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GEORGE MEANY, AFL unijos 
prezindentas, skaito pasaką para- 
ližuotai 5 metų mergaitei Mary 
Kosloski, kuri parinkta plakatų 
mergaite (Poster Giri) 1955 vajui 
kovai su polio liga.

KIEK VOKIETIJA IŠLEI
DŽIA PINIGO

Vokietija okupacinėm ka
riuomenėm išlaikyti nuo karo 
pabaigos sumokėjo 55 miliar- 
dus DM (13 miliardų dol.). 
1955 metams numatyta kari
niam reikalam 9 miliardai DM, 
kurių 3,2 bus skirti okupaci
nėm kariuomenėm, o kiti savai 
kariuomenei organizuoti, Vo
kietijos visas metinis biudžetas 
yra 27 su viršum miliardų DM.

Amerika laukia kitais metais streiku
Ateinančiais metais Ameriko

je laukiama didelių streikų. 
Baigiasi darbo unijų sutartys 
su eile firmų. Jas atnaujinant 
bus norima atlyginimą pakelti 
10 cn. valandai. Darbo unijo
se pakalbama taip pat jau ir 
apie 35 valandų darbo dienos 
reikalavimą ir kai kurių svei
katos reikalų gerinimą. Aiš
ku, firmos priešinsis, ir dery
bos gali būti pertrauktos dide
liais streikais. Manoma, kad 
1955 metai gali būti didžiausių 
streikų metai Eisenhovveriui 
valdant.

Jau dabar CIO prezidentas 
Reutheris sudarinėja planą 
specialiam streiko fondui iki 

50 mil. dol. Būsią pasiūlyta 
tam reikalui apsidėti unijų na
riam papildomu mėnesiniu mo
kesčiu; viso mokestis unijom 
turėtų siekti iki 7,50 mėne
siui. Atnaujinus sutartis, jis 
vėl būtų sumažintas.

Ateinančiais metais sutar
tys baigiasi ir streikų klausi

Kas valdys ginklus
Paryžiuje posėdžiaujanti 

NATO karinė vadovybė prane
šė spaudai, kad ne jos reikalas 
yra nuspręsti, kada galima bus 
pavartoti atominius ginklus. 
Tai turės padaryti politinė val
džia, o karinė tik jos nutarimą 
vykdys. Toks pareiškimas yra 
žingsnis atgal — neseniai vy
riausias NATO kariuomenės 
vadas gen. Gruenthcris buvo 
prašęs leisti tuos ginklus pačios 
(karinės vadovybės nuožiūrai. 
Mat Amerikos sąjungininkai 
Europoje taip bijo karo, kad 

'■ jie karo vadovybę nori supan
čioti ir neleisti jai ginklo laiku 
ištraukti.

Kova dėl Vokietijos apginklavimo
Vokietijoje .prasidėjo lemia

mos dienos Paryžiaus sutar- 
č’ai, kuria ginkluojama Vok’e- 
tija — trečiadienį ir ketvirta
dienį parlamentas ją pradėjo 
svarstyti. Yra didelis įtempi
mas tarp vyriausybės ir opozi
cijos. Vyriausybės koalcija 
parlamente turi 336 balsus, o- 
pozic:ja tik 151. Tačiau visa 
bėda, kad pati koalicija yra 
suskilus. Trys koalicijos par
tijos pasisakė prieš Adenaue
rio susitarimą su Prancūzija 
dėl Saaro krašto. Kanc. Ade- 
nauerls daro paskutinių pas

Graikai apelsinais bombarduoja Ameriką
Kipro saloje yra 450,000 

gyventojų, kurių 90 f č yra grai
kai. Salą 1547 paėmė turkai, o 
nuo 1878 britai, kurie 1925 
Kiprą payertė savo kolonija. 
Šiemet norėjo duoti salai šiokią 
tokią autonomiją, bet graikai 
ją boikotavo.

Graikijos sostinės studentai 
gruodžio 14 surengė demons
tracijas prieš Amerikos konsu
latą ir kitas amerikiečių įstai
gas. Nesurasdami akmenų, 
skynė nuo medžių apelsinus ir 
jais daužė langus amerikiečių 
biure. Tai buvo pirma graikų 
demonstracija po karo prieš 
Amsriką. Ją sukėlė Kipro sa
los klausimas, kai jį ėmė svars
tyti JT. Graikai reikalavo, kad 
iš salos pasitrauktų anglai, ku
rie ten turi savo karines ba
zes, ir atiduotų ją Graikijai. 
Amerika čia kalta tuo, kad ji 
neparėmė Graikijos reikalavi
mo ir atsistojo Anglijos pusėje. 
Graikijos spauda tiesiog pas
kelbė. kad Anglija išprievarta
vo Ameriką “padaryti nusikal
timą prieš tarptautinį padoru
mą.” 

mas bus aktualus kaip tik šio
se srityse: balandžio 15 Massa- 
chusstts tekstilės fabrikuose; 
gegužės 29 General Motor auto 
fabrikuose: birželio 1 Fordo 
fabrikuose; birželio 15 laivinin
kystės linijose rytinėje dalyje: 
birželio 30 plieno fabrikuose: 
rugpiūčio 31 Chryslerio fabri
kuose: rugsėjo 15 General 
Electric, spalių 15 Westing- 
house

Adenaueris nepaten
kintas Prancūzais
Vokietijos parlamente kanc. 

Adenaueris pareiškė nepasiten
kinimą, kad Prancūzijos vy
riausybė susitarimą dėl Saaro 
krašto aiškina visai netaip. 
kaip jis surašytas. Adenaueris 
reikalauja iš naujo su Pary
žium tartis, o jei nepasisektų 
susitarti, tai prašo Ameriką ir 
Angliją tarpininkauti.

Anglija tam jau sutiko. 

REZ APAHLEVI. Persljo, šachas, atvykęs | JAV, kalbasi su Gynybos 
Departamento sekretoriaus padėjėju R. Andersonu (d.).

tangų, kad dar bent vieną sa
vo koalicųos partiją FDP 
(Laisvųjų Vokiečių .Partiją) 
prikalbėtų paremti susitarimą 
dėl Saaro.

Adenaueris nori, kad Pary
žiaus sutartis jau būtų patvir
tinta sausio antroje pusėje. So
cialdemokratai pareiškė, kad 
jie viską darys, kad sutartis 
būtų atmesta, nes ji palaidotų 
Vokietijos sujungimą.

KOMUNISTAI SU SOCIAL
DEMOKRATAIS DRAUGE 
Komunistinės Vokietijos or-

KADA SUSITIKS?
Baltuosiuose Rūmuose ma

noma, kad prez. Eisenhovveris 
pasimatys su Sovietų Sąjun
gos Malenkovu balandžio ar 
gegužės mėn., kai tik bus pat
virtinta Vokietijos ginklavimo 
sutartis. Atstovui Bohknui 
Maskvoje pavesta lyginti diplo
matinius santyk’us.

VVASHINGTONE su prezidentu tarėsi tarptautinės politikos klausi
mais (iš k. į d.) šen. L. Johnson (D.), būsimas Senato daugumos ly
deris, rep. S. Rayborn (D.), būsimas Atstovų Rūmų pirmininkas, ir 
šen. H. Fergųson (R.).

NORI KOEGZISTENCIJOS
Prancūzijos min. pirm. Men- 

des-France nori “koegzistenci
jos” Indokinijoje su komunis
tų vadu Ho Chi Minh. Ameri
ka į tai žiūri kritiškai.

— Michigano valstybėje 16 
metų merginai operacijos bū
du išėmė iš vidurių šakutę, 
kurią ji -nurijo, mėgindama ja 
pasikrapštyti dantis.

• ganizacijom įsakyta skelbti pa
reiškimus prieš Paryžiaus su
tartį. Laidomi šūkiai: “Kas bal
suos už Paryžiaus sutartį, bal
suos už agresinę kariuomenę, 
vadovaujamą amerikonų”; 
“Patrankų karaliai ir jų gene
rolai nori trečiu kartu nuvesti 
Vokietiją į pražūtį”. Komunis- 
taii reikalauja to pat, kaip so
cialistai — tartis su Maskva.

— Prancūzija Paryžiaus su
tartį parlamente svarstys atei
nantį pirmadienį. Vyriausybe 
tikisi, kad ji bus patvirtinta 
prieš Kalėdas. Sovietai tebe
pasitiki, kad Prancūzija sutar
tį atmes.

— Paryžiaus sutartį jau pra
dėjo svarstyti ir Italijos parla
mentas. Prieš ją stojo socia
listai ir komunistai.

KAS VALDO BAVARIJĄ
Vokieitjos Bavarijoje valdžią, 

sudarė socialdemokratai su ki
tom trim partijom, — didžiau
sią CSU partiją (Krikščionių 
Socialų Uniją, Adenauerio ša
lininkę) palikdami opozicijo
je. Krašto seimelyje keturių 
partijų koalicija turi 204 bal
sus, CSU 83. Vyriausybės pir
mininkas yrą soc. dem. Hoeg- 
neris, seimelio pirmininkas E- 
hard, buvęs prieš tai min. pir
mininkas, CfeU atstovas.

SUSITIKUS
Štai stovi prieš tave žmo

gus, kuris keletas mėnesių 
atgal dar ėjo tom pačiom gat
vėm, kuriom ir tu prieš dešimt 
metų vaikščiojai; matė tuos 
pačius kreivų gatvių namus, 
liepas, kaštanus, prie stogų 
prisiglaudusius. Gal net ir ta
vo artimuosius matė, visai

TUŠCTOJI KEDf:
Berlyne kovos grupė “kovai 

prieš nežmoniškumą” parag no 
vokiečių šeimas prie kūčių sta
lo padėti dar vieną kėdę,—sim
boliniam . “šaltojo karo kali
mui.” Su ta kėde susijusias 
kalėdines dovanas reikia paau
koti naudai politinių kalinių, 
esančių sovietinėj Vokietijoje.

LAUKIA VEZUVIJAUS 
ATGYJANT

Italijos ugniakalnis Vezuvi
jus jau penkeri metai neberūk- 
sta. Dabar lavos temperatūra 
vėl pakilo iki 1600 laipsnių 
Fahrenheito. Laukiama pavo
jingo išsiveržimo.

JOHN F. DL’LLES, Valstybės sekretorius, prieš išskrisdamas j Nato 
konferencija Paryžiuje, atsisveikina su (š k. j d.) šen. R. B. Russel 
(D.), rep. Leo Allen (R.) ir rep. J. W. Martin, Jr.

Prezidento žodis
Prez. Eisenhovveris spaudos 

konferencijoje gruodžio 15 
pareiškė:

• Kariuomenę aktyvioj tar
nyboj gal būt teks sumažinti; 
marinų diviziją iš Korėjos ati
traukti.

• Pažadas mokesčius nuo , 
balandžio 1 sumažinti teks ati
dėti dar mažiausia metam.

• Prezidentas tikisi respubli
konų paramos visai programai, 
demokratų užsienių politikai.

PIJAUS XII SVEIKATA 
NEGERĖJA

Popiežiaus Pijaus XII svei
kata vėl pablogėjo. Gydytojai 
stttarė paskubinti jo peršvieti
mą x spinduliais, kad nustaty
tų tikrą diagnozę. Lig šiol tai 
atidėliojo laukdami sustprė- 
jant.j

ŪKINIS PLANAS 
AZIJAI

Valst. sekr. Dulles pareiškė, 
kad vyriausybė pateiks Kong
resui ūkinį planą Azijos tautom 
remti ir jų atsparumui prieš 
komunizmą ugdyti. Doleriai tu
rės parodyti Azijos kraštam, 
kad gyventi, su nekomunisti
niais kraštais geriau negu su 
komunistiniais. Tai bus lyg 
antras Marshallo planas, kuris 
gelbėjo Europos kraštus. Dal
ies pasakymu, dabar šaltasis 
karas išsiplėtoja daugiau į ūki
nį karą.

Į šį Azijos planą kritiškai

SU ATBĖGUSIU IŠ
LAIŠKAS Iš VOKIETIJOS 

nežinodamas, kad tai tavo 
artimieji, tavo, kurs šiandien 
valgai tremties duona

Tu žiūri į nepažįstamąjį, ir 
staiga jo veidas pasidaro tau 
artimas. Jame tu imi matyti po 
bruožą tų. kurie tau brangūs 
buvo. Ir tuoj norėtum klaus
ti, kaip gyvena Marytė, ar dar 
gyvas Romukas. Bet tu ne
klausi ir kantriai lauki: o gal 
jis pats, neklaustas, atsakys 
į tavo akių tylų klausimą...

Ir tik tada, kai jojo lūpos 
nemini vardų tavųjų; kai jojo 
žodžiai bėga vis tolyn nuo ta
vo gimtųjų namų, tada su
pranti. jog dar nėmetas pra- 
s* skleist i paslapčia’, kuri den
gia tavo tėvų namus.

Einu su juo vieno vakarų 
Europos miesto gatve. Mes 
dažnai sustojame prie gražiai 
išpuoštų krautuvų vitrinų; ap
žiūrime prekes ir palyginame 
kainas čia ir Lietuvoje. Mano 
palydovui dar vis sunku tikė- 

žiūri iždo sekretorius Hum- 
phrey,. kuriam rūpi biudžetą 
subalansuoti.

PUSIAU SUMAŽĖJO
Prez. Eisenhovverio atsišau

kimas, kad gruodžio 15 išveng
tų susisiekimo nelaimių, perpus 
jas sumažino. Iki vakarro bu
vo pranešta apie 34 žuvusių 
visoj Amerikoje, o gruodžio 1 
buvo žuvusių 64, arba per va
landą po tris; 1952 — 3 kas
dien vidutiniškai žūdavo po 
104.

Eisenhou eris ir 1956 
kandidatas

Baltuosiuose rūmuose gruo
džio 14 buvo prezidento ir a- 
biejų partijų lyderių pasitari
mas. Jame prezidentas laimėjo 
demokratų pritarimą apsigink
lavimo ir užsienių pagalbos 
programai.

Tarp respublikonų sustiprė
jo įsitikinimas, kad norint res
publikonam 1956 prezidento 
rinkimus laimėti reikia vėl siū
lyti Eisenhowerį. Dėl to dabar 
jau reikia susilaikyti nuo pre
zidento programos kritikos 
ir ją visais būdais paremti.

— Paštų valdytojas nori 
Kongreso sutikimo laiškam ta
rifą pakelti iki 4 cn.

— J .T. biudžetas 1955 me
tam numatytas 40 mil. dol. su 
viršum, vienu milijonu mažiau 
kaip šiemet.

LIETUVOS
ti: tiek daug visur prekių — 
pirk, kiek tik nori — ir kokios 
jos pigios.

— Matai šią mano eilutę, — 
rodo jis savo mėlyną eilutę, 
neperseniai įsigytą už S45. — 
Už ją reiktų Kaune mokėti 
1800 rublių.

— O kokia rublio kaina? — 
klausiu.

— Už dolerj 4 rubliai. Tokia 
oficiali kaina.

— Kiek darbininkas uždir
ba?

— 300-500 rublių mėnesiui.
— Vadinas, reiktų dirbti 

3-4 mėnesius, kad uždirbtum 
eilutę, o Amerikoj, sako, už 
vienos savaitės uždarbį ją įsi
gyt um...

