polių į Europą.

Lėktuvai jau seniai skra.cle 
per šiaurės ašigalį, nugalėdami 
visas atmosferines sąlygas. 
Tačiau nuolatinės oro l.nijos 
vis dar įkurti negalėjo, nes 
šiaurės pol.uje neveikia papras
tas kompasas, žemės magne
tizmo linijos susibėga į ašigalį 
ir taip stipriai paliečia paprastą 
kompasą, kad jo naudotis ne
begalima. Iki šiol lėktuvai šiau
rėje skrido pagal saulę ar

• astrono- 
su juo pą- 

skridimo

XAIVOS spiralės 
yra palinkusios 

prie lingynių ir 
sukrėtimus at

laiko.

“Sužadintų Amerikos lietu
vi bruzdėjimas tęsėsi gana il- 
g;.i. Rinkt aukos nuskriaus
tiems sušelpti.. Tais pačiais 
metais iškelta mintis lietu- 
v ams dalyvauti taiptautinėje 
Parodoje Paryžiuje. Visuome
nė tam pritarė ir reikalingų 
aukų sudėjo. . Paroda įvyko 
1900 metais. Amerikos lietuvių 
pastangomis turėta ten savo 
skyrius ir tuo buvo rodoma pa- 
saul ui lietuvių tautos gyvu
mas, garbinga praeitis ir oku
pantų rusų daromos skriau
dos...” Buvo rimtai svarstoma 
mintis surinkti aukų ir nupirk
ti iš vokiečių Rambyno kalną.

NMm TlraaderMr*
4 Mojai SartaM graptae!
žvilgsnis i etegantiiloi Ford Thųnder- 
Mrd pasakys jums, kodėl jis jmvergė 
Amerikos Mrd|... kodėl jo ilgis, temos 
linijos Utvėpė u2»uriantj '55 Fordo 
stilių. Gali matyti Ttranderbird stiHu 
naujame ”55 Fordo Korės apvade, jo 
ketorfcamplani pi įtinto snape, jo j«- 
tabe utpakaUo apsaugos plane_ kur 
tik židrėsi.

B



Princas Karolis, Anglijos sosto j- 
pedinis, jau 6 niet4.
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žmonės ir moterys
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir* gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turt
ui Ir kalbų redakcija neatsako.

Kiekvienam yra teisė laisvai gyventi
Šią savaitę latviai mini Nepriklausomybės paskelbimo su

kaktį. Lapkričio 18 jiems yra tas pats, kas mums Vasario 16.
Tomis dienomis abi giminiškos tautos išreiškė savo valią būti 
nepriklausomomis ir abi jos turėjo tai ginklu apginti. Abiejų ir 
priešai buvo bendri — vokiečiai ir rusai. Tačiau po pirmojo Di
džiojo karo, apsigynus ir nuo vokiečių bermontininkų ir nuo rusų 
bolševikų, Latvija ir Lietuva gražiai gyveno visą dvidešimtį me
tų. Mums buvo nepaprasto džiaugsmo, daugiau negu kam k tam,
kai Latvija buvo laisva, ir šiandien mus apima didelis graudulys, . Nežinomam kariui paminklas 
skaudesnis negu kam kitam, kad tenka išgyventi abiejų broliokų 
■tautų skaudžią priespaudą. Ypač graudu darosi Lapkričio 18, 
kai latvių tauta savo žemėje negali laisvai net. savo šventės mi
nėti.

Atgimusi Latvija laimingu būdu buvo suvienijusi visas savo 
žemes, net ir aiškiai skirtingas religiniu bei kultūriniu charakte
riu. Neturėdama su kaimynais jokių ginčų dėl šienų ir niekam 
nekliūdama, ji visą savo energiją galėjo sutelkti į kultūrinį dar
bą. Malonu buvo keliauti lygiais keliais, užsukti į erdvias švie
sias mokyklas, sustoti gražiai tvarkomam ūkyje, gėrėtis vakari
ne daina, džiaugtis gražiai išleista knyga, teatru, opera, menu. 
Visame Latvijos plote ir visame gyvenime buvo jausti kūrybi
nis įkarštis.

• Gyvendamas Latvijoje negalėjai sakyti, jog tai ‘‘nauja vals
tybė” be šimtmetinių savarankaus valdymosi tradicijų. Per 
šimtmečius latvių tauta buvo išsaugojusi tokią gyvų ^ąmonę ir 
tokias tvirtas senolių tradicijas, kad nepriklausoma valstybė bu
vo kaip nusirpęs vaisius.

Kai tauta yra. subrendusi, ji jau turi savo viduje tvirtą 
tvarką, kuri tik apsireiškia valstybine forma. Ta forma gali su
dužti, gali būti priešų sušipulinta, bet tauta palieka. Latviuose 
iš seniau yra išlikęs didelis pasitikėjimas savo tautos galia, savo 
darbo nežūstančiais vaisiais ir savo ateitimi.

Rūstūs laikai prie Dauguvos turi praeiti, nes piktas, koks 
jis galingas bebūtų, turi dingti savo paties piktybėje, kuri jau 
liejasi per kraštus nekaltų žmonių ašaromis ir krauju. Antra, ir 
mūsų šauskmas į pasaulį teisybės, nors ir nėra toks pajėgus, 
kad tuojau sutraukytų vergijos pančius, bet jis nėra ir bereikš
mis. Jisai kaskart garsiau ir plačiau eina per pasaulį, kaskart 
daugiau sudaro rūpesčio ir Kremliaus nusikaltėliams.

Mes giliai tikime, kad vieną kartą teisybė turi laimėti, kad 
abi broliškos Pabaltijos tautos vėl atkurs savo nepriklausomas 
valstybes palaimai ne tik sau, bet ir visai žmonijai. Juk negali 
būti pasaulyje taikios, nors ir labai gražiai apie ją didieji kal
bėtų, jei liks pavergtų tautų, nors jos ir nebūtų didelės.

Dievo pasaulyje, tariant latvių tautos žodžiais, yra teisė 
kiekvienam laisvai gyventi.

M . |

| Sesios savaites apsupime |
! it - • *>3B< SS
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Spalio 6 Sedoje įstoju į ant

rojo žemaičių pulko antrąją 
kuopą. Įstoju ir dėl saugumo 
sumetimų. Aš juk esu dezerty
ras. Jei vokiečiai pagaus, vis
ko gali būti. O lietuviškame 
pulke saugiau. Vokiečių galybė 
tiek aplamdyta, kad šiuos pul
kus pripažino ir vokiečių ka
riuomenės vadovybė. Tai su 
lietuviško pulko dokumentais 
galėsiu laisvai judėti po visą 
Žemaitiją.

Nuvykstu į savąją kuopą. 
Kareiviai gyvena pradžios mo
kykloje. Uniformuotų jų ne
daug. Didesnė dalis apsirengę 
civiliai. Ir ginklų trūksta. V:- 
są laiką laukia jų atvežant. 
Bendras įspūdis gana liūdnas, 
liet kareivių nuotaika pakili.

— Pulkas dabar tik tvar
kosi, dar visko trūksta, — 
aiškina vyrai, — bet greitai 
būsime aprengti ir apginkluoti 
kaip pirmas pulkas.

iinr" ir - O

VLADAS RAMOJUS I

To pirmo pulko nemačiau ir 
nežinau, kaip jis atrodo, bet 
šis antrasis tikrai skurdokas. 
Tačiau ar ne tokie pulkai 1919- 
20-21 m. darė stebuklus?

Spalio šeštą nusprendžiu 
praleisti Sedoje, aplankyti pir
mąjį pulką, susitikti su drau
gais iš Joniškėlio, o rytojaus 
dieną žadu leistis motinos ieš
koti. Tačiau popietėje pasigirs
ta aliarmuojančios žinios, kad 
priešas persikėlė per Ventą ir, 
sulaužę vokiečių pozicijas, visu 
frontu žygiuoja pirmyn.

Pulke- atšaukiamos visos ato
stogos. Suprantu, vėl pavėla
vau. Jau kelintą kartą. Ką aš 
turiu daryti? Kas svarbiau: ar 
tėvynė, ar motina?

Pas motiną nesuspėsiu: ke
liai nežinomi, vietos nepažįsta
mos ir dar tie arte ją mūšiai.

Bot su kuo gintis? Savo šau
tuvą Kretingoje atidaviau "va
nagams” — tiems, kurie nuėjo 
į miškus. Tikėjausi gauti čia 
pulke. Iš kuopos ginklininko

Du lietuviai. Mykolas Baka- 
nas ,darbininkas, ir Vladas Mi
ronas .tarnautojas, dabar atsi
radę Vokietijoje Eltos Infor
macijom pateikė savo žinių a- 
pie padėtį Lietuvoje.

Esą jie bėgo, negalėdami iš
tverti sovietinio teroro ir gy
venimo sąlygų, kurios nėra to
kios, kokias atvaizduoja sovie
tinis radijas ar spauda.

Štai jų liudijimas pirmiau
sia apie Lietuvos miestų išorę.

Vilniu je nuversti nuo Triių 
Kryžių kalno trys kryžiai.
Nuo Vilniaus katedros stogo 

pašalintos statulos. Pati kated
ra uždaryta. Senieii ios balda’ 
išvežti. Jų dalis perduota kom. 
partijos centro komitetui. Ba
zilijonų vienuolynas ir bažny
čia paversti kalėjimu.

Kaune senoji pilis viešai nai
kinama. Kur reikia Kauno 
statybai akmenų, tai pasiunčia 
sunkvežimį į pili, ir 
iš pilies sienų lupa, akmenis;

jie tokie tinkami pama
tams...

Karo muziejaus sodely v’si 
■kryžiai pašalinti. Nuverstas 

ir laisvės statula. Pašalinti vi
si nepriklausomybės laikais 
statyti okupantui neparikę pa
minklai. Jų vietoje pastatytas 
ėekos budeliui Dzeržinskiui pa
minklas. Karo muziejaus vi
dus bolševikiškai pertvarkytas. 
Pats muz:ejus pavadintas “Ka
ro istoriniu muziejum” ir pri- ■' 
taikytas raudonosios armijos ir 
kom. partijos propagandai. Mu
ziejaus laikrodis tebeeina, tik 
kurantai subolševikinti. Te
bėra ir patrankos, tačiau nesti 
jokių iškilmių.

Lietuvoje ve’kia bolševikinė 
“Sojuztil”, kuri renka metalo 
laužą. Rinkikai atkreipė akis ir 
į Kauno kapines (Vytauto 
prospekte). Kcmoartiia para
gino parinkti laužo ir iš jų.

Buvo surankioti kryžiai,
ir juos iš rinkikų ‘Sojuztil” 

supirkęs, perdavė Neries fabri
kui perdirbti į radijaterius ir 
centrinio šildymo katilus.

Atvykusieji pasakojo, kad 
aviatoriam pastatyti pamink
lai Kauno kapinėse dar stovi, 
bet šiaio karių kryūių jau ne
bėra. Pernai buvo nugriauta 
pusė žuvusioms kariam pasta
tyto paminklo, kuris L-.- 
aptvertas trijų metrų aukščio 
tvora. Prie jo ir prie Dariaus- 
Girėno paminklo, kur papras
tai per Vėlines susirenka žmo
nės žuvusiųjų pagerbti, pasta- 

gaunu lengvą kulkosvaidį ir il
gą vokiečių kareivio milinę. 
Šovinių pažada vėliau. Kišenė
je turiu revolverį- Paskutinių 
atveju jį paleisiu.

Tada greitomis parašau 
trumpą laišką motinai. Rašau, 
kad taip arti esu, bet vėl ne
galiu ateiti iki jos...

Visą naktį praleidžiame pa
rengties stotyje. Sako, pirmas 
pulkas sėdi apkasuose prieš 
Sedą. Ten ir mano draugai.

Vidurnaktį nunešu laišką ir 
įmetu į pašto dėžutę. Ir koks 
'keistas jausmas — kai pasieks 
adresatą, gal manęs nė gyvo 
nebus.

Tolumoje rausta dangus, 
girdisi šaudymai.

Spalio 7 rytą išveda ir ant
rąjį pulką. Išsidėstome iš ank
sto paruoštuose apkasuose ša
lia Sedos — žemaičių Kalvari
jos vieškelio.

Turime baisiai mažai ginklų. 
O šovinių visai nėra. Bet visi 
ramina, kad jie esą pakeliui. 
Užpakalyje mūsų pastato seną 
artilerijos pabūklą. Ten irgi 
kareiviai šneka, kad neturi 
sviedinių.

Apie devintą valandą prasi
deda bolševikų puolimas. Stip
rūs bolševikų kovos daliniai, 
tankų ir artilerijos remiami, 
pradeda pulti žemaičių pirmo

tomos sargybos, žmonės kal
ba, kad <
iš Kaimo centrinių kapinių 

būsiąs padarytas parkas.
Nuo pereitų metų jose jau 

nebelaidojama. Laidoti veža 
arba į Petrašiūnus arba į A- 
kksotą. Esą pranešta gyvento
jam, kad kas nori — išsikastų 
savo artimuosius ir gimines ir 
pasilaidotų kitur. Vokiečių e- 
vangellkų kapų koplyčia tebė
ra.

Buv. prezidentūroje įsikūru
si rusų kariuomenės įgula. 
Buv. min. kabineto rūmuose 
įsitaisė kom. * partijos Kauno 
miesto komiteto kai kurie sky
riai.

Prisikėlimo bažnyčios, ne
baigtos statyti Žaliakalnyje, 
kryžius nuimtas. Joje 1952-3 
buvo popieriaus sandėlis, iš tos 
bažnyčios
ateity žada p; Isjli fabriką.
Prekybos ir Pramonės rū

muose yra Kauno miesto vie
šoji biblioteka. Buv. Cherrijos 
instituto griuvėsiai baigiami 
valyti. "Maisto” fabrikui už
dėti stogai. Taupomųjų Kasų 
rūmuose įsitaisęs miesto vyk
domasis komitetas '(savivaldy
bė). Karininkų ramovėj —rau
donosios armijos namai.

