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JUNGTINIŲ TAUTŲ GARBEI
Jungtinių Tautų 10 metų 

jubilėjus atšvęstas. Queens 
srities draugija Jungtinėm 
Tautom remti kėlė sąjūdį jom 
pagerbti spalio 24. Paskelbė 
JT palankius atsiliepimus rab- 
bi Bon Zion Bokser, prel. J. 
Balkūno ir kt.

Prelatas tarp gražių žodžių 
apie JT rašo: “Antrasis pasau
lio karas, kurį pradėjo Hitle
ris, užpuldamas Lenkiją, savo 
pradžioje buvo ideologinis ka
ras. Demokratijos kovojo prieš 
fašizmą ir nacizmą; kai prie
šas buvo parblokštas, jos galė
jo sukurti tvarką grįstą lais
vės ir demokratijos principu” 
... Bet teko patirti, kad auto
rius toliau rašė ir apie komu
nistinius Sovietus. Bet tai ne
pakliuvo draugijos leidiny. Lyg 
ji būtų sukurta remti ne Jungt. 
Tautom, bet saugoti Sovietų 
garbei.

-o-
Šveicarų “Die Tat” dienraš

tis vedamajame pagerbė:
“Vienintelę valstybę, kurios 

priėmimu į Jungtines Tautas 
rimtai rūpinamasi, yra sykiu 
vieintėlė, kuri Jungt. Tautų 
generalinės sesijos buvo pava
dinta — ėgsesorium. Tai rau
donoji Kinija ... Žiauriau ne
galima apgauti tų vilčių, ku
rias JT buvo pažadinusios, ir 
paminti tų principų, kurie su
daro jų gyvavimo prasmę”.

JUOKAIS, BET PINIGUS 
VIS TIEK ATĖMĖ

Spalio 26 Brooklyne į batų 
tepalo firmą Kno Mark Manu- 
facturing Co. darbo metu atė
jo trys vyrai, veidus pridengę 
skarelėm. Tarnautojai ėmė 
juoktis, kad jų kurie nors ben
dradarbiai krečia šposus. Kai 
vienas skarotas vyras liepė 
kalbančiam telefonu padėti ra
gelį, tas atsiliepė; “Nustok 
kvailiojęs, aš neturiu laiko”. 
Tas atsikirto: “Kai įvarysiu 
tau į galvą kulką, tada turėsi”. 
Moterys pirmosios susiprato, 
kad čia gali būti ir tikras už
puolimas. Tuo įsitikino ir vy
rai kai atkištais revolveriais vi
sus suvarė į vieną patalpą, o 

Jš kasininko, kuris vis manyda
mas, kad čia juokai krečiami, 
skaičiavo algom gautus pini
gus, pasiėmė visus 20,000, su- 
sižėrė į maišelį ir dingo be pėd
sako.

• Anglijos "Times" laikraštis 
pareiškė, kad Margaret neteks 
bet kurių teisių į valstybės rei
kalus, jeigu ji ištekės už kap. 
Townsend.

• Prancūzijos vyriausybės 
politiką Maroke ištiko naujas 
smūgis, nes religiniai arabų 
vadai prisidėjo prie naciona
listų reikalavimo sugrąžinti i 
sostą Youssefą.

• Prancūzijos socialistai 
pareiškė nepasitikėjimą vy
riausybės politika šiaurės Af
rikoje. Min. pirm. Faure parei
kalavo vėl balsuoti jam pasiti
kėjimo klausimą. Mendes- 
France kaltina vyriausybę ne
ryžtingumu.

• Valst. sekretorius Dulles 
po Ženevos konferencijos vyks 
pas Jugoslavijos diktatorių Ti
tą

• Buvę* valst. sekr. Acheso- 
nas, ilgai tylėjęs, dabar vėl 
prabilo griežta kritika . Dulles 
užsienių politikai.

• Paragvajus priėmė įstaty
mą bausti asmenis, pasireišku
sius komunistine veikla nuo 6 
mėn. iki 5 metų.

Hl'GO THEORELL, švedu mokslininkas (su smuiku), jjavęs No
belio premija, savu muzikali nėję šeimoje su žmona ir trimis sū
numis.

MINISTERIAI VĖL ŽENEVOJE
REIKALU DAUG, BET VILČIŲ SUSITARTI NEDAUG

Keturių ministerių konfe
rencija Ženevoje prasidėjo ket
virtadienį. Prez. Eisenhovveris 
iš ligoninės pasiuntė Sovietam 
geros valios ir susitarimo pa
skatinimus. Su tokia nuotaika 
atvyko ir Vakarų delegacijos. 
Molotovas taip pat pareiškė, 
kad Ženevos dvasia tai esanti 
viso pasaulio viltis.

Spauda tom viltim pagrindo 
mato nedaug, nes labai skiria
si Maskvos ir Vakarų nusista
tymai.

1. Maskva remiasi esamos 
padėties faktu kaip neginčija
mu ir toliau siūlo:

sudaryti saugumo sutarti, 
kurioje dalyvautu visos Euro
pos valstybės;

Vokietiją sujungti tik tokiu 
būdu — palikti ją neginkluo
tą, išjungtą iš Nato. neutralią: 
leisti rytų ir vakaru Vokieti
jos vyriausybėm susitarti dėl 
organų rinkimam pravesti ir 
valdžiai sudaryti.

Norėdama nustelbti Vokieti
jos sujungimą savoje propa
gandoje, Maskva numato dau
giau kalbėti apie saugumo su
tartį ir bendravimo būdus tarp 
Rytų ir Vakarų.

Ar n ra t gyja nacių dvasia?
Saaro krašto gyventojų 

dviem trečdaliam pasisakius 
prieš sueuropinimą, vyriausy
bės pirmininkas Hoffmannas 
atsistatydino. Partijos reika
lauja, kad parlamentas pa
skelbtų naujus rinkimus.

Vokietijoje bendras rinki
mais pasitenkinimas, ir jį iš
reiškė vicekancleris Bluecheris 
sakydamas, kad rinkimuose 
laimėjęs “protas”. Tačiau vy
riausybė susirūpinusi, kad už
sieniuose į šiuos rinkimus pa
žiūrėta kaip i nacių grįžimą. 
Anglijos spauda atkreipė dė
mesį, kad rinkimų propaganda 
buvo varoma nacių stilium. 
Jai vadovavo buvęs nacional
socialistų partijos žmogus, net 
esesininkas advokatas Schnei- 
deris. Tas pats, kuris 1935 
vadovavo propagandai už Saa
ro krašto prijungimą prie na
cių reicho. Lordo Beaverbroo- 
ko laikraštis tiesiog sako, kad 
“beprotybė apginkluoti tokia 
tautą daros daug aiškesne“ po 
šių balsavimų. Prancūzu bu
vęs Vokietijoje komisaras Pon- 
cet rašo, kad “vakarykščiai" 
mikrobai pasirodė nesą mirė 
ir jie gali būti atgaivinti. Pa
tys atsakingesnieji vokiečių 
laikraščiai pripažįsta, kad pro

2. Vakarų valstybės, konkre
čiau Amerika, nori bent pa
brėžti, kad esamoji padėtis nė
ra galutinė ir amžina. Tarp 
svarstomų darbų pirmoj eilėj 
stato Vokietijos sujungimą.

Už Vokietijos sujungimą jie 
siūlo Maskvai saugumo sutartį, 
kurioje dalyvautų 14 valstybių, 
tarp jų- ir komunistinės Lenki
ja. Čekoslovakija, Bulgarija, 
Vengrija ir Rumunija.

Vokietijai, paliekama laisvė 
dėtis, su kuo ji pati apsispręs. 
Toliau numatomi nusiginklavi
mo reikalai, bet Vakaram dar 
svarbūs klausimai dėl Maskvos 
veržimosi į arabų valstybes ir 
jų ginklavimas.

Susitarimas būtų įmanomas 
tik Vakaram , nusileidus. Kad 
Maskva darytų esminių nuo
laidu. nelaukiama.

Konferencija numatoma 
truks apie tris savaites.

• Vakarų diplomatai baimi
nasi, kad kanc. Adenaueris 
serga daug rinmčiau. nei skel
biama. Baiminasi taip pat. kad 
Vokietijoje propaganda už su
sijungimą bet kokiom sąlygom 
be Adenauerio gali būti dides
nė.

paganda buvo naciška. Buvęs 
Vokietijos komisaras Vokieti
jai McCloy apgailestavo klai
da, kad sąjungininkai nesu
tvarkė Saaro klausimo kara 
baigus ir paliko jį spręsti tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos.

Vokietijos kancleris Ade
naueris ir Prancūzijos min. 
pirm. Faure pasikeitė telegra
mom. kad Saaro balsavimai 
nepakenks ju bendradarbiavi
mui. O Vokietijos užs. reik, 
min. Brentano pareiškė, kad 
Vokietijai ir Prancūzijai pasi
seks rasti patenkinama spren
dimą Saaro klausimui. Tenka 
laukti derybų.

KAIP SOVIETAI MOKA 
PASIPINIGAUTI

Atsižvelgdami i vakariečių 
karštlige pakeliauti po Sovie
tu Sąjungą. Sovietu turizmo 
vadovai pranešė, kad turistam 
po Sovietu Sąjungą nustatytos 
penkios klases. Pirmos klases 
turistai moka dienai po 30 dol. 
penktos klases pb 10. Už. 30 
dol. gauna gera kambarį vieš
buty. gera maisto ir vežioja pa 
apžiūrėfinas vietas automobi
liu. Už 10 dol viename kamba
ry miegos 4—5, ir vežios tik 
autobusais.

Sovietai
NYHT pranešė:

Clevelande demonstrantų an- 
tikomunistų piketuoti, septyni 
rusų žurnalistai atšaukė savo 
numatytą apsilankymą Chica- 
goje ir lėktuvu išskrido į Salt 
Lake City.

Rusai, kurie čia buvo tris 
dienas kaip valstybės departa
mento svečiai, buvo nemalo
niai prispirti ir įžeisti šauks
mais ir pašaipom minios, dau
giausia buvusių tremtinių iš 
Baltijos valstybių.

Rusų atstovas pareiškė, kad 
jie laukia panašaus elgesio 
Chicagoje, kadangi ten kaip ir 
Clevelande esą daug slaviško 
kilimo gyventojų.

Vyriausybės atstovas Wa- 
shingtone pareiškė, kad

Sovietų žurnalistai buvo pa
reikalavę tikrų garantijų, jog 
jokių demonstracijų nebus 
Chicagoje, ir jie nusprendę 
Chicagą aplenkti, kai departa
mentas atsakė jiem, "jog" čia

TREČIOJO VARDAS IŠKILO
Anglijos parlamente darbie- 

tis pulk. Marcus Lipton reika
lavo, kad min. pirm. Eden su
darytų komisiją ištirti, kas bu
vo tas trečiasis, kuris įspėjo 
Maskvos šnipus Maclean ir 
Burgess. kad bėgtų. Edenas 
atsisakė, tada darbietis pats 
pasakė jo vardą. Tai Harold 
Philby, kuris tuo metu buvo 
Anglijos atstovybės Washing- 
tone pirmasis sekretorius ir 
sykiu saugumo agentas. Dabar 
jis yra laisvas žurnalistas.

Anglijoje didelis susijaudi
nimas; mitas, kad Anglijos 
slaptoji policija puikiausiai or
ganizuota ir patikimiausia, su
griautas.

LAISVOSIOS EUROPOS 
RADIJAS REIKALINGAS
“Crusade for Freedom” va

dovu ekskursija — viso 60 
žmonių — grįžo iš Europos, 
kur ji tikrino radijo siųstuvų 
veikimą. Grįžę pareiškė, kad 
veikimas turi būti stiprinamas, 
nepaisant Maskvos šypsojimosi 
politikos . . . Bendradarbių ra
dijas turi 1700; tik 10% iš jų 
esą amerikiečiai, kiti vokiečiai 
arba bėgliai iš satelitinių kraš
tų.

Lietuviai, latviai ir estai ne
gauna lig šiol naudotis Laisvo
sios Europos radijo siųstuvais.

1’RfV. W. (’VMIMH (Nrwbur.v- 
port. Mas*.), boHcvikij paleis
tu* ir i vakarų Rcri.viui.
imt ra tik ta* j karini JAV teis
mą ui tai. kad Jia 194M m. Vie
noje pabėgo H kariuomenė* pas 
bcHrviktn.

pabūgo pabaltiečių ir pabėgo
KAI AMERIKOS VYRIAUSYBĖ NESUTIKO JIEMS DUOTI "GA 
RANTIJŲ", KAD NEBUS DEMONSTRACIJŲ.

yra laisvas kraštas, jog kiekvie
nas čia turi teisę rodytis su 
plakatais", ir jokių garantijų 
negali būti suteikta.

Tas pats vyriausybės atsto
vas kalbėjo, kad rusam taip 
pat buvo pasakyta, jog Chica- 
gos policija asmeniškai juos 
kiekvieną apsaugos.

Kodėl nepaleidžiate mano žmonos?
Sovietų žurnalistai išsigando 

šviesos, kuri čia nelauktai nu
švietė jų darbus. Buvo taip:

Sovietų žurnalistai sugalvo
jo surengti Clevelande spaudos 
konferenciją. Į ją įleido tik 
dienraščių, radijo ir televizijos 
atstovus; savaitinių laikraščių 
nutarę neįleisti (irgi demokra
tijai), bijodami, kad nepatek
tų tremtinių spaudos atstovai.

Konferencijoje buvo nelauk-

MARGARITA, Anglijos prince
sė, laukia parlamento pasisa
kymo dėl jos vedybų su kapt. 
P. Tovvnsend.

LINKSMA ĮŽANGA J KETI III! VIENYBĘ
Prieš susivažiuojant užsienių 

reikalų ministeriam. Ženevos 
miesto valdžia pavedė dailinin
kui nupiešti paveikslą, kuris 
vaizduotų keturių ministerių 
vieningą sutarimą taikai laimė
ti. Tuo paveikslu buvo papuo.?-

SKRAIDANČIŲ LĖKŠČIŲ 
NEBUVO

Amerikos karo aviacija po 8 
metu tyrimo paskelbė, kad jo
kių skraidančiu lėkščių Ameri
kos teritorijoje nėra buvę. Jie 
ištyrė apie 5000 atsitikimu, 
kuriuose buvo aprašyti tariami 
tokiu lėkščių pasirodymai.

Bet netrukus bus pagaminti 
lėktuvai lėkštes pavidalo

REIKALAUS PERONO?
Argentinoje prasidėjo kam

panija reikalauti, kad Peronas 
būtu išduotas Argentinos teis
mui. Jis kaltinamas kalinius 
kankines elektros adatom

• New Yorke patraukti i 
teismą 574 asmens už gatvių 
šiukšlinimą.

Boris Kampov-Polevoj. sve
čių vardu, pareiškė: “Mes jau
tėmės čia visas tris dienas 
trukdomi mažos girtų chuliga
nų grupės, kuri stengėsi su
kliudyti mūsų draugiškus san
tykius". Bet detektyvas Įeit 
Martin Cooney pareiškė, kad 
daugumas demonstrantų atro- 

ta staigmena, kada vienas iš 
laikraštininkų staiga paklausė:

kada Sovietai atidarys duris 
Sibiro vergu stovyklų, kur yra 
kalinama jo žmona ir sūnus.

Tai buvo klausimas J. Armo- 
no, kuris buvo gimęs Ameriko
je. 1935 parvyko į Lietuvą, no
rėdamas su šeima galutinai čia 
įsikurti. Bet 1940 bolševikai jį 
ir šeimos narius suėmė. Vėliau 
jam ir dukteriai, kurie buvo 
Amerikoje gimę, pavyko per- 
Amerikos atstovybę išsigelbėti 
ir parvykti į Ameriką, o žmona 
ir sūnus liko Sibire . . .

Kai Sovietų žurnalistai dar 
buvo neatsipeikėję nuo smū
gio, Armonas pasiūlė jiem pa
sižiūrėti jo žmonos fotografi
jos, kurią jis neseniai gavęs iš 
Sibiro... Ją apžiūrinėjo ame
rikiečiai. o sovietai mėgino 
aiškintis, kad jie negalį žinoti, 
kas dedasi su 200 mil. gyven
tojų: kad jis kreiptųsi į Lietu
vos min. pirmininką ir tt. Pa
sijutę nejaukiai,

sovietai susigriebė ir konfe
renciją nutraukė, patys iš jos 
pasišalindami.

O tuo metu prie viešbučio 
“Cleveland". kur buvo apgy
vendinti Sovietų žurnalistai, pi
ketavo daugiau kaip 200 lietu
vių. estų ir latvių.

Išsigandę piketų, jie pasivė
lino vykti ir į milijonieriaus 
Eaton farma į vaišes. Ir grįžo 
iš jo pasiskirstę, kad mažiau 
būtii pastebimi.