Bet ne tiek kainos mane do
mina. Jos tik akivaizdžiai iš
reiškia materialinę sovietinio 
piliečio padėtį, kurią mes, jau 
turimų žinių dėka, nesunkiai 
galime įsivaizduoti. Mane patį 
nuolat kankina kitas klausi
mas: kuo taps lietuvis; koks 
lietuvio tipas formuojasi komu
nistinio rėžimo įtakoje; kuo

šaltasis karas virsta 
šaltąja taika

Kinija atmušta • Planas Vo
kietijai neapginkluoti • Dole

rio frontas
Šaltojo karo dabar gyvi abu

du frontai — Azijoje ir Euro
poje. Abiejuose iniciatyvą ro
do Vakarai. Azijoje Jungt. 
Tautos, o tikriau Amer.ka, ap
kaltino kom. Kiniją Kor.jos 
sutarties laužymu, Amerikos 
lakūnų kaltinimu ir 1.1. Visa- 
šlta ofenzyva Amerikai bus 
naudinga bent vienu dalyku— 
nustumia reikalavimą pribūti 
raudonąją Kiniją j Jungtinės 
Tautas.

Europos fronte ofenzyvą lai
ko taip pat Vakarai, stengda
miesi apginkluoti Vokietiją. 
Sovietai priešinasi per Vokieti
jos opoziciją ir per Prancūzijos 
komunistų partiją. Ir tiesiogiai 
Maskva specialiai atakavo 
Prancūzijos vyriausybę, kad 
nukreiptų nuo Paryžiaus su
tarties tvirtinimo.

Prancūzija čia lengviausia 
paspaudžiama. Ji negali atsi
spirti Amerikos spaudimui ir 
sutinka pirma tvirtinti Pary
žiaus sutartį, tik paskui kalbė
tis su Maskva. Bet ji negali at
sispirti ir savo bei Maskvos in
teresui, kad Vokietija būtų ne
ginkluota, ir dėl to Mendes- 
France suka planą patvirtintos 
sutarties nevykdyti. Jos vyk- 

. dymą Mendes - France kombi
nuoja sustabdyti ar bent sulė
tinti kita sutartimi — su Mas
kva. Apie gegužės mėn. siūlo
moje konferencijoje su Mask
va Mendes - France norėtų 
svarstyti nusiginklavimo klau
simą. Jei Maskva sutiktų su
mažinti nusiginklavimą bent 
Europos srityje, tai galima bū
tų Vokietijai neleisti visas 12 
divizijų organizuoti...

Amerika dabar ypač taiks
tosi prie Anglijos bei Prancū
zijos nuotaikų. Užtat ir ji ėmė 
kalbėti apie sugyvenimą su 
Sovietais, diplomatinių santy
kių gerinimą ir rengti naują 
Marshallo paną — ūkinį planą 
Azijai. Amerikos politikai ti
ki, kad -doleris sulaikys komu
nizmo veržlumą Azijoje. .

Ryšium su tuo jau daros ne
bepopuliarus ir šaltojo karo 
terminas; kai kas jau siūlo 
keisti jį šaltąja taika

— Rockefellerio fondas 1953 
išeido 16 su puse milijonų dol. 
remti medicinos, sveikatos, 
gamtos mokslų, socialinio klau
simo tyrinėjimam, o taip pat 
menui, filologijai ir kt.

virs mūsų tauta?
— Sakyk, brolau, kaip gali 

žmogus pakelti tokį vargą, jei 
vos giniesi nuo bado, menkai 
esi apsirengęs, nuolat esi pavo
juj netekti ir to sauso duonos 
kąsnio?

— O ką gi padarysi * žmogus 
gali daug pakelti. Ypač kai 
matai, jog ir kitiem negeriau.

— Kančios bendruomenė, •— 
įsiterpiau.

— Lietuviai parodė daug at
sparumo. Visus tuos nežmo
niškus sunkumus padeda iškęs
ti lietuviui jo tvirta dvasia. Jis 
semiasi stiprybės iš praeities, 
iš savo tikėjimo ir todėl ne
praranda vilties, jog šis vargas 
kartą pasibaigs. Net ir šalta
me Sibire nenustoja rusenusi 
vilties kibirkštėlė.

— Bet ar tikėjimas į Dievą, 
siaučiant tokiai priespaudai.

(Nukelta j 2 pusi.)



Susitikus

DVI LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ KONFERENCIJOS

na.'

atsargų-
:yti visus

dalyvaudamas Paryžiuje tai
kos konferencijoje kaip Ameri
kos lietuvių delegacijos narys. 
Toje delegacijoje jis buvo vie
nas iš sekretorių sykiu su E 
Galvanausku ir P. Klimu, ku-

”Aš nonų tokio au
to. kuri ir parduo
dant daugiau verti-

1928 jis buvo paskirtas Lie
tuvos pasiuntiniu ir Įgaliotuoju 
ministeriu Washingtone, o nuo 
1934 jis buvo perkeltas j Lon
doną. Ten. jis ir sus laukė tra
giškos padėties, kai neteko

“Koks surprizas ma
no žmonai! Kalėdom 
aš jai perku ’55 For
dą V-8!”

atbėgusiu iš Lietuvos

visuomenę.
.... * Konstatavus patenkinamą

nepažįstamais ateiviais.
Kalbėjomės ilgai. Vis klau

siau jį ir iš gautų atsiliepimų 
tarsi mažų įvairiaspalvių ak
menėlių, bandžiau susidaryti 
bent mozaikinį Lietuvos gyveni
mo vaizdą. O jis neišėjo švie
sus, nors ir ko kito geistum. 
Jis man priminė vieną laiško 
sakinį, kurį neperseniausiai pa
rašė Lietuvoje gyvenanti dar
bininkė savo giminėm vakarų 
Europoje: “Kai tik imu galvo
ti apie mūsų gyvenimą, apie 
ateitį, tai vaizdas vis tamsėja, 
iki visiška tamsa užlieja mano 
galvojimą.”

Ir mano^ mintys, besisukda- 
mos apie Lietuvos ateitį ir be
siklausant žmogaus iš anapus,

auto 
giau.

New Yoffc. —- Mr. Blase De- 
Natale, of the DeNatale Bro
thers, One Maiden Lane, New 
York City, tąkes ą leist- look 
at the Royal Crown that he 
rhade of aolid gold with genuine 
diasnonds and pearls, for the 
Blessed Virg’n of St. Mary’s 
Church, Woodside, Long Is- 
land, New York.

The ceremony of the Co’ro- 
nation took place on Sunday

“Suprantama. aš no
riu V-8. motoro, ir 
šis Fordo V-8 grožis 

galinamas 
tuė tuojau!”

Lietuvių Fronto bičiuliai tu
rėjo dvi savo konferencijas— 

'gruodžio 4 Windzore (Kana
doje) ir gruodžio 11 Brookly- 
jie, N. Y.

Windzore susivažiavo uičiu- 
Jfiai iš Toronto, Chicagos, Det
roito, Cleveiando ir paties 
Wntdzoro.

Konferenciją pradėjo vietos 
sambūrio vardu Vyt. Barisas. 
Pirmininkavo B. Arbačiauskas 
(Detroitas), V. Naudžius (Chi- 
caga) ir St. Dargls (Toronto). 
Valdybos veikimo metinę ap
žvalgą padarė ir paskui atei-

ą—j užsienio rei- gimt} diptomatijoe
fįf. Nuo to toko u otoor- Stfuvtto junganeoj plotmė-
užsieni reikalu S®®0 © Lietuvos oku-

padja su labai neaiškia politi
ne padėtim vis ems jo veiks
mam įspaudė dar didesnio at
sargumo ir santūrumo ženklą. 
Anglija de jure Lietuves pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos 
nepripažino ir Lietuvos atsto
vybės rūmų bei archyvų Sovie
tam neįsakė parduoti, kaip tai 
padarė Vokietija, Italija, Šve
dija... Lietuvos atstovybė iš 
Londono diplomatinių atstovy
bių sąrašo išbraukta, bet diplo
matas Balutis, asmuo, jame pa
liktas, ir jo pasirašyti L etuvos 
užsienio pasai daugelyje vals
tybių galioja. Tokia padėtis

paskęstų šiurpioj tamsoj, jei jų 
negaivintų viltis, kuri, anot, 
prancūzų poeto Charles Peguy, 
“mato tai, ko dar nėra, bet kas 
bus; kuri myli tai, ko dar nėra, 
bst kas bus laiko ir amžinybės 
ateity.” Ir šią mano viltį stip
rina ne “veiksnių” žygiai, ne 
vakarų politikos linija, bet dau
giau “kryžių Lietuva.” Si vil
tis gimsta ant Lietuvos kanki
nių kapų, ant kapo partizanų, 
at.davusių savo gyvybę, ant 
kapų, nekaltų kūdikių, senelių, 
ciniškos sadistų rankos nužu
dytų, ant kapo tremtinių, bado 
ir šalčio svetur pakirstų... Kru
vinos aukos ir didi kančia yra 
mūsų tautos prisikėlimo lai

neriu už seną 
gauti ko dau- 
Ir mano For

do pardavėjas 
maino geriau
sia kaina!”

reikalu čia pranešimą darė 
Loko pirmininkas prel. J. Bal
konas, kurio nusistatymui dėl 
bendruomenės konferencijos 
dalyviai sukėlė ovaejas.

Tarp diskusijų ir nutarimų 
šioje konferencijoje labiausiai 
ir buvo sustota prie bendruo
menės rinkimų:

* Konferencija vieningai 
pasisakė, kad rinkimai būtų 
daromi vienu bendru sąrašų, 
kuriame aifąbstine tvarka^ bū
tų surašyti kandidatai. Apgai
lestavo, kad Loko numatyta 
tvarka sąraše organizuoti gru- 

nantiem metam planą refera- veiklos sritim: “laisvinimo ak- peš yra patogi politinių srovių 
lenktyniavimui, kuris.yra sve
timas bendruomenės dvasiai ir 
gali būti jos likimui žalingas.

Deeember 5th,, 1954 wi th a 
Solemn High Mass under the 
personai supervlslon of Mory 
signor Fox.

The organization of DeNa
tale Brothers is at the present 
time offering to the public 
some worthwhile religious ar- 
tides which are featured in our 
advertising pages in this and, 
future issues. Sk.)

nuo 1920, 
ndn sterijoje Balutis dirbo
įvairiais titulais, pradedant 
ųųp ypatingiem reikalam val- 
dMMMfoo. toliau potitmio depar- 

ir bai- 
giant ar tą pat
rešiaanau gm. sekretorium, 

teko per tą la&ą daly
vauti Lietuvos
dtipkpaaatiEŠo gyMesštib veiks- 
muore — W Lenkija
dėi paliaubų Suvs&uoee 1920, 
pankui dei Vikraus krašto ple- 
brocito Varduvoje 1921; deran
tis su Latvija dėl sienų, su am
basadorių konferencijos nariu 
dėl Klaipėdos ir tt.

Autoritetinio režimo laikais 
Balutis

tfphnrifė jau į atstovus 
užsieniuose.

“Aš nariu ‘ITiunder- 
bird stiliaus. Ir tik 
Fordas ji dabar te
turi!”

einamosios informacijos padėtį 
Lietuvos propagandos srityje, 
pasigedo rjntos kap.talinės in
formacijos, kuri informuotų 
apie Lietuvos praeities visas 
gyvenimo sritis ir pagrįstų 
mūsų siekimus.

* Pripažino, kad svetimie
siem skirta informacija, tokia 
kaip studentų leidžiamas 
“Lituanus” ar “Lithuanian 
Catholic Youth Bulletin” yra 
verti paremti iš viešųjų lėšų, 
kurios yra skiriamos informa
cijai.

* Kreipė dėmesį, kad dviem

“Aš noriu platesniu 
šonu ir daugiau vie
tos viduj. O Fordas 
tai turi!”

pavojuje netekti sveikos mora
linės nuovokos ir pusiausvyros, 
— tai miestuose padėtis geres
nė... štai čia, vakarų Europos 
didmiesčiuose nakties metu 
gatvėse ir kavinėse sutiksi 
daug jaunų mergaičių, kurios 
save pardavinėja. Kaune to 
nėra. Pamatysi vieną kitą, bet 
tai bus dažniausiai rusė, kuri 
su kareiviais dratigauja. Lietu
vės stengiasi nepalūžti ir išsi
saugoti.

— Yra tekančių už rusų?
— Pasitaiko. Pirmaisiais po

kario metais kiek daug au ne
gu dabar. Mat greit pasirodė, 
kad tokios mišrios šeimos ne
patvarios. Nemaža buvo ir 
daugpatystės atsitikimų. Tas 
visai atgrasė nuo vedybų su

Sekmadienį L. F. bičiuliai 
surengė

valandą laisvės kovotojam 
pagerbti.

11 vai. buvo pamaldos An
gelų Karalienės bažnyčioje ir 
paskui Grand Paradise salėje 
minėjimas. Jame buvo duoti 
vaizdai iš rezstencijoš trijų 
okupacijų metu. Vaizdai buvo 
paruošti tų, kurie patys juose 
dalyvavo: Dr. A. Damušio — 
apie 1941 sukilimo organizavi
mą (skaitė B. Račkauskas), A. 
Pečius — apie vieną iš po- 
grindž:o organizatorių kap. Gu
žaitį vokiečių okupacijos metu 
ir kun. K. Balčio — matytų ir 
pergyventų vaizdų pynė iš ant
rosios sovietų okupacijos. Ak
torius H. Kačnskas skaitė Iš 
J .Daumanto knygos, o paskui 
su dldel u pergyvenimu dek- 
liamavo porą partizaninės kū
rybos eilėraščių. A. Gaigalaitė 
(akompanuojant Kepalaitei) 
šiltai padainavo tris dainas, o 
< fektingiausia buvo, kada kun. 
K. Balčiui davus toną visi da
lyviai sudainavo porą partiza
ninių dainų, kurių tekstai buvo 
dalyviam išdalyti, h* Lietuvos 
himną.

Programa paruošta kitaip 
nei vtouoae minėjimuose ir pa
liko klausytojam gilų jspūd.

SAVINGSŠANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avebue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 

Up to >10,000.
Membcr Federal Deposit Insurance Corporation

Kilimo — dzūkas, iš Se-rijų. 
‘Jaunų (Benų kelią jam nulėmė 
dėdė Kunigas J. J. Zdanavičius. 
Dėdė pasiėmė jį pas save į 
Plocko guberniją, į Vymysliną. 
Ten baigė mokytojų seminaru 

;ją ir mokytojavo (1898-1901) 
Paimtas į kariuomenę ir gabe
namas į Rusijos - Japonijos ka
rą 1905, nepasiekęs Mandžūri- 
jos, pakeliui dingo — atsidūrė 
Amerikoje, Amsterdame, kur 
klebonavo kun. Zidanavičius. 
Čia buvo pirmoji jo sustojimo 
vieta. Iš čia j’s

pradėjo savo visuomeninę 
karjerą,

pritapdamas prie tautininkų 
organizacijų ir spaudos (SLA, 
.Tėvynės); ypačiai išplėtė vl- 
šuomeninę veiklą , kai persikėlė 
Į Chicagą ir redegavo “Lietu
vą” (1912-1919). Baigęs Rusi
joj mokytojų seminariją ir Chi- 

>*eagoje kolegiją ma
gistro laipsniu, Balutis visa 

"galva buvo pakilęs aukščiau 
daugelio to meto lietuvių veikė-

* Pritarė ir paskatino savo 
bičiulius, kad jie vienos valan
dos uždarbį skirtų studentų 
fondui.