Geležinkelio tiltas atstaty
tas, bet per jį neleidžia pės- 
č’ų eiti, žmones ir vežimus ke-

“United States Information 
Agency” išsiuntinėjo spaudai 
žinią apie J. B. Laučkos, A- 
mer ko’š Balso lietuviškojo sky- 

buvo' riaus Vokietijoje vedėjo, par
vykimo atostogų ir plačiau in
formavo apie pačią jo vado
vaujamą tarnybą bei apie jį 
asmeniškai.

Priminė, kad minėtoji agen-

pulko pozicijas. Seda ir antro
jo pulko ruožas patenka į stip
rią artilerijos ugnį. Pradeda 
sproginėti ir baisių “katiušų” 
sviediniai. Greitai ateina ži
nios ,.kad bolševikų tankai jau 
mieste, kad pirmąjį pulką iš
metė iš pozicijų.

Rūksta, treška ir pleška ap
link. Juodi dūmai suodina dan
gų Vyrai drąsiai gina Sedą, 
bet kas toliau kas dedasi spar
nuose? Ar priešas neaplenks ir 
nesusems visų? Juk taip buvo 
prie Mūšos.
• Nors neturime šovinių, bet 
vistiek sėdime apkasuose. Bė
ga vokiečių kariuomenė iš Se
dos į Barstyčius, į žem. Kalva
riją. Jų tarpe matosi ir pirmo
jo žemaičių pulko vyrų. Ryši
ninkai šneka, kad Sedoje jau 
bolševikų tankai, kad lietuviai 
šaudo tankus iš prieštankinių 
pabūklų. Keli esą jau sunai
kinti.

Vienu metu Sedos-Barstyčių 
vieškelyje pasirodo priešo tan
kai. Mūsų pulkas bejėgis stoti 
į kautynes prieš šarvuočius. 
Antros kuopos vadas koman
duoja trauktis. Ištraukęs kul
kosvaidžio spyną, trenkiu ne
naudingą geležies laužą į že
mę ir per durpyną kartu su 
kitais kuopos vyrais pasilei- 
džiu Barstyčių link.

lia gretimas kėltas. Tik pei 
potvynius/ kai eina ledai ir 
keltas negali veikti, leidžia 
žmones per geležinį tiltą. Ta
čiau t.k savotiška tvarka — 
kai vienam gale susidaro 100- 
150 žmonių būrys, tai iš prie
kio ir iš užpakalio stoja MVD 
sargybiniai ir perveda per til
tą. Potvynių metu sugalvoja 
dar ir pasipinigauti — per til
tą leidžia vagonus su žmonėm, 
bet už pervežimą reikia mo
kėti tam tikrą mokestį.

Vilijampolės tiltas neatsta
tytas — yra tik laikinis, me
dinis, siauras. Aleksoto tiltas 
atstatytas, tik konstrukcija pa
keista, ir truputį praplėstas. 
Panemunės tiltas neatstatytas. 
Ligi šiol buvo įtaisyti du ka
bantieji lieptai, kuriais eidavo ' 
(žmonės po v'eną į vieną pusę 
ir po vieną į kitą, 
lieptai siūbuoja, tai 
amžiaus
mažai jais naudojasi.

Tuos kabančiuosiuss lieptus 
žmonės praminė "beždžionių 

tiltu”.
‘Beždžionių tiltas” neseniai 

buvo nugriautas. Palikti tik 
greta tilto žmonėm ir veži
mam kelti du keltai. Griauiant 
"beždžionių tiltą” buvo skel
biama, kad statys namą tiltą. 
Bet ligi šiol nėra jokios žymės, 
kad pradėtų.

tūra vadovauja informacijos 
programai, kuri nušviečia už
sieniui Amerikos politiką ir 
kovoja su komun zmu. Ameri
kos Balsas yra viena iš jos 
priemonių.

Priminė -taip pat, kad Lauč- 
ka yra gimęs Brocktone, 
Mass.; teisių mokslus baigęs 
Vytauto Didžiojo univers.tete 
Kaune, 1930-33 buvo “Dar
bininko” redaktorius Bostone, 
o 1936-44 ‘‘Amerikos” redakto
rius Brooklyne; 1944 - 48 buvo 
Balfo vykdomasis direktorius; 
1948-51 buvo ryšininkas prie 
NCWC tremtinių įkurdinimo 
reikalam.

Agentūra taip pat prim’nė, 
kad p. Laučkienė-Mocejūnaitė 
kilusi iš Rochesterio ir ten bai
gusi kolegiją.

Informacija baigiama J. B. 
Laučkos pare’škimu, kad Ame
rikos Balso transliacijos klau
somos ir girdimos anapus ge
ležinės uždangos.

Į durpyną šaudo priešo ar
tilerija. Duoda stipriai, ištisas 
plotas nusėtas duobėmis. Daug 
kur matosi ir skeveldrų už
muštų kareivių.

Saulė dūmuose paskendusi. 
Krūmai pažiurę, papilkę. Kas 
tik gyvas—bėga ir lekia, kiek 
kojos neša. Kiti tempia siiže’s- 
tus draugus.

Tokia audringa mano Lietu
va!

Įsimušam į Sedos-Barstyčių 
vieškelį. Jis nugultas kareivių 
ir civilių pabėgėlių. Daug jų 
neskubėjo į vakarus, laukė, 
kaip klostysis įvykiai. Žemai
čiai tikėjosi, kad neteks iš na
mų pasijudinti, bet kas atsiti
ko.

Prisijungiu prie kelių pirmo
jo pulko vyrų. Jų kuopa bu
vus kažkur prie Ylakių kelio 
pozicijose, kai staiga užpuolė 
bolševikai. Sumalė į skudurus. 
Keikiasi vyrai, kad vokiečiai 
išdavė žemaičių pulkus, išsta
tę juos vokiečių patsitrauki- 
mo dengti. Ir lietuvių žvalgyba 
buvusi bloga. Sako, jau iš va
karo bolševikų tankai atsiradę 
prie Sedos ir niekas jų nepa
stebėjęs. Net civiliai perrengtų 
bolševikų šnipų ir žvalgų nak
ties metu į miestą priėję. Ir 
pulkams paspendė tokias pink-

Atstatyta ir Kauno gelež.n- 
. kelio stotis. Prie scouea ^uv u- 

siarn “Lozanos’’ VKšuUty įoa- 
tais.usi geieunkelio Avivu, o 
priedą.s ją yra “Orso” (atsxi- 
res darbminkam aprupj.iU or
ganizacijos) krautuve.
so” bufetas veikia ir geležų ute- 
lio stotyje. "Orsas” yra tiesia. 
Maskvai priklausanti prekyba, 
kuri turi savo skyrius geležin
kelių bei vandens transpoito 
rajonuose. Prekiauja ne t k 
maisto produktais Ir dra^u 
žiais, bet ir visais kita.s dą..v 
tais: lovom, motociklais, dvira
čiais ir t.t. "Orso” prekįyba 
skiriama ne tik šio- riny’ ~ 
darbininkam. Jos k...
gali pirktis, v si, kas turi pini
gų. Tokiu būdu jos prianoG 
eina tiesiog Maskvai, (b.d.).

(Atkelta iš 2 ps.) 
auginti liesus kopūstų daige
lius šioje žemėje, kur tiek 
maža saulės ir kurios dirva per 
vasarą teatšyla pusantro met
ro.

Apie darbo kalinių skaičių 
negaliu tiksliai pasakyti. Galiu 
tik pnminti pareiškimą vieno 
MGB karininko, kuris diskusi
jose aiškino, kad 15 mll. poli
tinių kalinių tokiam milžiniš
kam ir taip iš visų pusių gra
sinamam kraštui nesą 
daug.
Iš tą 15 milijoną kalinių tik 

5 milijonai sunaudojama 
produktyviai.

Jie kasa Sibire rūdą, varį, 
šviną, brangiuosius metalus, ar 
kasa anglis Vorkutoje, Pečo- 
roje ir Baltųjų jūrų didžiulėje 
saloje Naujoje žemėje.

Kiti 5 milijonai eikvoja 
savo jėgas stepių ir tundrų 
eksperimentam, kad paverstų 
jas derlingom dirvom; dar kiti 
kerta taigas. Planuose, popie- 
ryje, v:s tai labai gražūs dar- 

Bet .s tikrųjų rezultatai 
labai menki. Kas matė mūsų 
įrankius, tas tuo neabejos, nes 
tie visi darbo įrankiai galėjo 
tikti tik muzėjaus skyriui, 
kur yra sudėlioti akmens laikų 
padargai.

Pagaliau dar 5 mibjonai ka
linių — senių, ligonių — jau 
nedarbingi. Jie tik išlaidas di
dina, bet ne pelną valstybe1’ 
kuria. Bet ju taip pat nepalei
džia, laiko izoliuotus. Dėl to ir 
pelningiausiuose rajonuose 
priverčiamojo darbo stovyklos 

ueišsikasa iš deficito, 

les, kurių niekas nesitikėjo.
Keliaudami į Barstyčius, 

gauname vis daugiau žinių, kas 
nutiko pirmąjį pulką. Spėjame, 
kad pusė vyrų bus žuvę. Kai 
kur vyrai kovės’, iki paskutinių
jų, bet .bolševikų tankai užė
jo iš užpakalio. Kai kur ir vo
kiečiai lietuvius stūmę į pražū
tį — besitraukianč’us Fetuvius 
grąžino atgal į ugnį. Du vo
kiečių karininkus, užstojusius 

' lietuviams kelią, iš kulkosva1’- 
džio nušovęs vienas lietuvis 
kareivis.

Ir šį kartą vokiečiai išdavė. 
Sedoje jų visai nebuvo, jie 
traukėsi kitais keliais, o lietu
vius varu varė stabdyti bolše
vikų puolimo. Lietuviai to ne
žinojo. jie kovėsi tikrai už savo 
žemę, kol galėjo, gynė ne vo
kiečius, bet Lietuvą.

Pasiekiame Barstyčius, čia 
daug lietuvių kareivių susitel
kę. Pasirodo, kad vok:ečiai ir 
Barstyčiuose stabdo bes trau- 
kiančius lietuvius. Turbūt or
ganizuoja liniją priešui stabdy
ti, kad jų kariuomenė kur nors 
užnugaryje spėtų gerai įsitvir
tinti.

— Ką toliau daryti, kur mo
tina? — klausiu pats savęs.

Pro šalį skuba paskutinieji 
bėglių vežimai, ir man tar
tum kas sako, kad jų tarpe y- 

nekalbant jau ap.e pelną. 
Pavyzdžiui, Vorkutos anglių 
kasyklos su milžinišku barakų 
miestu priklauso prie pačių 
didžiųjų ir svarb ųjų kasyklų. 
Tos Vorkutos 40 kasyklų te- 
aprūpina Len.ngradą kuru, ši
tas kuras, parūpinamas pigių 
darbi: linkų, iš tikrųjų atsieina 
brang au, . negu jį pagamintų- 
normaliom sąlygom laisvi Ir 
kvalifikuoti darbininkai.

Visi inžinieriai, technikai, 
meisteriai, su kuriais kasdien 

per-. susidurdavau, skųsdavosi, kad 
dešimt rūpestingą apmokytą 
darbininką labai nesispausda- 
mi, padarytų tai, ką dabar pa

daro 200 kalinių.
O tokių darbininkų būtų Ru

sijoje į valias savanorių, jei tik 
padoriai mokėtų. Bet atlyg:n:- 
mas darbininkui yra nežmoniš
kai mažas.

Bet jei samdysi darbin’nkus, 
kur tada padėsi po!itin’us ka
linius? Jų palesti sovietinė sis
tema negali, nors tai ir kažin 
kiek kaštuotų.

Ta’p sovietinė biurokratija 
pripildo lagerius kalinių, kurie 
jai kaštuoja daugiau ne’ vaka
ruose tuos darbus dirbą kvali
fikuoti ir laisvi darbininkai. 
Grūda juos į koncentracijos 
lagerius, kad jie būtų izoliuoti 
nuo pasaulio. Tai daro iš bai
mės, kad vieną dieną apvilta, 
apgauta liaudis, jų nenušluo
tų. šita baimė daugiausia ir 
verčia imįi tu ūkiškai nepro
tingu priemorių koncentracijos 
lagerių.

Toks yra tas sovietų praga
ras, kurio pakeisti jie nebemo
ka.

ra ir mano motina.
Atsisėdu minutei ant grio

vio kranto. Baisiai liūdna, ne
ramu. Toki baugi šiandien Lie
tuva. Vien! kareiviai lenkia 
laukais Barstyčius, kiti ateina 
tiesiai į miestelį. Jie ryžtasi 
toliau kautis. Vieškeliu jau ar
tėja priešų tankai.

Susikišu rankas į mi nės ki
šenes ir mąstau: atgal, ar pir
myn? Iš milinės ištraukiu kaž
kokią geltoną kortelę. Tai su
žeisto kareiv’o 'ženklas. Jį už
sikabini, ir visi tau suteikia 
pagalbą.

— Turbūt ankstyvesnis šios 
miFnės savininkas mirė, ir 
ženklas liko kišenėje. Dabar ir 
man eilė...

Bet tuoj šauna mint’s 1 gal
vą. kad su tuo ženklu galiu 
praeiti vokiečių sargybas. Nie
ko nelaukęs, užs; kabinu ir lei
džiuos pirmyn. Vokiečiai, pa
matę ženklą, tik moia, kad ei
čiau .sau. Taip pereinu Barsty
čius, kur lieka nemaža karei
vų laukti tos akinvrkos. kada 
dar kartą teks susikauti.

Dar vieną naktį praleidęs 
Salantų apylinkėse ir ilgai 
svarstęs, kuria lirikme pasukti 
kelius, pasiduodu nenumaldo
mam sąž’nės balsui: skubėk, 
skubėk į vakarus!