Štai kodėl jie vengė ir Chi- 
cagos. lįsdami į kampą, kur 
tamsiau.

tas posėdžių kambarys. Betilk 
spėjo paveikslą pakabinti, jis 
sukėlė nevieningą sprendimą 
ir ginčus tarp žurnalistų, ku-

Darbo sekretorius J amu 
P. Mitchell pareiškė, kad 
gamybos krizės nenumato
ma, tik ji turi būti labilu 
sumechaninta.

dė buvę tremtiniai ir pridūrė:
“Jie nebuvo girti. Bet jie 

buvo pagauti apmaudo, nes jų 
giminės ir draugai yra laikomi 
vergu stovyklose Rusijoje".

Aprašytas atsitikimas -paro
do. kad sovietai bijo, kaip vel
nias kryžiaus. — plakatų ir 
žodžiu, kuriuose yra suminėti 
jų darbai.

Laisvame krašte, kur nesie
kia IMVD ir kur jos teroras ne
duoda jiem garantijų, jie bėga 
net nuo tremtinių plakatų.

Tai rodo, kodėl Sovietai taip 
užsispyrė grąžinti tremtinius iš 
laisvojo pasaulio.

EGIPTAS IR MASKVA 
DERASI

Maskva pasiskelbė sutinkan
ti parduoti Egiptui ginklų už 
30 mil. dol. Tarp jų bus 200 
sprausminių lėktuvų. 100 tan
ku. patrankų, pusė tuzino po
vandeninių laivų. Už lėktuvą 
Sovietai reikalauja 50.000 dol., 
už povandenini laivą pusantro 
milijono. Kainos esančios pi
gesnės Egiptui nei kom. Kini
jai.

• Egipto informacija pranešė, 
kad iš Egipto išvaromas Ame
rikos aviacijos attache. Ameri
kos valst. dep. oficialiai papra
šė paaiškinimo, kas per prie
žastis.

PARTIZANAI SUNAIKINO 
NATO ŠTABĄ

Pietų Vokietijoje baigėsi Na
to surengti rudeniniai manev
rai. kuriuose dalyvavo Ameri
kos. Anglijos ir Prancūzijos 
kariuomenė. Jie parodė, kad 
Amerikos kariuomenė nėra pa
kankamai paruošta partizani
niam karui. Per pirmąsias die
nas partizanai Nato gynėjų 
štabą su pačiu vyriausiuoju va
du "visiškai sunaikino".

< Vatikano laikraštis "Os- 
servatore Romano" griežtai 
pasmerkė Pietų Afrikos vals
tybės rasistinę politiką. “Ji 
nedaug kuo skiriasi nuo Hitle
rio rasistinės politikos".

• Anglijoje gyvena Ameri
kos piliečių, civilių. 21.000.

rie pirmieji jį gavo apžiūrėti...
Paveikslas vaizduoja ketu

rias nuogas moteris, kurios iš 
vandens traukia tinklą su žu
vim. Trys paveikslo prieky 
tinklą traukia, o ketvirta iš už
pakalio jį stumia. Visų ketu
ri ii veidai padaryti vienodi. 
T ai reiškia, kad visos yra vie- 
ningos... Bet dėl tų nuogų 
gražuoliii ir prasidėjo ginčas. 
Jugoslavas žurnalistas išaiški
no tuojau, kad tos trys prieša
kyje tai Vakaru valstybes, o 
lenkas tada pridėjo pasipiktini
mą. kam Sovietai nustumti į 
užpakali. į vandeni; esą turėtu 
visos astuonios kojos būti vie
noje linijoje . . Amerikietis 
su įtarimu pažiūrėjo i tai. kad 
moteris Nr 4. turi ranku rau
menis stipresnius nei trys pir
mosios . vadinas, jo apsigink
lavimas įtartinas. Kiti žurnalis
tai įžiūrėjo, kad dailininkas pa
daro per dideles tinklo akis— 
>.uvis tikriausiai iškris.

Pažiūrėsim, ar paveikslas 
bus teisingai atvaizdavęs ketu
rias gražuoles, kurių vardu 
kalbėti susirenka keturi seniai.
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FRANCISCAN FATKERS

•eentered as second dass matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, undet 
the Act ot March 3, 1879, originally entered as second class matter 

at Boston, Masa, September 12, 1915.

“Mėlynosios Armijos", kuri 
rūpinasi vykdyti 1917 imtais 
FaHmoįo, Portupali joja, op- 
reikštus Marijos prašymus ir 
skatina, kad jie ir kitę būtų 
vykdomi, tos organizacijos 
laikraštyje "Sout" rugsėjo — 
spalių mėn. buvo platus iliust
ruotas straipsnis apie lietuvius, 
jų įsijungimą j tą raliginj są
jūdį, ir pavargtąją Lietuvą. 
Čia duodame kai kurias to 
straipsnio mintis.

OAKBIMlNiAS

Keliones tikslas - Vilnios

SUBSCRIPTTON KATES
$6.00
$6.50
$3.50
$6.50

Brooklyn. N. Y.

Foreign —

prenumeratos kaina
Amerikoje metams-------- — $6.0G
Brooklyn, N. Y--------  $650
Pusei metų ------------------- ~ $3.50
Užsienyje -...... —------—— -. $6.50

Palaiminimas ir vargas
Kartą metuose Katalikų Bažnyčia prisimena visus Šventuo

sius, skaitydama Evangelij^ apie aštuonis palaiminimus: žmones 
neišdidžios, paprastos dvasios; žmones skaisčios ir gailestingos 
-širdies; žmones romius ir' taikius; žmones nuliūdusius, alkstan
čius ir persekiojamus dėl teisybės. Visų jų gausus užmokestis 
danguje; ir jų nesuskaitomos minios, kaip tai matė savo regėji
muose šv. Jonas. “Po to aš mačiau didelę minią, kurios niekas 
negalėjo suskaityti, iš visų tautų, giminių, žmonių, kuopų ir kal
bų: jie stovėjo ties sostu ir Avinėlio akivaizdoje, apvilkti baltais 
rūbais, ir palmės buvo jų rankose”.

Tai visi šventieji iš visti tautų ir visų amžių. Tai tie, kurie 
“ateina iš didelio sielvarto... jie daugiau nebealks ir nebetrokš 
... .Dievas nušluostys nuo jų akių kiekvieną ašarą”.

Alkis ir troškulys yra šios žemės palydas. Visi žmonės ko 
nors alksta ir visi kc nors trokšta. Tai nėra tiktai duona ir van
duo, kurie žmogų gyvą išlaiko. Tai neišvengiamai reikalinga, bet 
ir sotūs alksta ir pagirdytieji trokšta, kartais nenuvokia ir ko: 
garbės, valdžios, turto, pomėgių ... kažko, kas dar dvasią pasitin-

Giovanni Papini savo “Kristaus istorijoje” taikliai pastebi, 
kad visi žmonių alkiai ir visi troškuliai galutinai veda j Dievą. 
Kas Dievą atmeta, nors būtų visko persisotinęs, savo dvasios al
kio ir troškulio nieku apraminti negali, ir nežino kartais, kodėl

. LIETUVIŲ pamaldumas Ma
rijai yra gerai žinomas visai 
Europai. Popiežius Pijus XI 
dėl to Lietuvą yra vadinęs 
“Marijos žemę”. Nors toji že
mė yra nusikišusi į šiaurės ry
tus it kokia katalikybės sala, 
bet ji atsispyrė tiek reformaci
jai, kuri ėjo iš Vakarų, tiek ir 
provoslavijai, kuri skverbėsi iš 
Rytų. Krikščionybę ji priėmė 
pavėluotai, nes buvo nuo Euro
pos izoliuota miškų ir pelkių. 
Pirmas krikštijosi Mindaugas, 
kurį popiežius Inocentas IV vai
nikavo Lietuvos karalium

Lietuviam ypač brangus yra 
Vilniaus miestas, jų sostinė, 
įsteigta dar Gedimino laikais 
(1323). Nuo to laiko Vilnius 
tapo lietuvių politiniu, kultūri
niu ir religiniu centru. Čia, 
Aušros Vartuose, yra stebuk
lingas Dievo Motinos paveiks
las. Jį randame rytinėje mies
to dalyje, arkoje vartų, kurie 
veda į geležinkelio stotį. Tuose 
vartuose yra nedidelė koplytė
lė su altoriumi ir tuo stebuk
lingu Dievo Motinos paveikslu. 
Jis yra lietuvių garbinamas jau 
nuo XVI amžiaus, čia nebuvo 
leidžiama jokio judėjimo, o 
pėsti. žmonės nusiimdavo ke
pures ar suklupdavo gatvėje 
pasimelsti. Praėjusiais (1954) 
metais Vatikanas išleido pašto 
ženklus su Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslu ir įrašu 
“Mater Misericordiae”. Gailes
tingumo Motina — yra tam 
paveikslui iš senų laikų duo
tas titulas.

ir lietuviškieji “Mėlynosios Ar
mijos” skyriai yra 14 atskirų 
valstybių ir kraštų.

Buvo didelis džiaugsmas to 
Marijos sąjūdžio . nariam, kai 
Lietuvos vyskupai tremtyje pa
aukojo Lietuvą Nekalčiausiajai 
Marijos širdžiai; tai buvo pa
skelbta 1951 m. gegužės 13 d. 
Romoje, ir toji diena parinkta 
Marijos, Lietuvos Karalienės 
šventei. Šiais metais toji šven
tė lietuvių buvo plačiai mini
ma, o Kauno metropolitas ar- 
kivysk. J. Skvireckas, dabar 
Austrijoje, išleido ganytojišką 
laišką, kuriame ragino

, . "atnaujinti pasiryžimą vis 
labiau augančiu pasitikėjimu 
melstis Marijos pagalbos ir ma
lonės".

"Aš, gerai žinau, kiek daug 
bandymu jūsų brangi tėvynė 
turi pakalti. Mos asanta infor
muoti, kaip skaudžiai kančia 
persekiojami jūsų broliai, kaip 
be pasigailėjimo griaunamos 
krikščioniškos tradicijos jūsų 
tėvynėje. Todėl mes meldžia
me Dievą, kad Jis suteiktų iš
tvermės, ir mes laiminame jū
sų kenčiančiąją tėvynę. Mes , 
laiminame visus tuos, kurie 
kenčia tėvynėje ar yra ištrėmi
me."

Pašventinęs Marijos statulą 
ir atsisveikindamas 
vysk. V. Padolskį, 
dar pasakė:

“Jūsų asmenyje 
nu visą Lietuvą”.

Su tuo atsisveikinimu minė
toji Marijos statula pradėjo sa
vo kelionę po pasaulį, po iš
blaškytus lietuvius, o tos ke
lionės galas turės būti laisvas 
Vilnius. Cituojamas laikraštis 
pastebi, kad “Ji nuvyks į Vil
nių”. Toliau aprašoma, kaip 
Marijos statula buvo lietuvių

priimta Sioux City, Iowa, š. m., 
rugsėjo 24—25.

apkabinęs
Pijus XII

aš apkabi-

MARIJAI pagerbti ir Jos ma
lonės išprašyti Romoje buvo 
parūpinta ir popiežiaus Pijaus 
XII1954 m. sausio 5 d. pašven
tinta Nekalčiausios Marijos 
širdies statula. Šv. Tėvas ta 
proga pasakė šiuos žodžius:

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
lankė Marijos statulą šv. Ka
zimiero bažnyčioje Sioux City, 
Iowa. 'Kai kurie iš maldininkų 
keliavo daugiau kaip 200 my
lių. Vysk. J. Mueller, dalyva
vęs iškilmingoje eisenoje, kal
bėjo,

"Pavergtoji lietuvių tauta, 
kaip ir visos kitos bolševikų 
pavergtos tautos, tikėkime, vėl 
prisikels ir bus laisvos, nes 
persekiojimas, apgaulė ir me
las negali būti nugalėtojais. 
Nugali ir triumfuoja teisingu
mas".

Keliaujančios ir Lietuvai 
skirtos Marijos statulos apsi-

lankymas Sioux City buvo vie
nas iškilmingiausių iš visos ke
lionės, kuri 1954 m. prasidėjo 
Romoje. Ligi šiol toji Marijos 
statula 'yra aplankiusi Ameri
koje daugelį lietuvių parapijų, ‘ 
dabar laikoma Putnamo sese
rų koplyčioje, bet ruošiama*! 
kelionei po lietuvių bendruo
menes Kanadoje. Jos galutinis 
tikslas yra Lietuva, bet kol at
sivers į ją laisvas kelias ir bus 
nušluostytos kenčiančiųjų ten 
ašaros, ji burs vienybei ir mal- . 
dai lietuvius visam laisvajam 
pasauly.

Atpasakotas čia straipsnis 
“Soul” žurnale pailiustruotas 
penkiais paveikslais, kuriuose 
matome Marijos statula Sioux 
City ir So. Bostono lietuvių 
bažnyčiose, Aušros Vartus, Ma- * 
rijos paveikslą Vatikano pašto 
ženkle ir arki vysk. J. Skvirec
ką. v. k. M. V.

Kada galimas kultūrinis 
bendradarbiavimas su bolševikais

Šventieji žmonės tai žinojo: jie alko ir troško Dievo ii* Jo 
teisybės daugiau negu duonos, vandens ir viso to, kas laikinai 
žmogų tartum apramina. Bet jie taip pat žinojo, kad čia yra taip 
pat didelis sielvartas, kai reikia save nugalėti, kai dėl Dievo tei
sybės, skaičios širdies, romios ir taikios dvasios reikia ir prisiken- 

. tėti. Tai yra kančia didvyrių, kančia tų šviesių žiburių, be kurių 
mūsų gyvenimas skendėtų dar nykesnėje tamsoje.

Iš CDUCE delegacijos pirmi
ninko E. Turausko kalbos JPT 
sesijoje svarstant kultūrinio 
bendradarbiavimo tarp Rytų ir 
Vakarų klausimą.

JPT spalio 18 buvo svarsto
mas bendradarbiavimo klausi
mas tarp Rytų ir Vakarų keiti
masis mokslininkais, kultūri
ninkais, spauda, bendras daly
vavimas moksliniuose bei kul
tūriniuose suvažiavimuose ir tt.

SOVIETAI ATEINA 
DIKTUOTI

Prie to klausimo sustojo 
CDUCE delegacijos pirminin
kas E. Turauskas. Jis konstan- 
tavo Vakarų nuoširdų norą tu
rėti tokius santykius su Rytais. 
Iš kitos pusės iškėlė, kad Rytų 
atstovai išnaudoja tą Vakarų 
norą piktam prieš pačių Vaka
rų interesus.

“Kas yra tos anomalijos 
priežastis? — kėlė klausimą 
kalbėtojas ir pats atsakė: — 
Atsakymas, atrodo paprastas: 
Sovietai dėl savo doktrinos, 
dėl savo išsiauklėjimo ir dėl 
savo bendro nusistatymo Va
karų atžvilgiu, nepajėgia su
prasti savo santykių su išori
niu pasauliu kitaip kaip tik 
viena kryptimi, atseit, kaip pro
gą skleisti savo idėjas, savas 
sąvokas, savas gyvenimo su
pratimo formules.-. Pats bū
damas intelektualinio ‘diktato’ 
valdžioje,

sovietinis žmogus galvoja 
turįs visur ir visada visiems 
taip pat diktuoti.

Jei tokio ‘diktato’ forma ga
li keistis pagal aplinkybes, taiAušros Vartai Vilniuje

GAILESTINGUMO MOTINAI 
pamaldumas ir* dabar lietuvių 
tautoje yra stiprus. Komunistų 
persekiojama ta tauta deda 
viltis į Mariją ir Jos žodžius:

"Jei mano prašymas bus iš
klausytas, Rusija atsivers",

kartu pranyks ir komunisti
nė rusiškoji priespauda. Tam 
išprašyti lietuviai taip pat tel
kiasi į “Mėlynosios Armijos” 
būrius ir gausina savo maldas 
į Mariją.

_______ __ ________ ______________ ________ _ Kai lietuviai į “Mėlynąją 
viduj pilni mirusiųjų kaulų ir visokių puvėsiu”- Tai kontrastas, Armiją” įsijungė, buvo jau 27 
priešybe, iš vidaus gražiem žmonėm, aniem Sventiejiem, kurių tauta. Ji dabar yra išblaškyta 
didelės minios šv. Jonas negalėjęs nė suskaityti.__________________ po visus pasaulio kampus, tai

Iš kur žmonėm ateina toji palaiminta šviesa, Kristus pasa
kė kalno pamoksle apie aštuonis palaiminimus. Jie visose katali
kų bažnyčiose skaitomi Visų šventųjų dieną. Iš kur žmonėms 
ateina tamsa, jų alkio ir troškulio pasotinimas ne Dievo teisybe, 
Kristaus pasakyta apie astuonias dejas, vargus. “Vargas jums, 
Rašo žinovai ir parisiejai,'veidmainiai, nes jūs panašūs į pabal
tintus kapus, kurie iš oro pusės rodosi žmonėms labai gražūs, o

Baisusis kerštas
N. V. GOGOLIS

— Danyla! — Tarė Kateri
na, užsidengusi rankomis vei-

kuo tau nusidėjau? Ar aš bu
vau tau neištikima, mano mie
lasai vyre? Kuo aš užrūstinau 
tave? Ar aš neištikimai tarna
vau tau? Ar pasakiau kada 
priešingą žodį, kai tu grįžda- 
vai įsilinksminęs iŠ šaunių iš
gertuvių? Ar aš nepagimdžiau 
tau juodbruvio sūnaus?...'