Vietos bičiuliai gerai paren
gė konferenciją Norton Palmer 
viešbutyje, kurio vienoje salėje 
vyko posėdžiai, kitoje paskui 
bendrai pietavo ir vakarienia
vo. Vakarienės metu konferen
ciją sveikino vietos klebonas 
kun. Ručinskas ir bendruome
nės pirmininkas Januška. Vie
tos laikraštis įsidėjo nuotrauką 
iš konferencijos.

'Brocklyno konferencija
buvo Angelų Karalienės pa- 

rap jos salėje. Jai vadovavo 
B. Raugas (Philadelphia, Pa.), 
Dr. A. Musteikis (Brooklynas) 
ir A. Pocius (N. J.). Darbai ė- 
jo panašia programa kaip 
\V ndzore. Tik bendruomenės

(Atkelta iš 1 psl.) 
dar neužgeso?

— O ne. Silpnesnieji, žino
ma atkrito —tie, kurie tikėjo 
į Dievą, kaip materialinės ge
rovės rūpintoją. Tie dabar nu
silenkia prieš stabą, kuris jiem 
duonos turi duoti. Kiti vėl ti
kėjimo viešai neišpažįsta, bet 
savo širdies gilumoje gerbia 
Dievą. Bet ir bažnyčios lanky
tojų nestokoja. Kad tik kuni
gų būtų pakankama*.

>r— 0 kaip mūsų mergaites, 
.ar jos dar laikosi?

— Kaip esi girdėjęs, vyrų 
Lietuvoje maža. Ypač žemės ū- 
kyje jaučiamas jų trūkumas. 
Jeigu kaimuose, kur viešpa
tauja didelis medžlagin s skur
das, mergaitės yra atsidūrusios

Prie sveikinimų tenka dau
giau apgailestauti, kad Balu
čiui jau 7^ o ne 5? metai, nes 
reikės dar eilės metų budėt, ir 
kovoti, iki sugrįš L’etuvai lais
vė ir iki nauja Lietuvos vy
riausybė galės dabartines sar-' 
gybas iš budėjimo išimt’.
• Dabartiniame post; Balutis 
turi savo arUmiausią talkinin
ką dr pavaduotoją — atstovy
bės patarėją Vincą Balicką, 
kuris čia ve’kia nuo 1938 ir ku
riam šiemet suėjo taip pat su
kaktis — susilaukė 50 metų 
amžiaus. M.

* Pasisakė, kad rinkimuose 
į bendruomenę būtų siūlomi 
nuoširdūs kultūriniam darbui 
atsidėję žmonės, nes bendruo
menėm daugiausia teks dirbti 
kultūrinis darbas.

Ir ši konferencija baigėsi 
bendra vakarkne, kuri buvo 
paįvairinta linksma nuotaika 
— pačios konferencijos, politi
nių aktualijų, bičiulių santykių 
su kitais humoristine apžvalga, 
išreikšta žodžiais ir paveiks-

v© valdybos pirm. J. Brazaitis; ei jai” ir ‘lietuvybės išlaiky- 
Lietuvos laisvinimo darbų me- mui” jėgos ir lėšos skiriamos 
tinę eigą apžvelgė ir artimiau- neproporcingai pagal jų realias 
slas politines perspektyvas galimybes.
brėžė LLK narys V. Vaitiekū
nas; bendruomenės reikalus na
grinėjo St. Barzdukas. ;Po gau
sių diskusijų rezoliucijų forma

'buvo priimti nusistatymai or
ganizacinei veiklai, nusistaty
mai dėl laisvinimo darbų ir 
veiksnių bei nusistatymai bend
ruomenės reikalu. Kai kurių 
rezoliucijų mintys:

• * Laisvinimo srityje * reikia 
rengtis ilgo laiko atkakl.ai ko
vai.
.* Laisvinimo veiksmam va
dovaujanti ir atskirų veiksnių 
darbus derinanti organizacija 
tebus vaisinga ir teras para
mos, kada ji atgaivins heroji
nę dvasią, tarpusavo santy- 

j kiuose moralės principus, atsi
rems galimai plačiau apjung
dama organizuotą demokratinę

manau, kad Fordas 
yra M visu pats sau
giausias!”

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Latest-Quarterly Interest - D’.vidend 
Per Year

Plūs Extra Per Year 
On Regular Savinas Account* 
on sums Irom $25. to $10,000.

Bepešta araie a« or before tbe IMh boslaeoa 4ay 
•f Jaararap, Aptfl, Hly aad October aad tba Srd

"Aš Jaučiuosi . sau
gesnis pirftdamaa 
•55 Fordu V-8, nes 
jis padirbtas labiau
siai prityrusiu V-$ 
motoru tfirMju!”

" *55 Fordas yra puikus, puikus auto. Man 
tereikia tik ji įsigyti.... ūmai!”

gerų priežasčių 
kodėl dabar pats geriausias laikas
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Tokie jau šio krašto papročiai...
Namų languose jau spinksi kalėdinės žvakutės ir įvairia

spalviai žiburėliai. Gatvėse mirguliuoja šviesų vainikai, it ugni
niai voratinkliai, ir visokiausiom varsom tvaska reklamos. Puoš
nūs krautuvių langai vilioja šventiniais pirkiniais, o minios žmo
nių. liūliuoja, vilkdamos namo dovanas ir vaišes. Laukiama Ka
lėdų.

Tos smagios šventės ateis tik po geros savaitės. Bet jau da
bar šventinės nuotaikos yra viską kiaurai persunkusios. Jos 
pradeda kilti su advento pradžia ir paskutinėje savaitėje pasie
kia savo viršūnę. Gatvės tvinsta žmonių skubėjime, ir dainos su 
linksma muzika jau aidi šventiškos, žmonės jau gyvena Kalėdų 
nuotaikomis, kurios su pirmąja tų švenčių diena staiga nu
slūgsta, ir vandenys, prasiveržę pro užtvanką.

Deja, tos upės bėgimo nei užtvenksi nei sulaikysi. Tokie jau 
šio krašto papročiai, kuriuos suklostė pats gyvenimas ir didžia 
dalimi... biznis. Prekyboje nugrimsta visas adventas — tasai su
sitelkimo metas Kristaus Gimimo šventei sutikti. Jis virsta mar
gaspalviu, judriu ir kvaitulingu prekymečiu.

žmogų reikia suprasti: jis ieško duonos, džiaugsmo ir išsi
blaškymo, ieško visur ir visomis progomis. Tas progas susikuria 

• ir iš didžiųjų krikščioniškų švenčių. Jas paverčia verslo mugė
mis ir paskęsta/ paviršutiniškame jų džiūgavime, kuris yra toks 
seklus, laikinas ir greitai praeinąs.

Tame sūkury nugrimsta net ir tie, kurie tiki ir žino, kad 
tikras šventiškas džiaugsmas ateina su dvasios ramybe, ir jo 
šaknys glūdi taikoje su Dievu. Dėl to adventas Katalikų Baž
nyčioje skiriamas ne išsiblaškymui ir džiūgavimui, bet sukaup
tam lūkesčiui Dievo Sūnaus, kuris su dangiška ramybe kasmet 
ateina šituo laiku ir kuris niekada nepraeina ir nepraeis nė su 
amžių pabaiga, kaip ir Jo atnešamas čmogui tikrasis džiaugs
mas

Krašte, kuriame katalikai nesudaro daugumos, nėra lengva 
neplaukti su banga, kuri srūva per visą viešąjį gyvenimą ir visus 
su savimi neša, net ir tuos, kuriem Dievo reikalai ir dvasinis 
džiaugsmas nėra paskutinėje vietoje. Ir jie teka su visais, arba 
geriau, teka pagrečiui dviem srovėm: bažnyčiose dar išgyvena 
adventą, o namuose ir viešumoje gyvena jau triukšmingom Ka
lėdų nuotaikom, tartum Kristaus Gimimo šventės jau būtų su
laukta. Net katalikiškos mokyklos, palenktos bendram gyveni
mo tempui, jau advente “išgyvena” Kalėdas su maskaradiškais 
parengimais.

Norėtume prašyti visus, kurių širdyse dar gyvi lietuviški pa
pročiai, persunkti sukaupto Kalėdų laukimo, prisiminti tai bent 
Kalėdų išvakarėse ir ramų Kūčių vakarą praleisti namų židiniuo
se. Tesušildo jis mus kaitresne ugnimi negu ji spinksi gatvių san
kryžose.

Apie Indiją yra labai daug 
kas rašę, piešę ją šviesiomis ir 
visai tamsiomis spalvomis, aiš
kinę to krašto kultūrą, religi
jas, kalbas ir tradicijas, bet 
Indija labai sunkiai bus supras
ta svetimųjų, kol patys indai 
atidarys savo vidų ir leis sve
timiesiems pažvelgti j tą di
džiulį koloritą.
Pirmą kartą Lietuvos vardą 
išgirdę imigracijos pareigūnai, 

nemažiau stebisi tos Lietu
vos piliečiu, negu jis pats, žiū
rėdamas į šį didelį kraštą ir 
žmones, nepripažįstančius gra-. 
žiausios pasaulio šalies doku
mento, pakišusius jam šaltą po
pieriaus lapą, ant kurio tegali 
gauti vizą, arba žiūrėdamas į 
“gerbiamas karves”, nepaisan
čias jokių judėjimo taisyk
lių, net miesto centre, ir visai 
iš priešingos pusės, nei Lietu
voje, senstantį mėnulį.
Indija atrodo vienoda visuose 

savo miestuose.
Nesudaro didelio skirtumo, 

ar vaikščioji pietų sostinės 
gatvėse ar Gango pakrante, ar 
senuose ar naujuose miestuose 
— visur matai tą patį vaizdą, 
primenantį milžinišką kaukių 
balių.

Flegmatiški kupranugariai 
ir majestotiški drambliai čia 
ramiai velka šimtmečiais pri
prastą naštą, o dulkėse išsipud- 

’dravusios beždžionės gudriai 
mirksi savo apvaliom akutėm ir 
greitai pradingsta medžių ša
kose arba vikriai atsuka užpa
kalį, jei tik pastebi į jas nu
kreiptą foto aparato akį...

Indijoje yra žmonių, kurie 
išdrįsta pareikšti, kad jie žino 
šio I (rašto gyventojų skaičių, 

ir 1951 m. jie skelbė esant 
357 milijonus, o šia s metais
372 milijonus žmonių. Prie to
kio skaičiaus keliol.ka ar ke
lias dešimt m;liionų — nedide
lis skirtumas. Ka’ kur’e diplo
matai galvoja, kad Kalkutoje 
gyvena apie milijonas bepasto-^ 
gių. Jie miega, kur randa vie
tos, ir gyvena kaip dangaus 
paukščiai. Bombėjuje bepasto- 
giv. esą apie 600 tūkstančių. O 
kaimų gyventojų ska čių sunku 
nustatyti, nes jis dėl įvairiau
sių priežasčių slepiamas.

(Pokarinė išvargusi Anglija 
padarė išvadą, jog su šimtu 
tūkstančių karininkų :r valdi
ninkų negali išlaikyti Indijos 
su Pakistanu savo kolonijom. 
Davė savivaldą.
Indijos vyriausybė pasijuto 

stovinti prieš didelį kalną. 
Krašto pramonė bendroje

DR. K. VALIŪNAS LAIŠKAS Iš INDUOS

gamyboje turėjo maža reikš
mės. Maistą gaminą ūkiai pa
tys suvartoja 80% to, ką paga
mina. Pusė visų gyventojų min
ta vien ryžiais, nes nieko kito 
neturi. Dienos maisto norma 
tesiekia 17 uncijų žmogui. Dėl 
gausių šeimų ūkiai vis labiau 
smulkinami, ir vis daugiau 
rankų tiesiasi į tą patį ryžių 
dubenį. Prieauglio pavartoti 
pramonei negali, nes jos nėra. 
• Finansų ūkis buvo visai pri
klausomas nuo Anglijos banko.

Dar šiandien 94% Indijos už
sienio valiutos rezervų yra 

angliškos kilmės.
Šiam dideliam krašte pinigų 

apyvarta tėra tokia,, kaip V. 
Vokietijoje. Krašto gyventojo 
pajamos per metus vidutiniškai 
tesiekia tik 20 dolerių. Finansų 
ministeris turi parduoti kraš
te pagaminamą auksą 32% -pi
giau negu pats laisvoje rinkoje 
galėtų gauti. O parduoti reikia, 
kad išlygintų tarptautinės pre
kybos balansą. Tauta nepasiti
ki valiuta, ir vertybes krauna 
į dėžes, bet ne į banką, kur 
kapitalas padėtų gaminti darbo 
priemones ir kelti krašto lygį.

Pirmieji nepriklausomo gy
venimo metai Indijoje prasidėjo 

religiniu karu.
Karu jo nereikėtų vadinti, 

nes nebuvo nei frontų ne’ sun
kesnių ginklų, o buvo.žudoma- 
si primityvesnėm priemonėm. 
Musulmonai ir indai taip įsisiū
bavo vieni kitus žudyti, jog ir 
Gandi buvo nužudytas savo ti
kybos žmogaus, kadangi jis 
priešinosi musulmonų žudymui. 
Dabar Gandi portretai jau 
šventyklose, ir yra nuomon’ų,

jog jis įeis į indų šventųjų tar
pą. Gandi mirtis sukrėtė visą 
milžinišką kraštą. Tauta pa
matė, ko neteko, ir nudžiugo, 
rasdama Nehru asmenyje pa
kaitalą.
Nehru yra praleidęs 17 savo 

metų .anglų kalėjimuose.
Jo laikysena anglų atžvilgiu 

rodo to žmogaus didumą, ir 
šiandien Indijoje viskas guli 
ant to vyro pečių.

— Jeigu Nehru šiandien liep
tų 200 milijonų žmonių eiti ir 
šokti nuo uolų į jūrą, aš ma
nau, kad jo paklausytų 300 
milijonų! — pareiškė senas jo 
politinis draugas, kartu sėdė
jęs kelers metus vienoje celė
je. Iš to vyro aklų mačiau, kad 
jis tuo tvirtai tiki, ką man 
sako. Nejučiom tas jo tvirtu
mas privertė mane pagalvoti: 
jeigu kuris iš Vakarų vadų 
lieptų šimtams savo piliečių 
palįsti po šaltu dušu, kažin ke
li tai padarytų.

Nehru vienas turi kovoti su 
14 kairių partijų, kurios be
veik visos Maskvos diriguoja
mos.

Jos buvo įsitikinusios,- kad 
paskutinius - rinkimus laimės. 
Padėtis atrodė visai bevilt’ška, 
bet padėčiai pakeisti pakako 27 
Nehru rinkiminių kalbų. Di- 
dž’ausi Nehru priešai, tų par
tijų vadai, ats:sakė kominter- 
no direktyvų ir dabar jungiasi 
su kongreso partija. Tada Neh
ru pats pasiėmė koegzistenci
jos šūkį, ir komunistus paliko 
be šito kozerio propagandoje.