(pabaiga)
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S^JUNGIETES TARĖSI NEW YORKE
NAMUOSE IR PASAULYJE

APIE ŠIŲ DIENŲ ŠEIMAS

Ji nurodė, kad Jungtinių 
Tautų i(UN) Moterų komisija 
priėmė daug nutarimų ir pa
rengė moterų politinių teisių 
konvenciją, 'kurią JT pilnaties 
posėdis patvirtino dar 1952 m. 
Ta konvencija nustato mote
rų teisių lygybę, tačiau komu
nistų pavergtose šalyse moterų 
teisės egzistuoja tik popieriuje. 
Be to, nurodė, kad naujuoju 
geimų įstatymu komunistai ap
skritai pažeidžia 'žmogaus tei-

Vi trečią vaiką 25 MD.
Vokietijos parlamentas spa

lio 14 priėmė įstatymą, kuriuo 
už trečią ir kitus tolimesnius 
vaikus seimai mokama po 25 
DM. Kova dėl įstatymo buvo 
labai aštri. Jį pravedė tik CDU 
savo balsais, prieš socialistus, 
liberalus, pabėgėlių partiją.

Prikišama, kad įstatymu 
galės pasinaudoti tik 9% visų 
valkų, nes pinigai eis iš profe
sinių sąjungų draudimo fondų, 
o juose toli gražu nevisi daly
vauja.

LNž. JOAN ADELMAN, M metu (Brookltae, Masti.), dettaėje. fra 
vieninte^ 4AV moteris, kuri vadovauja savai statybos bendrovei (N. 
j. Adelman Custruction Co.). Ji pagerbiama Whiting Miik Co., kuri 
jtrikia j«i dovana.

taip pat vietos klebono jo ku
nigystės proga surengtas pa
gerbimas; kasoje turi 65 dol.

Šv. Jurgio parapijos kuopa, 
kaip B. Mieželienė pranešė, pa
minėjo Moterų Sąjungos su
kaktį; turi 23 nares ir 40 dol. 
kasoje.

bėgimą iš žemės ūkio ir kaimo 
į pramonę ir miestą, terado 
vieną išeitį—perkelti ir kaimui 
socialinius bei kultūrinius 
miesto laimėjimus.

mįl
. v; me ,£>uvo svarstyta motetų-pa- 

dėtu komunistų /pavergtose 
lalyae. r

“ Socialinės komisijos prane-
... foną padarė

Icakšų Marija J. Mie-

Nąuja apskrities valdyba iš
rinkta tokios sudėties: pirm. 
M. Watkins (Worcester), vi
cepirm. E. Tepper (Orange), 
rast. N. Sinkavich (Worces- 
ter), ižd. T. Mitchell (Ną- 
shua). Kitas apskrities suva
žiavimas numatyta Nashua, N.

Lapkričio 8 d. New Yorke, vyrai pasitraukė į užsienius. | Bulgarių varia kalbėjo 
Europos pavergtųjų tautų sei- Jos kenčia nuolatinį terorą. Dr.4>. THBiĮtrijff įį 

/ * “ 1 1 >*“ Kmnunistų pavergtose šalyse J ą pabrėžė, kad anapus ge-
moterys neturi ne tik poStiirų težinęs sienos moterų padėties' 
bei pilietinių teisių, bet joms klausimas — tai pirmaeilės 
yra atimtos įgimtos žmonos ir svarbos klausimas, nes jeigu 
motinos teisės. moters dvasia palūž, tai tauta

žlugs. Kalbėtojas nurodė kele
tą pavyzdžių iš savo šalies lais
vės kovų, kada moterys paro
dė daug ištvermės ir karžygiš- 
kumo. Ma.

Mrs Mamie Eisenhower vainikuota 
gėlėmis, kai VVashingtone posė

džiavo JAV gėlių augintojai.

K. Bradūno "Tremtinio Sapną” 
ir Vaičaičio “Yra šalis”. 24 
kuopos pakviestas Avižonis, jo 
dukrelės pianu lydimas, nuo
taikingai pagrojo smuiku Sas
nausko ir Vanagaičio kūrinių. 
Be to, Avižonytė vykusiai pa
skambino Tico-Tlco. Meno pro
gramą baigė dainininkės M. Ci- 
žauskienės diriguojamas Linde- 
rio kuopos kvartetas, kuris į- 
spūdingai pada’navo “Stasiu
ką”, “Kad galėčiau būt paukš
teliu” ir “Ant upes kranto.”

Šis pirmas bandymas įtrauk
ti j darbotvarkę atskirų kuo
pų pasirodymus tenka pripa
žinti vykusiu. Tai labai pagyvi
no suvažiavimą.

Suvažiavimo dalyvės pasige
do vietos kunigų, kurie nesitei
kė atsilankyti. N.

Moterų S-gos konferencija 
Bostone

šaukiama lapkričio 21 d. 3 
v. p.p.'šv. Petro par. salėje. Į 
konferenciją atvyks Centro 
Valdybos atstovės. Bus svars
tomi įvairūs moterims įdomūs 
klausimai, būtent, vaikų auklė
jimo, jaunuomenės nusikalti
mų, socialiniai bei ekonomi
niai klausimai. Bus ieškoma 
priemonės mūsų artimiausiom 
problemom išspręsti. Konfe
rencijoje dalyvaviams laisvas 
visoms N. Anglijos moterims. 
Vyriausia ~ konferencijos orga
nizatorė Genovaitė W. Kaneb, 
Sąjungos konferencijų komisi
jos pirmininkė. Kleb. kun. Pr. 
Virmauskui konferencijos ren
gėjos labai dėkingos už palan
kumą.

New Yorko tr New Jersey 
apskr. Moterų S-gos metinis 
suvažiavimas įvyko Iapkrič.o 
14 d. šv. Jurgio par. salėje, 
Brocklyne.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Ag. Liudvinaitienė, o sekreto
riavo O. Pocienė. Dalyvavo sep
tynių kuopų atstovės ir kelioli
ka viešnių.

New Yorko kucpos praneši
mą padarė V. Dėdinienė. Kuo
pa, įsikūrusi prieš mėnesį, nu
mato surengti religinę valandą 
ir kūčias.

Apreiškimo parapijos kuopos 
pranešimą padarė O. Dobro- 
volskienė. Kuopa turi 60 na
rių; suruošta narei Cirkelie- 
nei vedybinės sukakties proga 
vaišės ir įteikta dovana; lap
kričio 28 d. rengiama kuopos 
šventė. Narės lanko ligones. 
Ypatingai savo labdaringumu 
pasižymėjo Marija Kaukorie- New Yorke tarptautinėje 

moterų darbų parodoje,
kuri buvo uždaryta lapkričio 

8 d., lietuvių moterų skyrius 
buvo šiemet labai skoningai pa
rengtas. Tai nuopelnas New 
Yorko Lietuvių Dailininkų S- 
gos pirm. A. Merker, kuri 
nepagailėjo triūso jam duoti 
menišką išvaizdą. Skyrių labai 
originaliai papuošė ant paaukš
tinimo parengtos lietuviškais 
drabužiais moters manekenes 
su rateliu. Sienos buvo gražiai 
dekoruotos liaudės drožiniais, 
kryželiais ir koplytėlėmis. Šioje 
lietuviškoje seklyčioje nė rūtų 
netrūko. Ant stalų stovėjo lie
tuviški skanėsiai ir įvairūs dar
beliai. Stilingais rūbais apsiren
gusios ponios gražiai atbaigė 
tą lietuvišką kampelį, kuris, 
man rodos, buvo vienas gra
žiausių vispje didžiulėje paro
doje.

terys gali dirbti, kada jų vai
kai miega, arba susirasti su
augusius, kurie, baigę savo 
darbo dieną, galėtų pasaugoti 
vaikus.

Vyresnio amžiaus darbinin
kėms padėti vyriausybė įstei- 
-gė specialią komisiją. Pirmasis 
tos komisijos pranešimas siūlo 
pravesti akciją, kad pakeistų 
dirbtinai nustatytą dirbančio
jo amžiaus ribą. Tokiu būdu 
motinos, paauginusios savo 
vaikus iki tokio amžiaus, kada 
jie nebereikalauja nuolatinės 
globos, galėtų vėl susirasti ge
rai atlyginamą .darbą pramo
nėje. Patyrimas rodo, jog to
kios motinos yra pačios geriau
sios darbininkės.

Angelų Karalienės parapijos 
kuopos, anot pranešėjos B. A- 
domaitienės, žymiausias š’ų 
metų darbas — tai moterų są
jungos konferencijos ir apskri
čio suvažiavimo priėmimas, o

Didžiojoje Britanijoje mote
rys sudaro trečdalį diroanaų- 
jų. Jų yra 7 miljonai iš 23 mi
lijonų registruotų darbinink.ų.

Iš 5 moterų, kurios dirba at
lyginamą darbą, 2 yra manu
faktūros darbininkės ir 3 dirba 
kitose pramonės srityse ar į- 
staigose.

Trečdalis suaugusių moterų 
dirba už namų sienų ir 40% 
iš šio trečdalio yra ištekėjusios 
moterys.

Pastebėkime, kad D. Brita
nijoje, kaip ir Prancūz.joje, 
statistikos nekreipia dėmesio į 
šitų darbinink.ų Vaįkų skai
čių.

Anglijoje buvo daug domė
tam dviem klausimais: kaip su
derinti kai kur.ų moterų pro
fesinį darbą su jų pareigomis 
šeimoje,-ir kaip padėti mote
rims virš 40 metų, užauginu
sioms savo vaikus, jei jos no
rėtų vėl susirasti darbo.

Buvo ieškota priemonių pa
dėti toms motinoms, kurios dėl 
įvairių priežasč.ų yra privers
tos atLkti dvigubas pareigas.

1951 metais apie 750.000 
moterų dirbo pusę dienos. Iš 
jų 35% namų ruošoje, 20% 
krautuvėse ir viešbučiuose ir 
16% radijo fabrikuose.

Prekyboje 106.000 darbinin
kių dirba pusę dienos; tekstilės 
— 52.00; maisto fabrikuose, 
tabako pramonėje — 30.000; 
mašinų, laivų, elektros aparatų 
pramonėje 34.000.

Darbo agentūrų statistikos 
rodo, jog moterų, norinčių su
sirasti pusės dienos darbą, 
skaičius yra žymiai didesnis 
negu to darbo pasiūla.

Kad padėtų našlėms ir mo
terims, auginančioms savo vai
kus, buvo įvesti tekstilės pra
monėje . darbai nuo 4 vai. iki 
10 vai. vak. TdkSu būdu mo-

Dėtuvių delegacijos vardu kal
bėjo Magdalena Galdikienė.
Kalbėtoja pabrėžė, kad am

žių bėgyje Europa buvo įvai
riu barbarų jau ne sykį užpul
ta, bet nė vienas užpuolikas 
nesikėsino į šeimą. O komunis
tai, griaudami valstybių demo
kratinę santvarką, neišskyrė 
ne šeimos. Jų tikslas išardyti 
šeimos židinį, kad turėtų vien 
palaidą žmonių masę, kurią 
lengįvau sukontroliuoti. Jie 
verčia vaikus šnipinėti ir įda- 
vinėti savo tėvus, brolius ir 
seseris. Iš motinų atimta teisė 
auklėti savo vaikus pagal savo 
įsitikinimus. Motina išplėšiama 
iš šeimos įvairių sunkių darbų 
ir dažnai siunčiama toli nuo sa
vo šeimos.

Lygus moterims atlyginimas 
už darbą — tai komunistinė 
pasaka, nes pavergtose šalyse 
darbo normos yra nepakelia
mos, moterys neįstengia jų at
likti. Mergaičių pasirengimas 
profesijai paeina nuo kom. 
partijos ištikimybės liudijimo. 
Ištekėjusioms moterims atimta 
teisė pasirinkti pilietybė. Ypač 
tragiška padėtis moterų, kurių

Motom Sąjungos sritinis su
važiavimas Maine ir N. 
H. apskrieto) įvyko špatų 31 
d. AthoJ, Mąas. Buvo suvažia
vusios 29 atstovės. JSuvąžiavl- 
mą maldą?' pradėjo klebonas 
kun. P. Juraites. Suvažiavimui 
vadovauti buvo pakviestos: M. 
Paulukemenė— pirm., E. Tep
per — vicepirm., M. Puzara ir 
M. Delonienė — sekretores. 
Svarstyta narių vajaus, konfe- 
rendjos, iškylų ir k. reikalai.

Naų}7 narių vajus numaty
tas pravesti ateinamų metų 
sausio mėn. Tam reikalui kuo
poms lankyti ir paskaitininkų 
kelionėms apmokėti iš iždo pa
skirta 36 dolerių. Be to, nutar-

Suvažiavimo vardu V. Liut- 
kienė, M. Watkins ir E. Tep
per nuvyko į ligoninę ir įtei
kė gėlių sergančiai apskričio 
pirm. A. Perkšlienei.

Suvažiavimas baigtas vaišė
mis, kurių metu visų akis trau
kė Gildisnės sukaktuvinis py
ragas su 40 žvakučių; jos reiš
kė 40 metų Moterų S-gos gy
vavimo.

Suvažiavimu rūpinosi vietos 
71 kuopa, o jį nuoširdžiai glo- 
bojos klebonas kun. P. Jurai
tes. ' Girios duktė

Bumunių delegacijos vardu 
kalbėjo V. Maaufla .

Ji nurodė komunistinio rėži
mo padarytas skriaudas mote
rims savame krašte ir prašė 
rezoliuciją papildyti jos nuro
dytais faktais.

Albanų; vardu kalbėjo
H. DostL

Jis nurodė kokį chaosą įne
šė komunistų santvarka į šei
mų gyvenimą Albanijoje.

Stujė Bieliūnienė Venecuelo-- 
je, Maracay mieste, turi stam
bią brangenybių, .foto ir laik
raščių parduotuvę, pavadintą 
“Rox” vardu. Ji uoliai taiki- 
naikauja ir visiems lietuviš
kiems reikalams.

Jadvygos - Dobkevičienė* - 
Paukštienės tapybos paroda 
rengiama gruodžio mėn. Chi- 
cagoje Lietuvių auditorijoje. 
Parodoje bus išstatyta ap.e 
100 įvairaus žanro kūrinių.