— Neverk, Katerina; aš da
bar tave patinau ir nė už ką 
nepamesiu tavęs. Visu kuo kal
tas tavo tėvas.

— Ne, nevadink jo mano tė
vu! Jis man ne tėvas. Dievas 
man liudytojas, aš atsižadu jo, 
atsižadu tėvo! Jis Antikristas, 
Dievo priešas! Jeigu jis žūtų, 
jeigu jis skęstų — neištiesčiau 
rankos jam gelbėti. Jeigu jis 
dtiūtų nuo paslaptingos žolės 
— neduočiau jam vandens atsi
gerti. TU esi mano tėvas!.

je, trimis spynomis užrakinta
me, sėdi raganius, geležine 
grandine sukaustytas; o toliau, 
Dniepro pakrantėje, žėri jo šė
toniška pilis, ir, šviesiai raudo
nos kaip kraujas bangos plaka
si ir telkiasi prie jos senobinių 
šienų. Ne už burtus ir ne už 
nuodėmingus darbus sėdi raga
nius giliame rūsyje. Už juos 
tegu teisia jį Dievas. Sėdi jis 
už tai, kad, slaptai susitaręs su 
Rusijos priešais, kėsinosi iš
duoti ukrainiečių tautą ir išde
ginti krikščioniškąsias cerkves.

žmonių diktavimo at- 
Atsakymas į tai, kai- . 
sakė:”... sovietiniai 

bando diktuoti, pri-i

esmė niekada nekinta ir negali 
kisti”.

VAKARIEČIAI NUSITEIKĘ* 
KLAUSYTI

.Kaip vakariečiai laikosi So
vietinių 
žvilgiu?
bėtojas 
žmonės
mesti savo sąvokas bei princi
pus Vakarų žmonėm, savaime 
suprantama,

ne be pasyvios ar aktyvios 
pagalbos tų vakariečių, kurie 
yra įspūdžio paveikti, arba nai
vūs, arba nusistatę už ‘gerą 
valią' viena kryptimi"...
Savo teigimą kalbėtojas ilius

travo nuajausiu pavyzdžiu iš 
tokių santykių tarp Rytų ir 
Vakarų mokslinėje plotmėje— 
tarptautiniu istorikų kongresu 
Romoje, kur Sovietų moksli
ninkai darė pastangų nepri
leisti tremtinių mokslininkų 
kongresui skaityti savo refera
tų; griebėsi sabotažo priemo
nių, kad būtų išvogdintos jiem 
nepageidaujamos knygos iš 
istorinių knygų parodos; kad 
būtų sukliudyta tremtiniam 
mokslininkam atsakyti į komu
nistų priekaištus. Kaip tuo at
veju laikėsi vakarų mokslinin
kai? Italų profesorius, kuris 
pirmininkavo tam kongresui, 
visur sovietam pataikavo, duo
damas jiem privilegijas diskre
dituodamas nekomunistus.

AR BENDRADABIAVIMAS 
NĖRA TIK ILIUZIJA?

“Šis istorikų kongreso pa
vyzdys nėra vienintelis, tačiau

(Nukelta j 4 psl.»

Paniuro raganius; jo galvoje 
juodos, kaip naktys mintys. 
Tik viena diena liko jam gy
venti, o rytoj laikas atsisvei
kinti su pasauliu. Rytoj laukia 
jo mirties bausmė. Ne visai 
lengva bausmė laukia jo: tai 
bus dar malonė, jeigu išvirs jį 
gyvą katile arba nulups jo 
nuodėmingą odą. Paniuro raga
nius; nuleido galvą. Gali būti, 

VI jis jau atgailoje, laukdamas
Giliame pono Danylos rūsy- mirties valandos, tik ne tokios

kažkur garsai, — tur būt, kur jos dausose, regėdama Dievą; 
nors eina iš darbo žmonės ir 
linksminasi; Dniepre dūluoja 
valtis... kam rūpi kalinys! 
Danguje sublizga 
piautuvas; štai kažkas ateina 
keliu iš priešingos pusės. Sun
ku įžiūrėti tamsoje, Tai grįžta 
Katerina.

— Dukrele, Kristaus vardu 
maldauju! Nė žiaurūs vilkai

o atsimetėlio nuo Dievo, tavo 
tėvo siela degs amžinoje ug
nyje, ir niekada neužges toji 

sidabrinis ugnis: vis smarkiau ir smar
kiau liepsnos ji; nė lašo rasos 
niekas neatsiųs, nė vėjas nepa
dvelks ...

— Aš negaliu sumažinti šios 
bausmės, — tarė Katerina nu
sisukusi.

— Katerina, palauk, išklau
syk dar vieną žodį: tu gali iš
gelbėti mano sielą. Tu dar ne
žinai, koks geras ir gailestin
gas Dievas. Tu juk esi girdėju
si apie apaštalą Povilą, koks 
jis buvo nuodėmingas žmogus, 
bet vėliau atgailojo ir tapo 
šventuoju.

— Ką aš galiu padaryti ta
vo sielos išganymui? — tarė 
Katerina: — ar aš, silpna mo
teris, galiu apie tai pagalvoti?

— Jeigu man pavyktų iš čia 
išeiti, aš visko išsižadėčiau. 
Darysiu atgailą: eisiu į olą, vil
kėsiu šiurkščiausiais ašutiniais 
marškiniais dieną naktį mel- 

- siuosi. Ne tik mėsos ar pieno, 
žuvies neimsiu į bumą! Neklo
siu patalo, kai eisiu gulti ir vis 
melsiuos, vis melsiuos! Ir jeigu 
gailestingasis Dievas nenuims 
nuo manęs nė šimtosios mano 
nuodėmių dalies, įsirausiu ligi 
kaklo į žemę arba įsimūrysiu į 

kažkur mykta jautis; sklinda iŠ ta, Katerina, tavo siela skra- akmeninę sieną; nevalgysiu.

jo nuodėmės, kad galėtų jam 
atleisti Dievas. Viršuje prieš jį 
siauras langas, apraizgytas ge
ležiniais virbais. Žvangindamas 
grandinėmis, pakilo jis prie 
lango pažiūrėti, ar nepraeis 
pro šalį jo duktė. Ji romi, ge
ros širdies, kaip balandėlė; 
gal pasigailės tėvo... Bet nie
ko nėra. Apačioje vingiuoja kė
lias; juo niekas nepraeina, že
miau siaučia Dniepras; jam nedrasko savo motinos, dukre

le, nors žvilgterk į savo nusi
kaltusį tėvą! — Ji neklauso ir 
eina. — Dukrele, dėl nelai
mingos motinos... — Ji su
stojo ... — Ateik išgirsti ma
no paskutinio žodžio!

— Kam tu šauki mane, atsi
metėli nuo Dievo? Nevadink 
manęs savo dukterim! Mes ne
same susieti giminystės ry
šiais. Ko tu prašai mane varg
šės mano motinos vardu?

— Katerina! Man nedaug li
ko gyventi; aš tinau, tavo vy
ras nori pririšti mane prie 
kumelės uodegos ir paleisti į 
lauką, o gal jis išgalvos dar 
baisesnę bausmę.

— Argi yra pasaulyje baus
mė, lygi tavo nuodėmėms? 
Lauk jos! Niekas tavęs neuž
stos.

— Katerina, man baisi ne 
mirties bausmė, bet kančios 
aname pasaulyje... Tu nekal-

niekas nerupi; jis ūžauja, ir 
nyku klausytis kaliniui jo vie
nodo ūžesio.

Štai kažkas pasirodė ant ke
lio — tai kazokas! Ir sunkiai 
alsuodamas atsiduso kalinys. 
Vėl visur tuščia, štai kažkas 
tolumoje leidžiasi žertiyn... 
Plasnoja žalias kuntušas... 
ant galvos žėri auksinis papuo
šalas ... Tai jis? Dar arčiau 
prigludo prie lango. Štai jisai 
jau arti priėjo...

— Katerina! Dukrele! pasi
gailėk, duok išmaldą!...

Ji tyli. Ji nenori klausyti, ji 
nė akių nepakelia į kalėjimą, 
jau praėjo, jau ir dingo. Tuš
čia visame pasaulyje graudžiai 
ūžia Dniepras. Ilgesys spaudžia 
širdį. Bet ar jaučia šitą ilgesį 
raganius?

Diena slenka vakarop. Jau 
nusileido šaulė. Jau nebema
tyti jos. Jau ir vakaras: vėsu;

negersiu, ir mirsiu; o visą tur
tą atiduosiu vienuoliams, kad 
keturiasdešimt dienų ir ketu
riasdešimt nakčių laikytų už 
mane panichidą.

Susimąstė Katerina.
— Nors aš ir atidarysiu du

ris, bet nepajėgsiu nukaustyti 
tavo grandinių.

— Aš nebijau grandinių, — 
kalbėjo jis. — Tu sakai, kad 
jie sukaustė mano rankas ir 
kojas? Ne, aš paleidau jiems 
miglą į akis, ir vietoje rankų 
atkišau sausą medį, štai aš, 
žiūrėk, ant manęs nėra nė vie
nos grandinės, —- tarė jis, išei
damas į vidurį. — Aš ir šitų 
sienų nepabijočiau ir pereičiau 
jas, bet tavo vyras nė netino, 
kokios čia sienos. Jas mūrijo 
švento gyvenimo vienuoliai, ir 
jokia piktoji dvasia negali iš
vaduoti iš čia kalinio, neatsida
riusi tuo pačiu raktu, kuriuo 
užrakino šventieji savo celę. 
Tokią pat celę iškastu sau ir 
aš, negirdėtas nusidėjėlis, kai 
išeisiu į laisvę.

— Klausyk tai išleisiu tave: 
bet jeigu tu mane apgaudinė
ji, — tarė Katerina, sustojusi 
prie durų, — ir užuot atgailo
jęs, vėl tapsi velnio broliu?

— Ne, Katerina, man nebeil
gai liko gyventi. Ir be mirties 
bausmės nebetoli man galas.

Argi tu manai kad 
smerksiu patsai save amžinai 
kančiai?

Sužvangėjo spynos.
— Lik sveika! Tegu saugo 

tave, mano vaikeli, gailestingas 
Dievas! — tarė raganius, pabu
čiavęs ją.

— Neliesk manęs, negirdė
tas nusidėjėli išeik iš čia grei
čiau! — kalbėjo Katerina.

Bet jo nebebuvo.
— Aš išleidau jį. — tarė ji 

išsigandusi ir klaikiai apžvelg
dama sienas. — Ką aš dabar 
pasakysiu vyrui? Aš pražuvau. 
Man teliko gyvai lįsti į kapą!— 
ir ėmusi raudoti, beveik kri
to ant kelmo, ant kurio sėdėjo 
kalinys. — Bet aš išganiau 
sielą, — tyliai tarė ji. — Aš 
padariau gerą. Dievui malonų 
darbą; bet mano vyras... aš 
pirmą kartą apgavau jį. O, 
kaip baisu, kaip sunku bus 
man, kai aš' sakysiu jam į akis 
netiesą! Kažkas eina! Tai jis. 
vyras! — nevilties balsu suri
ko ji ir, netekusi sąmonės kri
to ant žemės.

— Tai aš. mano mieloji 
dukrele! Tai ai, mano iirdelol 
išgirdo atsipeikėjusi Katerina 
ir pamatė priešais save seną 
tarnaitę. Pasilenkusi boba, ro
dos. kažką kuždėjo.

(Bus daugiau)

aš pa-
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CLEVELAND, OHfO

SUDARYTA KULTŪROS TARYBA

Vietinis.

nėse gyvai juos prisimename.

BETTER SCHOOLS BUILD
aps-

BETTER COMMUNITIES

Draugijos Valdybą sudaroSCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
OF KEARNY, N. J

ĮSTEIGTA 1924 M

buvo ramintasi,

Bendruomenės valdyba spa
lio 20 d. posėdy papildė Kul
tūros Fondo statutą ir sudarė 
Kultūros Fondo Tarybą. Į ta
rybą savo atstovus kviečiamos 
išrinkti arba paskirti įvairios 
kultūrinės mūsų institucijos, 
draugijos, ansambliai ir L t., 
taip pat į ją kviečiami ir pas
kirų šakų kultūrininkai bei 
atskiri lietuvių kultūrą rėmią 
asmenys. Numatyti 28 tarybos 
nariai. Bendruomenės Valdyba 
imasi parengiamųjų darbų, kad 
būtų galima netrukus sušauk
ti Kultūros Fondo Tarybą pir
mojo posėdžio. Tarybos narių 
daugumą sudarys čikagiškiai, 
tad ir jos reziduojamoji vieta 
bus Čikaga.

Atskirų vietovių mūsų kul
tūrininkai bei lietuvių kultūros

ir vėliau jas per- 
per kažkurias radijo

kun. A.K limo. Laidotuvėse da
lyvavo iš viso apie 50 kunigų, 
tarp JU Prel- Pr- Juras, prel. 
Pr. Strakauskas ir prel. Swee- 
ney.'

Smetonos protesto kalbas įrašė 
į juostas 
transliavo 
stotis.

Reikia' pastebėti, kad ameri
kiečių dienraščiai, o ypačiai 
radijo stotys šiuos įvykius ga
na smulkmeniškai pateikė s5- 
vo skaitytojams ir klausyto
jams.

Spalio 22 4 apie 2 vaL po 
pietų prie dienraščio “Plain 
Dealer” patalpų pradėjo rink
tis žmonės. Greitai jų susidarė 
dešimtys, kol susitelkė visa mi
nia. Tai buvo^piketuotojai, ku
rie atsiliepė į Alto skyriaus 
valdybos raginimą. Iškilo apie 
40 plakatų: “Ivan, Go Home”, 
“Freedom fbr Lithuania”, 
“How does it feel to be in a 
free land for a change?” ir tt. 
Latviai nešiojo didžiulį plaka
tą “Latviams protest deportat- 
ions by Communists” ir kt. 
Taip pat atsirado ir rusiškų 
plakatų, žodžiu, vėl susidarė 
įvykis, kuris traukė pravažiuo-

Rekolekciįos
tretininkams įvyko spalių 2, 

3 ir 4. Pamokslus sakė kun. J. 
Adomavičius, OFM, iš Kenne- 
bunkport, Me. Tretininkai re
kolekcijas gausiai lankė.

Mokykloje,
kuri yra prie Nekalto Prasi

dėjimo parapijos, šiemet moki
nių susilaukta dar daugiau ir, 
gaila, kad dėl vietos stokos vi
sų negalima buvo priimti. Mo
kytojauja Jėzaus Nukryžiuoto
jo seserys.

Kristaus Karaliaus šventėje
spalių 30, sekmadienį, bus 

iškilmingos pamaldos su išsta
tytu švč. Sakramentu ir kal
bama Jėzaus Širdies litanija. 
Parapijiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti bendroje šv. Komu
nijoje.

Šaunus Balto bankietas ir šo
kiai įvyks šešt., lapkričio 26 d., 
5:30 v. v. šv. Andriejaus para
pijos salėje, 19th North gat
vės. Vi^i Pniladelphijos lietu
viai prašomi rezervuoti šį va
kare — BALFui. ak.

altoriaus — kun. A. 
prie šoninių — kleb. 
Juškaičio kun. J. Pe
lam. J. Naudžiūno ir

sekmadienį, lapkričio 13 d., 
3:30 v. p. p. Liet? Tautinio Pa- 
šalpinio Klubo salėje. 938 E. 
Moyamėnsing Avė. Jau sudary
ta rinkiminė komisija, ir tiki
masi, kad visi Philadelphijos 
lietuviai parodys tinkamo dė
mesio šiam svarbiam susirinki
mui. ,

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimas įvyks sekmadienį, 
spalių 30 dieną šv. Andriejaus 
parapijos patalpose. 11 vai. ry
to bus laikomos iškilmingos 
pamaldos; o po to parapijos sa
lėje įvyks iškilmingas Kristaus 
Karaliaus šventės aktas, kurio 
metu kalbės dr. A. Vasiliaus- 
kas-Vasys. Visi Philadelphijos 
lietuviai kviečiami šventėje da
lyvauti.

Misijos. Šv. Andriejaus para
pijoje prasideda spalių 30 ir 
tęsis visą savaitę. Parapijiečiai 
yra kviečiami misijose gausiai 
dalyvauti.