Nehru partija pravedė Įvairių 
Įstatymų vargdienių interesam 

ginti

Ir viehas iš jo didžiausių o- 
ponentų, Narayan, nusiskuto 
plaukus, apslbarstė galvą pele
nais, užsimetė paklodę ant pli
kų pečių ir iškeliavo aplink 
Indiją pėsčias “rinkti žemių iš 
tų, kurie jų p; r daug turi. Per 
kelis mėnesius tik vienoje pro
vincijoje surinko 2,300,000 ak
rų, kuriuos vyriausybė išdalins 
mažažemiams. Iš didžiausių 
pramonininkų gavo savotišką 
kontribuciją fondui, kurio tiks
las suvalstybinti pramonės pel
nus, pačią pramonę paliekant 
savininkų rankos.

Nehru važiavo Į raudonąja Ki
niją dviem tikslais:

kad atimtų vandenį pačios 
Indijos komunistų propagandai 
ir kad gautų nepuolimo sutar
tį iš Kinijos. Grįžęs pravedė 
įstatymą, kad Indijos armija iš 
220.000 vyrų būtų pakelta į 
540.000. Iš šio krašto žiūr n 
atrodo, kad Nehru politika — 
tck’a, kokia ji šiandien yra,— 
išgelbėjo Indiją vakarams, 
Kuriam laikui, sunku pasaky
ti, bet kiekvienu atveju iki 
Nehru galvos.

Indai, atrodo, nelabai tiki, 
kad atominėm bombom sprogi
nėjant Amerikoje, išbyrės jų 

langai Indijoje.
Negalima susidaryti nuomones, 
kad Nehru tikėtų darnii sugy
venimu su komunistiniais 
kraštais. Jis nori kaip galima 
daugiau laimėti laiko. Laikas 
Azijoje gal net svarbesnis, ne
gu vakaruose, ir lenktynės ei
na pilnu tempu. Milžiniška tau
ta skubiai stengiasi pasistatyti 
valstybės pastatą. Pramonės 
ekspansija ir krašto ūkio stipri
nimas eina visa’s keliais. Basos 
kojos apmaunamos kariukais

mėg.- 
ūžesio, 

saują

batais, laukiniai žvą 
na slėptis nuo iė&ų 
ūkininkas gauna jAA 
trąšų ir plieninį arklą, o vai
kai — popieriaus lapą ir 
plunksną. Viskas skuba ir kūn- x 
kuli uo ja. -

Rytą, vidudienį ir vos saulei 
nusileidus, kiekvienam kampe
lyje gali sužinoti, kodėl Indija 
atsilaikė kruvinom komunzmo 
atakom, kodėl kraštas progre
suoja ir turi didelį viltį greit 
užimti savo vietą tautų lenk
tynėse.

Ryta, vidudienį ir saulei vos 
nusileidus visur matai sustoju
sius, suklupusius indus maldai.

Dėkoja jie Dievui už viską 
ir prašo jo taip nedaug, taip 
nedaug! šventyklose smilkalų 
debesėliai apvalo vis naujus 
lankytojus, nakt’m upės pa
krantėse deginamų lavonų lau
žai blykčioja ir šaukia naujos 
sielos atidavimo pasve’kinimą. 
Saulei tekant milijonai plauna 
upių vandenyje savo kūną ir 
prašo Dievo pala:mos ir kuklu
mo jausmo sutvirtinimo. Indas 
nejaučia marksistinės neapy
kantos kitam broliui: jis tenori 
laisvės ir teisės gyventi.

Everesto kalnas, tėvas Indi
jos šventų upių, stūkso baltas 
viršum dulkinės žemės ir sau
go kraštą. Į jį žiūrint, apima 
pasitikėjimo, ramumo ir nuo
lankumo dvasia.
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NACIONALINĖS Kinijos lakūnai gavo naujus Amerikos bombonešius.

Prisiminė žmogaus 
teisių deldiaraciją
Gruodžio 10 d. Plaza vieš

butyje, New Yorke, įvyko Žmo
gaus Teisių Deklaracijos šeše- 
rių metų sukakties minėjimas 
— priešpiečiai. Jungtinės Tau
tos šią deklaraciją paskelbė 
1948 gruodžio 10.

Minėjimą surengė ponios 
Sterling F. Boos vadovaujama 
Unisomi organizacija. Jos tiks
las yra sukurti Jungtinių Tau
tų simfoninį orkestrą ir muz:- 
kos institutą, kur u dalyviais 
būtų pri mti visų tautų meni
ninkai.

Minėjime buvo pakviesti ir 
jame dalyvavo Liet. generaP- 
nis konsulas New Yorke J. 
Budrys ir vicekonsulas V. Sta
šinskas.

Tarptautinės žmogaus Te 
siu Sąjungos pirmininkas Ro- 
ger N. Baldvvin minėjime pa
reiškė įsitikinimą, kad žmogaus 
teisių gerbimas, šiuo metu pa
neigtas Sovietų Sąjungoje, su 
laiku įsigalės visam pasaulyje.

G. K.

I ST. ZWEIGAS Į
I į| Nematoma kolekcija |

Pravažiavus nuo Dresdeno 
dvi stotis, į mūsų kupę įėjo 
pagyvenęs ponas. Jis manda
giai visiems nusilenkė ir, pama
tęs mane, pažįstamam, dar 
kartą linkterėjo. Iš karto jo ne
pažinau; bet kai tik jis nusi
šypsojęs pasisakė savo pavar
dę, tuojau prisiminiau. Tai 
buvo vienas žinomiausių ir 
stambiausių Berlyno antikvari
ninkų, pas kurį aš prieškari
niais metais dažnai užeidavau 
senų knygų ir autografų pasi
rinkti.

Mes įsikalbėjom įvairiau
siom temom. Staiga jis, be jo
kio ryšio su kalbamu dalyku, 
pradėjo:

— Aš noriu papasakoti 
jums, iš kur grįžtu. Man te
ko išgyventi patį nepapras
čiausią įvykį, koks tik galėjo 
būti seno antikvarininko, kaip 
aš, trisdešimties septynerių 
metų darbe.

— Jūs, be abejo, žinote, koks 
perversmas įvyko mūsų versle, 
— kalbėjo jis toliau, — kai

pinigų vertė pradėjo kilti lyg 
dujos. Naujiems turtuoliams 
staiga prireikė gotiškojo sti
liaus madonų, graviūrų ir pa
veikslų. Joks burtininkas ne
įstengtų patenkinti jų reikala
vimų, ir dažnai tenka energin
gai priešintis, kad šie senienų 
“mylėtojai” neišneštų visko, 
kas yra namuose. O'jie su ma
lonumu nurinktų nuo tavęs vi
sas sagas ir išsineštų lempą 
nuo stalo. Vis labiau ir labiau 
buvo jaučiamas trūkumas pre
kių. Atleiskit, kad daiktus, į 
kuriuos mes kadaise žiūrėjom 
su pagarba, aš pavadinau pre
kėmis. Ta nesimpatinga žmo
nių grupė išmokė mus žiūrėti 
į pirmykštį Venecijos spaudinį, 
kaip į priemonę gauti tam tik
rą dolerių sumą, o pieštuku 
padarytą Gvergino piešinį ver
tinti tik kaip priežastį, dėl 
kurios keli tūkstančįo frankų 
banknotai perdedami iš vienos 
kišenės į kitą.

Bet kokis priešinimasis šių 
karštakošių pirkėjų įkyrimui 

nueina niekais. Ir štai, visai 
netikėtai pasijutau taip apgrob
tas, kad beliko tik uždaryti 
krautuvę. Man buvo gėda, kad 
mūsų senoje, dar iš senelio pa
veldėtoje įmonėje pasiliko tik 
niekam nevertas šlamštas, ku
rio nebūtų norėjęs paimti nė 
vienas padoresnis anų laikų 
skudumikas.

Atsidūrus tokioj padėty, man 
kilo mintis peržiūrėti senas 
prekių knygas: gal gi surasiu 
vieną . kitą buvusį klientą, iš 
kurio dar būtų vilties išvilioti 
koks dublikatas. Senųjų klien
tų sąrašas — tai savotiškas 
kapinynas, ypač, pergyvenus 
tokius laikus, ir iš jo maža te
turėjau paguodos. Buvusieji 
mūsų klientai buvo daugiau
sia arba mirę priversti parduo
ti savo kolekcijas iš varžytynių. 
Iš likusiųjų taip pat nieko ne
galima buvo tikėtis.

Staiga, visai netikėtai užti
kau pluoštą laiškų vieno, gal 
būt, seniausių mūsų klientų, 
kurį seniai buvau pamiršęs, nes 
nuo pradžios karo jis nė vieną 
kartą nesikreipė į mane. Tas 
susirašinėjimas buvo vedamas 
beveik prieš šešiasdešimt me
tų — jis pirko dar pas mano 
senelį ir tėvą. Kiek galima bu
vo spręsti, jis turėjo būt seno
viškas, įdomus tipas, kokių dar 
ir dabar galima užtikti ma

žuose provincijos miesteliuose. 
Jo laiškai buvo tikras kaligra
fijos meno pavyzdys — šva
ručiai, gražiai išraitytomis rai
dėmis ir skaičiais. Sumos pa
kartotos po du kartu ir pa
brauktos raudonu rašalu, — 
kad išvengtų apsirikimų. Li
kusius neišrašytus puslapius 
jis ,matyt, nuplėšdavo, kad ne
eikvotų popieriaus; vokus var
tojo pačius paprasčiausius. Vi
sa tai rodė, kad senasis provin
cialas turėjo būti labai smulk
meniškas ir be galo šykštus. 
Šie keisti raštai buvo pasira
šyti pilnu titulu: buvęs žemės 
ūkio reikalam patarėjas, atsar
gos leitenantas ir geležinio kry
žiaus I laipsnio kavalierius.

Jei dar buvo gyvas, šis sep
tyniasdešimtųjų metų vetera
nas, dabar turėjo tikrai per aš
tuoniasdešimt metų, šis įdomus 
keistuolis buvo senosios grafi
kos mėgėjas, ir reikia pripažin
ti, turėjo išlavintą, puikų sko
nį, nemažai žinių ir nusimany
mo. Atidžiai peržiūrėjęs per 
kelias dešimtis metų jo pada
rytus užpirkimus, aš galėjau į- 
sitikinti, kad tais laikais, kada 
už talerį galima buvo nupirkti 
apie šešiasdešimt geriausių vo
kiškų graviūrų, tas kuklus pro
vincialas galėjo surinkti kolek
ciją .nemenkesnę negu daugelis 
nauju turtuolių pagyrūnų. Jau 

vien tai, ką jis, kada ir už ne
dideles sumas, pas mus įsigy
davo, sudarė nemenką verty
bę; o reikėjo tikėtis, kad ir ki
tuose antikvariatuose bei auk- 
sionuose jis nepraleisdavo pa
togesnės progos šį bei tą nusi
pirkti.

Nuo 1914 m. jis pas mus 
daugiau nebepirko, tačiau per 
daug gerai buvau informuotas 
apie visus antikvarinės preky
bos rinkos įvykius, kad pro 
mano dėmesį būtų galėjęs pra
eiti nepastebėtas bet kuris už
daras ar viešas pardavimas. 
Vadinas, tas kolekcininkas ori
ginalas buvo dar gyvas arba jo 
kolekciją perėmė įpėdiniai.

Šis reikalas mane sudomino. 
Kitą dieną, t. y. vakar vakare, 
aš tiesiausiu keliu išsirengiau 
į vieną Saksonijos miestelį, į 
kurį vedė paskutinysis mano 
keistuolio adresas. Kai išlipęs 
mažutėje geležinkelio stotyje 
lėtai patraukiau didžiąja mies
čiuko gatve, man atrodė, be
veik negalimas dalykas, kad 
viename šių. paprastučių name
lių, įrengtų pagal smulkių 
miesčionių skonį ir išgales, gy
veno žmogus, turįs puikų Rem- 
brandto, Diurverio, Mantenio 
kūrinių rinkinį. Pasiteiravęs 
pašto įstaigoje, sužinojau, kad 
šis žmogus tikrai dar gyvas. 
Nedelsdamas nuvykau pas jį, 

•tačiau, pasakysiu atvirai, bu
vau labai susijaudinęs.

Surasti. jo butą buvo nesun
ku, nes buvo vieno šešiasdešim
tųjų metų, architektų speku
liantų greitomis sulipdyto na
melio antrame aukšte. Apačio
je gyveno neturtingas siuvė
jas, viršuje gi — iš kairės ant 
durų buvo prisegta paštininko 
vizitinė kortelė, o iš dešinės — 
balta farforinė lentelė su pilnu 
mano ieškomo kolekcininko ti
tulu. Aš nedrąsiai paskambi
nau. Duris tuojau pat atidarė 
sena moteris, juoda tvarkinga 
kepuraite ant žilų plaukų. įtei
kiau jai savo vizitinę ir paklau
siau, ar negalėčiau pamatyti 
poną patarėją. Nustebusi ir 
truputį įtariamai senutė pa
žvelgė pirma į mane, paskui 
į kortelę: tokiame užkampy, 
tame sename name, vizitas, 
matyt, buvo retenybė. Vis dėl 
to ji maloniai prašė mane pa
laukti, paėmė iŠ mano rankų 
vizitinę ir įėjo j kambarį. Aš 
išgirdau tylų šnibždesį, o paa
kiu stiprų trūkčiojantį vyriš
ką balsą: “Aa, ponas R, iš Ber
lyno, iš didžiojo antikvaro... 
tegu įeina... tegu įeina... labai 
džiaugiuosi!” Senutė smulkiais 
žingsniais grįžo atgal ir papra
šė mane įeiti į svetainę.

Aš nusivilkau apsiaustą ir į- 
ėjau. Kukliai apstatyto kam

bario vidury stovėjo išsitempęs 
dor stiprus seniukas, -tankiais 
dideliais ūsais, pratiesdamas į 
mane abi rankas. Tačiau šio 
neabejotinai džiugaus ir nuo
gu daus gesto visai neatitiko 
nuostabus jo visos figūros ne
judrumas. Jis nepadarė nė vie
no žingsnio manęs pasitikti, ir 
aš turėjau pats, jausdamas ne
didelį sumišimą, prisiartinti 
prie jo, kad galėčiau paspaus
ti ištiestą ranką. Kada gi aš 
norėjau tai padaryti, pastebė
jau, kad ir ranka nesltiesė ma
no pusėn, bet nepajudėdama 
laukė mano paspaudimo. Tik 
dabar aš viską supratau: senis 
buvo aklas.

Dar vaikystėje, kai man te
ko susiekti su aklu žmo
gumi, kiekvieną kartą 
pasijusdavaus labai nesmagiai. 
Būnant su gyvu žmogum, kurį 
aš matau, bet kuris manęs ne
mato, mane apimdavo nesu
prantama gėda. Ir šį kartą aš 
turėjau -nugalėti savotišką su
mišimo ’r baimės jausmą, kilus; 
manyje, pažvelgus į tas negy 
vas nejudriai įbestas erdvėn a 
kis, apsuptas tankių, netvar 
klngų antakių. Tačiau, vos t T 
paliečiau seniuko ranką, jh 
taip .stipriai suspaudė manąjį 
ir taip karštai.