Lietuvių dailininkių laisva
me pasaulyje šiuo metu yra: 
Gražina Butauskaitė -Firinaus- 
kienė, Agota Kizevlčiūtė - Ri
mienė, Ada Peldavičiūtė-Mont- 
vydienė, Eleonora Lukštaitė - 
Marčiulionienė, Halina Naru
ševičiūtė - Zmuidzinienė, Irena 
Ralkevičiūtė-Stankūnienė, VI. 
Stančikaitė - Abraitienė, Bi
rutė Vilkutaitytė - Gedvilienė, 
Marija Jakaitytė - Laurinavi
čienė, Elena šidlaitė - Dovie- 
nė, Ona Dokoląkaitė-Paškevi- 
čienė, Matuonytė - Ingelevlčie- 
nė, A. Kašubienė; šių metų pa
vasarį Los Angeles meno in
stitutą baigė Ada Korsakaitė. 
Iš dabar studijuojančių yra dar 
keletas mergaičių, pasirinkusių 
meną.

Sesuo Teresita, lietuvaitė, 
mokytojauja Havajų salose. 
Kilus iš Marijampolės,, vadino
si Anelė Gurskytė, iš Lietuvos 
išvažiavo į Olandiją, kur įsto
jo į misijų vienuolyną. Hava
juose gyvena per 20 metų. Jos 
sesuo taip pat yra vienuok 
Prancūzijoje.

Ona KareEenė Argentinoje 
leidžiamame “Laiko” laikraž 
tyje veda moterų skyrių — 
“Moteris ir gyvenimas”.

to paremti mažesnes kuopas, 
kurios į seimus neatsiunčia sa
vo ątstov.ų. Apskritis sutinka 
pršanok^i po 15 dder ų kelio
nei, jei bus £ anksto pranešta, 
kad atstovė siunčiama.

'G. K&aeb pranešė, kad lap
kričio 21 d. So. Bostone šau
kiama katalikių moterų kolte- 
rencija. Lietuvės moterys ragi
namos gausiai dalyvauti. Kon
ferencijos reikalais galima 
kreiptis į rengėjų pirmininkę 
G. Kaneb, 24 Westwcod Dr.ve, 
Worcester 9, Mass.

M. Pa-ululbnienė, “Moterų 
Dirvos” redaktorė, suvažiavu- 
siom parodė naują laikraščio 
viršelio projektą, kurį paruošė 
dailininkė Gedvilienė. Visoms 
jis labai patikęs.

V. Liutidenė papasakojo a- 
pie Centro Valdybos nuvoktus 
darbus, ypač iškeldama nuo
pelnus pirm-. Julės Meck. Nu
tarta siūlyti ją artimiausiam 
seimui išrinkti garbės nare.

Iškyla praėjusiais metais bu
vo suruošta Worcesterio apy
gardoje. Ji davė gražaus pelno, 
tačiau ne visos kuopos prie to 
darbo prisidėjo. Pageidauta, 
kad kitais metais visos prisidė
tų. Kitiem metams iškylos pla
nui paruošti išrinktos: N. Sin- 
kavičienė ir M. Delionienė.

Linu ko kuopos pranešėja 
A. Krutelienė suminėjo Mot. 
Sąjungos 40 m. surengtą su
kaktį su didele programa, turi 
45 nares, kasoje 300 dol.

Kearny kuopa, M. Melnienės 
pranešimu, turi 25 nares, su
organizavo ekskursiją į pajūrį, 
o naujai statomai liet, bažny
čiai užsakė vitražą ui 550 dol.

Nevvarko kuopos pranešimą 
padarė Svetikiene. Kuopa turi 
37 nares, ruošiamas Moterų 
Sąjungos jubilėjinis minėjimas. 
Kasoje 70 dol.

Maspetho kuopa atstovės ne
atsiuntė.

Po valdybos pranešimo buvo 
perrinkta į valdybą pirm. A. 
Liudvinaitienė, vicepirm. Mi- 
liūnaitienė, sekr. O. Pocienė 
vieton atsisakiusios kasininkės 
Strazdienės išrinkta A. Krutu- 
lienė.

M. Galdikienė laikė paskaitą 
apis Moterų Sąjungos reikšmę 
praeityje ir dabar.

Klausimuose ir sumanymuo
se O. Dobrovolskienė pažymė
jo, kad ir nauji įstatai neišryš- 
kina pakankamai švietimo na
rių teises. Šiuo klausimu pasi
sakė dar DumbEenė, Grigienė 
ir Miliūnaitienė, kuri pasiūlė, 
kad seimas vieną sesiją paskir
tų švietimo klausimams. Be 
to, buvo dar iškelta netikslu
mai švietimo narių priėmimo į 
sąjungą reikalu.

“Moterų Dirvos” redakcinės 
komisijos narė M. čižauskienė 
parodė naują grafikės Gedvilie
nės pagamintą viršelio projek
tą, kurį suvažiavimas užgyrė.

Suvažiavimas išreiškė pa
geidavimą, kad “Moterų Dir
va” nedėtų tiek daug straips
nių anglų kalba.

Direktorė M. Galdikiene iš
kėlė naujų skyrių steigimo 
klausimą. V. Dėdinienė pasiža- 

. dėjo talkinti šame reikale.
Msninėje dalyje Mėlynytė iš 

Kearny gražiai padeklamavo

Stuttgarte, Vokietijoje, įvy
ko aštuntas tarptautinis kong
resas šeimos reikalam. Vokie
tijos ministeris šeimos reikalam 
Wuermeling kalbėjo, kad Vo
kietiją gyventojų • prieauglis 
pasieks savo viršūnę apie 1962; 
paskiri gimimų skaičius pra
dės kristi. Panašus reiškinys 
esąs Švedijoje, Anglijoje, Ita
lijoje, Olandijoje. Tai esąs Eu
ropos pavojus.

Prancūzų atstovas kalbėjo: 
“Šių laikų šrima nukenčia la
biau nei atskiras asmuo nuo ū- 
kinių sąlygų, susidariusių karo 
įtakoje. Proletarėje ne tik dar
bo žmogus, bet visa jo šeima.” 
Tam tvirtinimui negalėjo nie
kas prieštarauti.

Kalbėdami apie gyventojų

P. Olber*. 1S mMn mergaitė 
ledo, Ohw»), palinkėjo*! prrz. Ei- 
aenboweriiri sėkmės rinkimo, 
miaukė aomenlnf r jo padėkos te
lefonu.

Ir’ BIELSKIS ...................... \
SU BAŽNYČIA

Visų sekmadienių ir didės-
niųjų švenčių mišių maldas

£>• •- lietuviškai ir kitų daug mal-
dų bei giesmių rasi malda-
knygoje

Būk mums
malonus
Parengs

K'* PREL. F. BARTKUS
E i 

t? 1 413 pusi. Kaina $2.00
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dau visi -skaitėme la«kra&- 
č.uose studenu jos xre.puuųsi

sxai-

tyliai 
srityje

bo kiekvienas gali į voką įdėti 
tek ą auką ir pasiųsti ją:

kraštui atstatyti. Todėl mūsų LITHUANIAN STU-
P“"*®*. ra®įn!į . *‘u®a»- DENTS WBLFABE FlIND,
jaunuolių st^hjuotL O je.su A«o®» N.. 117S7. e/o Chta- 
raglnaihe studijuoti, turime ir A
sąlygas suteikti tiems,, kurie 
negali patys mokslo siekti.

Iš mūsų nedaug prašoma —
tik
vienos darbo valandos uždar
bio. Tai tikrai nesunku paau- vi: no lietuvio, 
koti. Penktadienį grįžęs iš dar-

& BUKAITIS

menkos aukos, būtent, Aukokime patys ir raginki
me kitus. Tegul nelieka nei 

kuris nebūtų 
pr e šio vajaus prisidėjęs.

, • ’ DarbUinlVs kitą swa? 
dėl Padėkos dienos išeig i 
vieną kartą savaitėje, būtai! 
antradienį .lapkričio 23. - Ą

• Dr. B. Paliokas, protai 
rlavęs Brooklyno kolegijoje 
Syracuso universitete, šiuo m 
tu dirba Chicagoš Tarptau 
niame Prekybos Institute.

• Kua. J. Refrenas tvari

xapKncid menesį vykusia pla
tusis studentų saidos
Norima suniurta pakankamai 
pinigų, kad butų gulima pa
ramų tuos iietuv.us studentus, 
kurie yra reiaaiingi paramom. 
O tokių yra nemažas 
čius.

Studentija, nors ir 
veikdama, informacijos
yra padariusi daug gražių žy
gių amerikiečių tarpe. Buvo 

i ne kartą išryškintos Lietuvos 
* kančios ir mūsų visų tragedija.

Lietuviai akademikai universi
tetuose turi puikų vardą—jie 
gerai mokosi ^santūrūs, m-elai 
priimami į kolegijas ir univer
sitetus. Tačiau ne visi gali į 
juos patekti, nes finansiškai ne
įstengia. Tokiu būdu vertingos, 
potencialios jėgos neranda ga
limybių išvystyti savo sugebė
jimus. Ar ne mūsų visų parei
ga jiems padėti?

Mes visi gerai žinome, kad 
Lietuvos atstatymas daugeliu 
atžvilgių priklausys nuo da
bartinės studentijos. Ryšiai su 
amerikiečiais turės reikšmes 
kapitalui gauti. Naujausi mok
slo metodai bus naudojami

nelaimė stoty je
NASHUA, N. H? —Lapkričio 

12 d. 5 vai. 50 min. ryto Na- 
snuos geležinkelių stotyje įvy
ko nepaprasta nelaimė. Ėjęs iš 
Kanados į Bostoną keleivinis 
traukinys išvirto iš bėgių. Lai
mė, kad nedaug jame važia
vo keleivių, vos tik apie 65, tai 
ir aukų nedaug: užmušta viena 
moteris ir sužeista 22. Pirmie
ji bagažo ir pašto vagonai vi
sai sudaužyti. Užpakaliniai 4 
•keleiviniai vagonai truputį ma
žiau nukentėjo. .Vaizdas nepa
prastai žiaurus. Nušokęs nuo 
bėgių garvežys taip įvažiavo į 
mesfaltuotą perono aikštelę, 
kad jo visi ratai ir ašys buvo 
paskendę žemėje. Vykdant gel
bėjimo darbus, visa stoties ap
linka buvo nuolat apgulta vie
tos ir iš toliau atvykusių gy
ventojų.

Mirė J. Su^aiulis
Lapkričio 11 d. buvo palai

dotas su iškilmingomis bažny
tinėmis apeigomis vienas iš se
nųjų ateivių lietuvių Juozas 
Staniulis, apie 63 metų am
žiaus. Negailestinga mirus isL- 
ko Staniulį gatvėje. Pneš va
landą laiko išėjęs iš namų su 
reikalais ir dėl š.rdies smū
gio namo jau nebegrįžo. Ve
lionis paliko dvi dukterį ir ser
gančią žmoną.

Parapijoj vakarienė
Lapknėo 13 d. šv. Kazimie

ro parapijos vyrai, vadovauja
mi advoKato VehoKos, buvo su
ruošę parapijos naudai vaka
rienę. Vakarienė buvo ypatin
ga tuo, kad visus vakarienės 
ruošos darbus atliko ir pr.e . 
stalų patarnavo t.ktai vyrai. 
Svečių prisirinko didžiulė mo
kyklos salė, viso apie 550 as
menų. Užkandžiai ir gėrimai 
buvo pagaminti labai skanūs ir 
patarnavimas buvo be prie
kaištų. Vakarienės metu ap
sukrus magikas rodė įvairius 
pokštus, o muziko Jono Tamu- 
lionio vedamas sekstetas pa
dainavo keletą liaudies dainų.

Tenka tik apgailestauti, kad 
meninės dalies metu publikos 
užsilaikymas buvo neleistinas. 
Visa salė ūžė kaip bičių avi
lys. Visi raginimai laikytis ty
los nieko negelbėjo ir dainuo
jamų dainelių veik ir nebuvo 
girdėti. Toks mūsų tautiečių 
i lgesys nesudaro garbės nei 
pavieniams asmenims nei visai 
lietuviškia visuomenei, juo la
biau, kad vakarienėje dalyva
vo ir nemažai svetimtaučių.

Studentai suvažiuoja Padėkos savaitėj
Ateinančią savaitę — lap- laikas (penktadienį) ir susirm- 

kričlo 26-28 — Čikagoje j- kimo rietą šiom_s (Lėnomis bus 
vyksta visuotinis Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV suvažia
vimas. Sąjunga įkurta prieš 3 
metus ir kasmet renkasi aptar
ti organizacinių reikalų. Lau
kiama, jog suvažiavime daly
vaus arti 200 studentų (sąjun
goj šiuo metu yra apie 600). 
Darbotvarkėj numatyta: cent
ro valdybos pranešimai (šal
pos fondo reikalai, iždo, užsie
nio skyriaus, metraščio, alum- 
nų organizacijos ir kt. klausi
mai), revizijos komisijų pra
nešimai, įstatų peržiūrėjimas 
ir tikslinimas, ir kt.

Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais suvažiavusiems stu
dentams. bus progos pabend
rauti ir pasilinksminti. Sekma
dienį įvyks iškilmingas posėd s, 
kuriame dalyvauti kviečiama 
ir Čikagos lietuvių visuome
ne.

.Suvažiavimo šemininkai — 
Čikagos studentų skyrius. Stu
dentai, atvažiuosią iš kitų 
miestų, kviečiami nakvynių ir 
kelionės reikalais kreiptis į 
kol. Macevičių, 10730 So. Fo- 
rest Avė., Chicago, Dl. Telefo
nas PUlman 5-3605.

Dalyvių registracijos tikslus

HAVERHILL, MASS.
Lapkričio 7 Balfo 59 sk*.

minėjo savo veikimo 10 metų J. Urboaus, L. Karpičienė, A. 
sukaktį. Minėjimui pirmininką-

Ad. Tumas ir kunigai J. J. 
Svirskas ir J. Bernatonis. Nors 
žmonių atsilankė nedaug, bet 
šalpos reikalams sudėjo $56.