Nauja krautuvė. Viktoras 
Klapatauskas, kurio batų krau
tuvė buvo prie šv. Kazimiero 
parapijos, persikėlė į naują 
vietą: 3235 Kensington Avė. 
Linkime geriausios sėkmės.

LB Philadelphijos apylinkės 
visuotinas susirinkimas įvyks

Armonui kaip dien
raščio atstovui durys pasidarė 
jau atviros, ir jis tuo pasinau
dojo. Beveik maldaujamas nie
ko neklausti, jis tokių maldavi
mų nebepaisė. Taigi jis ir pa
klausė, kaip ten pas tuos bol
ševikus yra, kad jo žmona su 
vienu vaiku yra Sibire, ir jos 
bolševikai neišleidžia pas vyrą 
ir dukterį, kurie gyvena. Ame
rikoj. Komunistas replikavo, 
kad jam būtų geriau kreiptis 
ne į jį, bet į tarybinės Lietu
vos “prezidentą” Paleckį, ku
ris esąs labai gailestingas ir 
žmogiškas. Tada *Armonas jį 
nuginklavo: ko jam kreiptis į 
tą Paleckį, jei jo žmona su 
vaiku ne Lietuvoj, xbet Sibiro 
vergų stovykloj. Šiuo pokalbiu 
vėl susidomėjo amerikiečiai ir 
panoro besiginčijančius nufo
tografuoti. Rusui tokia fotogra
fija pasirodė nebepriimtiBa, 
tad pradėjo . trauktis ir paga
liau iš salės išspruko, šitaip 
suiro ir pati konferencija. Ru
sas, tik koridorium eidamas, 
dar burbtelėjo, kad jie^(!) vi
sur taip su ta savo propaganda 
ardą tautų tarpusavio- santy
kius.

Pereitos savaitės pabaigoje 
rusiškieji komunistų melagiai 
atvyko ir į develandą kaip 
dienraščio “Plain Dealer” sve
čiai. Keista amerikiečių laik
raštininkų Ipgika: patys turėda
mi visišką spaudos laisvę, vis- 
dėlto gali bičiuliautis su tais, 
kurie teroru ir prievarta su
žlugdė spaudą, jos darbininkus 
sugrūdo į koncentracijos sto
vyklas arba išžudė^ o sau pa
tiems ir kitiems kvailinti pasi
liko vienbalsę komunistinę dū
dą. Dūdavo jie nąmie, dabar 
atvažiavo padūduoti ir ameri
kiečiams. 6 šiems kas — kad 
tik dūda, ypačiai iš paviršiaus 
gražiai atrodanti!

Taigi čia tie komunistai pa
togiai , vežiojami, vedžiojami, 
jiems viskas rodoma ir apie

sene-
Vo-

Kuris amžius, ku- 
kuri žemė nėra 
tikinčiųjų pries-

jie nori būti atpažinti savo Tė
vo danguje.

Kristaus karalystės vedama 
kova trunka nuolat, ir žemėje 
ji tebetruks iki amžių užsklan
dos. Bet, kaip šv. Augustinas 
pastebi, “iki pasaulio pabai
gos tarp piktų persekiojimų ir 
Dievo suraminimo keliauja 
Kristaus Bažnyčia”, kurios nie
kas negali ir negalės įveikti.

Mirė' Pr. Janiūnas
Spalio 18 d. po ilgos ligos 

namie mirė Pranas Janiūnas, 
61 metų amžiaus. Amerikon 
jis atvyko -1913 m. Pradžioje 
dirbo dirbtuvėje, paskui pra
moko namus dažyti bei statyti 
ir susikūrė gražų gyvenimą; 
buvo vedęs 1923 m. Kazimierą 
Šimbelaitę. Išauklėjo gražią 
šeimą, vieną sūnų Albiną iš
leido į kunigus; jis dabar vi- 
kariauja.šv. Pranciškaus lietu
vių parapijoje Lavrence, Mass. 
Dideliame nuliūdime paliko 
žmoną Kazimierą ir sūnų —Al
biną, Joną ir Vytautą.

Velionis palaidotas spalių 21 
d. po gedulingų pamaldų Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Pamaldų metu buvo aukoja
mos penkerios šv. Mišios: prie 
didžiojo 
Janiūno, 
kun. Pr. 
trausko,

juos tūpčiojama. Spalio 21 
dienraštis “Plain Dealer” su
organizavo ir spaudos konfe
renciją. Viskas ir .čia būtų 
buvę fain, jei nebūtų pasimai
šę... lietuviai Su atvykusiais 
komunistais panoro pasimatyti 
taip pat trys ir lietuvių spau
dos žmonės — tai P. Jį. Žiūrys 
ir J. Smetona kaip “Dirvos” 
bendradarbiai ir Armonas kaip 
“Naujienų” atstovas. Jie pasi
rodė nepatogūs, tad pirmieji 
du nebuvo peisti kaip atsto
vaują... savaitraščiui. Bet ta 
proga buvo pasikeista aštresnė
mis replikomis (ypačiai verž
lus ir aštrus čia pasirodė Žiū- 
rys), ir kilo visas triukšmas. 
Patys amerikiečiai Žiūrio ir

vėles, nežiūrint kaip tie miru
sieji šiame pasaulyje gyveno. 
Už visus juos yra miręs Kris
tus ir visus Jis norėtų' matyti 
savo Tėvo padangtėje. Jo die
viškasis kraujas amžiais trykš
ta nuo kryžiaus už kiekviena 
sielą.

Mūsų pareiga yra melstis už 
mirusius, prašyti, kad tai. kas 
jiems dar liko atsiteisti, būtų 
palengvinta.

rėmėjai kviečiami tuojau taip 
pat imtis Kultūros Fondo sky
rių organizavimo darbų. Su- 
kruskime ir parodykime, kad 
svajotasai Kultūros Fondas iš 
tikrųjų yra būtinoji realybė. •

Padėkime Kuo potvynio 
nukentėjusioms

Vėl naujos, liūtys nusiaubė 
rytinių JAV pakraščių lietu
vius. Į Bendruomenės Valdy
bos ankstyvesnį kreipimąsi 
jiems padėti jau daug kas atsi
liepė. Tautinio lietuvių solida
rumo jausmas pasirodė esąs 
gyvas ir stiprus. Tai teikia 
daug džiaugsmo ir paguodos ir 
apskritai lietuviškam tautiniam 
mūsų gyvenimui.

Aukas (čekiais arba pinigi
niais orderiais) ir toliau pra
šome siųsti Bendruomenės Val
dybos iždininkui J. Staniškiui 
(7513 Lawnview Avė., Cleve- 
land 3, Ohio) arba Hartfordo 
apygardos valdybos iždininkui 
J. Žemaičiui (154 Alder St., 
Waterbury, Conn.).

Vasario 16 gimnazija 
Jaukia paramos

Vasario 16 gimnazija laikosi 
laisvojo pasaulio lietuvių au
komis. Mūsų garbei reikia pa
sakyti, kad tų aukų ligi šiol 
netrūko ir »gimnazija pajėgė 
normaliai dirbti, ši parama 
yra būtina ir toliau. Jos mūsų 
išlaikoma mokykla labai lau
kia. Aukas prašome siųsti prie 
Bendruomenės veikiančiai Va
sario 16 Gimnazijos Komisijai: 
pirm. P. Viščiniui (31 Bunker 
Avė., Brockton 4, Mass.) arba 
ižd. P. Pauliukoniui (9 Aetna 
St., Worcester 4, Mass.).

LB Informacija.

jaučių tai praeimnČiiĮ dėmėsi 
v kur| įinittoo amerikiečių 
laikraščiai: piketuotojai su sa
vo plakatais tuojau atsidūrė jų 
puslapiuose.

' O rasai? Jie nepasirodė. Sa
ko, apskritai buvo pakeista -ir 
lankymosi programa, kad tik 
nereikėtų susidurti su tais, ku
rie jiems yra, krislas akyse. 
Nors “geros akys dūmų nebi
jo”, tačiau tie “dūmai” yra ne
malonūs.

Kiek girdėti, klyvlendiečiai 
panašiai rengiasi sutikti ir ki
tus komunistinius lankytojus.

St. Papartis

• Antanas ir Magdelena 
Skyriai minėjo sidabrinį savo 
vedybinio gyvenimo jubiliejų 
ne Bostone, kaip anksčiau bu
vo minėta, bet Brocktone.

• Motiejus Narbutas, nenu
ilstantis katalikų akcijos vei
kėjas, po trumpos ligos laimin
gai pasveiko.

• Ona Survilienė įsirašė į 
lietuvių katalikų klubą, šiame 
klube šeštadienio vakarais yra 
Whist Party.

• Lapkričio 12 d. į Bostoną 
atvyksta Čiurlionio ansamblis, 
kuris Jordan salėje duos kon
certą. Pelnas skiriamas 
liams ir ligoniams sušelpti 
kietijoj.

• Pranciškus Janiūnas, 
mo iš Pandėlio, Rokiškio 
kričio, miręs spalio 18, buvo 
veiklus katalikiškose ir kitose 
organizacijose.

Kapinės yra šventas žemės 
kampelis, kur ilsisi mūsų bran
gieji. čia kiekviena gėlelė, 
kiekviena žvakelė kalba, kad 
likusieji liūdi išėjusiųjų. Vėli-

KADA GALIMAS...
(Atkelta iš 3 psL)

jis yra būdingas. Jis parodo 
dar vieną sykį, kad, pagal ži
nomą Protopopovo pasakymą, 
taikytą kitomis aplinkybėmis 
dar caro laikais: “jie nieko ne
pamiršo ir nieko neišmoko”. 
Todėl visos svajonės... dėl 
rimtų- veiksmingų, lojalių ir 
tikrai abišališkų kontaktų tarp 
Vakarų ir Rytų... kol gyve
nimas įrodys padėtį pasikeitus, 
tėra žalingos ir drumsdančios 
iliuzijos. O kad galėtų būti ki
taip, reiktų Sovietam radika
liai ir iš pagrindų pakeisti savo 
principus ir sąvokas. Ar tatai 
įmanoma? Teoretiškai — taip. 
Tikrovėje aš neįžiūriu nė ma
žiausio tokiam pakitimui ženk-

Kovojanti Karalystė
Kristus įsteigė tiesos ir gy* 

venimo, šventumo ir malonės, 
meilės ir taikos karalystę. 
Danguje ja džiaugiasi palai- ■ 
mintieji, žemėje su ta Kris- 
taus karalyste dar kovojama. 
Kova ta yra prasidėjusi su 
Kristaus pakėlimu ant kry- 
žiaus ir atskirais amžiais reiš- 
kiasi įvairiausiomis formomis. 
Vist dėlto* Dievas viešpatauja B Jvl 
nuo kryžiaus—“Regnavit Deus AjB
a ligno”. tHFAjraBff vNį

Kristus taip pat yra tikin- UK 
čiuosius perspėjęs, kad ir jie ,
patirs persekiojimų, priespau- 
dos kančios, 
rie laikai ir 
mačiusi tos 
paudos?

Praeityje 
kad persekiojimai vyksta ir te
gali vykti misijų kraštuose. 
Paskutiniųjų laikų patyrimai 
išblaškė aną iliuziją. Mūsų lai
kų istorija atžymi kruviną ka
talikų persekiojimą ir ne misi
jų kraštuose — pačioje krikš-. 
čioniškoje Europoje ir mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. Mūsų aky
se vyksta persekiojimai, kurie 
pralenkia visų amžių žiauru
mus.

Bažnyčios tėvai, aiškindami 
tuos persekiojimus dar pirmais 
amžiais, nurodo, kad ta kruvi
na kova yra Kristaus karalys
tės garbė. “Žiūrėkite, mieli 
broliai, — rašo šv. Augusti
nas, sustodamas prie 34 psal
mės, — žiūrėkite į dabartinį 
Bažnyčios garbingumą, paste
bėkite perneštas neteisybes, 
išvytus krikščionis, išjuoktus, 
nuplaktus, nužudytus, atiduo
tus žvėrim, įmestus ugnin.. . 
Kaip Viešpačiui ant kryžiaus, 
taip jo nariams kiekviename 
persekiojime”.

Bet dėl to Kristaus karalys
tė nepaliauja kovojusi Visais 
amžiais pasitvirtina Tertulionio 
pastebėjimas: tikėjimas, išvy
tas iš vieno krašto, pradeda 
klestėti kitame. Taip vykdomi 
šv. Rašto žodžiai. “Viešpats 
jus paskleidė tarp žmonių, 
kurie Jo nepažįsta, kad jūs pa
sakotumėte Jo nuostabius dar- . ...
bus ir mokintumėte, jog nėra Gražu PrBiBUntl mirusiųjų 
kito visagalio Dievo šalia Jo*’.

Kristaus karalystė kovoja 
už savo egzistenciją ir laisvę, 
kuri visada ir beveik visur vie- 
nap ar kitaip neigiama ir var
žoma. čia turime galvoje tą 
Kristaus norėtą laisvę, kad 
būtų skelbiama šviesoje tai. ko 
Jisai mokė savo apaštalus 
slaptoje, kad būtų skelbiama 
aikštėse, kas buvo sakoma pri
vačiai. kad būtų išpažįstamas 
Jo mokslas prieš žmones, jei

Ši Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugija, įsikūrusi prieš 30 metų, 
šiandien pasiekė aukšto finansinio lygio ir įgavo didelio visuomenės pasiti
kėjimo.

Metai iš mėtų finansiškai stiprėdama, draugija jau turi virš milijono 
dolerių aktyvo (Assets),.yra FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK 
narys, o taip pat kiekvieno taupytojo pinigus yra apdraudusi ligi 10,000.00 
FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORPORATION. Todėl ši lietu- 
viską finansinė Ištaiga yra saugi vieta taupyti ir prieinamomis sąlygomis 
gauti paskolai (morgičiui) namams įsigyti.

DRAUGIJA ATLIEKA ŠIUOS PATARNAVIMUS:
1. Priima taupymus (indelius)
2. Duoda pirmų morgičių paskolas namams įsigyti

- 3. Keičia čekius
4. Priima gazo bei elektros bilas (sąskaitas)
Už indelius moka dividendą 2,5% metams. Dividendas išmokamas 

dukart per metus.
Draugijos raštinė nuosavuose namuose:

24 Davis Av«m Kearny, N. J.
Telefonas: KE 2-7260

VĖLINIŲ DIENA

Po Visų šventųjų skaidrios 
dienos kunigas prie altoriaus 
išeina juodame rūbe. Tai Vėli
nės. Jos primena mums iške
liavusius į amžinybę. Tą dieną 
nevienas suklumpa prie kapo 
ir sukalba malda. ,



WATERBURY, CONN.

viena
atkelta iš 2 psl.

Valkavi-

LAWRENCE, MASS

ir keli

Izonardo Andrickaits

ir kitų narių in ATVIROS
MARIOS

136 puslapiai Kaina $2.00

SAVINGS BANK

nesusipratimų

TREMTINIŲ KLAUSIMAS 
DERYBOSE SU ADENAUERIU

N. MoŠkūnionė 
S. Sapranienė.

KALĖDOS dar toli. o vaikų rankas jau svyla. Taip atsitiko šiam 
16 mėnesių berniukui T. Letzkui, Pfttsburghe, kai jis, žaisdamas 
su nešiojamu radijo aparatu, prisilietė elektros vielų sienoje. Sie
na andegė, o jis tik susižeidė.

• Brocktono seserims koply
čios statymo reikalu pasitari
mas Įvyko pas prel. Pr. Jurą 
klebonijoje. Buvo atvykę vie
nuolyno kapelionas kun. J. 
Švagždys ir vienuolyno virši
ninkės.

Šią vasarą man teko atosto
gauti Pietų Amerikoj*. Aplan
kiau aštnomas valstybes. Visą 
kelionę attiksiu lėktuvu ir pa
dariau apie 15000 mylių.

Jungtines ■ Valstybes aplei
dau liepos TO Pan American 
orlaiviu iš Idlewild aerodromo. 
Už šešių valandų nusileidau 
Porto Rico sostinėje San 
Juan. Iš ten per Trinidad į 
Brazilijos uostą Belem ir į Rio 
de Janeiro, ką pasiekiau 10:30 
vai. ryto. Vadinasi, per 22 su 
puse valandos iš New Yorkoį 
Rio de Janeiro.

SAVINGS ACCOCNTS CORDIALLY
INVTTED

gimnazija turi 
mokslo ir auk- 
ir kuratorija 

kad ji tokia ir 
pasaulio lietu-

• Mirė Pranciškus Janiūnas, 
mūsų parapijos vikaro kun. A. 
Janiūno tėvas. Mirė Cambrid- 
ge, Mass. kur prel. Pr. Juras 
ir gerokas skaičius lietuvių 
buvo nuvykę prie velionies 
karsto pasimelsti. laidojimo 
metu kun. A. Klimas atlaikė 
gedulingas mišias.