(Bus daugiau)



ŠVENČIŲ!

NASHUA, N. H.

REDSHAW MEN’S WEAR
137 East 8tix Avennę

PAUL’S SUPER MARKET

BROCKTON EDISON COMPA^Y

—•

805 Ravine St., Munhall, Pa.
860 E. 8th Avė., Munhall, Pa.
100 Whitaker St., Whitaker, Pa.

HO. 1-1278
HO. 1-9362
HO. 1-9163

to* M Šveikauskas, dr. J.
Gėralu*, K. Mockus ir kit.

S^taktuvininkui įteikta do-

Kaip ir dauguma klubų sb- 
Tengtų pageriamų įvyto jau* 
kfcse LT. Sąjungos patalpo
se. Viršutinėje salėje buvo pats 
aktas, kurį atidarė dabartinis

Gifts for Ali Members 
of the Family

Kotu K. Rėklaitis, MIC. 
Generalinis Postulatorius 
Via Coraca 1, Roma - Italy

Km. K. A. Matulaitis, MIC.
Postulacijos Atstovas 

Amerikoje 
Marianapolis, Thompson, Conn.

A Merry Christmas and

a Happy New Year!

Electric Rangers, Refrigerators, Water Heaters, 
Washers and Ironers, Roocn Cocfers, Water 

Coolens and Ice Cufce Makers. 
Automatic Heating Eųuipment.

zdus Užgimimo šventėje!
Linkime savo brangiems 

parapiečiams, draugams ir 
kaimynams gausios Kūdikėlio 
Jėzaus atneštos palaimos, mei
lės, džiaugsmo ir ramybės.

PreL Ignas Kelmelis, 
Km. Petras Totoraitis

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
' namtaHba aUftiOT mAH *•* WWA, 1CW kyfeeyetae

KIEKVIENĄ SEKMAMENĮ — boo 138 iki 2:00 vai Jei norite

SPEARE dry goods co
' otexj«asstobe':

FRIGID AI RE
Made Only By 

GENERAL MOTORS

LAISVES, VARPAS 
. . Naujosios Anglijos Sėtuvių 

KULTORIlfe RADIJO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocydes . Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1.00 vaL pietų metu 
VTOftJAS — P. VlftdNB

SlBratarAve^

; i' Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų - j

GOLDEN GATE INN i j
I LIETUVIŠKA UŽEIGA J
Į Julius Blaževičius, Savininkas j j
i Beer, Wine, Liąuor and Lunches į i
į 209 — 9th St. JBraddock, Pa. Tel. BR. 1-9919 | į
i : i

Gražuolės peticijos tarnyboje
Garsiajai Scotland Yard — 

anglų policijai — prisireikė ir 
moterų. Savo tarnyboje jų turi 
visada, šiuo kartu pasirinko 
šešias gražuoles. Jos visos ap ė 
20’ metų. Jos pačios išsirinks 
drabužius, gatvėse lydės kiti 
sekliai. Jos keliaus j Londono 
vakarinę dalį, kur susitvenkė 
gana tamsus gyvenimas

Kaip pataisyti atmintį
Amerikiečiai pamišę dėl psi

chologų, į kuriuos kreiptis yra 
mada, kad pagydytų nuo viso
kių psichinių negalavimų. Į vie
ną kreipiasi tipetis: “Nežinau, 
kas daryti. Paskutiniu laiku 
mano atmintis nebeveikia;“ 
“Psichologas’* jam atsakė: “O 
tai nesunku pagydyti. Pašto-

ludtanHeod
NATIONAL BANK , ------H
MASMIIA. MW UMMMH ’

! j Linkime linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! j j

;« V. J. Kraus, Jeweler j •
■1 • čia galima gauti gražių kalėdinių dovanų: aukštos rūšies j i

laikrodžių, deimantinių žiedų bei kitokių popuosalų. : i
į F ’ •

J 1816 CABSON STREET i i
j TeL EV. 1-4850 SJS. PBTSBURGH, PA j Į

! * Ii

bei globos.

vičių, dr. M. Gimbutienę, dr.

NASHUA, N. H

SVEIKI, sulauki;

Linksmiausių Švenčių Visiems!Nevvark, N. J.

B-
LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA

nė, vyrų choras, Bostono mo
kytojai, Liet. Profesorių drau-

kurių metų kalbėjo pats sukak
tuvininkas. žodžiu sveikino dar 
visa eilė: Dr. Devenis, Michel- 
sonas, Santvaras, J. Sonda, V. 
Kavolis, adv. A. Juknevičius,

Įdribo pirmininkas Antanas 
Gustaitis, pakviesdamas prie 
garbės stalo sukaktuvininką 
prof. V. Biržišką, Lietuvos

džių ir K Mockų.
Paskaitą apie sukaktuvinin

ką ir jo nuveiktus darbus skai
tė dr. V. Čepas. Sveikinimo žo-

gyv. 422 Menahaa Str., Ridgewood, Brooklyn, N. ¥. 
Skambinti teL HYadnt 7-4677 i

sę ir humanitarinių mokslų fa
kultete — knygos istoriją. Bu
vo Kauno ir Vilniaus universi
tetų bibliotekos direktorius 1, 
Lietuviškos Enciklopedijos vy
riausias redaktorius.

Spaudoje pradėjo bendradar
biauti nuo 1906 m., prirašyda
mas daug straipsnių kultūrinė
mis temomis. Daugiausia ener
gijos atidavė Betėvių biblio
grafijai ir lietuvių knygų isto
rijai, kuriai i medžiagą rinko 
nuo 1904. šioje srityje išspaus
dino 5 tomus liet, bibliografi
jos, Lietuviškų knygų istorijos 
bruožus, Senųjų lietuviškų 
knygų istoriją, Liet, bibliogra
fijos istoriją ir kit. F.

Toliau A. Gustaitis ir S. Sant
varas pasikeisdami skaitė gau
tuosius sveikinimus. ' Sveikino 
Vtiko pirmininkas, Vykdomo- gijos valdyba ir kt.

Apatinėje salėje prie gražiai 
mūsų diplomatai, Vliko Užsie- papuoštų stalų įvyko vaišės, 
nio Tarnybos vedėjas dr. Kar
velis, Liet. Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas, 
Rašytojų Dr-jos pirmininkas 
B. Babrauskas, Nepriklauso
mos Lietuvos, Naujienų, Aidų, 
Darbininko, Lietuvių Dienų, 
Lietuvos redaktoriai Chicagos 
Lit draug'ja, Lituanistikos In
stituto prez. dr. Jonikas, Vo
kietijos Liet. Bendruomenės 
pirmininkas Zonde, prel. Juras, 
kan. Vaitkus, St. Būdavas, J. 
Gliaudą, A. Vaičiulaitis, dr. 
Sruogienė, K. Bielinis, P. Čepė
nas, prof. J. Puzinas, prof. Ši- 
moliūnas, prof. Kolupaila, dr. 
V. Maciūnas, A. Rožancovas,

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Kiekvieną Šeštadieni nuo 11 'iki 12 vai. vidudienio. Jeigu .norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai. asmeniškai (duokite ar siųskite 

' vedėjui ANTANUI F. KNEI2ILT — Lithuanian Badio Bour, 50 Cot- 
toge SL, Norwood, Maas. Skyriai: LMhuaniaa Fumiture Co. —A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
sridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4CI8 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

i!
n
n
i! ___ r_______ , _____
j J sios Tarybos pirmininkas, visi 
i!

kacijos bylos vedimo, ruošia 
jūsų intencija šventų Mišių no- 
verų Marijonų koplyčioje Ro
moje. Novena prasidės sausio 
19 d. ir baigsis Dfevo Tarno 
Jurgio mirties metinėse, sau
sio 27. gv. Mišiose bus ypatingai 
prisiminti tie, kurie, ieškodami 
savo varguose arkivyskupo 
Jurgio užtarimo, yra prašę ir 
mūsų maldų.

Kviečiame visus jungtis mal
doje su mumis: Maldaukime 
Viešpatį, kad suteiktų ligo
niams sveikatos, nuliudusiems 
dvasios ramybės, įvairių rūpes
čių varginamiems paguodos, o 
visiems kad būtų leista grei
čiau sulaukti laimės išlaisvinto
je Lietuvoje aplankyti arkivys
kupo Jurgio kapą.

Šv. Kalėdoms prašome pri
imti mūsų geriausius linkėji
mus. Jūsų, , /

ni. XIL 2. Viekšniuose. Mokėsi
i Šiauliuose, Petrapilyje 1909 m. 

baigė teisę, kartu ten klausė *<? 
istorijos - filosofijos fakultete

Į istorijos ir etnografijos paskai-

r. tų.
i Nepriklausomoje Lietuvoje
I profesoriavo, teisių fakultete

The

j® SEGOND NATIONAL BANK 
of NASHUA, N.H.

Member Federal Depošt Insurance Corp.

Pamaldų tvšrto šv. Trejybės 
bažnyčioje Kalėdų šventėse
— Gruodžio 24 d. penktadie

nį Kūčios valgomos 6 vai. va-

Šv. Kaledy ir Naujųjy MetŲ proga 
/ linkėdamas

KUN. J. BUCEVIČIUS
KUN. A. VAINAUSKAS &

BrangiejŠ Geradariai,
Marijonų Vienuolijos Postu- 

ladja, atsidėkodama Jums vi
siems, kurie savo maldomis bei 
aukomis prisidėjote prie Dievo

" Nashuos Balfo skyriaus val
dyba pasilakusiems Vokietijo
je nedarbingiems lietuviams 
sušelpti per pravestą 1954 m. 
rudens aukų rinkliavos vajų vi
so surinko ir išsiuntė Balfo 
centrui 139 dol. 25 cen. Aukojo 
šie geradarai: po 6 dol. — P. 
Stondus; po 5 dol. — kun. J. 
Bucevičius, kun. A. Vainaus
kas, M. Petraitytė, A. Rutkaus
kas, L. ir M. Veličkai, F. Va- 
lantukevičius, D-ras Ch. Um- 
pa, D. Degašis, V. Savickas ir 

lietuvišku papročiu plotkelė- 
mis. Kurie negaurite plotkelių 
iš parap. vargonininko, prašo
me užeiti jų pasiimti į klebo
niją.

— Išpažintys klausomos 
nuo 3-6 vai. ir nuo 7-9 vai. 
vak. Visi paraplečiai kviečiami 
atlikti prieš Kalėdas išpažinti.

— Bernelių mišios 12 vai. 
naktį. Per mišias, Visi, kurie 
bus atlikę išpažintį, galės pri
imti šv. Komuniją. Pasninko 
prieš šv. Komuniją pakanka 4- 
3 vai.

— Kalėdų pirmą dieną ’šv. 
Mišios bus 8, 9, 10, 11 ir 12 
vai Visus perapiečius, drau
gus ir kaimynus kviečiame 
gausiai dalyvauti Kūdikėlio Jė-

D. Valinskas; po 3 dol. — Ch. 
ir P. Olszewsky, B. Degasis ir 
J. Karosas; po 2 dol. — J. ir 
O. Skirkevičiai, P. Paškevičius, 
T. Mitchell, P. Gaidys, S At-. 
kočaitls, A. Pusvaškis, S. Bar
tis ir A. Lautruvienė; po 1 doL 
50 cn. — A. Tūbinis ir Tra
kimų šeima; po 1 dol.: — O. 
Jakelienė, M. Kasperavičienė,
J. Kvaraciejus, Ch. Kazlauskas, 
V. Tamulionis, R. Akstiniene,
K. Nadzeika, O. Malevičienė, A. ĮBr’
Čaplikas, P. Žilionis, J. Ka- 30 
rauskas, P. Tamulionis, A. 
Bartkus, H. Svakla, T. Dobro- » 
volskiutė, N. Matuliene, S. h? 
Kudzma, K. Lukšaitis, E. Bar- & 
tiene, A. Atkins, B. Pivariūnas, Jg 
Vaičiūnų šeima, S. Simutis, L. ij £ 

“ C. A E. Svekla, * |
J. Okolavičlenė, Z. Augonienė, Jg

§ Linksmų _______^ g
1 Kalėdų 1

Naujy
Metų

ir O. Skirky, A. ir J
J. Okolavičlenė, Z. Augonienė, 
L Lapinskas, J. ir D. Kudz- 
mai, K; Plokštis, P. ir A. Vir
balai, K. ir J. Grausliai, S. 
Dambrauskas, N. Purvinis, P. 
Kupčiūnas, J. Bareikienė, J. ir 
O ii* A
J.* ir E. Glaveckai, V. Akstinas,’ 

Alukonis, K šaltienė, P. Las- 
tauskas, P. Ukrinas, M. Wol- 
len, E. Mikelionienė J. ir U. 
Grausliai, A. Raudonis, E. 
Griauzdienė, A Griauzdė, K. 
Kuodelis ir L; Trainavičienė. 
Kiti aukojo po mažiau.

Balfo .skyriaus valdyba vi
siems autokojams nuoširdžiai 
dėkoja. Taip pat reiškiama gi
li padėka T. MrtcheD, O. Jake
lienei, J. Tamufioniui, P. Sten
dui ir V. Savickui už pasidar
bavimą pravedant rinkliavą.

Balfo Skyriaus Valdyto ’



DARBININKO VAKARAS

visuose pasaulio kraštuose, y- 
pač pačiuose tolimuose užkam
piuose ir pavojingiausiose vie
tose. Jos išlaiko ir aptarnauja 
799 ligonines ar globos namus, 
348 auklėjimo ar mokymo į- 
staigas ir 634 grynai religinio 
apaštalavimo centrus.

Marijos metai ir ateitininkai
Marijos metų laike ateitinin

kai nekartą dalyvavo jų iškil
mėse. Marijos metus baigti at
eitininkai pasirūpino visai iš
kilmingai. Tam paskirta gruo
džio 5 diena. I iškilmes reng
tasi dvasiniu aps'.mąstymu: 
gruodžio 3 ir 4 dienos vakarais 
T. V. didžiūnas, OFM, vyriau
sias ateitininkų dvasios vadas, 
atliko pamaldas su pamokslu.

sekma-

Į pagalbą raupsuotiesiems
Kas metai paskutinė lapkri

čio mėn. savaitė šv. Alfonso 
bažnyčioje skiriama rinkti au
koms raupsuotiesiems. Rink
liavą organizuoja ir jai su visu 
atsidėjimu vadovauja prel. L: 
Mendelis. šiais metais tos aukos 
rinktos lapkričio 28, 29 ir 30 
d. Dosnumo pavyzdį parodė 
pats Prelatas: jis pirmas tam 
tikslui paaukojo $125.00. Lie
tuviai sekmadieni (28 lapkr.) 
ir ypač novenų lankytojai pir
madienį bei antradienį (XI. 29- 
30) aukojo gausiai. Aukos pa
mažu plaukia ir dabar. Iki šiol 
surinkta raupsuotiesiems šelp
ti $2,248.93.