Po 35 aukojo: kun. J. Ber
natonis, kun. J. Svirskas ir P. Šimo paaiškėjo, kad šalpos dar

bas žmonių suprastas ir remia-, 
mas. Buvo raginta ir toliau 
dar uoliau remti 'mūsų vargs
tančius brolius. Prašyta nešti 
drabužius į Liet. Kat. Centro 
kambarį, 58 River St. Iš ne- 

" galinčių atnešti drabužiai bus 
paimti.

Išreikšta padėka DLK Gedi
mino klubui už teikiamas ne
mokamai patalpas susirinki
mams ir labdaros parengi
mams. Taip pat padėkota ir

A. Amšiejai, B. ir O. Jurkevi
čiai ir A. Klimauskas; po $1— 
A. Musick. M. Valukevičienė, 
A. Benkuvienė, J. Buitkuvienė, 
V. Bakanauskas, J. Šilanskas, 

neatlikai savo pareigos ir ne- 
nusiuntei aukos Lietuvių Stu
dentų šalpos Fondui, ilgai ne
lauk ir padaryk tai čnbar. Ta
vo auka padės vienam jau- Centrui už leidimą naudo- 
nnotiui siekti ankštojo mokslo. įjs patalpų susirinkimams ir 
Si?sk savo auką aukščiau nu- paruošiant drabužių siuntas, 
rodytu adresu. p s

pąskelbta Čikagos lietuvių 
dienraščiuose. Atvaduojantieji 
prašomi sekti Čikagos spaudą, 
arba, atvykus, teirautis smul
kių informacijų pas kol. Ma
cevičių.

STUDENTŲ INFOEMACUA 
APIE LIETUVĄ

Šiomis dienomis pasirodys 
pirmasis Lietuvių Studentų Są
jungos anglų k. leidžiamo biu
letenio numeris. Biuletenis pa
vadintas “Lituanus” vardu ir 
skiriamais pirmoj eilėj ameri-. 
kiečių studentijos informacijai. 
Pirmajame numeryje, kuris 
turi 12 puslapių, duodama ga
na įdomios medžiagos apie 
Lietuvą. Vytautas žvirzdys ra
šo apie Lietuvos likimą ir kar
tu iškelia mažųjų valstybių 
klausimą. Dr. V. Sruogienė 
išsamiu straipsniu pamini 375 
metų Vilniaus Universiteto su
kaktį. Kan. M. Vaitkus pasa
koja apie lietuviškosios spau
dos draudimo gadynę. 
Biuletenį redaguoja redakcinė 
komisija, kurią sudaro A. 
Pundzila, K. Mikėnas, A. Pa- 
barčius, D. Valančiūtė ir V. 
Vygantas.

M: Kuliešius, J. Akstinas, J.

Kazlauskas, J. Belskienė, P. 
Verbickiene, P. Leudinsklenė, 
V. Chaplik, A. Tumas, A. J. 
Šaukis, M. Degesunienė,
Matonienė, P. Yankauskas. Ki
ti aukojo po mažiau.

Iš susirinkimo vedėjo prane-

M.

sėjas buvo Fraak H. Lakey, žymus Bostono chirut gas. Bostone yra jo vardo ligoninė. Viduryje stovi 
mirusiojo chirurgo aažl&

BALTIMORES ŽINIOS
Kristaus Karaliaus (Leną 

lietuviai buvo pnp-loę musų 
erdviąją bažnyčią. Ikmtieji 
labai gausiai artinosi pne šv. 
sakramentų. Per mišias 8.30 ir 
10 vai. prel. L. Mendelis pasa
kė šventei pritaikintus iškal
bingus pamokslus.

Visų šventųjų dieną ypač 
daug žmonių buvo 11 ir 12 vaL 
Per šias, mišias ir su jomis su
jungtas novenas, prel. L. Men- 
deliui pakvietus, aukas rinko 
Gerojo Ganytojo seserys (juo
dakės). Surinkta daugiau kaip 
31,000.00.a

Vėlinių dieną buvo pareng
tas didingas katafelis, gausiai 
žalumynais ir šviesomis pa
puoštas. Visos Vėlinių apeigos 
buvo atlikots pagal ritualą, 
vartotą Lietuvoje. Pamaldoms 
vadovavo prel. L. Mendelis. 
Giedojo bažnytinis ir mokyklos 
choras.

Ateitininkai ir skautai
Kristaus Karaliaus dieną at

šventė organizuotai, šių orga
nizacijų nariai dalyvavo 830 
mišiose ir priėmė šv. Komu
niją. Tuoj po pamaldų parapi
jos salėje buvo surengti pus
ryčiai. Pritaikintą kalbą pasa
kė Volertas. Dalyvavo apie 60 
žmonių, daugiausiai jaunimo.

Mirties pintis
Su savo laišku klebonas prel. 

L. Mendelis parapijiečiams iš
siuntinėjo ir paveikslėlį 1954 
metais Baltimorėje mirusiems 
paminėti. Nuo pereitų metų 
Vėlinių dienos Baltimorėje mi
rė 50 lietuvių, 34 vyrai ir 16 
moterų, šie skaičiai žymiai re
tina senųjų ateivių eiles.

Baltimorė * arkivyskupija
Marijos metus atžymėjo vle- 

Negirdėta neregėta vakarienė Hartforde
Vietos ir apylinkės lietuviai 

turės retą progą kultūringai 
praleisti keletą valandų. Įvyks 
šauni vakarienė Balfo dešimt
mečiui atžymėti. Hartfordo 
liet parapijos aukšt mokyklos 
salė, kampas Capitol ir Broad 
st., šį sekmadienį, lapkričio 21, 
p.p. 4 vai. prigužės pilnutėlė.

Ne vien skanūs lietuviški 
,-algiai ir gėrimai, bet ir įvai
ri programa, o po to — šokiai 
ir žaidimai. Akordeonas solis
to Kaspučio rankose prabils 
žaviomis mūsų dainų meliodijo
mis; pūkiniai baleto judesiai 
grakščios Raščiūtės atliekami; 
parinkti eilėraščiai šeštad. mo
kyklos vaikučių sakomi; trum
pos kalbos žodžio menininkų iš 
čia pat ir iš New Yorko — 
Nelė Maža laite, garsi rašytoja; 
Salomėja Nai Leliūnai tė, gabi 
žurnalistė; kun. dr. Voldema
ras Cukuras ir t.t. Scena ir sta
lai šventiškai papuošti. Valgiai 
bsi gėrimai paduodami gražių 
sesių skaučių ir ateitininkių. 
Garbingi svečiai, dvasiškiai, 
seselės, profesionalai... Tikrai,

šu Kristaus Karaliaus pagerbi
mu sporto stadione spalio 31 d. 
Pirmą kartą šioje vyskupijoje 
pontifikalinės mišios buvb lai
komos po atviru dangum. Jas 
atnašavo vyskupas Sebastian, 
liturgiškai dalyvaujant (konce- 
lebruojant) arkivyskupui F. 
Keough. J iškilmes atvyko 
100 tūkstančių naujų švč. Var
do Draugijos narių davė iškil
mingą pasižadėjimą. Iškilmėn 
atsilankė apie 45000 tikinčių- 
ju-

N. Rastenis, senas Balfo vei
kėjas, paskaitė savo naujausią 
poemą. Balfo pirm. kan. J. 
Končius papasakojo, ką matė 
lietuvių tremtinių stovyklose 
Europoje. Kai kurie tėvai pra
šo bent vaikučius paimti į A- 
meriką, nes nepajėgia jų išmai
tinti. Tremtiniai šaukiasi pa
galbos ir už gaunamą, kad ir 
nepaprastai nežymią, labai dė
kingi. Būtų nusikalstamas ap
sileidimas to šauksmo neiš
girsti. Atskaičius vakaro išlai
das, Balfo centrui bus galima 
pasiųsti apie $300. ,

Vakaras buvo paruoštas rū
pestingai ir programa įvykdy
ta tvarkingai. Valdybos įdėta 
tikrai daug triūso. Tik gaila, 
kad atsilankė vos 120 žmonių. 
Matyti, senesnieji lietuviai apil
sę ar nusivylę, o naujųjų atei
vių didoka dalis, būdami sotūs, 
nedėkingai pamiršę, kad neše- 

šus. Rasa Kudirkaitė ir Audro- ' hiaL patys šio krašto brolių pa- 
nė Valaitytė, lankančios baleto galba naudojosi.

Balfo rudeninis vekaras
įvyko lapkričio 6 d. Lietuvių 

Svetainės salėje. Programoje 
pasirodė tik vietinės pajėgos. 
Programa buvo įvairi ir atsi
lankiusiems labai patiko.

Dviem atvejais tautinių šo
kių pašoko Brazausko vadovau
jama jaunimo grupė. Maloniai 
visus nustebino šeštadieninės 
mokyklos mokinių pasirody
mas. Eug. šilgalis akordeonu 
pagrojo ariją iš operos Rigo- 
letto. “Trys vyrai iš Jokūbo 
kaimo (James str.)”— Eug. 
Šilgalis (akompaniatorius),Re
migijus Balčiūnas ir Raimon
das šilgalis padainavo Geleži
nio Vilko ir Partizanų mar-

STOUGHTON, MASS.
Lapkričio 5, apie 4 vai. p. p. 

sudrebino miestą baisūs keli 
sprogimai. Cushing gatvėje bu
vo sprogę viename fabrike du
jų katilai. • Nukentėjo 4 žmoA, 
nės, kurie nugabenti į Brockto- 
no ligoninę. Seniau čia yra dir
bęs lietuvis Milkovaitis, bet lai

tokios vakarienės čia dar nėr 
buvę!

Šalpos ir Tarybos skyrius— 
Aitas ir Balfas — tris mėne
sius ruošėsi ir tarėsi, iki viską 
iki smulkmenų aptarė ir pra
matė. Jau daug bilietų išpla
tinta, o rietu skaičius ribo
tas. Ne vėliau, šeštad., lapkr. 
20 popiet galima vietas re
zervuoti telefonais CH 6-1336, 
JA 50411, CH 7-8012. Ir kaip
gi liksi namie, kai tik už $2 ga
li skaniai pavalgyti nugerti ir 
pamatyti bei išgirsti tokių 
prašmatnybių. Kas negalės va
karienėj dalyvauti, ypatingai 
jaunimas, kviečiami atvykti be
temstant: į šokius nebus jokio 
įžangos mokesčio

Ta šaunioji, vakarienė ren- 
gialna vargstantiems lietu
viams Vokietijoje sušelpti šv. 
Kalėdom. —ag.
• Hartford, Coan., Padėkos 

dieną šv. Trejybės lietuvių 
bažnyčioje bus šv. Jono Evan
gelisto draugijos pamaldos 9 
vai. r. ir po jų užkandžiai.

studiją, pašoko keLs baleto 
dalykus. Elenutė Kudirkaitė, 
Veliuonaitė ir Bradunaitė ir 
Jurgutis Bradunas padeklama
vo lietuviškų eilėraščių. Ma
žuosius pasiruodymui paruošė 
Eug. Bogutienė ir Em. šilga- 
lienė.

mei liepos 4 jis iš ten pasitrau
kė. ...

Visų šventų išvakarėse, kad 
išdykaudami vaikai nesusi- 
žeistų. Stoughtono lietuvių 
šeštadieninės mokyklos vaiku
čiams buvo suruošta pramogė
lė, vaišinant juos ledais, saldai
niais. Susirinko 16, bet jų ga
lėtų būti kur kas daugiau, tin
kančių lankyti lietuvišką mo
kyklėlę. Už pažangumą B. 
Savickis, J. Overka ir M. Reil- 
ly apdavanotį kaukėmis.

Emilija Ručinskaitė, gyv.
190 Perry St., spalio 
jo už Fr. Drummy. 
dirbo Canton Cripled

9 ištekė- 
Abu jie 

institute.
Mikas

LIETUVIŲ RADIO VALATfDOS PROGRAMA 
—12M kttoeyclffi MarMehead-SaJem. M»«.

Kiekvieną ieštadienj nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranerti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNOMl l — Uthuantan Itadto Hoar. » CM- 
toge St., Norwood, Mass. Skyriai: Uthuanian Furaitarr Ca. — A ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway, So. 
Boston. Mass.; Antanas Daukantas Market. 187 VVebster Avė., Cam- 
Tridge, Mass. Telefonai: NOm-ood 7-1440; SOsth Baatea 0-4*18 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

------------ -----------------------------------------------------------------—H

LAISVES VARPAS 
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINE RADUO PROGRAMA
WBMS. 1090 kitocycles Boston 15, Mas*.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 
vrcnfcjas — p. vhčinis

5 ** W>> —> -o — >A Vfe, ■VftCMMI 4?
Tel Brockton 8-115ML

spaudąi: leidinyje tilps praė^į^B 
šių kongresų apžvalga, Chica- 
gos kongreso pranešimai, pas-MS 
kaitos, nutarimai ir posėdžių. 
aprašymai.

• D. Daunoraite (49 Thoi^v^|| 
ton Avė., London 4, England) 
turi Lietuvos nepriklausomy-
bes laikų lietuviškos muzikos, f^ 
liaudies dainų ir giesmių>)g|| 

. plokšteles. Taip jų yra Kauno 
Įgulos bažnyčioje choro įgiedo-.;^ 
tos giesmės ir vėliavos nuleidi- 
mo apeigos Karo Muziejuje 
vėlinių dieną. Norintiems pri- -J 
siunčiamas sąrašas susipažink 
ti.

• Prancūzijoje. L. B. krašto 0^ 
valdybą sudaro; pirm. Ed. Tų- * 
rauskas, ižd. A. Michelevičius, 
sekr. B. Venskuvienė, tarybos 
pirm, yra O. Bačkienė.

• Lietuvių seleziečių gimna- > 
zijos neturtingiems mokiniams 
tarp 14 ir 20 metų yra raka- W 
lingi drabužiai bei baltiniai. " 
Kas sutiktų jų paaukoti, pra^ 
somas siųsti Rev. A. Sabaliaus- 
kas, 138 Beech St., Patersmv^^ 
N. J.