Nckaletauntos Marijos Airdira stovy lą sutikti, suprasti h* 
prrsiimt Jos pageidavimais, įsigykite knygą

MARIJA KALBA PASAULIUI 
DR. L. Da FONSEKA KNYGĄ.

Ją galima gauti "Darbininko” administracijoje, "Sudavos" 
knygyne, 4434 So Fairfield Avė-., Chicago 32. III. ir 122 
Canton S t., Stoughton, Mass. Kaina 2 Sol.

Įsigykite visų palankiai 
sutiktą

visur; pašauly- 
pamatyti savo 

sueiti ir pasikalbėti.

Kuopos pirmininku yra se
nųjų ateivių žymusis katalikiš
kų organizacijų veikėjas la
bai santūraus būdo ir šviesaus 
proto asmuo Petras Jakubaus
kas. Jam talkina visa eilė rim
tų senųjų ateivių asmenų; jau
nosios kartos čia gimusi veikė
ja N. Meškūnienė. 
paskutinių ateivių.

LDS Connecticut 
suvažiavimas Įvyksta 
ni, spalio 30. 1 vai. p. p. šv. 
Juozapo senosios mokyklos pa
talpose. šv. Mišios 9 vai. ryto 
LDS mirusių 
tencija.

Pirmininkė 
Raštininkė

Praėjusis potvynis, nors ir 
buvo apsėmęs miesto dalį, bet 
nebuvo nei baisus nei tiek nuo
stolingas kaip pirmasis. Vėl 
tyvuliavo Riversidės gatvė po 
vandeniu ir apsėmė visų 'nu
neštų namų kvartalą. Tačiau 
šį kartą vanduo buvo ne toks 
ir baisus. Gal dešimts kartų lė
čiau bėgo vanduo 
kartą. Puolęs į tokį 
galėjai gelbėtis, nes 
gal kiek pergreitai 
upės srovė, bet ne 
automobiliaus

Pietų Amerikoje. Jau penkti 
metai, kaip čia įsikūrė lietu
viai jėzuitai, pastatė bažnyčią 
ir vienuolyną. Patriotai lietu
viai turi tik vieną klubą ir ve
da vieną radijo valandą. Ko
munistų frontas jau įlūžęs. 
Reikalingas dar laikraštis ir 
mokykla, ir jie visai pakriks. 
Jie gėdą daro lietuviams.

Tremtinių Urugvajuje yra 
tik 7. Lietuviškas gyvenimas 
atgyja. Bendruomenė veikia 
nuo 1953 metų. Žmonės nepra
sigyvenę. Bet skurdo nėra. In
teligentų kaip nėr. Kunigų yra

• Birutiačię margaičių drau
gija veikia Argentinoje. Jos 
valdyba sudaro: pirm. — Ali
cija Virgailytė, Onutė Savickai
tė, Alicija Miliauskaitė. Globė
ja — Aldona Černiauskaitė.

A. P.
apskrities 
sekmadie-

PARKISKIMAS
Savo jposėdy spalio 20 d_ Va

sario 16 gimnazijos kuratorija 
apsvarstė tflę su gimnazija ir 
jos mokfbių auklėjimu susiju
sių klausimų.

Ypatingą dėmesį kuratorija 
atkreipė į kai kur spaudoje 
pareikštas nuomones dėl taria
mų gimnazijos vidaus nesugy- 
venimų. > Kuratorija nuodug
niai ' ištyrė reikalą ir apklausi
nėje įvairius suinteresuotus 
asmenis.

Kuratorija priėjo išvados, 
kad praeityje yra buvę gimna
zijoj nepageidaujamų reiški
nių, inspiruotų iš šalies, bet 
jie yra dabar pašalinti.

Kuratorija įsitikino, kad da
bar gimnazijoj nėra nesklandu
mų ar hesugyvenimo mokinių 
ar mokytojų tarpe tarp katali
kų ir evangelikų ir nepastebi
ma, kad gimnazijoje veiktų ko
kie partiniai būreliai.

Kuratorija pavedė gimnazi
jos vadovybei daboti, kad ir 
ateity būtų išlaikyta visiška 
lygybė abiejų konfesijų at
žvilgiu ir jokiu būdu neleisti 
į gimnaziją jokių partinių ar 
politinių įtakų.

Vasario 16 
būti lietuviška 
Įėjimo įstaiga 
yra įsitikinusi, 
išliks, jei viso 
viai ją kaip moraliai taip ir ma
terialiai parems.

Vasario 16-tos Gimnazijos 
Kuratorija:

M. Bajorinas — Europos PLB 
atstovas, T. Alf. Bernatonis — 
Lietuvių Katalikų Misijos di
rektorius, E. Simonaitis — Vo
kietijos L. B-nės Krašto V-bos 
atstovas, Pr. Zunde — PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininkas. Dr. V. Literskis— 
Gimnazijos direktorius, Kun. 
P. Šimukėnas—Evangelikų Baž
nyčios atstovas. Dr. A. Dami
jonaitis — Tėvų Komiteto at
stovas;

• Jonas Stundžia kandida
tuoja Į miesto mokyklos komi
tetą. Rinkimai bus lapkričio 22 
d. Pernai jis nepraėjo, trūko 
nedaugelio baisų, V. S.

VVORCESTER, MASS. "

40 Valandų Adoracijoj
Aušros Vartuos pamokslus 

sakė kunigai: M. Tamulevičius. 
V. Cukuras, A. Klimas ir J. 
Petrauskas. j

Mirė prelato K. Vasio brolis I 
Antanas

Tai patvirtina gauta iš Lie
tuvos žinia.

Kristaus Karaliaus minėjime
"Kristus Karalius ir mūsų 

laikai" paskaita. Aušros Var
tuos skaitys iš Bostono svečias 
A. Vasaitis.

Kat. Karo veteranai
su savo choru. V. Burdulio 

vadovaujami, talkininkauja 
MINSTREL SH0W vaidini
muos. kurie Įvyks lapkričio 
16—17 dienomis.

Lituanistinėj mokykloj
nauju vedėju yra mokytojas 

Jonas Bakšys, mokytojais —be 
anksčiau mokiusių Svilkienės. 
J. Raukčio dar prisidėjo moky
tojai: Glodas ir L. Orentas. 
Vaikų skaičius* pakilo iki 55.

Ateitininkai
Kristų Karalių ruošias pami

nėti bendra šv. Komunija ir po 
to agape.

Katalikiškasis jaunimas
Kristaus Karaliaus šventėje 

dalyvaus bendroj šv. Komuni
joj ir bendruose pusryčiuose 
ir dalyvaujant kitų organizaci
jų vėliavoms valdyba duos 
priesaiką. J.

jams pastarasis potvynis pada
rė nemažų nuostolių.

LDS 5 kuopos darbai
Paskutiniame Wa te r būrio 5 

LDS kuopos susirinkime buvo 
aptarti LDS veiklos parengi
mai.

Šį sekmadienį, spalių 30 d. 
renkasi Waterbury Connecti- 
euto LDS apskrities atstovai į 
savo metinį susirinkimą. 9 vai. 
bus pamaldos, o 1 vai. apskri
ties susirinkimas. 6 vai. bus 
vakarienė, kuria paruoš šam- 
barienė. šiemet apskričiui pir
mininkauja N. Meškūnienė. 
Metinio pikniko Hartforde šie
met neįvyko dėl tuo metu nu
siaubusio potvynio, šiame susi
rinkime bus renkama nauja 
apskrities vaidyba. šio suva
žiavimo globėjai yra LDS 5-ji 
VVaterburio kuopa.

VVaterburio kuopa rengia 
LDS organizacijos ir jos spau
dos organo "Darbininko” 40 
metų sukaktuvių minėjimą. 
Minėjimas bus lapkričio' mėn. 
5 d., pradės 4 vai. p. p. Į mi
nėjimą pakviečiami visi Centro 
Valdybos nariai. Paskaita apie 
organizacijos nueitąjį kelią 
skaitys C. V. sekretorius Anta
nas Kneižys. Minėjimas bus 
bankieto metu. Pasivaišinę sve
čiai pasiklausys tuo pačiu ir 
sukaktuvinių kalbų. Svečio 
Įėjimas kainuos po 2. 5 dol. as
meniui. Po vaišių bankieto sve
čiai ir pasišoks.

Paskutinysis kuopos susirin
kimas buvo gyvas savo turiniu 
ir gausia dienotvarke, kurią 
susirinkimas labai pozityviai 
išdiskutavo.

Rūgp. 1 d. nuvykau
į Argentiną.
Lietuviai čia gyvena išsimė

tę po priemiesčius. Avellenidos 
priemiesty yra daugiausia, to
dėl yra ir parapija su mokykla 
ir marijonų vienuolynas. Mo
ko Amerikos lietuvaitės sese
lės kazimierietės. Kita parapi
ja yra už 300 mylių nuo Bue
nos Aires Rosario mieste. Ten 
stovi puiki šv. Kazimiero baž
nyčia ir marijonų vienuolynas. 
Iš viso, kur tik yra bažnyčia, • 
ten spiečiasi lietuviai ir gra
žiai veikia.

Argentinoje lietuvių yra 
apie 40.000? Turi du laikraš
čius: "Argentinos Lietuvių Bal
są” ir “Laiką”. Turi keletą 
klubų, įvairių organizacijų, į- 
minių, krautuvių. Projektuoja
ma statyti trečia bažnyčia. 
Lietuviai įsikūrę, vidutiniškai, 
darbus turi, nors uždarbiai ne
dideli. mažuma turi nuosavy
bes. Inteligentų maža, keli 
tremtiniai. Beje, tremtinių at
vyko apie 700. bet gal tik 400 
pasiliko. Bendruomenė įsikū
rusi nuo 1953 m.

Sugyvenimas lietuvių yra 
darnus, nors srovinių ginčų ne
trūksta. Komunistų Įtaka kiek 
jaučiama, nors gyvenime nesi
rodo. Nutautėjimas spartus 
vystosi lietuvių tarpe. Tas žy
mu visur Pietų Amerikoje. 
Mažesni skaičiai, stoka lietu
viškos bažnyčios. mokyklos, 
spaudos. įstaigų. — nutautėji
mą greitina. Mano giliu įsitiki
nimu, lietuviškumo ar tautinės 
sąmonės pagrindu mūsų gyve
nime yra religingumas. Ar% 
Brazilijoje ar Urugvajuje ar 
Argentinoje — tik parapijoje 
pasirodo stipri atspara prieš 
nutautėjimą.

Rugp.' 3 d. buvau
Rosarijoįe
tarp lietuvių. Ten komunis

tai stiprūs, bet jau byra. Lietu
viai grįžta prie tikėjimo ir lie
tuvybės. Kryžius ir lietuviška 
knyga turi eiti ranka rankon 
su mūsų išeiviais, kitaip komu
nistinis elementas tuoj pa
vergia netikinčius. Gaila, bet 
taip yra.

Rugpjūčio 6 d. išskridau į
Santiago, Čilę.
Čilėje lietuvių yra tik apie 

20 asmenų, jų tarpe 5 kunigai.
Rugpiūčio 8 d. patekau į
Limą, Peru.
Atlankiau maspethieti kun. 

Kazimierą Girnių. Kitų lietu
vių neteko sueiti. Rodos, visoj 
Peru yra dar vienas lietuvis 
kunigas ir vienas prekybinin
kas ir studentas.

Rugpiūčio 10 d. jau buvau
Kolumbijoje.
Bogotos aerodrome būrys 

lietuvių su konsulu Siručiu 
laukė mūsų (važiavau su vysk. 
Brizgiu ir prelatais Tu laba ir 
Albavičiumi. Kolombijojc gy
vena virš 700 lietuvių tremti
nių, išmėtyti trijuose miestuo
se: Bogotoj. Medeline ir Cali. 
Visi gražiai Įsikūrę, gal geriau 
negu Amerikoje. Išsivežiau 
gražiausius įspūdžius iš Ko
lumbijos. Sako ir Vcnezuelojc 
įsikūrę virš 300 lietuvių labai 
gerai gyvena. Bet Venezuelon 
nevykau dėl 
dėl vizos.

Lietuvių yra 
je. Visi nori 
žmones,

• DARBININKAS lapkričio 
1, antradienį, dėl Vtsę švantę- 
jų šventė* nebus ifleirtat. Se
kantis numeris išeis lapkričio 
4, penktadienį.

• Leonardas Simutis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, Įstojo nariu į Tautinį 
Komitetą, kuris rūpinasi įkurti 
imigracijos muzėjų prie Lais
vės statulos. Komitete jau yra 
18 tautų. Muzėjuje bus pavaiz
duota imigrantų Įsikūrimas 
Amerikoje ir jų vargai.

• Kun. Dr. Zenonas Smilgevi
čius, Romoje baigęs Studijas, 
spalio 19 atvyko į Ameriką ir 
dirbs Norivitch, Conn., vysku
pijoje.

. 9 . Katalikę Akcijos Fondui, 
kuris veikia prie ALRK Fede
racijos renkamos aukos. Per 
parapijų klebonus išsiuntinėti 
specialūs vajaus laiškai ir vo
kai. Vajuje jautriausiai reaga
vo Pennsylvanijos lietuviai 
klebonai, pasiėmė daugiausia 
vokelių.

• Lietuvių kolonijos tauti
nis muzėjus atidarytas Argen
tinoje. Jo eksponatai atvežti 
iš Lietuvos ir žmonių suaukoti. 
Muzėjaus atidarymo — pašven
tinimo iškilmėse buvo speciali 
menin’e programa, kurią išpil
dė šv. Cecilijos cnoras, vad. 
V. Rymavičiaus. Muzėjų pa
šventino kun. Pr. Garšva, kū
mais buvo J. ir V. Čikštai, E. 
Cekanausienė. K. Deveikis Pi
piras ir J. K. Čekanauskai. 
Muzėjų suorganizavo A. Mike- 
lionienė.

LATEST INTEREST RATE FOR 
OUARTER ENDING SEPT. 30, 195$

BRAZILIJOJE
lietuvių priskaitoma apie 

43000. Daugiausia susikoncent
ravę Sao Poulo mieste kur yra 
lietuviška parapija su kleb. 
kun. Pijum Ragažinsku ir vi
karu kun. J. Šeškevičium. Sao 
Paolyje yra apie 10.000 lietu
vių. Tūri savo pradinę mokyk
lą ir aukštesniąją mokyklą, jo
se mokytojauja mūsų Ameri
kos lietuvaitės seselės pranciš
konės. Mokyklą lanko 1100 
vaikų, aukštesnėje mokykloje 
yra virš 300 mokinių. Seselės 
turi ir antrą mokyklą Vila Al
pino su 700 mokinių. Vila Ze- 
lina ir Vila Alpina yra Sao Pao- 
lo priemiesčiai, kur gyvena 
lietuviai Lietuviai dar turi 3 
kitas mokyklas, kurios pri
klauso Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijai, bet jos nor
maliai neveikia, kadangi nėra 
pinigo išlaikyti. Leidžiamas 
laikraštis “Mūsų Lietuva”. Gy
vuoja organizacijos ir klubai

Bendras Įspūdis susidaro, 
kad

Užsisakykite šiuo 
adresu:

negu aną 
vandenį 

tai buvo 
tekančios 

lekianti 
greičio skuba. 

Daugiau ir pasiruošta buvo 
šiam potvyniui. Watertown Av. 
krautuvininkai buvo pasiruošę 
su pastatytais sunkvežimiais 
žmonėm evakuoti, jei tik pavo
jus pasirodytų didesnis. Ap
skritai, matėsi visu paupiu 
visokiausios rūšies sunkveži
mių, kurie laukė pavojaus. Pa
sirodo. kad ir amerikonai iš
moksta bėdoje tvarkytis.

Nuslūgus vandeniui sekma
dieni. skrajojo helikopteris, 
paburzgindamas virš galvų, 
kad ir jam įdomu pasidairyti, 
kaip pavojus jau yra praėjęs!

Prie upės esantiems fabri
kams vėl teko keletą dienų va
lytis. o kiti dar nebuvo nuo 
pirmojo tvano kaip reikiant 
apsitvarkę. Ir paskutiniojo ap- 
sėmimo. tokio didelio žmonės 
sako, neatsimeną. O ką jau kal
bėti apie pirmąjį?

Prie naujai atstatomo gele
žinkelio tilto teko susprogdinti 
kelias eiles atramų, kad nebū
tu užsikimšimo. Tiltu statvto-

ką. Jis turėjo neblogą barito
ną ir yra daug koncertavęs - 
JLietuvoje. Vokietijoje, daina
vęs kartu su Stasiu Baranaus
ku. Buvo visiems labai drau
giškas ir nuoširdus.