, Naujų Metų sutikimą
šiemet ruošia Liet Studentų 

S-gos skyrius gruodžio 31 d. 9 
vai. vak. Tasty Shop Restau- 
rant patalpose 10550 Euclid 
Avė. Sutikimas bus studentiš
kai linksmas, kupinas giedrios 
nuotaikos. Gros gera kapela, 
veiks bufetas. Kvietimus pra
šoma iš anksto, bet ne vėliau 
kaip iki gruodžio 27 d. įsigyti 
pas R. Minkūną (tel. EN 
1-5029), V. Kamantų (tek UT 
1-4227), Spaudos Kioske ir 
Dirvoje. Jų kaina $4. StP

Balfo visi 3> skyriai
jo kongreso metu, įteikė 2 

tūkstančius surinktų aukų. 
Šiemet surinkta mažiau negu 
kitais metais.

je svarstė Tautos Fondofrisi 
kalus ir vienhabrisi nutareijsO 
gretriausiai pravesti 
Fondui aukų rinkliavos 
vajaus metu platinti Taųtoą3 
Fondo išleistus Lietuvio panųaT^ 
ir ženklelius. Vajaus 
nuo gruodžio 1 iki vasario f. ’,t|| 

Lako finansinė komisija 
kreipiasi į visas LB apyfirites W 
ir apygardas, į visas liet orgafjl 
nizacijas, parapijas, draugjjaa^ 
ir klubus bei visus Amerikos^! 
lietuvius ir maloniai P^fl| 
talką Tautos Fondui. Ltetuyį^| 
pasų ir ženklelių reikalais 
šome kreiptis į finansų komiri-K^ 
jos administratorių: A. S. Tre*|j| 
čioką, 315 Walnut St, Newarfc|| 
5, N. J.

• Spaudos atgavimo sukaktis ?? 
paminėta Los Angeles gruo-^j 
džio 5 d. Įžanginį žodį tarė 
prof. M. Biržiška, paskaitą F.j| 
Kudirka. Meninėje programoje^ 
pasirodė Br. Budriūno ved. riė-||| 
tos lietuvių parapijos choras. £ 
Rengė ALB vietos apylinkės 
švietimo ir kultūros komisija, j

• Vytauto Betiajaus paruoš- 1 
ta lietuviškų pasakų ir legendų 
knyga angliškai “The Evening J 
Song” jau išėjo iš spaudos. ; 
Knygos kaina 3 dol. Galima 
gauti Lietuvių Dienų leidykloje: > 
9204 So. Broadway, Los Ange-| 
les 3, Calif.

• Kun. P. šakalys išleido
N. Anglijos liet, sodaliečių bittį^ 
letenį “Sodality News”, spaus- 
dinta rotatoriumi. Biuletenis \ 
pasirodys keturis kartus .per jį| 
metus. , .

Parapijos sodalietės 
gruodžio mėn. 5 d. buvo su- 

ruošusios loteriją. Pelno gau
ta $60.00.

Tą pat dieną savo susirinki
me sodalietės apsvarstė, kaip 
Kalėdų laikė aplankyti parapi
jos ligonius ir senelius, kurie 
reikalingi nuolatinės globos ir 
pašalpos. Aplankyti numatyta 
15 žmonių. Kiekvienam atsilan
kiusios sodalietės įteiks po gra
žiai paruoštą dovanų paketėlį.

Susirinkimas valdybai nuro
dė, kad per metine sodalicijos 
šventę reikia įteikti dovanos 
toms narėms, kurios ištisus 
metus uoliai ėjo brolijos parei
gas, ypač kurios nepraleido mė
nesinės šv. Komunijos.

prel. L. Mendelio pakviestos, 
Nekaltojo Prasidėjimo dieną ir
gi prašė pagalbos savo dar
bams. Kiekvienas išeidamas iš 
bažnyčios turėjo gražios pro
gos įteikti savo auką. Gausūs puti iškilmės širdis 
bažnyčios lankytojai sudėjo (XH. 5) pamaldos baž- 
$1,000.00. nyčioje. Ateitininkai dalyvauja

Ta proga reikia paminėti, su savo vėliava. Gausiai artina- 
kad Ai moterų vienuolija tari ,ri prie Dievo stalo. Pamokslą 
414 namų su 9000 seserų iŠ 59 sako tas pats kun. dr. V. Gi- 
tautų. šv. Tėvo pageidavimu džfūnas.

kitoms butams nfegrts trium
fo arkos, ar laisvės statulos.”

Šitaip rašė mūsų didysis fi
losofas prof. St Šalkauskis, 
kai 1929 m. buvo švenčiama 
25 metų spaudos atgavimo su
kaktis. Anas, jo minimas tau
tinis paminklas nežinomam 
knygnešiui mums, paryškina 
didžiosios knygnešių kovos ir 
spaudos atgavimo laimėjimo 
reikšmę. Juk jeigu tik mintimis 
perbėgsime svarbiausius lietu
vių tautos istorijos faktas, tai 
iš praeities šimtmečių ypač iš
ryškėja •*

.trys herojiški epizodai.
Greta didvyriškų kovų prieš 

kryžiuočius, atsistoja penkis 
šimtmečius vėliau žygiai sava
norių. Tiesa, jų šautuvėliai bu
vo muziejinės vertęs, bet idea
listų entuziazmu valdomi, jie 
pasirodė gana taiklūs ano me
to nepriklausomos Lietuvos 
priešams. Greta savanorių, be 
abejo, iškyla partizanai. Jų žy
gius tauta turės minėti per 
kartų kartas. Prieš tai yra 
tačiau dar gana žymėtina ir į- 
spūdinga kita epocha. Tai va
dinamieji
knygnešių laikai, kurie beveik 
sutampa su tautinio atgimi

mo pradžia.
Ar mes pilnai šiandien beįsi- 

vaizdiname, ką knygnešiai; tie 
pilkieji didvyriai, kurių jau se
nai net vardais nebeminim, tie 
nebežinomi lietuvių tautos ko
votojai yra atlikę, stodami gin
ti lietuvių tautos teisę į religi
nę bei kultūrinę laisvę, paga
liau ir jos nepriklausomumą 
gynę ir sėkmingai kovoję ne 
anuotomis ir ne kulkosvy
džiais...

Norą laikai nėra dar tolimi, 
bet jau nėra lengva apžvelgti 
visa tai, kas dėjosi per anuos 
40 spaudos draudimo metus. 
Pirmiausia, 
knygnešių epochos pradžia ir 

galas yra gana skirtingi 
Tiesiog labai nuostabu, kaip 

per 40 metų Lietuvoje, kurios 
visuomeninio gyvenimo tempas 
iki tol buvo tokis lėtas ir vie
nodas, įvyko tokie dideli pasi
keitimai. Tauta subruzdo, ji į- 
sisąmonino savo pašaukimą,

tokis tari pasilikti” (Muravjo
vo žodžiai) t būtų pravoslavi- 
namas ir rusinamas.

jPirmu akies žvilgsniu ru
sams atrodė, kad lotyniškų, ar
ba kaip jie sakydavo, lenkiškų 
raidžių uždraudimas turi būti 
paprastas dalykas. Jis reiškė 
jiems tik raidžių tipų pakeiti
mą spaustuvėje, t. y. iš vienos 
raidžių dėžės pereinant prie ki
tos ir paimant kitos išvaizdos 
ir kito alfabeto raides. Bet 
kaip skaudžiai caro pareigūnai 
apsivylė, kad iš ąnų mūsų tau
tos sluogsnių, iš kurių buvo ti
kimasi carui atramos, išėjo pa
tys veiklieji knygnešiai.

Žemaičių vysk. M. Valančius 
buvo tas tikrasis vadas, 
kuris nurodė kelią, kaip ir ko
kiomis priemonumis reikia už 
sienos gamintis slaptos spau
dos.

Jis pats tuoj Tilžės katalikų 
klebono Zabermano vardu 
išspausdino 8 knygeles. Pir
mieji knygnešiai ir buvo že
maičių pasienio Valančiaus kle
bonai, vikarai ir kiti ištikimi 
jam žmonės, kurie pirmojoje 
knygnešių byloje 1870 m., 
kaip nelegalių knygučių platin
tojai, buvo smarkiai nubausti. 
Tai buvo pirmosios knygnešių 
aukos!

Du svarbius dalykus Valan
čius įkalė žmonėms galvon: 
1) žiūrėti, kad tikroji “viera” 
(tikėjimas) nebūtų naikina
mas; 2) nepriimti “kirvukais” 
(rusų raidėmis) “drukavonių” 
(spausdinių), nes jie falšyvi, ir 
jei tik į rankas pakliūva, rei
kia deginti.

Štai visas knygnešių gady
nės pagrindas! Pridėti dar rei
kia, jog pradžioje 
daugiau kovota tikybinė kova, 

kova už savo “vierą”,

Sodaliečių Šeima padidėjo
Nekaltojo Prasidėjimo dieną 

prel. L. Mendelis su visomis 
bažnytinėmis apeigomis į Ne
kaltojo Prasidėjimo sodallcija 
priėmė 21 naują narę. Iš jų 12. 
kurių abu tėvai yra lietuviai: J. 
Čepaitytė, N. Dulytė, V. Gai- 
levičiūtė, J. Grigaitytė, L. Ku- 
dirkaitė, M. Mendetytė, D. Rač
kauskaitė, G. Rudaitytė, B. 
Strazdauskaltė, V. Svotelytė, 
B. Wilchinski ir J. žalnieraity-

ji susiorganizavo.
t Pavojingiausią žaidimą Mu
ravjovas pradėjo, norėdamas 
valstiečiuose - ūkininkuose, ku
rie ką tik buvo paliuosuoti iš 
baudžiavos, surasti caro sos
tui atramą. Juk lenkuojantieji 
dvarininkai ir kunigai buvo pa
sirodę rusų valdžiai neištikimi. 
Tad “Lietuvos diktatorius” no
rėjo atsiremti į valstiečius, ir 
per juos jis norėjo, kad, —“š’s 
kraštas nuo amžių rusiškas jr

Katalikiškojo Jaunimo 
Būrelis ’ 

paskutiniame savo suėjime 
nutarė rimtai sušelpti vieną 
kurią šeimą, pašalpos reikalin
gą. Kiekvienas būrelio narys! 
privalo paaukoti bent kiek ne-’ 
greit gendančio maisto. Surink
tas ir tinkamai' sutvarkytas 
maistas bus įteiktas parinktai 
vargingai šeimai.

programa, pritaikinta jauni
mui. Dvasios vadas kalbėjo a- 
pie Marijos, garbinimą Lietu
voj. Patys jauniausieji pavaiz
davo visus metų mėnesius. Iš
kilmei nepaprastai tiko geguž. 
mėn. pavaizdavimas: į sceną iš
ėjo Bradūnų Elenutė ir, saky
dama pritaikintą eilėraštį, prie 
Dievo Motinos paveikslo padė
jo gražių gėlių puokštą.

Po pietų parapijos salėje Ma
rijai pagerbti suruošta akade
mija. Pagrindinę kalbą pasakė 
prof. K Pakštas. Jis kalbėjo a- 
pie religijos įtaką į kultūrą. Sa
vo kurinius skaitė Ant. Vai
čiulaitis ir Kaz. Bradūnas. Pia
ninu skambino V. Bogutaitė. 
Jaunesnieji ateitininkai atliko 
montažą, Marijos garbei supin
tą iš lietuviškosios poezijos da
lykų. Programos pačiam vidu
ry davė iškilmingą pasiždėjimą 
16 ateitininkų, kurie buvo pri
imti į sąjungą arba pakelti į 
aukštesnį jos laipsnį.

Pasibaigus programai, visi 
dalyviai nuėjo į arkivyskupijos 
katedrą Marijos metų atlaidų 
gauti. Vadovaujant kun. V. Gi
džiūnui, sukalbėtos atlaidams 
gauti nustatytos maldos ir su
teiktas palaiminimas švč. Sak- 

. ramentu. P. K.

Vaidins Bostono vaidintojų grupė, režisuojant dramos aktorei Aleksandrai Gustaftie- 
nei, dalyvaujant dramos aktoriui H, KačfaiskuL

Veikalas su dideliu pasisekimu buvo vaidintas Bostone, Waterburyje ir Hartforde.

Sausio 22 šeštadienį, šv. Antano parapijos salėj
725 Leonard St., Brooklyn, N. Y., bus

tautą ir jos interesus, kurie 
ifaf Lietuvoje išteistos

“Aušros” (1883, t y. pirmojo 
Betariu slapto laikraščio Di
džiajai Lietuvai, ris labiau ė- 
mė ryškėti ir išsikristalizuoti.

Vadinasi, pradžioje vesta 
siaura knygnešių kova už mal- 
daknyges savomis raidėmis (ne 
kirvukais!) virto kova už žy
miai platesnius idealus, kurie 
reiškė tautos patvarumą, jos 
pasiaukojimą. Siaura kova už 
lietuviškas raides, pasidarė 
kova už lietuvių tautos egris-

- teoriją
Be tos kovos lietuvių tauta 

nebūtų pasiruošusi ir nepri
klausomybei

Svarbu pastebėti, kad dauge
lis į tą kovą įtrauktų žmonių, 

kurie labai sumaniai slaptas 
knygas slėpė ir platino, anie 
bažnyčių tarnai ir šimtai knyg
nešių iš lietuviško kaimo, iš 
pradžių dar be to teturėjo labai 
silpną tautinį įsisąmoninimą. 
Tie liaudies žmonės, bekovoda
mi už lotyniškas raides, tautiš
kai subrendo, ir šita'p jie per
ėjo prie kovos už lietuivų kul
tūrą. Ar ne tinkamai -vaizdin
gai aną platesnį kovos pobūdį 
Vaižgantas yra išreiškęs savo 
“Pragiedruliuose” ?

Taigi, mūsų' tautinio atgi
mimo pagrindinis laikotarpis 
vystėsi po
pilkojo sermėgiaus knygnešio 

ženklu.
Slapto knygų platinimo, tie

sa, ėmėsi visi antirusiškieji 
sluogsniai: šviesuoliai bei kuni
gai, ūkininkai, darbininkai, čia 
išsivystė solidarumas tarp 
aukštos kilmės kunigaikščio 
(tokio Žemaičių Oginskio) ir 
paprasto kaimiečio, tarp vys
kupo ir klierikėlio. Visi jie te- 
troško vieno: iškovoti laisvę 
spaudai (b. d.)

Siunčiu $.................. ir praftau siuntinėti DARBININKĄ kaip
kalėdine dovaną: ,

ARTĖJA KALĖDOS—
DOVANŲ TEIKIMO ŠVENTES

SAL£,yra geroje susisiekimo vietoje: požeminė Crosstown GG traukink) stotis Greenpoint 
yra tik už 1 bloko, be to, gretima Manhattan Avė. eina keltos autobusų Unijos.

Pradžia 8 vai. vakaro. BStetų kąįbuu |L25» 1ir 2.0®
L. ■ r' ‘ ' ’ . ■ ■

Kalėdinė vaiką eglutė
rengiama Lituanistinės mo

kyklos tėvų komiteto, įvyks 
sausio 2 d. 2 vai. po pietų lie
tuvių salėje. Kviečiami atsilan
kyti visi. Vaikai, norį, kad 
jiems Kalėdų Senelis atneštų 
dovanų, registruojasi iš anks
to ir įmoka po 1 dol. Mokyklos 
mokiniai čia atliks ir progra
mą.