• Liet. Stud. šalpos Fonde, 
pirmininkas prof. fe. šlapelis ir 
iždininkė O. Talaliene šiuo. 
metu aktyviai rūpinasi
dentų šelpimo vajaus pasiseki- '1; 
mu. •

• Juozą Šatei?, kuris Ar-Jį 
gentinoje buvo įsikūręs kaip 
mėsininkas, nužudė italų kil- J 
mės nuomininkas.

• Biudfonte, Anglijoje, vie-J 
noje iš veikliausių lietuvių ko- 7 J 
Joni jų, literatūros vakaru pa
minėta lietuviškos spauods su
kaktis. Spalio 30-31 d.d. buvo 
surengta Marijos metų šventė. . 
Pamaldose dalyvavo Leeds 
vyskupas. Po pamaldų įvyko a- .; 
kademija, kurios programoje J

vių lietusių choras. Choristai 

tijojė, vadovauja Ą. Vamaity- 
tė-Mullen. šventėje dalyvavo' 
penki lietuviai kunigai ir apie 
600 lietuvių.

• Londone, Anglijoj, įvyko 
tarptautinių šokių festivafis, 
kuriame lietuvių tautinė šokių 
grupė pašoko tris šokius: Mi
kitą. Rugelius ir Malūną. Tūk
stančiai žiūrovų lietuvių grupę 
pasitiko ir palydėjo, karštai* 

• Urugvajuje, Montevideo

neralinė konferencija, kurioje 
lietuviškai spaudai atstovauti 
akredituotas K. Čibiras - Ve
ra*, Lietuvos pasiuntinybės 
Urugvajuje spaudos attache.

je.su


WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT BELECKAS, savininkas

jas * išaridių lenktynių 
vežė maišą pinigą, o ki- 
galva susimaišė ir jį na-

Hartford: K Ka
A. —
B. M'čiūni'n? J

Skaitykite ir platinkite ‘'Šv.
Praacfikaus TarpUT!

Dykai išbandymas
RSVMATTMCV SKALSMV .

ABTHBrm
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmu, tankiai 
susijusiu su reumatizmu, arthritis ir 
neuritis. tai kodvl juos nebandyti 
ŠIANDIEN mūsų išlaidomis. Juos 
tūkstančiai vartoja jau virti 30 metų.

BaraąSALfi vestuvėms* 
parengimams, susirin

kimams, etc.

TinU».i pminSkime Balio Odminį
CLEVELAND, OHIO

sis

MŪSŲ SALĖSE PRASČIAUSIA YRA SU PIANAIS
JONAS STANKŪNAS-Mūsų. koloniją lietuviškose

9

Darbininkui paremti
a u k o s

VYT. MAŽELIS

. Iš ALRK Federacijos veiki
mo pranešimą padarė J. Sa
dauskas, paminėdamas ir įvy
kusį Kristaus Karaliaus minė
jimą, kuriame paskaitą skaitė 
P. Stravinskas, dvi ateitinin
kės padeklamavo, Pr. Neįma
nąs, pianu palydint R. Brazai- 
tienei, sugiedojo giesmę.

Šiam susirinkimui vadovavo 
A. Tamulionis, Federacijos 
skyriaus pirmininkas. J. Ru
zas supažindino su Liet. Ben
druomenės reikalais. B. Kark- 
lius kalbėjo apie naujosios par. 
25-rių metų sukakties minėji
mą, įvykstantį lapkričio 21 d.

Amerikos mirusiųjų karo 
veteranų paminėjimas įvyko 
lapkr. 14 bažnyčios šventoriuje. 
Kleb. kun. M. Kemėžis, asis
tuojamas vikarų A. Kaspero ir 
P. Pragulbicko, atliko apeigas. 
Skautai ir choras, muz. J. Žile
vičiaus vedami, sugiedojo ke-

Mūsų uždavinys Balto de
šimtmečio kongresą padaryti* 
reikšmingu ir svarbiu lietuvių 
gyvenimo įvykiu. Atlikime tai 
iš lietuviškos pareigos ir dėk il
gumo!

nais. Jie dažniausia pustoniu 
arba ir visu tonu žemesni, daug 
balsų neatsiliepia, klaviatūra 
purvu apskretusi, balti ’klavi- 
šiai nesiskiria nuo juodų, nu
silupinėję .mechanizmui atimta 
visa sveikata. Reikia stebėtis, 
kaip dar ruošiami muzikiniai 
vakarai, koncertai, kviečiami 
solistai ir muzikai koncertuoti 
prie tokių iškliarusių instru
mentų.

Vienoje lietuviškoje salėje 
man teko nutraukti programą 
ir ieškoti geresnio piano. Visa 
ta procedūra buvo atlikta prie 
atviros scenos. Publika turėjo 
gražaus juoko.

O tas reikalas labai lengva 
sutvarkyti. Salių šeimininkai 
turėtų nusipirkti naują pianą ir 
už jo naudojimą muzikos pro
gramoms imti atitinkamą mo
kestį. Po metų kitų instrumen
tas i būtų apmokėtas. O kur 
to neįstengiama padaryti, tai 
reikėtų bent sutaisyti ir sude
rinti.

gyv. 422 Mmahaa Str., Ridsrwood. Bmoklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

viešo vajaus pirmininke sukel
ti fondui protiniai atsilikusių 
vaikų auklėjimo įstaigom, e- 
sančiom Union apskrityje. Pa
siųsta per 4000 laiškų biznio 
įmonėm bei privaliem asme
nim.

Šv. Pranciškaus III-jo ordino 
nariai ruošia iškilmingą para
pijos naudai^ vakarienę, kuri 
įvyks gruodžio 5 d. 6 v.v., šv.

Šių dienų vaikai'
Jchn Smith Ix>ndone netikė

jo savo akim, kai jam pristatė 
sąskaitą už telefoninį pas kal
bėjimą su New Yorku 10 sva- 

9 rų. Jis gynėsi nekalbėjęs. Paš
tas vis dėlto Išaiškino, kad kal
bėjos: jo sūnus. Mat sugedo jo 
žaisliukas, importuotas ’š Ame- 
i ’! cs. O prie jo buvo nurody
ta, kad reikia paskambinti 
New York: tokiu ir tekiu nu
meriu, ir f rma sutaisys. Jau- 

. nasis Smith taip ir padarė iš
Londono, o senasis Smith tu
rėjo sąskaitas mokėti. Tik jis 
nusiderėjo ik’ pusės karnos, ne- 
Londone vaikai už susisiekimo

Norite geros—meniškos fotografi jos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Švari, graži, papuošta scena; 
geras pianas; tinkamai užsilai
kanti publika—visa tai sudaro 
jaukią aplinką/kurioje ir solis-. 
tas smagiau jaučiasi ir geriau 
programą atlieka. Negi to dar 
nežinoma ?

Būtina yra steigti pianams 
pirkti fondus, ir netrukus tu
rėsime savo salėse tinkamus, 
gerus muzikos instrumentus.

Vyčių veikia
Lapkričio 9 Liet svetainėje 

įvyko vyčių 25-tos kp. mėnesi
nis susirinkimas, į kurį atsi
lankė daugiau narių negu 
paprastai. Atskirų komisijų na
riai padarė savo pranešimus. 
U. Jankauskaitė pranešė, kad 
lapkričio 24 d., trečiadienį, liet, 
svetainėje vyčiai rengia kbrta- 
vimų vakarą. Pradžia 7 vai., 
vėliau Šokiai. Taip pat U. Jan
kauskaitė ir R. Gužauskienė 
paskelbė, kad ruošiamasi ap
lankyti šv. Juozapo prieglau
doje esančius lietuvius varg
šus. Paprašyta prisidėti pinigi
nėmis aukomis arba daiktais. 
Seneliai aplankyti lapkričio 17

Povilas Grigonis, 
. gerai visiems pažįstamas 
senesnės kartos lietuvis, sun
kiai serga. Jis-jau pergyveno 
net tris sunkias operacijas ir 
tebėra pavojaus stadijoj. Jo 
žmona taip pat buvo sunegala
vusi ir gulėjo ligoninėj. Dabar 
jau gydosi namie. Kaimynai ir 
pažįstami linki greit abiem li
goniam pasveikti. Senelis

Mine? 25 metų sukaktį.
Lapkričio 21 švč. P.M.N. 

Pagalbos parapija minės 25"- 
rių metų sidabrinį jubilėjų. 
Šventėn (pakviestos Clevelando 
katalikiškos lietuvių draugijos, 
vyskupijos lietuviai kunigai ir 
J. E vysk. V. Brizgys. Minė
jimas prasidės iškilmingomis 
mišiomis ir 5 vai. salėj ban
ketas. Biletas vienam $5, ta
čiau parapiečiai mielai juos 
perka. Atsiranda daug norinčių 
įsigyti garbes biletus — pora 
$25. Atsirado keliolika asmenų, 
aukavusių ir po $100. Jei ir to
liau taip dosniai žmonės rems 
savo parapiją, tai greit galės 
būti pradėtii statyti mokyklos 
ir seselių namai.

— Jei aš padaviau, tai ma
no. Ar to dar nežinai? Bet 

'< taip pat prašau žinoti, kad ne 
biletai bėga, o arkliai. Laikyk 
tą biletą, jei nori. Gal jų kolek
ciją renki t

— Ne, man, jo nereikia, — 
kalbėjo jau kiek atlyžęs kasi
ninkas. — aš priimu tik tokius 
biletus, kurie laimi. Bet ko 
tamsta iš manęs nori, man taip 
ir neaišku.

— Dar neaišku? — nusi
kvatojo visa gerkle ponas 
Toks. — Tai galva! Nesupran
ta ,kad kiekvienas nori, kad 
jo arklys atbėgtų pirmas. Na, 
palauk! Kitą kartą, kai pirksiu 
biletą. tyčia norėsiu, kad ma
no arklys liktų paskutiriis. Gal 
tada susigaudysi, ko noriu?

Poną Tokį mano draugai 
pavėžino namo, kad nusipirktu 
naujas kelnes. Bet ir jam. varg
šui, liko dar neaišku, kaip at
sakingose visuomenės pareigo
se gali sėdėti žmogus. kuris 
nesusigaudo kasdieniniuose bū
ties re'kaliukuose.

WATERBURYJE

įsigūrė liet, saleziečių gim
nazijos rėmėjų būrelis, kurį su
daro: Marija Damul's, Šiupie- 
nius, Kalinauskas, Vaičaitis, 
Garbukas, Danilla, Ališauskas, 
Žilinskas, Krunklienė, Skeltis, 
Miklitonas, Kankalas, Matulie
nė, Pranuiene, Vaitkienė, Mic
kevičienė, Strubaitienė, Daugs- 
kurdis, Bakutienė ir N.N. Vait
kus organizuoja dar ir antrąjį 
būrelį.

Minėtas parengimas bus dar ir 
pirmadienio ir antradienio va
karais. Visus parapijiečius, 
draugus ir kaimynus kviečiame 
atsilankyti.

Parapijos klebonas ir 
komitetas

Lietuvių s. k. — Kalte a 
2—1 (1-0)

Lyg tai turėtų būti nesu
griaunama taisyklė: prieš ge
rai žaiUžiančiuš priešininkus . 
mūsų vyrai parodo pasigėrėti
ną žaidimą ir prieš * silpnus 
varžovus mūsų vienuolikė vir
sta neįdomia mišrainę. Štai 
kad ir prieš tą patį Kpllsman, 
kuriems kitos vienuolikės su
gebėjo po tuziną įvarčių įskel
ti, mūsiškiai vos vos įstengė 
išsinešti 2-1 pergalę. Žinoma, 
ši pergalė mums yra labai 
svarbi, tačiau gero, žaidimo iš
troškusiem lietuvių žiūrovam 
toks mūsų vyrų žaidimas bu
vo tik kantrybės bandymas. 
Gal kietas priešininkų žaidi
mas įbaimino mūsiškius, gal 

_ minkštokas teisėjas, kuris ne
sugebėjo tinkamai rungtynių 
pravesti, o gal taktiškai silp
nas mūsų pačių žaidimas. 
Trumpi ir žemi deriniai būtų 
geriausias vaistas prieš žiau
riau žaidžiantį'varžovą. Deja, •- 
to mes visi pasigedpm.*

Puikų Kalašinsko padavimą 
pirmame kėliny Frelmanis ne- - 
laikomai išnaudoja, tačiau ant
rame kėliny Kellmanui pa
vyksta išlyginti ir tik rungty
nių pabaigoje iš gerai paduo
to Kalašinsko kampinio Welsas 
galvos smūgiu kamuolį pasiun
tė po skersiniu.

Antrųji vienuolikė nelaiko
mu Skobeikbs įvarčiu išsikovo
jo lygiąsias 1-1, gi mažieji jau
nučiai, gavę pustuzinį įvarčiu, 
vis dar nepameta vilties atei
tyje pakeisti pirmąją vienuoli
kę. ,

Blue Stars — Lietuvių s. k. 
1—2(11)

Amerikos taurės (National 
Challenge Cup) varžybose mū
sų vienuolikė po skandalingai 
silpno pasirodymo, dėka prie
šininkų savižudž'o įvarčio, į- 
stengė įkopti į sekantį varžybų 
ratą. Blue Stars, kuris pirme-

Šiemet sukanka jau dešimt 
metų, ka p veikla Balfas. Nėra 
nė vieno lietuvio, kuris šios or
ganizacijos nežinotų Vieni, bū-, 
darni geresnėj padėty Iš savo 
geros šircLes per ją savo aukas 
atidavė, kiti, nelaimės ir var
go ištikti, per ją tas au! ns ga
vo. šitaip Balfas tapo didele 
ir pajėgia visų lietuvių organi
zacija, kuri gelbėjo brolį ir se
serį, šluostė jiems ašaras, guo
dė nusiminime ir nuliudime.

Todėl Balfo veiklos dešimt
metį visi turime kaip relkftmt 
paminėti. Tai mūsų kiekvieno 
pareiga. Ypač lietuvio tremti
nio, kuris daugiausia Balfo rū
pesčiu ir pastangomis ir čia, 
Amerikoj, atsirado.