• Lawranc« vienos savaitės 
metu mirė ir palaidoti: Teofilė 
lAsevičienė. Ieva Vaitkūnienė. 
Pranas Kasmočius; palaidoti 
po pamaldų šv. Pranciškaus 
bažnyčioje.

• Moterų Sąjungos (Mass., 
Me. ir N. H. apskričių) metinis 
suvažiavimas bus spalių 30, 
sekmadienį, šv. Juozapo para
pijos salėje. Rogers St.. Lowell, 
Mass..Posėdžiai prasidės 1 v. p. 
p. Kuopos kviečiamos gausiai 
dalyvauti. Kun 
Čius iš Brocktono skaitys pas
kaitą. Bus pranešimai iš Mote
rų Sąjungos seimo, šią vasarą 
ivvkusio Worcesterv.

Brazilijos lietuviai gražiai 
gyvena, ' <

nors neturtingai. Įsikurdino 
apie 900 lietuvių tremtinių. 
Visi turi darbus, kai- kas ir 
prasigyvenęs. Profesionalų ne
daug. Biznierių yra kelios de
šimtys. Kunigų Brazilijoje yra 
apie 20, kuone visi dirba bra- 
ziliečiams. Sao Paolo tversią 
antra parapija, kurią ves jėzu
itai. . ' •

Eucharistiniame kongrese
dalyvavo apie 1500 lietuvių. 

Lietuvių komitetas buvo pa
ruošęs religinio meno parodą, 
kurią atlankė dignitoriai ir 
tūkstančiai kitataučių. Ta pro
ga išleido propagandos lape
lius. Lietuviams vyko specialios 
pamaldos, įspūdingas koncer
tas, kunigų konferencija, lie
tuvių vaišės ir pasitarimai. 
Vysk. V. Brizgys laikė kongre
so Kryžiaus kelių pamaldas už 
kenčiančią Bažnyčią. Visur 
lietuviai dalyvavo su vėliavo- 
tnis ir tautiniais drabužiais. 
Laikraščiai, radijo ir televizija 
kasdien garsino lietuvius ir jų 
vyskupą.

Liepos 25 d. nuskridau Į
Monfevideo, Urugvajuje.
Trumpai buvau sustojęs 

Porto Alegre, kur gyvena apie 
200 lietuvių. Montevideo mies
te yra Lietuvos atstovas Dr. K. 
Graužinis, čia gyvena apie 
6000 lietuvių. Bet dauguma 
sukomųnistėję. Jie,turi du klu
bus ir radijo valandą, bei vie
nintelį komunistų laikraštį

O KAIP SU DEPORTUOTOJŲ 
„ GRĄŽINIMU?aiškėja, kad operaci-

jos uždaviniuose svarbus vaid- Baigdamas kalbėtojas atkrei- 
muo skiriamas įsiskverbti į P® dėmesį į kitos rūsies trem

tinių grąžinimą — į deportuo
tuosius į Sibirą. Jie turėtų su
silaukti tarptautinės globos ir 
įeiti į JT aukštojo komisaro 
globos ribas, o Sovietai tegul 
suteikia duomenis apie šių 
tremtinių likimą, tesuteikia ga
limybę kitiem ištirti kokiose 
aplinkybėse ■ ten deportuotieji 
gyvena. Toliau: “Teduoda So
vietai garantijas, kad neperė 
jusios anapus geležinės uždan
gos nekurie susirašinėja su sa
vo šeimos nariais užsieniuose... 
“Teleidžia Sovietai savoj spau
doj ir per radiją skelbti asme
nų paieškojimus, su kuriais 
yra nutrūkę ryšiai... Telei
džia Sovietai karo įvykių su
skaldytom šeimom susijungti, 
vaikams nekliudo vykti pas tė
vus, vedusiem sueiti į bendrą 
gyvenimą... Teleidžia Sovie
tai šalpos ir karitatyvinėm or
ganizacijom nekliudomai įsi
jungti į pagalbos teikimą vi
siem nuo karo nukentėjusiem

■ ir atsidūrusiems varge anapus 
geležinės uždangos.”

“Esant Adenaueriui Maskvo
je... yra žinių, kad Sovietai 
aiškiai reikalavo už kiekvieną 
paleidžiamą civilinį vokietį 
atiduoti vieną tremtinį, šia 
prasme Sovietai yra paleidę 
gandus vakarų Vokietijoje ir 
sukėlę nerimo tremtiniuose ... 
Mes esame perspėti, kad šia 
linkme tėra akcijos pradžia, 
kad mes turime būti pasirengę 
atremti ypatingai suktą ir at
kaklią akciją”.

veikiančių tremtinių organiza
cijų viršūnes, į jų spaudą, 
skleisti tremtiniuose tarpusa
vio nepasitikėjimą, ardyti vie
nybę ir visokiais būdais prie
šakyje esančius asmenis dis
kredituoti Kad griovimas būtų 
sėkmingesnis, “sniego” akcija 
vykdoma ne tik per komunisti
nes, bet ir per nacionalistines 
ar šia prasme nudažomas or
ganizacijas”.

• Antanas Paukštys, buvęs 
mūsų bendradarbis, gyvenęs 
Bogotoje. Kolumbijoje, staiga 
mirė spalio 18 Į 19 naktį. Bu
vo gimęs 1912 m. balandžio 29 
d. Lūšnos km.. Jankų valsčiu
je. šakių apskrityje. Baigęs 
lituanistiką, mokytojavo gim
nazijoje. ^ikietijoje dirbo ku
ri laiką "Žiburių” redakcijoje. 
Išvykęs Į Kolumbiją, dirbo tu
rizmo biuro raštinėje ir darė

• Hartfordo skautai ir skau- y 
tės spalio 29 d. lietuvių par. 
mokyklos salėje rengia “Dai- 'i 
navos” stovyklos prisiminimo 
vakarą. Suvažiavusieji turės 
progos pamatyti filmą iš “Dai
navos” gyvenimo, bus šokiai 
ir skanūs užkandžiai. Vakaro 
pradžia 7 vai. vakare..

DARBI N-I N K A S 
«8O BwdiwHi 
Braoktya 21. N. Y,

Dcpoflits made on or before the lOth business day 
of January, April, July and October and the 3rd 

businesa day of all other months draw interest 
frorn the first of such month if left to the 

end of the quarter1y divtdcnd period.
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DARBININKAS

O SPORTAS DISPLAY REAL ESTATE

Oil
Dar viena nesėkmė

BROS.

pirmųjų rungtynių

AUTOMOBILE SERV.TO PLACE,

Save
36

Fuel Costs 
to Pay 

Down

1955 m. spalis 28 d. no. 78

Praėjusį sekmadienį LSK 
pirmoji vienuolikė nelaimingai 
pralaimėjo 
pirmenybių 
Swiss S. C.

savo penktąsias 
rungtynes prieš 

rezultatu 1:0.
Nuo pat 

minučių mūsiškiai turi lauko 
persvarą ir nuolat rimtai gra
so priešininko vartams, tačiau 
visa bėda, mūsų puolimui 
stinga energijos išbaigti sėk
mingai sudarytas kombinaci
jas. Dešimtoje minutėje švei
carai atakuoja LSK vartus ir 
mūsų gynimui bebandant lik
viduoti antpuolį, kamuolys 
nuslysta nuo Vaitkevičiaus ko
jos į savus vartus. Savižudžio 
Įvarčio dėka, šveicarai veda 
1:0 savo naudai. Mūsų vyrai 

. dar bando atsigriebti ir nuolat 
atakuoja šveicarų vartus, ta
čiau be pasekmės.

Antras kėlinys taip pat pra
eina LSK persvaros ženkle, 
bet dėl kai kurių puolėjų kal
tės rezultatas nepasikeičia ir 
rungtynės baigiamos 1:0 švei
carų naudai.

Šios rungtynės kai kuriems 
mūsų žaidėjams jau turėjo tik
rai įrodyti, kad laikas pirmąją 
vienuolikę paleisti jaunesniųjų 
naudai, kurie kamuolio valdy
me gal ii- nebus geresni, bet 
turės daugiau 
vingumo. Tai 
šių rungtynių 
šiniu kraštu 
išėjęs Remėza.

LSK rezervinė savo rungty
nes su šveicarais baigė lygio
mis 2:2. Jauniai draugiškas 
rtmgtynes prieš B. W. Gott- 
schee jaunius pralaimėjo 2:1, 
o jaunučiai pirmenybių rung-

ištvermės ir ko- 
prikišimai įrodė 
antrą kėlinį de- 

žaidęs iš jaunių

IŠNUOMOJAMI 4 kambariai.
Kreiptis po 6 v. ^vakaro. 339 
Wilson Avė- Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOMES

VVILLIAM S. ANDERSON
Funeral Home 

RED BANK, N. J. 
30-32 Hudson Avė. 
Red Bank 6-2406.

VV'OOLLEY FUNERAL HOME 
Mr. & Mrs. VV. A. VVooIley 

Bruce C. Woolley
Morreli St. Long Branch. N. 

Long Branch 6-0122

Platininę

tynęs su Pfaelcer S. C. jaunu
čiais baigė lygiomis 1:1.

Ateinantį sekmadienį, spalio 
30 d. 3:30 v. p. p. savo aikštė
je Nevv Farmers Ovai, LSK pir
moji vienuolikė žais pirmeny
bių rungtynes prieš stiprų Nevv 
York Hungarians S. C. Rung
tynės žada būti tikrai įdomios, 
nes LSK atrodo bus išleista į 
aikštę sustiprintu sąstatu. 1:45 
v. p. p. žais abejų klubų rezer
vinės.

Neužmirškime, kad lapkričio 
5 d. 8 v. vakare didžiojoje 
Grand Paradise salėje Lietuvių 
Sporto Klubas ruošia puikų ir 
įspūdingą RUDENS BALIŲ, 
kurio metu gros Joe Thamas 
orkestras su dainininku J. Ma- 
kutavičium, veiks turtingas 
bufetas ir bus visa eilė malo- 

’nių staigmenų. Tai puiki pro
ga bent valandėlei 
nuo kasdieninių 
kelias valandas 
kioje sportiškoje

atitrūkti 
rūpesčių ir 

praleisti jau- 
nuotaikoje.

V. K.

^4 ŠACHMATAI
VEDA K. MERKIS

Vaitonis antras. Lake Erie 
Open pirmenybės Buffalo N.Y., 
spalių 14—15, davė tokias pa
sekmes: Dr. E. Merchand 412, 
Povilas Vaitonis 4, R. Black ir 
G. Mauer taipogi po 4 tš. Bu- 

dalyvių lošta 5 ratai, 
Vaitonis su-

vo 18 
šveicarų sistema.
lošė lygiom su Merchand ir 

■ dar su vienu. Pr. metų Lake 
Erie p-bėse Dr. Merchand ir 
Vaitonis dalinosi pirmą vietą, 
turėdami po 4’š taškų, šiose 
gi p-bėse Vaitonis paskutiniam 
rate susitiko su Mercnandu, 
būdamas pustaškiu žemiau jo. 
Vaitonis lošė aštriai, paaukojo 
figūrą, bet laiko trūkumas ne
leido daugiau pasiekti, kaip 
lygias.

Kanados šachmatų spaudoje 
paskelbta, kad lapkričio mėn. 
Povilas Vaitonis duos simulta
nus Hamiltono ir St. Catheri- 
nes šachmatų klubuose.

Merkis įveikė Bostono meis
terį A. 
Bostono 
nybėse. 
lietuvių 
Aleksis
Liko 4 ratai. Lošiama 
niais.

Freemaną, lošdamas 
miesto 1955 m. pirme- 
Pirmuoju p-bėse eina 

komandos 
Klinuškovas

dalyvis 
su 3:0. 
šeštadie-

Maskvos moterų turnyre pir
mauja vokietė Keller ir rusė 
Volpert po 10:3, kitos rusės: 
Rubtsova ir Zvorkina po 10:4.

in catcring to parties of all kinds — WEDDINGS, 
BREAKFASTS BANQUETS. DINNER MEETINGS.

We serve daily 
Luncheons 

and Dinners
Your favorite dnnks or eoektails available at 

both our restaurants. Ask for Mr. “L”

WC specialize
COMMUNION
ACCOMMODATION FOR PARTIES 
UP TO 125 .. . .PRIVATE DINING 
ROOMS FOR SMALL GROUPS ALSO

• CESARIO’S • Restaurants
NE 3-5353 

59 LOCUST AVENUE
1279 NORTH AVENUE 

NE 6-9521

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JUOZ/> ANDRIUS]
LICENSED

Baigęs tam mokslus
Įvairiose draudimo 

namai, baldai, bizniai ir 
rūšių atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas 
Connccticut

Greitas ir sąžiningas
šiokiadieniais Iki 8 vai. vak , šeštadieniais iki f

INSURANCE BROKER
ir išlaikęs valstybinius egzaminus, 
įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
asmeninis turtas nuo ugnies ar (vairiu

ligos, kartu apmokant ir ligoninės

TRAVELERS INS. CO.. Hartford.

Kreiptis: 
vai vak.

patarnavimas.

238 Lronard
Juozas Andriušis

Street Brooklyn 11, N
EVcrgrccn 7-8247.

JOE I* BROVVN, buvęs Orleans “Pelikanų” pirmininkas 
(kairėje), atpirktas- Pittsburgho “Piratų”; jis bus jų menedžeris.

DISPLAY

MERGAITES... QUIET MAY
Heating System

25% on
Months

Nothing
O’BRIEN

136-89 Roosevelt Avė.
FL. 9-0021

LARCHMONT. New split level, 7 
rooms, 2 baths, pine TV nn. bath- 
ing privileges; mtge $16,800—25 yra. 
Builder asking $23,900. Near pa- 
rochial sohool and catholic church. 
TE 4-1558, 5670.

YOUR AD
CALL LO 3-7291

CANCEL OR CHANGE

BE GOOD TO YOUR C AR. 
Our experts can recondition your 
car for a moderate price.

TYNDLE MOTORS 
42-46 Prospect St. Stapleton S. 
Ask for Mr. “L” GI 8-9749.

DISPLAY

CINCHILAS, 10 PAIR

Very reasonable
196 Charles Avė.
W. C. STROUD '

Staten Island 2, N. Y.
Gibraltar 8-2967

FREE TV ESTIMATES 
Given in your home 

(Sėt is not remoyed for estimate) 
If estimate refused. no charge 
Immediate Service ’tll 10 P. M.

FULL YEAR
VVRITTEN GUARANTEE 

On All Repairs 
THE ARMOR C0. NASSAU 

Hempstead 236 Main St. IV 
Freeport 121 Church St. FR 
Hicksville. 120 B'vvy WE

VVantagh, 3331 Austin Av. SU 5-333:! 
Lynbrook. 199 Merrick Rd. LY 9-4418 

N.* Hyde Pk. Hillside Av. FL 4-7C44

INC.
3-6996
8-2700
1-1800

$16,510
1,650 rankpinigių 

Moderniškas G-Is namas, 5 dideli 
kambariai, rūsys, gyvenama pasto
gė. šviesi aplinkuma,- garažas.

FANTASTINĖ VERTI Bk! 
Katalikiškoje aplinkumoje.

RUSSELL HOUSE
Statybininkas Russell Tavolacci. 
Nurodymai: šiaurėje Boston Post 
Road iki Beaehwoo<l Avė. (Nevv 
Rochell), kairėje Beachvvood Avė. 
iki Highland Avė.. kairėje ant 
Highland Avė. iki Kings Ilightvay 
ir dešinėje 2 blokai iki namo.

SALESMEN VVANTED

REPRESENT CATHOLIC 
PRESS 

Hours flexiblc. 
immediately as 
daily. Call 0L 
5:30 p. m.

Start 
comm. 
2-6103

SCHOOLS

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta Nevv Jersey slaugy
mo bordo.

St. Francis Hospital and 
School of Niirsing

25 East Hamilton Place 
Jersey City, Nevv Jersey.

Play. Piano Classics 
VVitbout Lessons 

You Can—It’s Fun with 
“MUSIC LIKĘ MAGIC” 

Send for it novv!
Sis charming melodies, $1 
K. IRWIN, 1029 E. 29th St.

Dept “2” 
Brooklyn 10, N. Y.

PRIVATE TEACHING LESSONS 
INDIVIDUAL instructions. Eng- 
lish (Remedial reading, Gram- 
mar and Composition), Math 
(Arithmetic - Algebra). Elemen
tary through Junior High. Rea
sonable Cost. INgersoll 2-8305.

L

carning 
is paid 
3:00 to

MANHATTANVILLE COLLEGE OF 
THE SACRED HEART, 

Purchase N. Y.:
AVHite Plains 6-9600;

Religious of the Sacred Heart; Mo- 
ther Eleanor M. O’Byrne, President; 
Mother Cora Brady, Dean; 523 Stud- 
ents; Art., Classics, Economics, En- 
glish, History, Math. Modern Lan- 
guages. Mušte, Science, Philosophy, 
Political Science. Psychology, Relig- 
ion. Sočiai Studies; M. A., B. A., B, 
Mus.. B. F. A., B. S. M. Degrees; 
Tuition, Room. Board and General 
Fee for Resident Students $2,000; 
Tuition, Luncheon and General Fee 
for Day Students $1,000; AVomen 
for all courses, men and vvonien for 
music courses.