Tėv. A. Sabaliauskas,
salezietis, gruodžio 19 d. 5 

vai. vak. šv. Jurgio parapijos 
salėj kalbės apie saleziečių 
veiklą ir rodys vaizdus. Kvie
čiami visi; saleziečių gimnazi
jos rėmėjų būrelių nariams at
vykimas būtinas. Įėjimas lais
vas.

riame išrinkta valdyba sekan
tiems metams: pirm. J. Lisauš- 
$en£ riėėpinn. V. V. Peeevl- 
čienė, sekr. O. Lalienė, ižd. R. 
MiUerienė, ligotų lankyto jau— 
E. Limienė, J. Sperling. Vyki
mus planuoti komisijon įeina: 
E. Bilienė, M. Zenavičienė, C. 
Blaževičienė. Susirinkimo metu 
prel. P. Juras padėkojo bu
vusiai valdyba, ypač pirm. A. 
Gegnon, kuri parodė nepapras
tą sumanumą ir darbštumą.

Lapkričio 30 prasidėjusios 
misijos mūsų parapijoj tęsėsi 
iki gruodžio 8 Misijas vedė tė
vas Bruno Markaitis, S. J., iš 
Chicago, sakęs \afmwkslus. lie
tuviškai ir- angliškai.

Gruodžio 7 vakare įvyko 
šventoji valanda su muzikine 
dalimi. Parapijos choras pa
ruošė naują specialią programą 
Marijos garbei, užbaigiant 
šventuosius Marijos metus. 
Programa buvo pradėta dviem 
gregorianinėmis .giesmėmis Al- 
leluja, Totą pulchra ir Avė 
Maria. Toliau sekė komp. R. 
Farrant keturbalsė Avė Maris 
Stella. Vyrų choras pagiedojo 
Alma Redemptoris Fr. Suriano. 
Toliau sekė gražus polifoninio 
pobūdžio O Magnum Myste- 
rium (Tomas Luis da Vittoria), 
atlikta* mišraus choro. (Pabai
gai mišrus choras išpildė Br. 
Budriūno “Neapleiski mūsų, 
Motinėle.” M. Y.

kybininkų ir pramonininkų s^l > 
junga ypatingą dėmesį ritirią 
jaunimui, nuolat • jį, kvsefia 
savo pobūvius bei išvykas.

* Montevideo, Urugvajuje, f 
pašventinta nauja lietuvių baž-ę 
nyčia. Bažnyčios rektorius y- 
ra T .Jonas Bružikas, SJ.

* Waterburio LB skyriaus 
valdyba rengia N. Metų sutikk į 
mą lietuvių klubo salėje Green 
St. 48. Įėjimas 5 dol.

* Hartfordo LDS 6 kuopos j
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 19 d. 1 vai. po pietų, šv. - ; 
Trejybės par. mokykloje; na- " 
riai turės progos sumokėti pre- 
numeratą už 1955 metų "Dar- 
bininką.” . ų

* §v. Jone Evangelisto 4 
Draugija Hartforde ištrinto 
naują valdybą: pirm. A. Urbo- ; 
nas ,vicepirm. A. StankeriČtas* x 
ižd. A. Staniulis, nut. rašt 
Petraitis, fins. rąšt J. Kasmik į 
naitis, 3 rašt. k. Skonąskas, 
kasos glob. S. Gaučius, triniai; 
— J. Mončiūnas, J. Petrukeri- * 
čius ir V. Labeckis.

VAIDINAMA A. VAIČIŪNO

TUŠČIOS PASTANGOS
4 VEIKSMŲ KOMEDIJA

BŪK TIKRAS, kad nerasi geresnės dovanos nž 
DARBININKU. Tai dovana, kori du kartas savaitėje ta
ve primins tavo draugui

Užsakyk DARBINIKĄ savo draugams ar giminėms, 
kurie jo dar neskaito; užsakyk kaip kalėdinę dovaną. 
DARBINIKAS šia proga džino didelę nuolaidą:

Kas užsako nuo Kalėdų Dd Kalėdų
vienam asmeniui, moka $5. >

Kas užšalto dviem asmenim, už antrai moka $4.
Kas užsako 3 asmenim, už tretįjį moka tiktai $$ _

Kviečiame mielus DARBININKO skaitytojus pasinaudoti 
šiuo dideliu papiginimu. -

Drabūžią rinkliava
kurią organizavo Balfo sky

rius, baigėsi. Paaiškėjo ir jos 
vaisiai — Balfo Centrui pasiųs
ta 1000 svarų drabužių ir ava
lynės.

Balfo skyriaus valdyba ap
gailestauja, kad šiais metais 
aukota bent kiek mažiau kaip 
pernai, tačiau džiaugiasi, kad 
drabužių ar avalynės vertė ga
na gera: esą, ne gėda šlųsti. 
Be to, valdyba labai patenkinta 
ir dėkinga, kad paaukotus 
daiktus išrūšiuoti ir supakuoti 
padėjo gražus būrys tautiečių, £ 
būtent: A. Bačianskaitė, Br. ji 
Budreikaitė, F. česonienė, EI. j i 
Gėnsienė, Aid. Dulytė, M. Jo- j J 
kubaitienė, J. Laukaitis, Alg. j ( 
Meidūnas Jadv. Rudavičienė ir 
ir Zen. Vičiulis su dukrele Mir- D
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a Happy New Year!

Padėka

‘•uyai. ■ . 
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OHRINGER

Headąuartera in Homestead 
F«r Ttees, Tobes and Batteries

Užsisakyk 
DARBININKU 
1955 metams!

FHMfeRAL BI1ECTOĘ

AMBULAHCE SERVICE

LIUDININKAI TVIRTINA

• Raumenų nuovargis

• Neuralgija
• Strėnų gėla
• Kojų skaudus nuovargis

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

3 2 2 BAR

Lai Dievas laimina visus Jū
sų rūpescus šiame gyvenime ir 
sutelkia dideli atlyginimą savo 
prieglobstyje.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys 
Brockton, Mass.

Po pusantrų metų pranciško
nų darbuotės Toronte pasirodė 
ir pirmieji vaisiai, tiesa, gal ir 
neįprastu laiku — žiemai at
skubėjus. Praeitą sekmadienį, 
gruodžio . 12, buvo 
pafiuuiflutun Įarapjįnn atifybofl

Lietuvoje buvome pratę pa
našius įvykius stebėti pavasarį 
arba, vasarą; deja, šiose aplin
kybėse, nors ir džiugias iškil
mes, neretai tenka atšvęsti su 
pavėlavimu. Taip įvyko ir šį 
sykį.

Bažnyčios įsigyjimo klausi
mas Prisikėlimo parapijai tapo 
aktualus nuo pat pirmojo pran
ciškonų žingsnio Toronte, ta
čiau pareikalavo virš metų, lai
ko. Ir tiek laiko pareikalavo, 
kai darban buvo įkinkytos vi
sos turimos jėgos. Tai žino 
pranciškonai, o ypač T. Ber
nardinas Grauslys, kiniam ten
ka šioje parapijoje klebonauti, 
žodį, kitą galėtų pasakyti ir 
parapijos komitetas, dažnokai 
apleidžiąs klebonijos patalpas 
vėlai vidurnaktį sukaitusiom 
galvom po ilgų ir įtemptų po
sėdžių _ .

šventinimo iškilmės ...
buvo pradėtos College teat

re — įprastoje pamaldų vieto-

o; negalėjusio torą nuo* barbarų užpuolimo ir 
imšvent ninx> sunaikinimo. Ir šiandien, kai 
i lietuviškosios darbo jėgos skai-

Pagydomi su 

DEL - JAY 
Easy Rub

Gydantis, įsisunkiąs, be riebalu 
tepalas. Pasirūpink šių vaistų 
šiandien! Siųsk $1.25 už 1 buteli.

Del-Jay Co„ 108 N.< State 
9th floor, Chicagę, DL

Veikimas garantuotas arba grąži
nami pinigai. Nešunčiama C.O.D.

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų. Naujų Metų 
linkiu mano seniem ir naujiem draugam ir pažįstamiem

KROM’S CAFE 
ALBERT, KROM, prop.

Choice Wines, Beers A. Lianom 
128 E, 8th Avenue 
HOMESTEAD, PA.

Sveiki, sulaukė šventą Kalėdų!

ALFRED M. LUTHERAN

THE NEW

AMOS SUPER MARKET
EIGHTH AVENUE 
HOMESTEAD, PA.

Nuoširdžiai dėkojame Schuyl- 
kill Co. (Laksvvood) Lietuvių 
Dienos komitetui, visiems ku
nigams padėjėjams ir visiems, 
kurie kokiu nors būdu padėjo 
surengti tą dieną, kurios pelno 
dalis (575 dol.) paskirta ir Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Kongregacijai. Gauta auka 
mums labai reikšminga, ypač 
dabar, kai stengiamės sutelkti 
kiek galima daugiau lėšų kop
lyčios fondui.

Savo maldose, novenose ir 
mišiose nuolat prisimename 
mūsų geradarius, kurie patys, 
sunkiose aplinkybėse gyvenda
mi prisimena ir mūsų reika-

SEASON’S GREETINGS

MORRIS GRINDBERG’S
WOMEN’S and CHILDREN’S WEAR 

Since 1895
S09 Emt 8th Avenue Hotnerta

Dykai išbandym
REUMAT1SKU SKAUSMU

1414 Mifffin Street Homestead, Pa.
Phone : HO. 1-3133

Laikome alų degtinę, vyną ir užkandžius 
Atvažiavę į Braddock’ą, Pa., užeikite pas mūs. 

322SIXTH STREET BRADDOCK, FA.

COMMUNTTY PHARMACY • Ag
PRESCRIPTIONS SICK ROOM SUPPLIES $

Phone, HO. 1-3442

The B. F. Goodrich Company
RETAIL DIVĮSION

DEBOLT TRANSFERand *
DEBOLT TRANSIT >

HOMESTEAD. PA

Statyba yra smarkiai pažengu
si į priekį.

Gelžbetonio liejimo darbai 
baigti. Sustatytos kavinės ir a- 
biejų salių (po 800 vietų) plie
no sijos. Eina mūrijimas ply
ta blokų Tačiau žiema, atro
do, nebeleis tęsti statybos.

Iki gruodžio 10 suaukota 
bažnyčios statymo fondan 
$70,455^7, 0 išleista $64,312.-
29. Nemažai parapijos staty
bą parėmę geraširdžiai Ameri
kos lietuviai. 2708 FanvėB Ave^ CMrag* 45.

Baigiant tenka pastebėti, Pept~ y~3

į First Federal Savings 
& LoanAss’n

* of Homestead

L Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų

Capitol Cleaning & Dyeing 
žemiausios kainos mieste—24 valandų patarnavimas 

Cor. 8th Avė. and McClure St. Munhall, Pa.

Kaip ten bebūtų -tačiau koTbropto archld. Generalinis 
Tormte. FririfrIBn n panfOas Vikaras Msgr. Brennan, per- 
titattiejl te praacttami, itete- taflĮdamas Toronto kardinolo, 
šiai ir i’Whųįai JMįi j ateitį zdaba^esančio Romoje, ir visų 

archkfiocezijos dvasininkų lai
minamą. šventinimas baigtas 
Tautos hhnnu. Iškilmės buvo 
filmuojamos ‘Limos” studijos. 
Ta pačia proga tenka pastebėti, 
kad /Prisikėlimo parapija jau 
dabar tūri apie pusė valandos 
ilgio filmą nuo pat parapijos 
kūrimosi pradžios iki šiolei 
vykdytos statybos.

.Vakare 5 vai. įvyko tose pa
čiose patalpose

koncertas.
Programą išpildė svečiai iš 

Rochesterio: sol. Vlada Saba
liauskienė ir rašytojas Jurgis 
Jankus. Solistė, dainavusi lie
tuviškus ir klasinius kūrinius, 
buvo šiltai sutikta. Toronte ji 
daipavo pirmą kartą. Akompa
navo muz. St. Gailevičius. Taip 
pat svečiavosi naujai ir J. Jan
kus, paskaitęs iš savo raštų 
“Liudininką” ir “Kelionė į 
dangų”. Ypač atidžiai buvo iš
klausytas antrasis dalykėlis, 
labiau taikytas jauniesiems, 
kurie lietuviškuose parengi
muose Toronte jau savinasi 
pilnateisių dalyvių vietas. Tai 
.pagyrimas tėvams, nepatingin- 
tlems juos atsivesti, šį kartą 
jų irgi nemažai matėsi.

Kitas dėmesio vertas daly
kas — prognena truko tik 
pusantros valandos. Būtų drą
siai galima skirti tam premiją 
kuris prisimintų panašų 
parengimą Toronte su tokia 
trumpa ir skoninga progra
ma.

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų skausmų, tankiai S* 
susijusių su reumatizmu, arthritis ir• įį 
neuritis, tai kodėl juos nebandyti 
ŠIANDIEN mūsų išlaidomis. Juos 
tūkstančiai vartoja jau virš 30 metų. fį

Šio laikraščio skaitytojams raistai ~ 
atančtami dykai

Mes kviečiame jus juos Spaudyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 24 
TABLETES dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkfaltas raunama pagalba. grą
žinkite ISrasią dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandomas nekainuos 
nė vieno cento. NESIŲSKITE PINI
GU. Tik tuojau aMųridte savo varda.

GERIA UUOS
rašomosios mašinėlės yra 

Plačiausia ir geriausia r. m. 
Pasauly!' Dienos produkcija apie 
3000 mašinėlių su v’ala pritaiky
tais naujausiais ifrac. ir.is.

Raidynas patv^ar. ia: išdėstytas, 
net 88 ženklais, ir tinka rašyti viso
mis kalbomis iš kart.

Geriausia dovana artimiesiems, 
nes ja rašys visą gyvenimą. Vien lie
tuviškai - anglišku raidynu virš 300 
kelioninių mašinėlių išsiuntinėta užsi
sakantiems.

Pranešė savo adresą, dykai gausite 
smulkiausias informacijas ir prospek
tus per-

JOE’S TA VERN 
Josrph V. Stata, Pro**.

FINE UQU0RS — HOT LUNCHES
fcį Meta, na l-®4ąi Hmm
1 .X- ' -

MATTHEW VITARTAS
ALAUS PRISTATYTOJAS

Rraddoek, P».

SEASON’S GREETINGS

VICTOR SHOE COMPANY
HomesAėad’s Largest Shoe Store 
HOME OF RED CROSS SHOES

Siti Vtat 80* Aveme Homestead,

'< 3ttE.8flkAve.

Watch for Opening of New MeKeesport Office <

t Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 3

HILK’S FURNITURE |
| Your Home Should Come First
f Ptanes: HO. 1-2228 į

1-2229 J

SEASON’S GREETINGS
Tel. HO. 1-1391

WOLK’S
FOR FINE FURNITURE

224 E. 8th Avenue Hotnestead, Pa.

Plant and Store 
4C7 W. SOi Aaema% 
. PD1-12S6

S m WMktagtoa Street 
M BRranaywine

A Merry Christmas and

a Happy Nett Year! $
T

SEASON’S GREETINGS

SOLOMON’S
Homestead’s and Braddock’s BEST MEN’S STORES 

858 Braddock Avė. 8th Avė. cor. McCiure St.
Bfaddock, Pa. Homestead, Pa.

S TOOHEY MOTOR C0. 3
, Ford Sales & Service 4

412 E. 8-Trf AVENUE 4

g MUNHALL, PA.g Phone. HO. 2-0600 g

GORDON & JACOBSON jį
Chrysler and Plymouth H

530—44 E&rth Avmue . Phoąę: HO. 1-3600 !;
MUNHALL, PA. !į

W Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 

S linkime lietuviams kostumeriams.