Tad ko Balfas iš mūsų savo 
sukakties proga nori ir pagei
dauja?

Visų pirma kviečia visus da
lyvauti savo kongrese, kuris 
įvyksta lapkričio 26 ir 27 d. 
Clevelande. Posėdžiai vyks ge
riausiame Clevelando viešbuty 
Cleyeland Hotel. Jų pradžia — 
lapkr. 26 d. ,10 vai. ryto, lapkr.

. 27 d. 9 vai. * Prieš ■ posėdžius 
Clevelando katedroj bus, atlai
kytos pamaldos už visus gera
darius ir rėmėjus, gyvus ir jau 
mirusius.

Kviečia atsilankyti į Balfo 
vakarą, kuris įvyks lapkr. 26 
d. vakare lietuvių salėj. Stato
ma M. Petrausko operetė 
“Consilium facultatis”, kurią 
režisuoja VI. Braziulis, muziki
nę dalį tvarko Pr. Ambrazas, 
dainuoja J. Kazėnas ir kt., de
koracijos V. Raulinaičio..

Kviečia ko gausiausiai daly
vauti bankete, kuris rengia
mas lapkr. 27 d. 8 vai. vak. 
Cleveland Hotel. I banketą taip 
pat kviečiami ir žymūs ameri
kiečiai svečiai: Ohio guberna
torius, Clevelando arkivysku
pas, Clevelando meras, eilė 
senatorių ir Kongreco atstovų. 
Mes čia turime pasirodyti esą 
vieningi, stiprūs ir gausūs, nuo 
to priklauso iš Amerikos įstai
gų ir organizacijų gaunama pa
rama. Tad be pačių atstovų, 
bankete dalyvauti turi jausti 
pareigą ir kiekvienas Clevelan
do lietuvis. Meninę programą 
atliks N. Aukštuolienė ir J. Ka
zėnas, R .Brazaitienės pianinu 
palydimi.

Kongreso proga yra leidžia
mas specialus leidinys Balfo 
dešimtmečiui paminėti. Jam 

yra priimami skelbimai ir 
sveikinimai, čia ypačiai lau
kiama atsiliepiant Clevelando 
biznierių ir kitų verslo žmo
nių. Skelbimus priima J. Dą- 
mušienė 1429 E. 93 St., tel. CE 
1-4971, P. Kliorys 1349 E. 82 
St. ,tel. RA 1-8397 irkt.

zikų, menininkų reikalaujama 
geros programos, gero išpildy- 

Kad pianas išsilaikytų ge-.., mo ir 1.1. ,i.,_ ■
ram stovyje, reikia jį švariai 
laikyti, apdengti nuo dulkių, 
užrakyti ir teleisti naudoti mu
zikinėms programoms. Jokiu 
būdu neleistina jo daužyti 
džiasbandui ar trankiem šo
kiam. Įvairiausiem dalykam 
dažnai tūkstančiai išmetami, o 
dainai, muzikai, muzikos in
strumentui vos trupinėliai nu
byra. Ar tai ne gėda? O iš mu-

NEWARK, N. J.

Šv. Trejybės par. priešad- 
ventinis šokią vakaras, blynų 
ir kalakutų balius ir bazaras į- 
\ryksta sekmadienį, lapkričio- 
November 21, 4 vai. p.p. para
pijos salėje. Gros 7 muzikų or-

ko sumedžioti, demonstravo 
menkavęrtį žaidimą, prie kurio 
mūsų vyrai pufldai prisitaikė.

Jauniai draugiškose rungty
nėse Biručio ir Sturkio įvar
čiais išsikovojo prieš Blue 
Stars jaunius 2-1.
Lietuvių s. k. — EHzabeth S.C.

Lapkričio 21 d. mūsų vie
nuolikės pirmenybių rungtynė
se susitinka su stipriais EJi- 
zabeth atstovais. Tikėsime, kad 
silpnumo epidemija mūsų vie
nuolikę jau bus palikusi ir šio
se rungtynėse mūsų vyrai pasi
rodys kaip anais gerais laidais. 
Rungtynės įvyks mūsų aikštė
je, New Farmers Ovai; pra
džia 2,30 vai., gi prieš tai ant
rosios vienuolikės 12 v. 45 ir 
jaunių vienuolikės 11:30 v.

Po $3.00
A. Shark, Garden City, N.Y.

Po $1.00
Kun. J. šupšinškas, Albany; 

M. Biganskas, F. Biganskas, J. • 
Dailyda, J. Marchus—Wood- 
haven; K. Ančiukaltis, P. Juš
kevičius, K. Rusilas—Amst:r- 

" dam; S. Cerebiejus, T. Jogella, 
A. Matulionis—Maspeth; J.
Rukaitė, A. Lažauskas— Great 
Neck; M .Narkevich, V. Taru- 
lis—Riehmond Hill. A. Pranai
tis, Bayside; F. Puskunigis — 
College Point.

V. Barisas, J. Daniels, A. 
Gribait’s, G. Mikelionis, M. 
Pechulis, K. Šidlauskas, M. Ži
linskas—So. Boston, Mass.

S. Kazlauskas, A. Luzackas, 
A. Malinauskienė—Cambridge. 
Mass.; P. Raznauskas. J. Velič
ka—Lawrence; Stadąįnik, J. 
Pauplis — Nonvood;\ E. Na
vickas, M. Pajauj:enė — Wor- 

• cester; A. Marcel'onis — Bard- 
ford; Pocius — Belmont; M. 
Sapornfs — Dcrchester; L. 
Walkavich —Hudson: S. Snrin- 
dž’ukaitė — Haverhill: F. Lut- 
kerich — Jamaica Plains: D. 
Babons — Shrewsbury. Mass.

Kun. B. Benevich— Nauea- 
tuck, Conn.: J. Gveldvs. B. P. 
Silkau’-'kas. S. S’manauskas. J. 
Vaišvilas — \Vaterbury; J. Gu- 
delcvičius, B Mainas. A. J. 
Pntprkis — 
minskiutė. 
Sim^bnry* 
Rtilic — Npav Br't’in: J. Moc
kus —, OakviRp: T. Tamule- 
vich — Branfr'-’d. Conn

J. Kuodis. B’klyn; E. M’sevi- 
čius , So. Boston.-

Už ankM nuoširdžiai dėkoja
T.T. PRANCIŠKONAI

Krf- į mo parvežė be Reinių.
— Truks ar plyš, mėginsiu 

Joti ir aš. Gal žirgas man lai- 
atneš; su kelnėm? — nu- 

sprendė Toks ir nusipirko lenk- 
tynėm biletą.

Lenktynių metu ponas Toks 
& <:švBpė, kniaukė, cypė, alpo ir 
Eį j vėl atsigavo. Lenktynėm pasi- 

baigus, jis nuniro pas kasinin- 
!!&-1 Mi h* pakišo jam biletą sakyda
mi mas: . •

— Še, žiūrėk!
f Kasininkas biletą apžiūrėjo, 

IĮ' ; pavartė ir numetė atgaEa ran- 
ka tardamas:

Kr? — Imkis, tavo arklys nelai- 
Igg 'tnėjo.
K:— Taigis, — pritarė ponas 
^^Toks, — atbėgo paškutinis, 
Rįy įtits savo akim mačiau.

.... — Tai ko iš manęs nori?
11^ paklausė kasininkas*. ' “ 
y. - — Ko noriu? — nustebęs

žiūrėjo ponas Toks. — Ko gi 
' žmogus gali norėti, dėjęs ant 

arklio? Gal sakysi, stiklo a- 
laus? Jo gausi smuklėje. Lenk
tynėse kiekvienas nori, kad jo 
arklys atbėgtų pirmas. Ar ne 
taip?

— Taip tai taip, — lingavo 
galva kasininkas, — bet tams
tos pasirinktas arklys neatbė
go pirmas .

— Žinia, neatbego, bet tai ne 
mano kaltė. Jei mano arklys 
būtų bėgęs greičiau už kitus, 
būtų buvęs pirmas. Kadangi ki
ti bėgo greičiau už jį. tai jis li
ko paskutinis. Aišku? — pa
klausė ponas Toks.

— Kurgi nebus aišku? Bet 
taip pat a’šku, kad aš tamstai 
negaliu mokėti už nelaimėjusį 
artelį — dėstė nekantraudamas 
kasininkas.

— O kas iš tamstos reika
lauja mokėti? — pyko ponas 
Toks.— Aš tamstai tik biletą 
parodžiau, ir nesakiau, kad 
mdkėtum. o tamsta jau rūstau
ji. Nei aš čia kaltas nei ark
lys. ' -

— Bet biletas tamstos? — 
dar labiau niršo kasininkas.

Balfo vajui pasibaigus, 
pirm. J. Žilevičius paskelbė, 
kad surinkta 2713 sv. gerų dra- Juozapo salėj, 216 Ripley PI. 
bužių ir jau pasiųsti į Balfo Biletas $2.50. Wm. S.
sandėlius Brooklyne. Vajus bu- - 
vo užgaibtas linksmu šokių ir 
užkandžių vakaru su progra
ma.

Šv. Vardo draugijos Union 
County Federacijos susirinki
mas vyko lietuvių par. salėje. 
Dalyvavo 37 parapijų atstovai. __ ____ _______________
Kleb. kun. M. Kemėž s pasvei- lęestras. Bus įvairių ląimėjimų. 
kino dalyvius. Vėliau sekė vai
šės.

Suvienytų klubų susirinkime 
lapkr. 10 lietuvius atstovavo J. 
Reedy, Wm. Senkus ir St. Va
latka.

Vyčių mėnesinė šv. Komu
nija bus lapkričio 21 d. 8 vai. 
r. Po Mišių užkandžiai Bava- 
rian Room restorane.

M. Baranauskienė paskirta
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ŠACHMATAI

Help Wanted Malė

RAMUNES

anksto.

KANTOR’S 
SPECIALS’I

į, garažas. 5 
Crestwood 

ir bažnyčios.

ELMHURST, 83-35 Corntsb Avė. Nau
jas plytinis 2 šeimų namas, kampinis, 
19 kambarių, 2 auto garažai, subve- 
jus už 1 bloko. EN 9-1959.

PERVEŽIMUS atlieka arti ir toli gera 
kaina, autorizuotas. įvertina. ICC and 
PSC leidimas. Bagažas pristatomas vi
sur. Tarpvalstybinės ir viešos tarny
bos teisės. CARL LAND, 1636 Ant
roji Avė. TeL REgeut 4-7788. .

FREE
Catalogon gitu, 
appliances and 
h o usewares. 
Write now for 
your copy.

nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLeamare 5-7068

Gal “Hazel” jus aplankė? Išvartytus 
stulpus pastatom ir naujus parūpi
nant. Atliekami ir kitokį pataisyme 
darbai. Frank Armento, YO 5-1473.

Mes tarnaujame didfiauriojįe tone 
Island liaują namų pardavimo agen
tūroje ir atetovaųjam statyto jų skai
čiui, statančių visose Naasau irSuffolk 
apskrityse. Daug* tų namų dar nėra 
skelbti. Jei Įdomu, rašyk: Mas Tkoma 
ir gausi brošiūrų, kurtos nurodys 
kainų; arba pats statyk pageidavimus 
dėl kainos, vietos, kokio tipo nori ir 
k. Be jokių įsipareigojimų

PELHAM PARKWAY SOUTH 1 šei
mos. g kamb. dvigubas <3 kamb. paja
mų butas). $29499. Arti katalikiškos 
mokyklos ir bažnyčios.

TA 3-3441

BARAS RESTORANAS su valgymo 
Įraifnbariu. Kampinė vieta, jei nori
ma su namu . Tinka kabaretui. Sa
vaitinės jeiges $1999. įvertintas priei
namai. Pašauk HARRY po 7 P. M. 
MA 5-9675 arba ūžėta pats pamatyti 
384 Pacific Street, BrooHyn.

FLUSH1NG-HILLCREST. Visas plyti
nis namas, 3 miegamieji, valgomasis, 
vonios, garažas, skiepas, refrig. plaun. 
mašiną, audros langai ir daug priedų; 
netoli kutai. mokykla ir bažnyčia, 
pirkimo ir transport. centrai. Tik 
prine. $17469. 162-13 72 Avė. JA 39380

DARBŲ-darbų-darbų namuose, ko
mercijoj, industrijoj. GARVTN EMf- 
LOYMENT AGENCY, 217 W. 125th 

i : •
St. Kambarys HE

Dovanų siuntiniai j visus pasaulio kraš- 
Bę IFT m tus, įskaitant Lietuvą, muitas apmoka*

PATIESALŲ ir apmušalų specialistas 
Išpildoma pagal užsakymų iš duotos 
medžiagos arba savos. Prieienama 
kaina. Park HiU Decorators, 63 Park 
Hill Avė., YO 5-9376.

PROGA
VISAM GYVENIMUI 

Mėaos Ir maisto krautuvė. Veikia 
jau 30 metų. Labai gera vieta, 2 
krautuvės puikiam gatvės kampe, 
mūriniam name, 5 kamb. butas, 
2 auto garažas. Prašo $27,000. 
Gali būti tariamasi dėl išstmųkė- 
jimo.

Nemokamai vertinama 
Telefonas 
NA. 8-8387 
Dirba 24 valandas 

Šeštad. ir Sekmad.
Allfine Storm 

Window Co.
ĮSAKOMA NAMŲ 

pirkti 1-3-3 šeimų ir buagatovų tarp- 
rasiniame rajone. SiMyti:

FLORENUEB. ALLEN 
TW 8-7290 LA 7-2809

UŽSIDIRBK EKSTRA PINIGO 
Pagarsėję Sevigny’s “The Worid’s 
Thinnest Ribbon Candy”, gaminti N. 
Anglijoj, vėl siūlomi jum arba jūsų 
organizacijai urmo kaina. Švenčių rei
kalam UŽSAKYK DABAR! Skambink 
ar rašyk:

robert swain & company 
14 haymaker lane, levtttown, n. y.