SACRED HEART, Convent of 
the, Noroton, Conn., OLiver 
5-1916; Religious of the Sacred 
Heart; Mother Coakley, Prin
cipal; 70 Students; College 
Preparatory & General Cours
es; Boarding; Board and Tuit
ion $1,800.

HT. MICHAEL'S COLLEGE, VVinooski Park, /X t. Burlington 4-7451; So- 
cietj of St. Fdmund; 800 Students; Very Rev. Francis E. Moriarty, S. S. 
E. President; Rev. Gerald E. Dupont, S. S. E.. Dean: A. B., B. S, Deg
rees: Graduatr Work for. M. A., M. S., M. Ed. Degrees; Two year As- 
soe.iate in Art* program; Boarding and Day; Tuition, Board and Room: 
$1.500—$1.2.00; Air Force R. O. T. C.; Co-ed Summers.

SAINT MARY’S ACADEMY 
LEONARDTOVVN — MARYLAND. Boarding School for Girls Elementary 
and High School. Dcpartnients. State Affiliation. Temis Moderate. Apply 
to the Directress. ,

ST. MARY’S HOSPITAL. SCHOOL OF KI RŠINO. 1298 St. Mark's Avc.. 
Brooklyn. N. V. PRenident 4-3600; Conducted by Pranciscan Sisters of St. 
•Toscph; Sistet M. Silvėrine.

DISPLAYLONDON — NEVV YORK — MUENCHEN
Transglobus

7.68

WIN YOUTH
FOR CHRIST...
IN THE CLASROOM

IN THE SHOP
ON THE PLAYGROUND

AS A
BROTHER OF CHARITY
For. Information. Contract: 

THE VOCATIONAL DIRECTOR 
Boyhaven, West Newbury, Mass.

LOVE FINDS A WAY
to serve Christ and save souls in 
Hospitals, Schools, Day Nurseries 
and the care of orphans and un- 
derprivileged children. Young ladies 
are invited to “find this vvay”.

Write to: Vocation Directress 
Sisters of St. Francis 

Immaculate Conception Mother- 
house, Hasting on Hudson 6. N. Y.

NEVV YORK FOUNDING 
HOSPITAL

175 East 68th St.. Nevv York 21, NY„ 
TRafalgar 9-2200: Conducted by 
Sisters of Charity: one year course 
in child care for those vvho desire 
to be trained as Infant Care Tech- 
nicians. Courses begin in Septemb- 
er and February. Studens mušt 
be high school graduates betvveen 
the ages of 18 and 25. For further 
the School.
Information, applv to the Director of

WE BUILD NEW HOMES
CARPENTER—BUILDER

Contracting. Alterations, Repairs

DANZA SA. 7-4263

MADONNA SHOP
Religious Articles

517 St. John’s Place, Riverhead, L. L 
Behind the Auditorium of

St. John the Evangelist School 
Phone Orders Filled 

Tel. PArk 7-3669

APPROVED X-RAY TECHNICIAN 
Courses Start Mar. 19

12 month training in the Dept. of 
Roentgenology and 1 year intern- 
ship. Applicants apply: St. Francis 
lĮospital. 525 East 142nd St.. Bronx 
Phone CY 2-9000, Ext. 37.

26 Ycars of Fine Catering for 
VVEDDINGS & BRIDAL SHOWERS

In our Oak Room. Capacity to 159. 
Long Island Hofbrau, 80-09 Broad- 
vvay, Elmhurst. IL. 8-1565

HOl SEVVB ES
Solve your Christmas toy problems! 
H avė a toy party in your home by 
Toy Counselors of America and get 
your chiidren’s toys free this year. 
A huge seleetion of the best toys of 
1956—ail cducator sclccted. Call 
LAurelton 7-6064 days;
l’Ionecr 2-9700 ucs. and ueekends.

SCARSDALE. Reduced for clearance 
6—room ranch. $22.500. Near ca
tholic schools and churches.

141 Lyons Road 
Scarsdale, N. Y. 
SCarsdale 3-9899.

HEMPSTEAD. Our L&dy of Loret- 
to and St. Laudislaus parishes. Va- 
cant. $10,000, 150x60 corner pl^S.
metai fence, residential section, gar
age, full basement, steam bil heat, 
sunporch, living room, full dining 
room, bedroom, kitehen, pantry, 
bathroom on first floor, 2nd floor— 
one bedroom, 2 small rooms. Walk- 
to station. A. Ziminski, 153 Cornell 
St. IVanhoe 3-8622.

Don’t shop Around Tovvn, Call 
ROUND TOVV N ROOFERS 

VVater-Proofing—Exterior Painting 
REPAIRS OUR SPECIALTY 

Leaders, Gutters, Shingling, Siding 
Easy Time Payments 
No Down Payment 

GEdney 8-6158 
Ask for “Bob”

St. Joseph’s Guest Home
311 Greene St., New Haven, Conn. 

Phone UN 5-9951 
Rates Reasonable

The Sisters of the Holy Ghoast offer 
board and room to business women, 
students and vacation guests. Cent- 
rally located. Daily Mass. Excellent 
table. Home comforts.

Information Given on Reąuest 
VVrite for Booklet

VVe Specialize in Bringing 
Your Relatives From Europe 

Authorized and Bonded Agency 
For Steamship and Air Lines

MAIN OFFICE KATES 
TROY TRAVEL AGENCY

GEdney 9-6107.
6123 4th Avė.. B’klyn 20,

Drafts—Travelers Chechs 
Foreign Exchange—Notary Public 

Honeymoons & Vacations Arranged

HOLUS, L. L, N. Y. $15.900. ST. 
PASCAL’S PARISH. Detached, 4 
bed-rooms, modern kitehen, dinet- 
te, extra lavatory, brick tire place, 
Greenhouse, 2 blocks to parocial 
school and subway and bus. Pa
rocial High School under construct- 
ion. Call Hollis 4-3137 after 6 p.m. 
all day weekends.

LEVITTOWN — 4 rms. 2 bedrms, 
carport floored attic, “A” section. 
100x120 
gerator, 
blinds, 
churches — $12,500. WELLS 1-1538

comer. Expandable refri-
TV, washer, venetian 

near Catholic Schools 4.

FREEPORT , S29,000
10 rms, modemized. Many extras, 
elose to schools, shopping. Plot 
125x240. Immediate occupancy. 
Near Catholic Institutions. Walk- 
ing distance to LIRR and Bus. 
Phone FR 9-7631.

BALDWIN — St. Christopher’s 
parish, P/2 story cedar shingled 
bungalovv. Downstairs living room 
with fireplace, full dining room, 
knotty pine kitehen, 2 bedrooms, 
bath; upstairs, 2 completely insu- 
lated rooms, steam oil heat, con- 
venient to everything. Principais 
only. $13,500. BAldvvin 3-3234 after 
1 p.m.

STANDARD CANDLE CO.
Unmatched for Superiorty Ma- 
nufacturers of Votive. Sanct- 
uary Lights. Write for Broch- 
ure. 55-19—55 St. Maspeth Į 
78, N. Y. Dept. "L". EV 6-6170.

GLEN COVE—6 rooms, 3 bed
rooms. Reasonable. Near ca
tholic institutions. Sacrificing 
for $6000. GLen Cove 4-0092-J.

STATEN ISLAND, 
rooms 3 bedrooms, 
bath, hot air heat, 
portation. vvalking
tholic institutions. Plot 40x60. Call 
owner. Delaware N. J. 3-3359.

New Dorp. 6 
comer house, 

near all trans- 
distance to ca-

BUS. OPPORTUNITY

IGNITION & TIRE REPAIR 
SHOP
12 years. Low low 
income. 6 days. Sa-

Established 
rent. Good 
crificing for $400 to right 
party. Call after 4 p. m. 
ES 2-8620. t

CROAVN BAR & GRILL
AVell Ėst low rent 5 yr lease with 

income. selling at 
$7500. Chance of a 
owner. 103-02 Corona 
L. I. HA 9-9200.

option, good 
sacrefice for 
lifetime. Call 
Avė. Corona,

BAR—RESTAURANT and 
PROPERTY

Ėst. 1932 — Low Rent — Good 
Lease $1000 IVeekly Income. 
Will Sėli as Parcel or Business on- 
Jv — Asking Price for Business — 
$14.000. — Rcasonably Price for 
Entire Propcrty. Comprising 4, Fa- 
milics and Two Stores. Chance of 
a Lifetime. — ST. 8-9423.

STATEN ISLAND. Castelton Corn- 
ers. 2 family house. 4 and 4, finish- 
ed basement, oil heat, brass plumb- 
ing, 1 car garage, near all trans- 
portation. near catholic church and 
school. Asking $15500. Call owner. 
GIbraltar 8-6374.

GLENDALE. L. I.. N. Y. Forest 
Park section. 2 blocks from Sacred 
Heart Parish. Suitable Doctor, 
Dentist or income. Beautiful 1 fa
mily brick. 6 years old. 3 entranc- 
es. Bath and recreation room. Low- 
er, 4’š rooms bath up. alumium 
screens and storms casement wind- 
o\vs. garage. near all transport- 
ation. furniture optional. Asking 
$25000. Call owner. VIrginia 7-5560.

High 
this 

room.

FLVSHING MANOR 
VValk to nevv Holy Cross 
School. Movė in and call 
“Home SVVEET Home," 6
detached center hall in lovely res
idential section; vvoodburning free- 
place. Hollyvvood bath. beautiful 
garden; garage. private. $19,990. 
BAyside 4-8983.

Robuden 18 amp.Vaistų siuntinėlius pristato-
me į visus Europos kraštus, iš Robuden 60 tabl. 5.53
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai Serpasil 120 tabl. 4.42
rodo kaip žemą kainą reikalau- Streptomycin 10 grani. 3.75
J Ca l A 1 •

Terramycin 16 caps. 9.21
A. C. T. H. 12 amp. S8.64 Vitamin B-l 100 Labi. 1.53
Ccdilanid 80 labi. 3.04 Vitamin B-12 100 tabl. 1.53Cortisonc 20 cc 5.90
Cortisonc 40 labi. 10.67 Vitamin C 100 tabl. 3.04
Hydcrgin 120 labi. 8.70 Multivitamin 500 tabl. 3.20
Hydcrgin 12 amp. 3.75 Siunčiant i Rusiją ir jos
Hydrocortisonc 25 tabl. 4.25 užimtas sritis, muitas apmoka
Irgapyrin 1x5 amp. 3.18 mas iš karto: todėl imama dvi-
Irgapyrin 100 tabl. 5.95 guba kaina.
Kombctin 25 amp. 4.80
Largactil 100 labi. 3.68 Prašoma rašyti angliškai

Largactil 10x2 cc 4.35 TRANSGLOBUS EXPORT
P. A. S. 500 tabl. $4.00 1590 Second Avc.
P. A. S. 1000 labi. 7.20 Nevv York 28, N. Y
Rimifon lOOOtabl. 8 40 (REgcnt 7-7008)

new jurniturt for old
It m*kr« *

faraltara.

COLLEGE UPToT 
MANCFACTVBKM OF FTNI FVKXT- 
Tt'gl AT WBOLKSAJLE PklOCS.
811p eovert, eonlcet and drapaa 

1»-M 1MM 8t.. CelUra Fotai, M. T.
neakla* t-4108

LATIN ORCHESTRAS
Conductcd by Arscnyo Rodrc- 

qucs. Availablc for wcddings — 
Bali Rooms — and all 
functlons. For Information 
Narciso H. Saavedrya 163 
St., N.Y.C. TR 6-4037.

VENETIAN BLINDS

sočiai 
phone 
E. 116

Blinds IVashed Free with Re-tap- 
Ing and Rc-cording. Phone no\v:

BE 2-0420. Ask For Tony.

BEER — GROCERY — BUTCHER 
Locatcd near subway. Ėst. 50 yrs. 
Moderate Rent. Good Lease. Six 
Days. S2000 weekly Income. Good 
type Customers. A Steal for $8.000 
Lock, Stock, and Barrel. Chance of 
a Lifetime. 112 8th Avc., N. Y. C. 
(Near 16th St.)

Ql EENS ATLLAGE N. — Corner, 
6 rooms, sun porch, fully insulated, 
insul brick siding, modern tile bath 
and kitehen; 2 car garage. many 
extras, S14.000, near catholic in
stitutions. HO 8-7298.

RELIGIOUS VOCATIONS

IIARDVVARE Jt VARIETY STORE. 
Red Bank. N. J. Mlll also sėli bkig. 
with 4 apts above str if intrstd. For 
business asking $29.500. For building 
and business asking $88,000.

RE 6-2715.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Clotatcrrd. Contcmplattve Conimuntty 
lorniinc s Gnard of Honor for Mary, by 
rocttat ion of thr Romi-v ovary hour day 
and nlght. Statcra alao rbant the Divlnc 
Oftlec. Aro engaged in inaktng Vcatmcnta 
and other irorka of art. Apply to: R«v. 
MOTHER PRIORESS. 14th and W»«t Sta., 
Union City, N. J.

HARDIVARE — Lynbrook. L. I. 
Wcll established — Moderate Rent
— Good lease — 6 days — $6,500
— IVonderful opportunity for live 
Wire — To inerease present in
come of S 17.000 Yearly — Call now. 
LY 3-8585.

VACATIONS

Užsisakyk “šv. Pranciška ils
VARPELĮ”

Kcuncbunk Port, Maine

SMITirs ADARE MANOR 
Box 52 Ihirling N. Y. 
TcL: C* iro 9-2167. 

llot-N*turat suimming poni. L*wn 
sportM. Good American honie «tyle 
mesi*. Inncrspring mattressea. OoM 
water. blcyclc*. homea. Near VHlage 
and catholle church. RcasonaMe 
rate*. Open during »ept. Write for 
hooklet “T.".



BOSTON, MASS.

Tonikas viduriam

ARBIT BLATO PARQDA

NEW YORKAS

Yorke H. Rabi-

Bendruomenes susirinkimas New Yorke

19S5 METŲ LAPKRIČIO 5 D., ŠEŠTADIENĮ
«RAO PARADISE SALESE

BALIU

Waterburio teatro viešnagė New Yorke

^NUOMOJAMAS didelis kam
barys su baldais 912 East 4th 
St., So. Boston. Mass. Tel.: An 

8-7971.

paroda tęsis iki 
d. Associated

NEW YORKAN atvyko tartis ra leidėjais dėl jos prisiminimo 
spausdinimo Mrs. Simpson, dabar Windsoro kunigaikštienė, buvu
sio Anglijos karaliaus Eduardo žmona, kurios niekur nematysi be 
šuns. Si kartu a’ijerii.ifėiams paerzinti atsivežė šuniuką “Davy 
Crocett”. .

portretais ir baigiant nuslėp
tais kampeliais bei negyvosios 
gamtos detalėmis. A. 
atsiremia moderniąja 
žiaus mokykla. Ten jis 
vo studiją. Šiuo metu 
ir kuria New Yorke.

Klausykite
___ ^UETITOSJTSIMINIML

231 Bedford Avė. 
Brooldyn, N. Y.

Jonas Brundza,
šv. Jurgio parapijos vargo

nininkas, prieš kėlias dienas 
gavo liūdną, žinią iš Lietuvos, 
kad rugpiūčio 24 d. mirė jo 
brolis Vincas. Jis prieš karą 
buvo Marijampolės cukraus 
fabriko kasininku. J. Brundza 
šio paskutinio karo metu nete
ko net 7 savo artimųjų; beli
ko visai viena vyriausioji sesuo 
Antosė.

Kun. Kazimieras Vengras, 
. marijonas, kuris jau 18 me

tų dirba Argentinoje, spalio 
23 d. grįžo kelioms savaitėms 
Amerikon ir sustojo pas savo 
mamytę 267 Silver St. So.Bos-

ŽINIOS___

Kristaus Karaliaus šventė
minėjimas—akademija įvyks 

spalio 30 d. 3:30 v. p. p. Ap
reiškimo parapijos salėje: Pas
kaitą skaitys kun. St Yla, me
ninėje dalyje: aktoriaus Vy Žu
kausko, L Banaitienės ir L Ba- 
naitytės parengtas montažas; 
aktorius Kazys Vasiliauskas 
perskaitys Giovanni Papini 
maldą į Kristų Karalių ir kit. 
Minėjimą rengia ALRK Fede
racijos New Yorko apskritis. 
Kviečia visus atsilankyti. Įėji
mas nemokamas.