Vest Homestead Baking Company
CaMes, Pieš, Ali Assortmento of Oookies,
Wedding A Birttahy Cakes a Spedatty

Balom <rf Qmitty *Whtte Brmd
DeHvered daily from oven to home.

Store

. TELEPHONE.* 
DEARBORN 2-8819 

TOPLACE 

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER



2 “Neatitolk nuo savo tautos, 
i "jses nerasi gyvenimo prasmės^ 

tokia buvo pagrindinė arife 
. tis p. A. AuguatmaviiSenė^ 

uždegančiai kalbėjusios sūnumi 
ir skaučių akademtoių 30-ties 
metų minė$tne Detroite gruo
džio 11 d. Minėjimas, nors ne
gausus, tačiau svarus savo 
programa ir nuoširdumu, kurto 
buvo jaučiamas tiek iš rengč- 

. jų, tiek iš svečių pusės.
C. Gruodžio 12 Detroito. Uetu- 
7wai skautai gražiai paminėjo 
V. Krėvę. Į A Astaša'čio pa
skaitą buvo įpinta Krėvės kūry
bos pavyzdžių, kuriuos dailiai 

. paskaitė keli skautai. Surinkta 
keliolika dolerių Krėvės pa
minklui.

Penkių valandų neužteko 
paminėti Ralfo 76-to skyriaus 
Detroite dešimtmečiui, nes, iš 
tiesų, skyrius yra visoje Ame
rikoje pavyzdingiausias, o jo 
nuveikti darbai pasigėrėtini. 
Daug kam dėkota už darbą, 
nprs tie žmonės dirbo ne dėl 

. jped^os ar garbės, bet tik to- 
. ^ -dėl, kad jiems liepė geroji lie

tuviška širdis. Daug organiza
cijų sveikino Balfo darbuoto
jus, kuriems tikriausias svei
kinimas yrą talka

Minėjimo vakarienė įvyko 
ukrainiečių salėje. Dalyvavo 
200 asmenų. Buvo ir meninė 
programa.

^3 -

P. Natas

SPORTAS
Emtracžkt—-USK (5-2. Gruo

džio 12 rungtynėse su Eint- 
racht pirmas kėlinys mūsiškių 
baigtas lygiomis (1-1), o ant
rame mūsiškiai apsilpo ir per
galę atidavė priešui. Antroji 
vienuolikė Eintracht įveikė san
tykiu 2-3 (2-1).

LSK - German Ungarians 
rungtynės įvyksta gruodžio 19 
d. mūsų aikštėje — New Far- 
mers Ovai.

Krepšinio rungtynės »SU I|ąt- 
vians AK bus gruodžio 18 d. 9 
v. v. Lietuvių Atletų klube.

Šachmatais bus rungiamasis 
su latviais taip pat gruodžio 18 
d. Lietuvių Atletų klube.

A. Bagdžiūnas

$150.0®

Vyro Kaitini žiedas 
nuo $15.00

14 kt. auksine vedybą 
grandinėlė 
nuo $6.50

Prie didelio laikrodžio 
iškabos

Kalėdų vakare-gruodžio 25 d.
APSEKSIMO PABMSraB MUUK ' 

No. 5th ir Havemeyer.Gatogg, BrookJyne
GROS DU ORKESTRAI— Adomo Jezavito 

ir Ričardo Kontrimo. :
Šokių pradžia: 8:30 vai. , ?

VISUS KVIEČIAME Į ŠJ LINKSMĄ VAKARĄ!

284 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 25, N. -Y.
SUBWAY STOTYS: IRT—Brooklyn Museu^ arba Franklin Avė., 

BMT—Botanic Garden (Eastern Parkway).
Valandos pagal susitarimą. Telef. UL. 7-8652

Skambinti 6.30—8 vai. vakaro, šeštad. 9—11 vai ryto.

TeL EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION WORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE 
Atliekami visi collision, dažymo ir meeh. taisymo darbai 

Darbas atliekamas pigiai to sąžiningai.
J. MALDUTIS, namų teL HY 7-3247 937' GRAND STREET
Z. ŽALIAUSKAS, namų teL GL. 6-8659 BROOKLYN, N. Y.

14 karatų auksinis ' 
KRYŽELIS.IR GRANDINĖLĖ

TIKRU DEIMANTU 
$5-95

DYKAI! Su kiekvienu pirkiniu, 
plūs minėtą, dar gausi gražų

Taikos Karalienės sagtį

Taikos Karalienės garsiųjų deimahtifĖų‘karūnų votyWnii 
šventovių dirbėjai.

ONE MAIDEN LANE 
prie Broadvvay 

NEW YORK CITY

JUVEL1RAI — 
KALĖDŲ DOVANOS

ATIDARYK SĄSKAITĄ, 
MOKĖSI KAS SAVAITĘ

$250.00

17 akmenų 
LAIKRODŽIAI 

nuo $15.00

4*17—Tth Art. ' -p*

ioroSTAMS I^YFUOAALAi m jl 
NUO6TAB1OK APYRANKES ‘ g

Mepupraiti auksiniai (tetyksi, iŠ
vtaial ir brangakmenių. Kaino* ' 
mtaų detale* kainos, plūs 30% disljpn- 
to KaHdamA ' ra

Rašyki prašydamas nemokamo kai- 
noraščlo. ‘ , .. r;?

Deimanto 
vestuvinis žiedas 

nuo $4950

KLAUSNER’S JEWELERS
Jst. 1908. ‘Mūsų 46-ji' metai” 

428 KNICKERBOCKER AVĖ., kampas Hamaa SL, BROOKLYN, N. Y.
Kita krautuvė: Ridgevood $ewein*, lac.

60-11 Myrtle Avė., prieš Norman St. Ridgerood, Brooklyn, N. Y/
19% aooUMa Jto ta&rašOo aka|ytijwi

Žudžius — Ricbmond HU1; J. 
Kazickas — New Rochelle; V. 
Plan — Utica; P. Arlauskas — 
Webster.

BN. J.
V. Kovei —Dunellen; J. Ra-

Galauske — Garwood; J. Ži
lis—Keamy; L. Jankauricaitė, 
V. Cižlūnas — Paterson; ChrL. 
Atutis —Linden. ’

Už aukas nuoširdžiai dėkoja 
T.T. PRANCIŠKONAI 

Darbininko Leidėjai

All Xnu Tojra—4*% to 7*% Off.
Come in and ask for “SaT —You’Įl 

be glad you did.
SA L’S

897 B*way Braškiam, N. Y.
EV 1-4M8

THIS XMAS GIVE 

Yuor Floor a Happy New Year 

TOWERS UNOLEUM

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUR AD

BENZINO STOTIS — 110M gaL Tai
symo įrengimai, dalinis paikinimas. 
$350* grynais pinigais, kiti ratoms.

CH 2-9835 tarp 7-8 P3L

Splendid Business Opportunity and 
Home can be bought with a small 
amount of cash as a down payment 
— close to Catholic šbhools and chur- 
ches — also Public Schools and near 
all transportation—very nice neigh- 
borhood. Principais only. For Infor
mation Phone TR 5-9244—10 AM to 
6 PM. Week days—and SH 8-7889 on 
Sunday.

FLORAL P ARK, Plytinis daug kamb. 
narna: valgomasis, saulės porčius, ži
dinys, knygom spintos, mod. virtuvė, 
halės, powder k&hb., 3 mieg. kamb., 
vonia, skalbykla,, dirbtuvė, fin. žaidi
mo kamb., ven. užoulaidos. Rusco 
kombinuoti sėtiuisš ir nuo audrų lan
gai: 1 sujungtas ir 1 atskiras garažas 
užpakaly; užpakihnis kiemelis aptver
tas, sutvarkytas; puiki aplinka, geras 
susisiekimas, mokyklos, bažnyčios, ap
sipirkimo centre.' Biznio perkėlimas 
verčia parduoti.' 

Susitarti

P ARK SLOPE AREA— antroj pusėj 
parko, vienos šeimos rudo akmens na
mas, 14 kamb„ ąlįftjum šildomas. Tin
ka profesionalam n\biznieriam. Reika
linga matyti, kad būtų įvertintas. Ar
ti kat mokyki, ir bažn. Kreiptis be
tarpiai. Savininkas ST 9-9458.

HARMON-RANCH stiliaus namai. 7 
kamb., 3 miegom^ vonios, žemės ak
ras, dvigubi garažai. Arti kat. mokyk
los ir bažnyčios.— $285**.

CBoton 1-4357

DEVYNIŲ KAMBARIU NAMAS — 
stuceo. 6 miegam., 2 vonios, purktias, 
naujai dažytas, aliejum tildomas, 2 
auto garažas. Arti kak mokyklos ir 
bažnyčios. Pealde* minutės ligi Park- 
way. $157*9. ESsex 4-5*29.

BABYLON—anglų stiliaus namas, 320 
E. Merrick R<L 10 .kamb., 4 vonios, 3 
auto garažas, 130x250, neseniai pada
rytas priestatas i Great South Bay, 
tinka bizniui, ypač laidojimo įstaigai 
arba restoranui. Tuoj pat galima už
imti.. Arti kat mokyklos ir bažnyčios.

Susitarti MOtertk 9-94*3.

SHORE'ROAD. AREA—1 šeimos ply
tinis visai padalintas, 7 kambariai plūs 
2 įrengti pastogėj, garažas. Tuoj gali
ma kraustytis, grynai rezid. apyŲnkė, 
1 blokas nuo Shore Road. Tik susi
tarus. — SH 5 *2*8.

LIEJYKLA, parduodama, puiki proga 
liejamiems formas. Savininkas pasi
traukia. VIKING BRASS FOUNDRY, 
186-24 Stree, Brooklyn, N. Y.

SO 8-7927

RESTORANAS - BARAS (turi savo 
zoną) Westchestery, įsteigtas prieš 10 
metų. Metinė apyvarta $50.000. Ap
link dirbtuvės ir gyvena šeimos. Pil
nai atnaujinta, didelis valgomasis 
kambarys, įrengta virtuvė, ilgai iš
nuomota. $25000. YO 9-9263

KEPYKLA parduodama. Gerai įreng
ta, pajamos $13**, įsteigta prieš 27 
metus, arti projektiniai namai, baž
nyčios, požeminis, mokyklos, kino te
atras. TA 2-M82 tarp 7-1* PJL

GROŽIO SALONAS — uždarytas, ge
ra proga, dBdetis, aukštos klasės sa
lonas. Savaitinės pajamos siekdavo 
$18**. Sn nuostoliais parduodama pi
giau kaip už $50**. GR 2-*794.

BARAS, Grffl ir Kabaretas Bronxe. 
Geras biznis, pigi nuoma, ilgam iš
nuomota. Viskas prieinama kabia.

RESTORANAS — atidaręs 5 dienas, 
savaitinės pajamos per $129*9. Grynais 
{mokėti $*•**, kiti išsimokėtinai. 
TeL TR 4-1945 tarp 7-9 P. M.

SAUSO VALYMO įmonė ir pastatas 
Nassaa County. Auganti vertybe MM 
m. siekė $37***. Prašoma tik $18*t*. 
ikreiptK betarpiai* rK o- aienom, 
IV 1-6237 vakarais.

Floor coverings of QunHty. “If it’s 
floored by Towers it’s a aure knock- 
out” We earry one of the largest 
stocks of inhid in Brooldyn.

5216 Choreli Avė.
Brooklyn, N. Y.

HY 8-6227

SUNDAY NIGHT 
DANGĖS

For Yo»ng PeonU*
ST. ANTHONY’S AUDITORIUM

715 Leonard St, Brooklyn
Muse by ♦

FRANKTRESCA
and His Orchestra

Admfeaon 50 c. 8 P. M.

DOVANŲ PLANO
PATARNAVIMAS

1 svaras vacuun mažų maišytų
riešutų de tax $1-98

Skambink:
SCOTT NEWELL CO.

D A 941422
Atsiųsk mums savo dovanų sąrašą. 
Mes prisiusime dovanų atviruką.

BLOCHg DŽIUVEL1RAI
ih^nražto dovanų - prvbienui.

Deimantai, Laikrodžiai, Brangenybės, 
Dovanos, Televizijos ir Radijai. Da
lys vai žinoma rūšių. Perkant už 
$200 duodama dovana.

Pinigais ar patogiu išsimokčjimu į- 
sigyšte gražią atatinkamą dovaną.

Hodito Je*etry Co., iac.
2*-*7 Mot* Art, Far Reefc*way, N.Y.

Jei gali užeik paaBloch 
Btoch jus sutiks.

SKAMBINK FA 7-*212

GONDOLA RESTORANAS
IR KOKTEILIO UŽEIGA 

Lafayette Avė. ir Ashland Place 
Brooklyn, N. Y<_?.

(prieš Muzikos Akad^idją)
Geras maistas prieaama kaina ir pa- 
gainintM taip, nip rrmq prityrę* 
Chef Sony gal Įsgasiisti ir ypMM-

Dovanų startiniai j visos pasaulio kraš- 
tos, įskaitant Lietavų, muitas apmoka- 

mas iš anksto.

AR JCS ATRODOT ? š
y KAIP REIKIANT? .;|g 

Mokyklos, Kolegijos, Bažnyčios, Drau- 
gijos, kaip su jūsų uniformom ir ap- | 
ranga? The OLYMPIC CONDITION- 
ERS išvalys, sutvarkys ir pataisys jū- ’/į 
sų komandų uniformas ir aprangą. 
Mes turime daug klientų, kurie pa-- 
tenkinti mūsų prityrusių darbu; ‘Ar 
jūs neprisidėsit? Pašauk —

1 DOM1N1O STIMOIA, Rep. I 
KI 8-4342 arba rašyk OLYMPIC 
CONDITIONERS, 28*5 Webb Avenue, 

New York 68, N. Y.

Skaitykite ir platinkite “Šv. 
Pranciškaus Varpelį”!

DOVANOS
JARDAIS

Jums geriausia proga saviems reika
lams ir kalėdinėm dovanom Įsigyti 
urmo kaina geriausių vilnonių me
džiagų — importuoti audiniai tvan
kams. marškiniams ar paltams. Kai
na nuo $4.00 už jardą 58” pločio.

Skambink ar. rašyk:
BZDDLE WOOLEN CO-, INC. 

M West 46 Street 
Nevr York 36. N. Y.

JU 2-*49* < .

RAMUNES
Mūsų ramunių Žie- 

j dai yra Hungarijo^ <;
švieži ir medum - 

3k\ 4ĮH kvepia; moterį 
kurios geria noBst- 
nių arbatą, būm 

jp gražios ir nepiktos;
galite pabūti dienų* 

kitą ir nevalgę, bet pirkite ia- jį 
munių ir pradėkite atgauta jį 
resnę sveikatą. Kai prisi^Ė y 
mums $250, tai mes pas^įb.j.f 
me jum svarą ramunių to ’M 
knygą “Sveikata ligoniam***- ’* 
gydymas visokių ligų šaltt* 
mis, žievėmis, žiedais, 
to lapais.