LE 9-7588.

visų standartinių baldų, kilimų bei 
draperijų. Pareikalavus pribus atsto
vas. JACK GRAYMAN, 122 West 
26th Street, New York, N. Y. WA 9- 
4514, po 7 FM. skambink 9-1269,

Garantuotai tofaoma televizija, kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai (amptifiers), plokštelių automatai 

. . (recort changera).
Aptarnaujami rajonai: Brooidyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ėfchmond HiU, Ozone Ptaft Forest Hffl, Jamafca

BOA f lito , Nwr Yarihta

prie pat kelto pastatyta krautuvėlė 
(Roadstand). Skubiai verčiamas par
duoti. SY 2-1495.

sese: A, B ir C. B klasėje lie
tuviai užėmė antrą vietą, o C 
klasėje — pirmą.

Class “B”: 1. Mofltreal CC 
13lĄ:6’/2, 2. Lithaunians 12’a. 
Dalyvavo 6 komandos.

Class “C”: 1. Lithuanians 
15:5, 52. Notre Dam e 14, 3. 
Park Extension 11, toliau Ro
si mon t, Outremont ir Hudson 
Heights komandos.

Lithuanians: J. Malaiška, J. 
Skučas, V. Sirvydas, R. Lukša 
A. Valusis. Montrealio lietu
viai, dalyvaudami pirmenybėse 
su 3 komandom, pralenkė savo 
veiklumu visus JAV ir Kana
dos lietuvių šachmatų vienetus.

Tai nuopelnas seno lietuvių 
veikėjo Vytauto Sirvydo.

Bostono tarpklubinėse p- 
bėse .Brandais universitetas į- 
ve.'kė lietuvius 4:1. Garbės taš
ką laimėjo Andrius Keturakis. 
Lapkričio 20, lietuviai rungiasi 
su Cambridge klubu pas juos.

Roche-ter, N. Y. Naujai į- 
kurtas lietuvių sporto klubas 
“Sakalas” sudarė šachmatų 
sekciją. Geros sėkmės!

FLUsHlNG, 6 kamb. pašiau plytų ir 
akmenų mūrinis ranch tipo, 3 m. se
numo, 2 vonios, įrengtas rūsys, gara
žas, audrų langai, ataminiaus turėk
lai, patogus susisiekimas, arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios, 49x199, prie
dai. $24,759. FL 7-9133.

PAMINKLŲ DIRBTUVE su visais 
prietairsis, arti kapinių. Savininkas 
pasitraukia, įsteigta prieš 25 metus, 
geros pajamos. 110 Beechwood and 
Rockdale Avė. New Rochelle, N. Y.

NE 6-6265

MOUNT VERNON, N. Y. 8 šeimų na
mas su gyvenamu ritau. $89 utaMta- 
nių pajamų. ^ti kat. mokyklos ir 

bažayGas. 2 Mokai aus bosų rasto 
jtao ir 1 blokas nuo didžiųjų krau
tuvių. Parduodama su dideltahr nuos
toliais. Klausk Franko. YO 8-4928.

V'irtoų drabužiu rinkimas 
prasidės lapkričio 21 ir tęsis vi
są savaitę. Aukotojai prašomi 
juos nešti į kleboniją.

Vienas lietnvEką radijo va
landėlių vedėjas perša skaityti 
lietuvišką laikraštį, kuris nuo
lat šmeižia katalikus* nors pats 
dengiasi esąs bepartyvis. Dau
gelis tuo piktinasi ir nenori bū
ti tampomi už nosies. N. Ang
lijos lietuviai patys ž no, kurie 
laikrašaai yra geriausi.

V. Gifieae sugrįžo iš ligoni
nės ir gydosi namie.

P. Vabahri, gyv. Dorcheste- 
ry, amputuota koja.

Kcr’t. Patr.

ELMHURST — 3 šeimų plytinis, ge
ros pajamos, įrengtas rūsys. Arti ka
talikiškos mokyklos ir bažnyčios. 
$22.999. Savininkas IL 8-4686

DAŽŲ BEI NAMŲ REIKMENŲ krau
tuvė BiųijiiUiMi Pairtundama dėl li
gos. Stati: $ for $ (no good wiU). 
Geroj vietoj, ftioirtadientaiff ES 5-5699, 
sekmadieniais — UL 9-1651.

UŽKANDINE - Delicatessen parduo
dama dėl ligos. D. and D. Lunch, 155 
Pompton Ave^. Route 23; VErona 
8-338L po 5 PM.

KAM MOKfiTI
T AK SUS? .

Paversk savo tuščią žemę j
pinigus.

GENOVESE REALTY j; '
37-29 Astoria BKd. RA 8-1129

SLAUGE 
gyvendama ir gaudama išlaikymų 
prižiūrės senesnes kaip 79 metų mo
teris. Skambinti pa 7 PM. 

HY 3-8664

NEW ROCHELLE namas, su 17 kam
barių, 5 vonios, 2 auto garažas. Pa
lankios sąlygos, centrinėj vietoj. $36,- 
999. Arti katalikiškos mokyklos ir 
bažnyčios. Nuo pirmad. Ugi penktad. 
tarp 7AM.—4 P3L BE 3-2185.

MŪRO darbai atliekami. Plytų, ce
mento. Stato garažus. Specialistas 
mūryti iš akmenų. Visų spalvų pasi
rinkimas. Nemokamai įvertina. Monti 

UL 9-1492

WHITE PLAINS prie Harrison lini
jos. Puikus naujas ranch namas, gra
žioje vietoje. 3 dailūs miegamieji, 2% 
vonios, prabangi virtuvė, gyven. ir 
valgom, kambariai. 2av,ūs mahogany 
dirbiniai Terasa. A-l sekeja-, 2 auto 
garažas, pratęstos palėpės. Kaina 
$51,500. Colonial Rd ir Platt PU 
White Plains. TeL Rye 7-2883 arba 
WH 9-9945. K A N T O R’S 

442 Gtaremant Prfcway, 
(nr. Webster Av. Bx.) 

EU 3-1030

29” Bicyele with trainer — 
reg. 39.95 .... ......  $27^5

Crib mattress, advertised ranku
reg. 24.50 ..................  $8845

Attas csrrtage Hmited
ųuaatity—reg. 54.95 83849

THcycle 12” puneture proof 
reg. 24.50 .. .......... $845

pasirašai. <
KUCER T. A. INC. <

State 291A J
1947 Brotatiray, New York 28^

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

MS BUMSW0OD AVB. BBOOKLVN. N. T.

GRAŽI sslrtninių krautuvė geroj vie
ta j prie traukinta stoties. Tinka dova
nom, žaislam, atvirukam. Paruošta 
švenčių bizniuL Parduodama išaimo- 
kė^mui nedaug įnešus. Verčia par
duoti kiti reikalai. Teirautis BAldwin 
3-2T&, po 6 PAL, šeštad. ir sekma

dieniais BAldwin 3-4267.

MAŠINŲ BRAIŽYTOJAI
Mažiausiai 5 metų darbo praktika su 

automatinėm mašinom.
Standard Tool & Mfg.

738 Schuyier Avė. Lyndhuret, N.
8 A. M. — 430 P. M. Pirmad-Penktad.

MERRICK - KRAUTUVE r- 35x38 
naujas fasadas, kentiHnės grindys. 
Miesto centre. Tinka, visokiam biz
niui užvesti. FR 8-9715.

i urnom murina
• O

* 'U

GAL MISIONIERIUM KUNIGU?? 
IMKIS DARBO DABAR!!!

Naujas semestras nra^deda sausio 29 d.
Dieviškojo Žodžio mfanonfertai pagreitintai paruošia, ypač iš lotynų 
k., vėlesnio pašaukimo vyrus. Duodama proga papildyti arba už
baigti aukštesnės mokyklos kursą. Priimami studentai ir graduan- 
ati iš aukštesnių mokyklų bei kolegijų; taip^ pat ir veteranai.

Amžius 16-25. Naujas semestras prasideda 19W sausio 29 
Rašyk:

Rev. Vocatkmal Director, St. Joseph’s Mission Seminary, 
Bordentoūm, New Jersey

NEW! ADJUSTABLE!

Smorgasbord
KNIFE

Idealiausias šių dienų virtuvės pei
lis. Jį gailina pritaikyti betkokiam 
mėsos storumui pjaustyti bei sū
riui ir sumuštinaims ruošiant pa
rengimus arba bufetui.

Sumani virėja be šio peiUo nega
li apsieiti. Su juo galima taip plo
nai plauti, kaip tik norima.

’ * Lengvutė Monsanto plastinė 
rankena,

* AvedHkas Ui Carboa plienas.

DUONOS ISVEŽIOJIMAS. Nassau. 
Aptarnauja supermarketus ir k. Sa
vaitines pajamos $125. Prašo $4,499. 
Skambink Baysšde 5-2459, aipie 
649 PM.

Amerikos pilietybę priėmė 
A. ir B. Monkevičiai ii’ C. ir 
A_ Daukantai.

ALK klubas rugsėjo 24 tu
rėjo savo pokylį. Svečius pri
ėmė ir gardžiai vaišino darbš
čios patarnautojos. Naujasis 
vedėjas J. Burotkas pasveikino 
atvykusią publiką.

A. Ambroz'itienė, padeda
ma kitų moterų, gražiai orga
nizuoja šeštadienių kortavimų 
vakarus.

Pr. Plekavičius perkėlė savo 
kepyklą į nuosavus namus.

A. Dubauskienė su savo 5 
m .sūneliu buvo sužeista auto
mobilio nelaimėj.

PIGIA KAINA PERDIRBAMA
Virtuvės - Pastogės-Rūsiai-Porčiai- 

Mūro darbai - Stogų dengimas-Sienų 
priežiūra. — rūšies darbai — 
Kliūtys pašalinamos.

TA 3-6835

DR. VISVALDIS MAIZITE
Ofiso adresas: •'

37-47 6Ist SL, Woodtide, Qoeem, N.T.
Priėmimo valandos: 1-2 ir 6*7;

trečiad. ir šeštad. 10-12.
Kitu laiku atskirai susitarus.

Ofiso teL: HAvemeyer 9>£M1
Namų teL: AStoria 4^4188

Mūsų ramunių 2te- 
dai yra Hungarijoe, 
švieži ir medum 
kvepia; moterys, 

ję kurios geria ratou-
A nių arbatą, bflha
ifl gražios ir nepiktas;

galite pabūti dieną 
kitą ir nevalgę, bet pirkite ra
munių ir pradekite atgauti ge» 
resnę sveikatą. Kai priskiri 
mums $2.50^ tai mes pash|ri> 
me jum svarą ramunių ir gerą 
knygą "Sveikata ligoniam”' —> 
gydymas visokių ligų. MM- 
mis, žievėmis, žiedais, sHflom

NEW, ATTRACTIVE
St. Christopher Wrist Watcli Medai

FC«< MEN
Slips on any Standard watch strap or expansion band.

Size
SATISFACTION GUARANTEED

Sterimg SHver or Sterihųg Goto Plate $1.00 Post pato
JOANNE REUGKJUS COMPANY

Rfchmond HiU 10, N. Y.

ATLAS FUEL CO. 
patikimas

ALIEJUMI KURIANAMU 
PEČIŲ PATARNAVIMAS 

Visokiais atvejais

NE 9-9031 IN 3-7867

EASTCHESTĖR, MODERN CAPE 
CODS. 18.750 ir brangiau. $13,000 pa
skola. 5 kamb., garaž., šiltas vanduo, 
apšildymas. Kaip rasti: Siaurėn 22 
keliu (White Plains Rd) ligi Grand 
itlvd (Scarsdale), kairėn 2 blokus ligi 
Ewart St., kairėn 1 N. ligi Anderson 
Avė., vėl kairėn ligi pavyzdinio na
mo. Siaųrėn Bronx Riv. Pkway Ugi 
Eastchester išvažiavimo, dešinėn 
Scarsdale, Avė, kairėn ligi Anderson 
Avė., vėl dešinėn 4 Mokus ligi mo
delio. SARNELLI & CALCIANO.

TAlmadge 2-2759

ryti, kad metų metus neretas gn-
Ortfer___
simply pay poatman $248 plūs C.O.D. 
fee on arrivaL If you wMt, aend $248 
with order and W9 poy pratage. A 
Smorgasbord Katfe makes an eocel* 
lent gtft. Order «*tra «ne* to $iv» fa 
Itifi* thto condnt hofiday 9 era nu.

Nuo visokio oro 
namų apsauga 

Eztraded Ahuninum 
Nuo vėjo langai 
ir durys

ALUMINIAUS PALANGfiS 
KARTELES

Arlauskas Australijos ko
mandoje. Australiją į pašau
to korespondentines pirmeny
bes įtraukė savo komandą to
kios sudėties:

1. Arlauskas, 2. VVillison, 3. 
Endzelins, 4. VVilson, 5. Salm, 
6. Edwards. Pasaulio koresp. 
meisteris, australas Pudry, ne
dalyvauja. Mūsų meisteriui 
Romanui Arlauskui, kuris pr. 
metais laimėjo Australijos ko
resp. p-bes, patikėta pirmoji 
lenta. Latvis Endzelins gavo 
trečią lentą. -

Australija labai stipri kores- 
pend. lošime. Ji įveikė JAV 
59*2:25^2, o prieš kitas vals
tybes Austrai’.ja veda to’.šiuo 
santykiu; Britaniją 95L2:60ti, 
Pietų Afriką 18:7, Švediją 9:2.

Moatreal Gazette, lapkričio 
6 paskelbė Montreal Chess 
Leage užbaigtų p-bių stovį. 
Lietuvius randame trijose kla-

NUSTEBINSI IR SUSIŽAVĖSI 2 
savo draugus ir gimines 2 

su ekzotinėm
KALĖDŲ ATVIRUTĖM

Jiem pasiųstų tiesiai iš ROMOS < 
Mes užadresuosim ir- ranka už< 

Jus pasirašysim. Mažiausiai 6< 
atvirutės.

Oru paštu viena ....... 75 c. J
Siųsk užsakymo pinigus su adre-J 
santų vardais ir savo parašu, ko*' 
kiu