Blatas
Pary- 

turi sa- 
gyvena

Valerija Černiauskienė, 
mirusi spalio 19, palaidota 

spalio 22x1. iš Apreiškimo par. 
bažnyčios Kalvarijos kapinėse. 
Kadangi Černiauskai yra seni 
Brooklyno gyventojai, tai ve
lionės palydėti susirinko gau
sus būrys žmonių. Jos vyras 
yra šv. Jurgio draugijos iždi
ninkas. Nuliūdime paliko vy
ras Antanas, du sūnūs — Pet
ras ir Vytautas, dvi marčios, 4 
anūkai, 3 seserys — Ona Kai
rienė Amerikoje, Lietuvoje — 
Elzbieta, Petronėlė, brolis Jo
nas Einoris ir gana daug kitų 
giminių. Velionės karstą puošė 
daug gėlių, kurias sunešė šei
ma ir artimieji, užprašyta 
daug mišių. Po laidotuvių St 
Aromiskis, laidojimo direkto
rius, vyro vardu visus pavaiši
no Neidersteino restorane, n- 
sėtys ramiai Amerikos žemelė
je. Gili užuojauta vyrui, sū- 
sums, seserims, broliams ir to
limesniems giminėms. J. K.

Spalio 24 vakare gražioje 
Associated American Artist ga
lerijoje New Yorke atidaryta 
dail. Arbit Blato paveikslų pa
roda. Į iškilmes bei vaišes la
bai gausiai atsilankė amerikie
čių aukštųjų meno sluogsnių 
atstovai kuriuose šio dailinin
ko vardas užima pagarbią vie-

Sv. Jurgio parapijoje
spalio 16—18 d.d. įvyko 40 

valandų atlaidai, praėję gra
žioje religinėje nuotaikoje. 
Gal kiek sutrukdė blogas oras 
atvykti tolimesniems parapijie
čiams. Gražiai nuteikė visus 
choro įspūdingas giedojimas, 
ypač Mozarto “Magnificat”. 
Chorui dirigavo vietos vargo
nininkas J. Brundza, vargonais 
pritarė J. Rajeckas. Talkinin
kavo ir keletas svečių vargo
nininkų. Visas tris dieųąs gau
siai lankėsi svečiai kunigai, ku
riuos maloniai vaišino klebo
nas kun. A. Petrauskas.

šokiams gros padidintas JOE THOMAS orkestras su bro 
oklyniečių .mėgstamu dainininku J. NARUTAVIČIUM. 
Veiks turtingas bufetas ir bus daug kitų įvairenybių.

'Miela pastebėti, kad daili
ninkas, nors jau seniai gyven
damas užsienyje, nėra pa
miršęs ryšio su Lietuva. Jo 
studijoje New Yorke pagarbio 
je vietoje stovi liaudies meno 
pavyzdžiai, .kuriuos jis didžiai 
vertina. A. Blatas laisvai kalba 
lietuviškai ir visur pažymi sa
vo kilmę. Gražu yra ir tai, kad 
jis bendrauja su lietuviais, kur 
galima, neatsisakydamas padė-

Sekmadienį, spalio 23, Atei
ties žurnalo kviestas, Brookly
ne svečiavosi Waterburio Lie
tuvių Scenos Mėgėjų Teatras, 
suvaidinęs Petro Vaičiūno 
“Varpų Giesmę”. Apie šį teat
rą esame nemaža girdėję, net 
keletą kartų matę jo pastaty
mus Brooklyne. Šiemet jis at
žymėjo 5 metų veiklą ir ta pro
ga pastatė šią dramą.

Teatras laikosi tik savo en
tuziazmu, didele meile scenai. 
Visi vaidintojai ir pagelbinis 
personalas sudeda brangiausi 
laisvalaikį. Kas kartą jis auga, 
tobulėja, pastatymams duoda 
turtingesnę formą.

Daugiausia darbo įdėjo i 
veikalą Tai jų 5 metų pastan
gų apvainikavimas. Itin gra
žios dekoracijos, kurias dail. 
Kazys Jatužis išbaigė iki deta
lės. Mėgėjų teatrui nupiešti. 3 
turtingus, gerai išspręstus sce
novaizdžius, nėra taip papras
ta ir lengva — reikia didelių 
didelių pastangų. Prie puošnių 
dekoracijų jungės ir gražus at
baigtas kostiumas. Gal tai pir
mas mėgėjų teatras, kuris pa
statymui pasisiuvo visai gra
žius, tvarkingus riterio, karžy
gio, vaidilos, vienuolių drabu
žius. Prie jų pridėkime ir is
torinius ginklus. Tai suteikė 
pastatymui puošnumą.
Kiek sunkiau sekėsi kolekty

vui su pačia vaidyba. Vaidinto
jus ir režisierių žlugdė itin 
silpnas veikalas. Jo dramatinė 
įtampa silpna, be galo ištęstas. 
Be to, veikalo tekstas per daug Mirė

Frank Yasus, 69 metų, mirė 
spalio 26, gyveno 227 Grove 
St., Brooklyn. Pašarvotas pas 
Garšvą. Laidojamas spalio 29 
d. iš Apreiškimo par. bažnyčios 
šv. Jono kapinėse.

Joseph Garszv
G RABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Stephen Aromiski s 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas*

WAITKUS 
F U N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, M*ss. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTAKY PfBUC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TR 6-64S4

(BIELIAUSKAS)
F U N E R AL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalu Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALJNS -
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvvay Station)
Woodh>ven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visos* 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel VIrgtaia 7-1499

sentimentalus, - pakeltas, jis 
vaidintojus ir pasuko į dekla
maciją

Veikalą režisavo Jonas Bra
zauskas, pastatymas Viktoro 
Vaitkaus, pastatymą globojo 
Waterburio ateitininkai 
w Vaidinimas vyko šv. Antano 
parapijos salėje Greenpointe. 
Po jų buvo šokiai Vakaras pra
ėjo geroje nuotaikoje. D.

Arbit Blatas yra kilęs iš Lie
tuvos ir ten jau pradėjęs reikš
tis dailėje. Jaunas išvyko į už
sienį ir po studijų Berlyne bei 
Paryžiuje ėmė garsėti meno 
pasaulyje. Šiandien jo darbų 
turi garsieji Paryžiaus, New 
Yorko bei kiti muzėjai

Šioje galerijoje, dailininkas 
iškabino 26 paveikslus, kai ku
riuos labai didelius, pieštus 
daugiausia aliejumi drobėje. 
Lankytojas juose mato įvairius 
vaizdus, pradedant pasaulio 
didmiesčiais, gamtos peisažais,

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykinto, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos* 
svaras kainuoja-$4.00.

Alexander’s Co.
414 BROADWAY 

South Boston 27, Mass.

Kun. J. Skalandis
lapkričio 3 d. 7:30 vaL vak. 

po sodaliečių pamaldų parapi
jos salėje parodys paveikslus 
iš savo kelionės po Pietų Ame
riką ir pasaulinio Eucharisti
nio kongreso, kuris įvyko pe
reitą vasarą Brazilijoje.

Vyčiu Centro Valdybos
posėdis įvyko Bostone, vyčių 

patalpose, spalių 23. Posėdyje 
dalyvavo dvasios, vadas kun. 
A. Kontautas, pirmininkas A. 
Vasiliauskas iš Great Neck, N. 
Y., vicepirm. Ed. Daniels iš 
Worcester, Mass., fih. sekr. R. 
Pinkus iš Worcester, Mass., N. 
Anglijos apskrities pirm. J. 
Olevitz, J. Daniels, L. Svelnis 
ir Vyties redaktoriai — dr. J. 
Leimonas ir F. Grendelytė. Po
sėdis truko 8 valandas; jame 
buvo aptarta ateinančių metų 
programa.

Posėdyje buvo pranešta, kad 
dvi vyčių kuopos (24 ir 99) 
atgaivintos Dlinois-Indiana aps
krityje ir Įkurta jaunųjų vyčių 
kuopa Amsterdam, N. Y.; jai 
vadovauja kun. K. Balčys. Be 
to, posėdyje buvo susipažinta 
su religine programa, kurią 
vyčiam paruošė dvasios vadas 
kun. A. Kontautas. Jį jau iš
siuntinėta kuopoms vykdyti. 
Religinė programa apima reli
gijos tiesų pagilinimą, suakty
vinimą religinės praktikos, tin
kamą minėjimą kai kurių baž
nytinių švenčių ir k. Prdgrama 
sudaryta taip, kad jos vykdy
mui pasibaigus (1956 birželio 
1), galima būtų apskaityti, kuri 
kuopa pasirodė tuo atžvilgiu 
pati aktyviausia.

Į naują valdybą išrinkti Ona 
Valaitienė, Vytautas Banelis, 
Pranas Narvydas, Jonas Pakal
ta ir Vaclovas Stasiukynas. 
Revizijos komisijoje — RyliŠ- 
kis, Kepalas ir Mačiūnaitė.

Susirinkimui pirmininkavo 
J. Valaitis, sekretoriavo Mačiū
naitė.

Gaila, tad tai kurių asmenų 
netaktas gerą dalį susirinkime 
dalyvavusių asmenų išbaidė.

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių 
butas su visais patogumais ir 
prieinama kaina. Kreiptis tele
fonu CL 7-2413 nuo 8 v. r. iki 
4 v. v. arba nuo 8 v. v. iki 10 
vai. vak.

’ Į parodos atidarymą bei 
vaišes, tarp daugelio svetim
taučių, buvo pakviesta ir lietu
vių. Iškilmėse dalyvavo konsu
las J. Budrys, prof. A. Galdi
kas, Tėv. L. Andriekus (Aidų 
ir Darbininko atstovas), op. 
sol. -V. Jonuškaitė, dailininkai 
A. Vitkauskaitė-Merke ir Pr. 
Lapė, inž. A. Novickas ir kiti. 
Atsilankė ir garsusis skulpto
rius Lipsič, taip pat kilęs iš 
Lietuvos, ir pirmasis Lietuvos 
konsulas New 
novičius.

Arbit Blato 
lapkričio 12 
American Artist galerija yra 
711 5th Avė. prie 55 gatvės.

L. A.

Čia yra namiriė 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

Vyčiai
Kristaus Karaliaus šventėje 

9 vai. ryto dalyvaus šv. Mišio
se ir bendrai priims šv. Komu
niją. Po pamaldų parapijos sa
lėje bus pusryčiai, kurių metu 
savo įspūdžius iš Argentinos 
papasakos kun. K. Vengras.

Sodaliečię mergaičių
N. Anglijos suvažiavimas 

spalio 16 įvyko Brocktono se
serų vienuolyne, dalyvavo* apie 
100 mergaičių iš įvairių lietu
vių parapijų. Suvažiavime pir
mininke -išrinkta Joana Nevie- 
raitė ir vice-pirm. Rita Vaitkfi- 
naitė, abi iš So. Bostono.

Svečių pagerbimai
Antradienį lėktuvu išvyko 

Romon prel. L. Tulaba. Atsi- 
sveikinnimo vakarienę surengė 
prel. J. Balkūnas savo kleboni
joje, kurioje dalyvavo' ir aukš
tas Konsistorinės Kongregaci
jos pareigūnas prel. L. Cerco- 
ne iš Italijos, taip pat šią va
sarą lankęs Ameriką, ir nema
ža lietuvių dvasininkų. Buvo 
prel. P. Juras, kun. P. čėsna, 
kun. J. Aleksiūnas. kun. M. 
Kemėšis ir kit.

Pirmadienį panašios vaišės 
prel. L. Cerconės garbei buvo 
Elizabethe pas kun. M. Kemešį. 
Be lietuvių dvasininkų, ( atsi
lankė ir miesto burmistras. Po 
vaišių jisai visus svečius pasi
kvietė pas save ir aprodė savo 
įstaigas.

Padėka '
“Ateities” Redakcija ir Ad

ministracija labai nuoširdžiai 
dėkoja VVaterburio Lietuvių 
Scenos Mėgėjų Teatrui už 
“Varpų Giesmės” pastatymą ir 
suvaidinimą “Ateities” žurnalo 
naudai Brooklyne spalio 23 d. 
Sunku įsivaizduoti ir vertinti 
teatro vadovybės ir viso teatro 
kolektyvo auką, kurią parodė 
šį veikalą paruošdami ir atski
rose vietovėse vaidindami. Už 
tai jiems priklauso mūsų ir 
visų Ateities skaitytojų didelė 
pagarba ir nuoširdi padėka.

Mes taip pat jaučiame parei
gą padėkoti visiems mums tal
kinusiems šiame parengime: 
E. Vaišnoraitei, J. Klemejerie- 
nei — rūpestingai vaišinusioms 
artistus ir svečius ;J. Gerdvi- 
lienei ir p. Sandanavičienei ir 
visiems kitiems, kurie mums 
padėjo šį parengimą pravesti 
ir svečius priimti. Ačiū visiem.

"Ateities" žurnalas.

T. B. Mikalauskas, OFM,
- buvęs Niagaros pusiasalio, 
Kanadoje, lietuvių klebonas, 
perkeltas į New Yorką Ame
rikoje, kur rugsėjo 24 d. pra
dėjo eiti pareigas “Darbinin
ko” redakcijoje.
Apreiškimo parapijos bazaras 

baigiasi sekmadienį, spalio 
30 d. 9 v. v. bus laimėjimo 
knygučių traukimas.

Redakiijoje lankėsi
kun. P. C. Čėsna, Mahanoy 

City liet, parapijos klebonas, 
ir jo vikaras kun. L. Peciuke- 
vičius.

BARAŠEVIČIUS ir SŪNUS į 
F U N E R A L HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
. Laidotuvių Direktor us <

Tel. ANdrew 8-2590

Spalio 23 Apreiškimo para* Šimą padarė Ryliškis. Gale bu- 
pijos salėje buvo bendruome- vo iškeltas ypatingas dr, B. 
nes susirinkimas. Gausiai susi- Radzivano pasidarbavimas ben- 
rinkusiem pirmiausia prel, J. , druomenės reikalam. 
Balkūnas pasakojo įspūdžius iš 
tarptautinio Eucharistinio kon
greso Brazilijoje ir lietuvių 
^gyvenimo pietų Amerikos vals
tybėse. Bendras įspūdis, kad 
geriausiai lietuviai įsikūrę Ko
lumbijoje. Stipriausiai komu
nistų suklaidinti yra Urugva
juje. Bet ir ten jau kratosi 
nuo komunistų, ypačiai, kai 
dalis jų išvyko į Lietuvą* ir iš 
ten kai kurie parašė laikus. 
Visose valstybėse lietuviai lai- 
kosi savo kalbos it* dvasios, ir 
reikia tik, tad Amerikos lietu
viai paremtų visom išgalėm 
ten lietuviam statomas bažny
čias, mokyklas, vienuolynus, 
nes tai lietuvybės židiniai.

Po paskaitos susirinkimui 
padarė metinę veiklos apy
skaitą pirmininkas dr. B. Ra- 
dzivanas. Paaiškėjo, kad bend
ruomenė iš pajamų gautų per 
naujų metų sutikimą, galėjo 
paremti lietuvišką šeštadieni
nę mokyklą, parapijos lituanis
tinę mokyklą, studentų .šalpą, 
ir kultūros reikalų tarybą, 
skirdama visiem jiem po 142 
dol. Revizijos komisijos prane*

Susituokė
Spalio 22 d. Apreiškimo pa

rapijoje susituokė Irena Lūšy- 
tė su Ruteniu Veitu iš Bosto
no. Vaišės įvyko Maspetho liet, 
parapijos salėje. Vestuvėse da
lyvavo nemažas būrys bosto
niečių, broektoniečių, taip pat 
ir prel. J. Balkūnas, prel. L. 
Tulaba ir Ed. Turauskas.

Mirė Ražauskas

LifaJ/valaft 4-'30-$30 
Stfi,

invalidas karys, 45 metų, 
laidojamas spalio 29 iš Ange
lų Kai. par. bažnyčios Kalvari- 

■ jos kapinėse.
Dr. P. Karvelio paskaita

apie Lietuvos laisvinimo rū
pesčius įvyks sekmadienį, spa
lio 30 d. 7:30 v. v. Apreiškimo 
parapijos salėje. Be jo dar 
kalbės kleb. kun. N. Pakalnis, 
pirmasis ir ilgametis New Yor
ko Lietuvių Tarybos pirminin
kas. Prakalbas rengia New 
Yorko Lietuvių Taryba.

Ed. Turauskas
buvo išvykęs keletai dienų į 

Putnamą, kur susipažino su 
Nekalto prasidėjimo seselių 
vienuolynu ir jų gražia sodyba. 
Taip pat jis aplankė ir Brock- 
toną.

Moksl. ateitininkę
susirinkimas šaukiamas šeš

tadienį, spalio 29 d., 1:15 v.- 
p. p. Apreiškimo parapijos mo
kykloje.

z Emilija Merkienė
sunkiai serga, šiomis dieno

mis Jamaica ligoninėje jai pa- 
‘ daryta sunki vidurių operacija.


